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E L Ő S Z Ó . 

Dolgozatunknak szokatlanul liangzó címe talán már előre 
is kétkedésre, elítélésre ad okot. Hogyan gondolható az, hogy 
az 1880-as éveket, e pár 9—10 évet külön, kiszakítva tárgyalja 
valaki s miért ezeket az éveket, hisz semmi különös, közis-
mert tény, érdek nem fűződik hozzá. Az összefoglaló jellegű 
irodalomtörténet nem darabolhat ja el idejét mechanikusan 
évtizedekre! 

Mindez igaz. Ám a 67 utáni magyar irodalom feldolgo-
zása még korunkra vár. A kiegyezés utáni irodalmunk nagyon 
fontos átalakulásnak hordozója, és hogy megérthessük a jelen 
kor irodalmi állapotát, ez átalakulás, fejlődés, e változások, 
ú j kezdeményezések út ját kell csíráiktól kezdve figyelemmel 
kísérni, vezetni a jelenig s irodalmunk e fontos korát belső 
mivoltában is meg kell ismerni. 

E cél megkívánja előmunkálat gyanánt a kor irodalmi 
életének részletes feltárását. Természetes, hogy ez nem lehet 
egy ember munkája . Mi igyekeztünk hozzájárulni egy téglá-
val e nagy épülethez s ily másodlagos szerepet vállalva, csak 
a 80-as évek részletes történetét muta t juk be. 

Még csak azt említ jük meg, hogy dolgozatunknak nem az 
volt a célja, hogy ízlésfejlődést, elvi átalakulást, tiszta szel-
lemtörténetet adjon. Munkánk a fejlődésnek jobbára csak a 
külső képét adja , vagyis igyekszik mindazon mozzanatokat, 
jelenségeket feltárni, melyek az J 880-as évek irodalmi életét 
megismertetik. 





A SZELLEMI ÉLET ÁLTALÁNOS KÉPE. 

A modern Magyarország alapkövét a kiegyezésben r a k t á k 
le. Az abszolutizmus korlátlan elnyomását felváltotta a parla-
mentarizmus. S míg a kiegyezés a mohácsi vész óta a Habs-
burgokkal folyó közjogi problémáinkat , viszályainkat a meg-
oldás, az orvoslás felé terelte, addig Ausztriával való viszo-
nyú nknak határozott formulázasával s " ennek biztosításával 
megadta a lehetőséget az önálló magyar állami életre. A nem-
zet nehezen erőszakolta ki önállóságának ezt a formáját is, de 
többet, nagyobb önállóságot az abszolutizmus után nem is 
remélhetett. 

Bár a háromszázados viszály megszűnt, nem szűnt meg 
vele egyúttal a nemzet bizalmatlansága a dinasztia és monar-
chia iránt . E miatt volt az, hogy a nemzet még többet aka r t 
az elért közjogi kiegyezésnél és hogy következéskép a meg-
induló par lamentar izmus mind já r t a kezdetben helytelen ú t ra 
tévedt, aminek kifejezője a szerencsétlen parlamenti pártala-
kulás volt. Midőn 1867-ben az Andrássy-kormány megkezdte 
működését, a pár tok így a lakul tak : a Deák-pár tnak, mely lét-
rehozta a kiegyezést, jutott az a népszerűtlen feladat, hogy azt 
megvédemezze, fenntar tsa : ez a Deák-párt missziója. Az 
ellenzék egyik tekintélyesebb része, a balközép, elfogadta a 
kiegyezést, de azt meg akar ta javí tani , egyes részleteiben át 
akar ta alakítani. Tisza Kálmán pártvezér bihari pontjai sze-
rint. (1868. márc. 17.) meg akar ták szűntetni a közös ügyeket: 
a közös minisztériumot, a delegációt, a pénz-, kereskedelmi-
és hadiközösséget. Ez azonban lehetetlen programm volt, 
amelynek megvalósításához Ausztria sohasem járul t volna 
hozzá. Ez a programm csak negatív elveket foglalt magában 
s ezért ez az ellenzék államiságunk kiépítésében csak kerék-
kötő volt. Vele együtt akadályozta a kormányt minden válla-
latában a szélsőséges ellenzék, a szélsőbal, mely a kiegyezést 



tel jesen elvetette és a 49-es függetlenségi állapotot követelte. 
Ennek a pá r tnak sugalmazó ja Kossuth, a turini vezér volt, 
az ő neve pedig ínég ekkor nagy hatalmat jelentett az ország-
ban. Kossuth levelei, melyeket híveihez írt s a lapok közöltek, 
tönkretet ték a kiegyezés népszerűségét. Kossuth nevének 
hatalmát ki is használták a szélsőbal tagjai . A két párt közül 
igazán csak a balközép volt veszedelmes; kiváló politikusok 
voltak tagjai közölt, míg a másik. Kossuth nélkül színtelen, 
hangos, de erőt len párt. 

Mind a két párt közjogi ellenzék volt és ez rejtette magá-
ban a ba jok csíráit. Mert a közjogi harc a kiegyezéssel és 
koronázással nem ért véget, hanem kb. 30 éven át örökösen 
felborulással veszélyeztette a kiegyezést: a parlamentben és 
azon kívül is folyó'el lenzékieskedő harcok pedig nehézzé, 
majdnem lehetetlenné tették a parlament életét. 

A par lament i életnek e relatív meddősége abban állott, 
hogy sokat volt kénytelen bíbelődni közjogi kérdésekkel 
akkor, amikor az alkotmányos élet helyreálltával a modern 
állami élet berendezésére száz és száz kulturális teendő elvég-
zése várakozott . Szekfű megrója a Deák-pártot, melynek alap-
hibáját abban látja, hogy erőteljes akt ív fellépésre alkalmas 
programmot nem nyúj to t t , sőt még liberális intézményekről 
és reformokról sem beszélt s így a parlamenti iniciatívát át-
engedte az ellenzéki pár toknak. Pozitív cselekvés helyett lusta 
tömegként vár ta be az ellenzék: szélbal és balközép támadá-
sait, melyekben ez természetesen a közjogi kérdés népszerű 
fegyvereit forgatta.1 De abban igaza volt az ellenzék egyik 
volt vezérének, Ghiczy Kálmánnak, hogy míg a kormánynak 
attól kellett tartania, hogy az ellenzék megingathatja a köz-
jogi alapot, amelyen az ország jövője nyugszik, gyökeres 
reform-tervekkel nem léphetett fel, melyek a közjogi ellen-
zék kezébe az izgatás fegyvereit adhat ták s a kormányt a 
választások n ál megb u k tat hattá k volna. 

Ez volt a ba j a meginduló par lamentar izmusunknak, 
hogy a pár ta lakulásokat évtizedeken át nem reform-irányok, 
eszmék, világnézeti vagy szociális érdekfelkarolás, hanem 
egyedül a közjogi kérdések támasztották, alkot ták meg. I la 

1 „Három nemzedék" 325. 1. 1922J, 



a közjogi viták a kiegyezéssel, a koronázással megszűntek 
volna, vagy egy hatalmas gazdasági, kulturális programm el-
csitította volna a közjogi kérdéseket, parlamentarizmusunk 
egészséges lett volna. De így egyoldalú, közjogi irányú par-
lamentarizmusunk betegségének súlyos következményei 
lettek. 

Attól kezdve, hogy a közös külügyminiszterré lett And-
rássy elhagyja a kormányt (1871), 4 év alatt (1871—75-ig) egy-
mást vál t ják fel a rÖAid életű kormányok (Lónyay, Szlávy. 
Bittó), melyek programmjukat nem tud ják megvalósítani. A 
Deák-párt alkotásait jellemzi a félmunka, a nehézségek meg-
kerülése, az apróbb, köznapi ügyek tárgyalása, míg a 
nagyobb jelentőségű, kész törvényjavaslatok egész halmaza 
hiába várja tárgyalását. Az ellenzék, balközép és szélsőbal 
(Tisza Kálmán és Kossuth) izgatásainak következtében az 
ország hangulata ellenzéki volt. Már pedig a kormánypártnak 
meg kellett szereznie a többséget a 3 évenkinti választások-
nál. s ezt a kormánypártot össze is kellett tartania az ellenzék 
támadásai ellenében is. Ez szülte a korrupciót, mely kor-
mányról-kormányra öröklődött át. Lónyaynak már az első 
választásnál, 1872-ben fel kellett lépnie vesztegetéssel és 
hatalmi nyomással s protekciókkal, összeköttetésekkel meg-
vennie a nemességet, flogy ezt a többséget biztosítsa, a min-
denkori kormány szemet hunyt a korrupciónak és ezzel az 
elnézésével nagy erkölcsi sülyedésnek lett okozójává. „Erre 
való volt, — írja Szekfű — a szintén Lónyay idején fellen-
dült u. n. közgazdasági tevékenység: a 70-es évek beteges 
..gründolási" korszakában gombamódra szaporodó ipari és 
kereskedelmi vállalatok, részvénytársaságok igazgatósági 
helyei, felügyelő tagságai, melyeket a liberális államhatalom 
árnyékában növekvő kapitalista vállalatok természetesen a 
kormánynak tetsző egyénekkel töltöttek be. A korrupció 
mély csatornákon ömlött be a társadalmi és gazdasági életbe: 
politikai célból adattak vasútkoncessziók olyan vidéken, hol 
a gazdasági élet még semmi szükségét sem érzé a világfor-
galomba kapcsoltafásnak; vasútvonalak épültek csodás gör-
beséggel. minek egyetlen indítóokát valamely kormánypárti 
birtokos személyes érdekében találhatta meg a beavatott. 
Egyes ily üzletek, melyekben a vezető körökhöz közelállók 



tömegei voltak érdekelve, országos fel tűnést és országos bot-
rányokat keltettek. így a ha tárőr vidéki erdők ügye, a keleti 
vasút s e g y e b e k 2 Mindezekhez hozzájárul t vagy inkább 
ezekből is folyt az ál lamháztartás nagy deficitje, mely össze-
omlással fenyeget te a kormányzást , s amely a század végéig 
j á r kísértetként az ál lampénztár termeiben. 

Természetes, hogy az ellenzék gyűlölködve használta ki 
a visszaéléseket a kormánypár t támadására . Az a féktelen 
hang, mely minden ellenzéki lapban uralkodott a 70-es évek 
első felében, nem válik dicsőségére ez időknek. Különösen 
Csernátony Lajos vált ki elterjedt l ap jában , az Ellenőrben, 
szélsőséges harcmodorával ; fegyvertársa volt neki Jókai ellen-
zéki lapja, a Hon ( 1863—82.). A szélsőbal 48-as eszméiért pedig 
a „Magyar Újság ' ' (1867—74.), és Csávolszky Lajos „Egyet-
é r tésbe (1874-) küzdött a kormány ellen. 

Mindjobban lehetetlenné vált a Deák-párt i kormányok 
működése; a párt tehetetlen volt az ellenzék támadásával 
szemben. A kiegyezés közjogi a lkotásának fölbontására és 
reviziójára (a közös ügyek eltörlésére) gondolni sem lehetetL 
Átlátta ezt a balközép párt és 8 évi cél talan, oktalan kiizkö-
dése után Tisza Kálmán a híres J875. f'ebr. Viki beszédében 
(Ghyczy, a másik vezér már előbb) föladta követeléseit, el-
fogadta a kiegyezést a maga teljességében, a balközép 70 
embere összeolvadt a Deák-pár t 210 tagjával s fuzionálva 
„szabadelvű párt"-nak nevezte magát ; Wenckbeim Béla ideig-
lenes kormányelnöksége után Tisza Kálmán lett a miniszter-
elnök 1875-től 1890-ig. 

A pártviszonyok, hozzávéve a nemzetiségek ellenzéki kép-
viselőit, nehézzé tették Tiszának a kormányzást ; a nehézsége-
ket még fokozta a Magyarországra nagy ember- és pénzáldo-
zatot jelentő boszniai okkupáció 1878 nyarán. A par lament i 
szavazásoknál sokszor csak egy pár szavazattal tudott több-
séget szerezni a kormány! 

Tisza Kálmánnak most meg kellett bűnhődnie azért, hogy 
mint a balközép vezére izgatásaival a nemzet köz szellem ét 
segítette a kiegyezés közös polit ikája ellen hangolni. Most 
mint kormányfőnek védenie kellett azt, amikor a nemzet még: 

2 I. m. 329. 1. 



mindig a közös ügyi politika ellen érzett. Jól tudta Tisza, hogy 
ha a képviselőválasztás szélesebbköríí, általános választójog 
a l ap ján történnék, a 48-as hangulatú tömegek az ellenzéket 
j u t t a t j á k többségre. Ezért mellőzte a választójog kiszélesíté-
sét, pedig a nemesi kortesválasztások már nem illettek bele 
a modern parlamentarizmusba. Ezért kellett továbbá á tvennie 
Tiszának az előző kormányok korrupciós polit ikáját is, hogy 
minden hatalmat lekössön a kormány érdekében. 

I akt ikájával Tisza Kálmán elérte azt, hogy a nyolcvanas 
években szilárd egyeduralomhoz jutott. A közjogi pártok 
küzdelme elernyedőben volt. ez években nem jeléntett ve-
szélyt. A 80-as évek elejétől vegéig (8—9 évig) az ellenzék 
szinte megsemmisült, a kormánypár t egységessé vált s el-
csillapult a parlamenti élet zivatara. Elmultak egyidőre a fo ly-
tonos kormányválságok s a 80-as évek kezdetétől ha lad tunk 
a consolidatio felé. A pénzügyi ba jok is csökkennek s bár 
gyökeres, nagy belügyi, igazságügyi s más reformokat, nem 
léptetnek életbe, mégis a közjogi kérdések mellett sok kisebb-
reform valósul meg. A kiegyezéssel alkotott liberális, parla-
mentáris államrendszer látszólag nyugvóponthoz ért. a m i t 
azonban csak Tisza nem nagyon dicséretes politikája tudott 
előidézni. 

A 80-as évek politikai történetének zárópontja Tisza 
bukása, az ú j véderőtörvény 14. §-ának alkotmánysértő fo r -
mulázása következtében. 1890. március 13-án jelentette be le-
mondását. Bukása csak személyi kérdés: a szabadelvű kor-
mánypár t uralma tovább tart, ami a parlamenti élet meg-
szi 1 árd.nl ását jelenti. 

Parlamentarizmusunk, politikai életünk a maga nagy 
zivataraival s pártharcaival nem hagyta érintetlenül szép-
irodalmunkat sem. Észrevehető szépirodalmunk politikai szí-
nezete. Az Akadémia, a Kisfaludy Társaság kormánypár t i 
hangulata mellett észlelhető az ellenzékieskedő költők és írók 
irányzatossága is. Az írókat nemcsak az irodalmi és művészeti 
kérdések, hanem a politikai felfogások is szétválasztják. Az 
irodalmi ellenfelek akárhányszor politikai ellenfelek is egy-
úttal s nehéz ez utóbbit függetleníteni az előbbitől. Különö-
sen Gyulai Pált vádol ják azzal, hogy politikai pártállását 
irodalmi térre is átviszi: hogy pl. ezért nem ismeri el \ b r á n v i 



Kornél tehetségét, mert politikai ellenfele, vagy hogy ezért 
nem. akart tudomást venni Mikszáthról mindaddig, míg az 
kormánypár t i nem lett. A lírikusok közül sokat a pártszen-
vedély hevít s politikai, még pedig ellenzéki hangú verseket 
í rnak. Bartók Lajosban, a szélsőbal hívében a Kossuth-kul-
tusz lángol; Inczédi László l í rá jából az ellenzéki szenvedélyes 
újságíró tűnik ki. Ábrányi Emil végigkíséri l í rá jában a poli-
t ikai életet, Endrődinek eszméje a 48-as nemzeti függetlenség; 
hasonlóan ellenzéki, szinte szélsőséges politikai hang szólal 
meg Rudnyánszkyban. Erősen ellenzéki volt Dalmady Győző 
is. A Deák-pár t iak pedig szatírákat írnak a szabadelvűekről; 
Szász Béla sza t í rá jának felolvasása valóságos „jelenetet" idé-
zett elő a Kisfa ludy Társaság ülésén. Politikai tendenciával 
áll í tották szembe egymással Petőfit és Aranyt is. Petőfiben 
sok a forradalmi szellem ; ezért az ellenzékieskedők kedvelt 
poétája. A közhangulat csillapítására a kormánypár t i akadé-
mikus kör a higgadt Aranyt dicséri és ál l í t ja a köztudat elé. 
Vagy például a regényirodalom is magánviseli korának poli-
tikai színét. Természetesen ez csak a reálistáknál tűnhetik 
fel. mint Tolnai, Vértesi, Aceády, Mikszáth stb. írásaiban, mint 
fezt majd látni fogjuk. E korban kop ta t j ák el regényekben 
az unottságig a képviselőválasztások témáját , mely alkal-
mas volt a politikai nézetek hirdetésére: a 80-as évek nagy 
közgazdasági föllendülésének üzelmei, a szédelgő bankalapí-
tások, a „gyanús" vasútépítések stb. kerülnek kiaknázásra. 
Általában éppen e politikai színezet miatt szükséges a 80-as 
évek irodalmának megismeréséhez a politikai élet teljes 
ismerete. 

A kiegyezéssel alkotott: parlamentarizmusunk a libera-
Jizmusnak európai áramlatába kapcsolódott bele. A kiegye-
zést létrehozó vezérférf iáink. Deák. Eötvös stb., mind a 40-es 
évek eszményi, ideális l iberalizmusának, a francia romantiku-
soktól hirdetett l iberalizmusnak voltak a hívei. De mikor a 
vezérférf iak visszavonultak a közélettől és az ál ta luk hirde-
tett l iberalizmus e korszakban, a kiegyezés után széles réte-
gekre hat le, a nagy tömegre, akkor ezzel együtt a tartalma is 
megváltozik: az idealizmus lekopik róla, csak annak a frázi-
sait hangoztat ja , eszmény fosztogató, elvi, erkölcsi szabados-
ság s materializmus lesz belőle. Igazi kialakulása a 70-es évek 



közepétől kezdődik, amikor már az ú j nemzedék viszi a vezér-
szót és amikor a kiegyezés hatása a modern közgazdasági és 
társadalmi élet kialakulásában észrevehetővé, láthatóvá lett. 
Mikor a Deák-párt a balközéppel egyesült s a „szabadelvű 
pár t" címet vette fel, magát a 48 előtti szabadelvű-párt foly-
ta tó jának tartotta — „hisz Deák is szabadelvű vojfc — m o n -
dották. Pedig igen nagy különbség volt a két réteg liberaliz-
musa közt. Sennyey ós Apponyi kis konzervatív csoportját 
kivéve az ellenzéket is ugyanez a liberális szellem töltötte el. 
a válaszfal köztük csak a közjogi álláspont volt s valósággal 
versenyeztek a liberalizmus hangoztatásában. Ez az eldurvult 
liberalizmus azután lassan-lassan á t já r ta a nemzet minden 
rétegét, ahova csak behatol hatott. 

Elősegítette ezt a szellemet a modern gazdasági élet ki-
alakulása is. A kiegyezés u táni nagy ipari ós kereskedelmi 
föllendülés s ennek lázában hirtelen szaporodó vállalatok 
nyomán nálunk is kibontakozott a kapitalizmus. Az anyagias 
szellem a vagyonosodásért való tülekedést szülte. Mindez nem 
lett volna oly nagy baj , ha a magyarság vette volna a kezébe 
az ipart és kereskedelmet, de az erről hallani sem akart . Igv 
történt azután, hogy a kiegyezéssiel kezdődő nagy gazdasági 
átalakulás, a magyar kapitalizmus tisztára a magyar és 
osztrák zsidóság kezébe ment át s ez a zsidóság most m á r 
tömegesen özönlött az országba. 

A liberális korban a katholicizmus is háttérbe szorult. A 
magyar katholicizmust a mult század második felében a tét-
lenség és szervezetlenség jellemzi. Tétlen optimizmussal hitt 
a maga sérthetetlenségében. Az 1870—71-iki autonómiai kong-
resszus eredménytelensége (a liberális kormány nem járu l t 
hozzá határozataihoz) bátor ta lanná is tette. Nem gondolt eré-
lyes szervezkedésre, pedig a Deák-pár t a balközéppel egye-
sülve, mint szabadelvű pár t „céltudatos és aggresszív harcot 
indított a magyar katholicizmus ellen".3 Csak lassan ismerték 
fel a katholikus vezérférfiak, hogy a „szabadelvű rendszer 
ellen küzdeni: katholikus önvédelmi kötelesség'.4 A sajtó libe-
rális elvekkel bódí t ja el a közszellemet; az egyetlen ka tho-

» Bonitz: gr. Zichy Nándor. 160 1. 1912, 
4 U. o. 179 1. 



lik us napi lapnak csak kevés az előfizetője. A hitélet lehanyat-
lik, a kathol ikus öntudat nem mer kifejeződni, fél a liberá-
lisok támadásaitól , gúnyjá tó l , mivel mindenkit , aki nem a 
liberalizmus jelszavait hangoztatta, klerikálisnak, ultramon-
tánnak, a pápaság uszály hordozójának kiál tottak ki. Főrangú 
egyházi fér f iú ink szeretik is, ha liberális gondolkozásúaknak 
t a r t j ák őket. Az egyház erő® politikai befolyás alá kerül : a 
liberális ko rmány az egyházat a ha ta lma alá akar ja szorí-
tani. Zichy Nándor így parentá l ja el Tisza Kálmán lemondá-
sát a Katii. Szemlében: „Tizenötéves miniszterelnöksége a 
katholikus ügy hosszas marazmusa. Minden katholikus érzésű, 
minden hitét valló egyéniség ezen korszak alatt háttérbe szo-
rult. A korrupció, mely a politikai téren a kormány fegy-
vere volt, a szociális és felekezeti viszonyokban is tért fog-
lalt . . . Semmi sem sa já tunk . A ko rmány minden ügyünk 
intézője: vagyonunkat nemcsak kezeli, de tényleg rendel-
kezik vele; a személyes ügyek tőle Függnek. Nem csoda tehát, 
hogy naponta jobban meghátrál tunk". 5 Liberális kultusz-
minisztereink, Trefort, Csák y szinte kedvtelve szállnak síkra 
a katholicizmus érdekei ellen: pl. az elkeresztelési rendeletek 
(1884. ós 1891.) és a zsidó-keresztény házasság ügyében (1881—• 
1884.): de a katholicizmusnak hadat üzenő kormány libera-
lizmusának legvilágosabb jele az egyházpolitikai reformok 
előkészítése és felvetése a 90-es évek elején. Évtizedes liberá-
lis fejlődés kellett ahhoz, hogy ezek megvalósul hassanak. 

Vessünk egy pillantást az ország társadalmi osztályaira. 
A főúri, mágnás osztály, a nagy la t i fundiumok urai résztvesz-
nek ugyan a politikai életben, a főrendiház életében, de igazi 
szervezésre, nagykihatású munkára nem vállalkoznak, a kö-
zéposztállyal együttműködésre nem lépnek. A vezető elem még 
a kiegyezés után sem a polgárság vagy jobbágyság, hanem a 
birtokos és szegény nemesség, de ez mindjobban elveszti ezt a 
szerepét. Ennek a korszaknak az lett volna a feladata, hogy 
a nemesi osztály összeolvadjon a polgársággal, hogy így ala-
kuljon ki a kettőből egy polgári kultúrközösség s hogy ez az 
ú j társadalom vezető csoport ja legyen. De a birtokos nemes-
ség nagy része megmarad földbirtokosnak s a rossz gazdálko-

5 Idézve Bonitz i. m.-ban is. 201 1. 



das és könnyelmű költekezései miat t eladósodik, s birtokait 
a zsidóság kezdi átvenni. Elszegényedve, tönkremenve is „úr" 
akar maradni, s városokba tódul, „hivatalnok-nemesség'" lesz, 
állami és megyei szolgálatot vállal s osztályöntudati elzárkó-
zottsággal a lkot ja meg a „gentry" réteget. Ez az elnevezés 
is a 80-as évekből való. Nem engedi ez a réteg, hogy a nem 
nemességből feltörekvő intelligens elemek beléje o lvadjanak. 
( sak az igazán szegény nemesség volna ha j landó összeolvadni 
a polgársággal.6 

De a polgárság sem alakulhat egészséges irányban. Az 
ipart és kereskedelmet teljesen e l ragadja kezéből a zsidóság, 
mely gyorsan ellepi az értelmiségi pá lyákat is és belevegyülve 
a polgárságba, szétporlaszt ja azt s így nem tud kialakulni a 
magyar társadalom, mely a nemességet is magába olvasztva 
hivatva volna arra. hogy átvegye a vezérszerepet. E helyett 
a városok értelmisége, mely a század második felében hirte-
len megnövekszik, széthulló, szervezetlen, befolyásolható és 
készséges tömege a pár toknak, sa j tónak, a fölötte álló intelli-
genciának és a tőkének, melyek félrevezetik a hazug liberaliz-
musban. 

Az ország zömét természetesen a földmíves osztály al-
kotta. mely művelet lens égében távol állott a szellemi mozgal-
maktól. A munkásosztály pedig' még ki nem alakult , f iatal 
társadalmi elem. mely azonban rohamosan növekszik és szel-
leme nemzet- és vallásellenes i rányban alakul ki. 

Az a materializmus, mely a politikai, társadalmi és köz-
gazdasági élet uralkodó szelleme volt, a tudományba is befér-
kőzött.7 A természettudományok fellendülése a materializmus 
jegyében történik. Mihozzánk francia (Comte) és német 
(Moleschott-Vogt-Büchner) talajról jött ez az ú j világnézet és 
a 70-es években már magyar hívei is vannak a tudományok 
művelői közt, folyóiratokban dicsérik és ismertetik. Neve 
ugyan nem materializmus, de annak csak módosított fo rmá ja : 
a pozitivizmus, mel\ szellemi tudományainkat ettől kezdve 
egész a világháború végéig jellemzi. 

8 Mályusz Elemér: „Kossuth működésének társadalomtörténeti hát-
tere". — Napkelet 1928. 3. szám 166—183. 

7 Thienemann Tivadar: „A positivizmus és a magyar történettudo-
mányok". .Minerva f. évf. t—3. sz. 1922. 



A pozitivizmus bölcselete, a lka lmazva a t udományokra , 
a szellemi tudományoka t is mechanizálni a k a r j a s „k izár ja a 
képzelődést a tudományok köréből". Csak törvényeket , kéz-
zelfogható adatokat , tényeket ismer el, az anyagon túllévő 
szellemi erők találkozását nem. Az idealizmus el lentét je a k a r 
lenni és tárgyilagossággal kecsegteti a tudományt . A nyelv-
tudomány, pszychológia törvényei mellett a történettudo-
mányban az ada tgyűj tés , anyagközlés a fő m u n k á j a ; az iro-
dalomtörténetben is különösen a költői alkotások tárgykörét 
karolta fel, tárgyi, tar ta lmi jellegű ku ta tásokra szorítkozik 
és te rmésze t tudományi exaktságra törekedett . Igy érthető 
meg a philológiának a fellendülése. A pozitivista f i lozófiát 
átvi t ték az esztétikába is, mint azt m a j d a natural izmus hir-
detőinél l á t juk . Vagyis a szellemi tudományok terén a törté-
nelmi mater ial izmus jelenik meg. 

A korszak életének ezen szövedékében, társadalmi, poli-
tikai s gazdasági félrefej lődésekkel teli, kiforral a tlan v a j ú d á -
sában az irodalom is átmeneti, nehezen elemezhető, megért-
hető korszakát éli. A megváltozott, k i forralat lan, v a j ú d ó kor-
szellem, a modern lélek bonyolul t lelkivilága egyál ta lában 
a modernizáló élet verődik ki az irodalomban is. A költészet 
ideális világa helyet t bevonul oda a „reális" élet és ezzel ki-
a lakul az ú j ízlésirány: a realizmus. Ezt a kort egészen a rea-
lizmus korszakának szokták nevezni. Ez a kor magát szereti 
látni az irodalomban, a maga életét, az ú j modern élet kérdé-
seit, küzdelmeit . Hatás ta lanul hangzanak el tehát az idealiz-
musra figyelmeztető kijelentések, mint pl. az idealizmus lel-
kes hívének, P. Sza thmáry Káro lynak szavai, egyik cikké-
ben: „Kétségtelen, hogy a mai korszak a realizmus, sőt a mate-
rializmus felé tör; de annál szükségesebb, hogy a költészet, 
ideali zmusát megóv ja",8 

Szórványosan már az előző évtizedekben is jelentkezik a 
realizmus, de egyetemes korszellemmé, ízléssé csak a kiegye-
zés u tán i idők teszik. Idegen i rodalmak a d j á k rá az ösztön-
zést, a mintát , a magya r viszonyok a d j á k a t a la j t a kifej lő-
désre. A realizmus a valószerű életszemlélet kifejezése; a rea-
lista a való életet igyekszik h íven visszatükröztetni; ezért 

8 Nemzet. 1888. 102. és 104. I. „A magyar szépirodalom helyzetéről". 



meríti tá rgyát a jelen életből, amelyben a társadalmi viszo-
nyok szolgáltatják az anyagot. Ezt a körülötte folyó, közön-
séges, kisszerű életet, embereket ra jzol ja és a képzelet szer-
telen já téka helyett a mindennapi élet megfigyelt vonásai-
ról, jellemeiről, eseményeiről számol be, hol a meglepő, a rend-
kívüli helyett szemünkkel lá t juk az embert érzelmeivel, 
erkölcseivel, gondolataival, szíve-lel ke tartalmával. Ezért a 
realista nagyon szereti a lelki mozgalmak rajzát , a lélek-
elemzési s nála ebből fej lődik a történet. 

A realizmus azáltal, hogy a mindennapi életre fo rd í t j a a 
művész figyelmét, más hangulatot is önt a műalkotásokba. 
Míg a romantikus írónak, aki elmerül az elképzelt nagyszerű 
koncepcióba, vagy a félig burkolt múltba, bizonyos páthosz s 
nemes, ünnepies levegő emeli lelkét és a hibát heves felhábo-
rodással ostorozza, addig a realista, hogy úgy mondjuk , ki-
megy az utcára, ra jzol ja magát kisszerű miliőben és kedélye-
sen rámosolyog a körülötte járókra. Ennek a hangnak már 
nem felelnek meg a pat hetikus nagy eposzok, helyébe a liri-
záló kis eposz lép, vagy a verses regény, főkép a prózai 
regény, különösen a társadalmi regény lesz a kedvelt m ű f a j . 
Ho gy a d rámában is be vihesse az életet, megalkotja a társa-
dalmi drámát. Egyál ta lában a realizmusban pusztul a törté-
neti érzék, társadalmi kérdések foglalják el teljesen a helyét. 
Ezért épít ki a realizmus ú j m ű f a j t vagy emel felvirág-
zásra egy régi m ű f a j t , míg másokat elmellőz . 

Az a materialisztikus szellem, melyet fellendült állami 
ós társadalmi életünkben lát tunk, t a l a j volt egy ú j irodalmi 
i rányra is, a naturalizmusra. Ez külföldön már jóval előbb ki-
fejlődött, ná lunk az irodalomban csak a 80-as években lép fel. 

A positivista bölcselet tételeit Taine alkalmazta az eszté-
tikára, midőn már 20 évvel Zola előtt a naturalista i rányú 
Balzac regényeiből vonta le esztétikai elveit; Balzac i rányát , 
mint egyedül igaz művészi irányt dicséri. Taine positivista 
elvei pedig a teljes, tiszta materializmust mu ta t j ák . A natura-
lizmus fő képviselője, Zola Tainet mesterének, t an í tó jának 
nevezi, kitől materialista natural izmusának elveit tanulta." 

u Haraszti Cy. : A naturalista regényről, 1886. 102. 1. — Zoltvány 
Irén: Erotika és irodalom, 1924. 91—98—104 1. 
Kokas E.: Az 1880-as évek i rodalmi élete. 2 



Ez a naturalizmus méghazudtolása nevének, mert nem a ter-
mészetnek hű ábrázolása, hanem annak egyoldalú bemuta-
tása. Tagadja az ember erkölcsi lényét, a művészetből kizárja 
az erkölcsi szempontokat; az ember minden törekvésének, haj-
lamának egyedüli mozgatója a test. Nemcsak hogy hajszolja 
a rútat, az al jast , hanem elanyagiasít mindent: jellem, lélek-
tani elemzés, személyek lelki változása inak leírása a durva, 
sivár anyagiasságba merül. 

Ezt az irányt Zola tette világszerte híressé. 1864-ben lép 
fel hazájában s a következő 5 évtizedben ont ja naturalista 
regényeit, melyek egymásután látnak napvilágot magyar 
fordításban is. Nagy a népszerűsége Zolának nálunk is, dicsé-
rik az „élet nagy mesteré"-t, sokai írnak róla, műveit ismer-
tetik, közölnek cikkeket, nyilatkozatokat magától Zolától is. 
De nemcsak Zola műveiből ismeri a naturalizmust a magyar 
olvasóközönség, hanem a hasonló irányú francia regényeknek 
egész tömegével árasztják el a könyvpiacot. Még a színpadon, 
a drámairodalomban is hódítanak a naturalista francia szín-
darabok. Ezek hatására lép fel a naturalizmus irodalmunk 
eredeti műveiben ekkor, a 80-as évek derekán, a későbbi év-
tizedekhez képest még csak szelídebb formában. 

A fellendülő modern életnek más jelei is vannak. Ez teszi 
világvárossá Budapestet; 1873-ban egyesül Pest-Buda és 
Óbuda, hogy lázas munkával tegye magát nagyvárossá. Hatal-
mas arányokban növekedik a város; tervszerű városrendezés-
sel most építik meg nagy útvonalait s a kör utakat: hatalmas 
középületek emelkednek, s páratlan lendülettel alakul ki 2-3 
évtized alatt a világváros. A szabaddá lett ország örömmel is 
dolgozik ra j t a s azon is, hogy mielőbb magyarrá tegye szép 
városát, mert'1880 körül a 300—400.000 lakosnak csak a fele 
magyar s az idegen látogató még könnyen német-városnak 
nézi. Ez a magyarosítás nemcsak az iskolában, az újságok 
követelő ős szorgalmazó buzdításai folytán történik, hanem a 
színpadon is és itt a legnagyobb sikerrel. Különösen a nép-
színműveknek és ebben Blahánétiak jutott a legnagyobb sze-
rep a főváros magyarrátételében.10 Magának Rákosinak is ez 
volt az eszméje, melyért sokat tett a Népszínház vezető 
állásában. 

10 Erről szól Ágai Adolf (Porzó) is: „Utazás Pestről Bpestre". 1907. 



E feilend üléssel já r t karöltve a kor sűrűn hangoztatott 
eszméje: a centralizálódás. Nemcsak a poli t ikának volt ez az 
i ránya, hanem egész szellemi művelődésünk, az irodalom is 
a főváros szellemi hegemóniája alá került. „E fejlődésben 
levő veszélyes jelenség pedig nem más, mint annak a tuda t -
nak hova-tovább szélesebb körben való elterjedése, mely 
szerint szellemi életről, irodalmi és művészeti tevékenységről 
Magyarországon csak Budapesten lehet szó".11 Különösen a 
zsidó hírlapok i ránya: a centralizáció, mely lehetetlenné 
teszi, hogy a vidék egészséges szelleme az irodalomban ki-
verődjék. A vidék költészete ugyanis amellett, hogy állan-
dóan frisseségben t a r t j a ós változatos színt ad neki. még nem-
zeti szellemben is segíti megtartani. A vidéki írók el voltak 
temetve, s a köztudat bizonyos kicsinyléssel tekintett a pro-
vinciális műveltségre. Ezek helyett azután a főváros látta el 
kizárólagosan a vidéket irodalmi termékekkel. Mi azu tán 
ennek a következménye? „Irodalmunk — í r ják tovább a jel-
zett helyen 1889-ben, — idő folytán teljesen világvárosi jel-
leművé lesz, mint a fővárosi élet maga s nemzeti jellegünktől 
hovahamarább eltávozik. Más népeknél e folyamatot az ide-
gen befolyásnak kevósbbé kitett vidék szokta ellensúlyozni 
és meggátolni". 

Mondanunk sem kell, hogy az általános nagy haladás a 
napi sajtót is nagy a rányokban megnövesztette. Ezt is a 
kiegyezés után meginduló modern élet láza teremti meg, s 
hamarosan helytelen vágányokra téved: túltengése a könyv-
irodalom pangását idézi elő. Rengeteg cikk kesereg, panasz-
kodik e tárgyról a korbeli újságokban, folyóiratokban. A 
magyar nép politikai ha j l amú; a kiegyezés utáni, nagy ellen-
zéki harc teljesen magához láncolja a közönséget, melyet csak 
a politika érdekel. A hír lapok is ezzel vannak tele s kialakul 
e korszakban a zsurnalisztika modern formája , mely félretéve 
az irodalmi nívót, a szenzációkeresésre, az értesülés gyorsa-
ságára, friss impu Ízi vitásra és a közönség igényeinek kielé-
gítésére van alapí tva és ezeknek érdekében háttérbe szorí t ja 

11 Magyar Szemle 1889., 46. sz. „Szellemi centralizáció"; 1889., 31. sz. 
„A vidékről a vidéknek". 



a tá jékozódás alaposságát, az ítélet megfontoltságát , a közön-
ség pedagógikus vezetését.12 

Ennek a szellemnek az irodalom területére való hatása 
kár tékony volt. Az elhangzó panaszok szerint „a magyar 
irodalom jelenlegi á l lapotát általános pangás jellemzi. Sivár 
korszak ez, amellyel iszemben igen nehéz helyzete lesz a jövő 
irodalomtörténészének". A magyar irodalom a magyar nem-
zet legmostohább gyermeke; a közművelődésre hatás ta lan, el-
vesztette i rányadó szerepét, eszméin nem lelkesülnek, irá-
nyát nem köve t ik . . . Ezt a meddőséget az időszaki sa j tó 
túltengése okozza. Okozza azzal, hogy elszakította a közön-
séget a könyvirodalomtól , azáltal, hogy teljesen lefoglalja 
annak érdeklődését, hozzászoktatja ahhoz, hogy csak ú jsá-
got olvasson; e l tompí t ja a közönség ízlését, ame ly azután 
csak az ú j ságban l á t j a egyedüli szellemi táp lá lékát . Szép-
irodalmi szempontból is k a p olvasnivalót, a t á r cák selejtes, 
külföldi regény fordí tása iban, amivel a teret is elveszik a 
magyar írók érvényesülése elől.13 

Azonkívül épen e túltengése miat t az írók kénytelenek 
megalkudni a sa j tóva l s annak szolgálatába állni s elvonva 
az í rókat a tu l a jdonképen i irodalomtól, őket maga köré vonja , 
a maga napszámosaivá teszi, mert máskép azok nem érvénye-
sülhetnek. „Az írók szívéből mintha csak kihalt volna min-
den idealizmus és nemesebb ambíció. Arra , hogy maradandó 
művet alkosson, manapság senkisem gondol. A napi sa j tó 
Moloch ja nyel el és emészt föl mindent . Ennek termelnek 
az elmék lázas sietséggel, villamos erővel. Kielégíteni a pilla-
natnyi szükségleteket, ez a fődolog".14 

Ez a saj tó mindenről ír, csak az irodalomról nem, csak 
annak nem szentel helyet. Sem a napi lapok, sem a szépiro-
dalmi folyóiratok nem viselik szívükön az irodalom ügyét ; az 
irodalmi rovat minden lapnál „Csáki sza lmája" ; csak a szín-
házi ú jdonságokról ta lá lha tók tárcák. Nem t á j é k o z t a t j á k a 
közönséget a megjelent művekről , irodalmi eseményekről, 

12 Schöpf lin Aladár : „Magyar írók". 1917. 125—126. 1. 
13 Magyar Szemle: 1889. 1. évf. I. sz.; 15. sz.; 52—36. sz.; 1890. II. évf. 

59. sz.: 41. sz. — Koszorú: 1879.; 185—7. 1. 1885. I. sz. és 15. sz. 
11 Magyav Szemle, 1890. évf. 461. 1. 



nem keltenek érdeklődést i rántuk, hanem hal lgatásukkal 
engedik kiveszni a közönségben az érzéket, az érdeklődést 
az irodalom iránt. De ha írnak is az irodalmi művekről, azt 
a felületesség jellemzi; hozzá nem értők mondanak hirtelen 
ítéletet mindenről. Nem csoda, hogyha a közönség azután nem 
is érdeklődik az irodalom iránt és közöny támad benne s 
azok az újságok, melyek az irodalommal bővebben aka rnak 
foglalkozni, a kritikai i rányúak, érdeklődés hiánya miat t 
megszűnnek. Tehát a sajtó nem mozdí t ja elő a könyvirodalom 
fejlődését, amit pedig tennie kellene. 

Ez a közöny azután megbéní t ja a könyvkiadást is. 
Állandó a panasz, hogy a könyvkiadók nem fogadnak el 
kiadásra szépirodalmi műveket, mert ráfizetnek, hisz nem 
veszi azokat a közönség. Ezekért van annyi panasz a hírlap-
irodalomra. 

A napi sajtótól nem nevelt, hanem félrevezetett, kri t ikát-
lan közönség zsákmánya lett azu tán a haszonleső, lelketlen, 
üzérkedő vállalatoknak.15 Majdnem naponként keletkeznek 
vállalatok, melyek szinte gyárilag termelik a szépirodalmi 
műveket, sok u. 11. szépirodalmi hetilap, regényújság ós füze-
tes vállalat keletkezik s ezeket az üzérkedő szellem selejtes, 
ízlést ós erkölcsöt mételyező idegen művek gyarló fordításá-
val tölti meg és ezeknek egész áradatá t zúdí t ja olcsó áron 

főleg colportage út ján — a közönségre. 
Keserű ki fakad ásókat olvashatunk erről is. A Független-

ség (1886. november 6. 307. sz.) így ír többek közt („ A jelen-
kori irodalom"): „Hírhajhászat és reklámvadászat , ez a két 
legfőbb faktora a mai saj tó i rányának" . Az érzés nemesí-
tésére, a hazafi erények ápolására és ébrentartására m it sem 
ád a mai irodalom: előtte mindez az ábrándvilágba tartozó, 
hangzatos frázis, de lelke, veleje minden működésének, 
melyért" mindent áldoz, nemcsak sajá t , de nemzetének tisz-
tességes hírnevét is, az a haszonlesés, melyért nem átalja azt 

15 Erről szólnak: Függetlenség, 1886. now 6.; 306. sz. „A jelenkori 
irodalom" és 1886. jaú. 9.: 9. sz. Nemzet, 1888.; J02 és 104. sz. „P. Szath-
máry K.: A magyar regényirodalom helyzetéről". — Miket 11e olvassunk"; 
röpirat. Kolozsvár; isin. róla Koszorú 1884.; 7. sz. Koszorú: 188t. 1. sz.; 
1882.; 289 1. Kossuth Lajos levele a Petőfi Társasághoz, 1883. 114—7. 1. 
„A Kisfaludy Társaság gyűléséről". J884. 2. sz. 



az irodalmat, mely azelőtt büszkeségünk, féltett k incsünk 
volt, a zsibárus piacon szereplő ponyva-irodalmi termékek-
kel azonosítani". 

A modernségben i f j ú Magyarország e szellemi életét lá tva, 
összefoglaláskép e lmondha t juk Szekfű Gyuláva l : „Politika, 
központosítás, hírlapirodalom, ezek a kor lelkiéletének sa tnya 
motorai".16 

16 Szekfű Gyula: „Három nemzedék" I9222. 372. I. 



AZ IRODALMI ÉLET SZERVEI ÉS CSOPORTJAI. 

Egy korszak irodalmi életében nemcsak az egyes írók 
megjelent művei fontosak, hanem fontos tényezők az íróknak 
és az irodalom vizsgálóinak szervezkedése, társulása, a szép-
irodalmi társaságok működése is. E társaságok szerepe az, 
hogy i rányt adnak az íróknak* fe lkarol ják őket, alkalmat, 
lehetőséget nyú j t anak érvényesülésükre s megteremtik szá-
mukra az ösztönző-, munkára hívó környezetet, stb. A mi 
szempontunkból, a múl t ra visszatekintve pedig ezeknek mű-
ködése és mivolta fontos lépcső a korszak irodalmi életének 
ismeretéhez, jellemzők még a korszakra a kevésbbé komoly 
törekvésű irodalmi körök, csoportosulások, pártok, klikkek, 
kotteriák is, mert ezeknek tarka , változatos élete is hozzá-
tartozik a kor irodalmi viszonyaihoz. Azért, mielőtt az egyes 
műfa jokra térnénk át, először az irodalmi élet szerveiről, cso-
portjairól. az írói társaságokról, újságokról, közönségről és a 
kiadóvállalatokról szól unk. 

1. Az Akadémia nem katexochén irodalmi társulat, de 
az 1. osztálynak (nyelv- és széptudományi oszt.) működése 
mindenkor hatással volt irodalmunkra. Az 1. osztály gyűlései 
a 80-as években is nyelvészetiek (ugor-háború!) vagy merő-
ben tudományos irodalomtörténetiek. Kiadványai is hasonló 
i rányúak. Az irodalomhoz tehát csak elvi állásfoglalása kap-
csolja. melyet az írók elé követendőnek állít oda, azután iro-
dalmi tekintélye, mely konzervatív szellemű és őrködni akar 
irodalmunk helyes fejlődésére, továbbá az irodalmi élet szem-
meltartásából fakadó, szükségszerinti fellépése, s e szükség-
letek hangoztatása, melyek leginkább a nagy port felverő 
akadémiai pályázatokon történtek. Elvi állásfoglalását a Kisf. 
Társaságéval együtt t á rgyal juk , most csak szépirodalmi 
pályatétélei körül való működését lássuk. 



Első tekintetre feltűnik a pályatételek egyoldalúsága: 
igazán csak a színmű az, amely e pályatételek közül komoly 
szerepet játszik. Négy jutalma van e műfa j ra . 

1. Legrégibb a Teleki jutalom, melyet az egykori elnök, 
gr. Teleki József végrendeletileg alapított 1854-ben s melyre 
a több ízben átalakított szabályzat szerint egymást követő két 
évben szomorú játékok és erre következő két évben egymás-
után vígjátékok pályáztak. A bíráló bizottságban a nemzeti 
színház 2 tagja is részt vett. Az alapítónak azon szándéka, 
hogy a jutalom a viszonylag legjobb műnek mindig kijár , 
szülte a „szégyenparagrafust". Ugyanis a szigorú ítéletmon-
dást az Akadémia tekintélye és méltósága követelte, a bíráló 
bizottság pedig nem mindig talált abszolút becsű munkát ; 
azért br. Eötvös József indítványára elhatározták, hogy oly 
esetekben, midőn a bírálók egy művet sem találnak juta-
lomra érdemesnek. hogy ócsárlások közepette ne kelljen át-
adni a jutalmat a mégis viszonylag legjobb műnek, 
ami sértheti az író önérzetét, a jeligés levelet ne bontsák fel, 
hanem a bíráló jelentés azon megjegyzéssel tétessék közzé, 
hogy lia az író a rosszaié) ítélet ellenére is föl akar ja venni a 
díjat, félév alatt jelentse e szándékát a főtitkári hivatalnak. 
Bizony a 80-as években többször alkalmazták e paragrafust , 
vagy csak azért mellőzték el alkalmazását, hogy az Akadé-
miát ne t ámadják újra és ú j ra e §-ért. A megjutalmazott 
művek a következők: 

1880: Váradi Antal: A tőr; vígjáték. 
1881 : Újvár i ß éla : Két a pa : v ig j át ék. 
1882: Csiky Gergely: Theodora; szomorújáték. 
1883: Fenyéri (Peterdi) Mór: Késő ébredés; szomorújáték. 
1884: Somló Sándor: Első szerelem; vígjáték. 
1885: Somló Sándor: Ovid; vígjáték. 
1886: Csiky Gergely: Spartacus; szomorújáték. 
1887: C siky Gergely: A vasember; szomorújáték. 
1888: Gerő Károly: Az eladó leány; vígjáték. 
1889: Somló Sándor: A nagyravágyó; szomorújáték. 
1890: Varsányi Gyula: Uria; szomorújáték. 
2. Gróf Karácsonyi Gujdó alapítványából 1858-tól kezdve 

állott fenn a Karácsonyi-jutalom, melynek rendeltetése 
eleinte a Teleki-félével teljesen egyenlő volt, de az alapító 



beleegyezésével Ii a marosan megváltoztatták, ügy gondolták, 
hogy az Akadémiára is, színmű irodalomra is iidvösebb, ha a 
Karácsonyi-díjat nagyobb s nehezebben elérhető jutalommá 
teszik; nem kell kiadni a viszonylag legjobbnak, hanem csak 
abszolút becsű mű kapha t j a meg, s ezért két évenkint két-
szeres összeget tűznek ki. Ezzel az akadémia presztízskérdéssé 
tette odaítélését és szigorúan is vette. A megváltoztatás óta 
(1864.) csak háromszor adták ki: 1868-ban: Szigligeti Ede: 
Trónkereső, 1878-ban Csiky Gergely: Ellenállhatatlan és 
1890-ben: Csiky Gergely: A nagyratermett c. darabjának, 
így utasították vissza többiek közt Csiky Gergely másik két 
darabjá t : 1884-ben: Nórát, 1886-ban: A jó Fülöpöt. 

3. A Kóczán-pályázatot 1887-ben alapította Kóczán 
Ferenc magyar történelmi színművek számára. Az alapító-
levél szerint az Akadémia évről-évre kijelöli a tárgykört, 
úgyhogy kisebb korszakokban az ősmondáktól kezdve az 
egesz magyar történelmet felöleljék 1848-ig s a jutalom min-
dig kiadandó a viszonylag" legjobb műnek. A jutalmazott 
műveket a Magyar lörténeti Színműtár-ban a d j á k ki. 
1888-ban a hun vagy magyar hősmondák tárgyköréből 
Szász Károly „Attila halála", 1889-ben a honfoglalás és vezé-
rek korából Szász Károly: „István vezér", és 1890-ben a Szent 
Istvántól I. Béláig terjedő időből Gabányi Árpád: „Pogány 
magyarok" c. műve nyert jutalmat. 

4. Még egy drámai pályázat volt: a Péczely-jutalom, 
melyet ugyan már 1847-ben alapított Péczely József, de csak 
1880-ra növekedett meg az alapítvány kamataival annyira, 
hogy a pályázat hirdetését megkezdhették. A jutalom min-
den 2 évben került kiosztásra. Pályaműnek vettek minden oly 
magyar történeti színművet, mely a kijelölt két évben nyom-
tatásban megjelent, vagy melyet, ha nyomtatásban nem jelent 
meg, valamely színpadon előadtak és kéziratban az Akadé-
miának is beadtak. Csak abszolút becsű műnek kellett' ki-
adni és a bírálók szigorúan is ítélkeztek, főkép Gyulai Pál, 
aki 1884-ben (1882-ben nem volt pályázó) à történeti hűség és 
jellemzés igazsága nevében visszautasította Bartók Lajos: 
Kendi Margit ós Dóczy Lajos: Utolsó szerelem c. művét, 
1886-ban pedig ugyanezért viaszautasította Rákosi Jenő: 
Endre és Johanna, Dóczy La jos: Széchy Mária c. darabjá t ; 



végre 1888-ban adták ki először a jutalmat (Gyulai Pál nem 
volt, a bírálók közt!) Bartók Lajos: Thurán Anna c. művének. 

Mivel az alapí tó megengedte e pályázatnak szükségsze-
rinti megváltoztatását és az Akadémia úgy látta, hogy a tört. 
dráma már elég ösztönt, támogatást nyer mind a közönség 
érdeklődésében, mind pedig az Akadémia Kóczán-, Karácso-
nyi- és Teleki-pályázatán, azért olyan célra fordította, mely 
a kor szükségeinek inkább megfelelt s melynek gyámolítására 
és helyes irányzására nem volt az Akadémiának módja: 
magyar történeti regényre tűzte ki s mindjár t az első évben 
megkoszorúzta vele Jókai Mórnak „A tengerszemű hölgy'" c. 
regényét. 

Különösen ezeknél a drámapályázatoknál hangzott el sok 
keserű k i fakadás a bírálók ajkairól . Nagyon sok a pályázó, 
szinte csak úgy termelték e pályázatok a drámákat ; de leg-
nagyobb részük hihetetlenül rosisz, silány munka volt. Boldog-
boldogtalan drámát írt az Akadémia pályázataira. A bíráló 
bizottság tagjai csak 1—2-őt találtak, melyek legalább iro-
dalmi színvonalon álltak s ritkán volt abszolút becsű munka. 

A dráma-pályázatokon kívül még a Farkas-Raskó pályá-
zat emelendő ki, mely 1883-tól kezdve évenként hazafias köl-
teményre volt kitűzve. 1883-ban Vargha Gyula: „Magyar 
ember dala" c. költeménye nyerte el a kitüntetést s utána 
6-szor egymásután meddő volt e pályázat; 1889-ben Kozma 
Andor: „A magyar paraszt"' c. versét jutalmazták meg. 

Volt még 2 pályázat: Nádasdy-jutalom elbeszélő költe-
ményre, melyet körülbelül 30 év alatt csak 4-szer adtak ki: 
Buda halálának és 3 ízben Szász Károly eposzainak; utoljára 
„Salamon"-jának 1874-ben; a Bulyovszky-jutalom pedig 
hazafias ódára; de ezek a 80-as években egyszer sem voltak 
kiadhatók a pályázó művek értéktelensége miatt, sőt róluk 
az Akadémia még jelentést sem tett közzé (mint amilyen 
a többiről az Akadémiai Értesítőben található). 

A nagyjutalom a 80-as években kétszer esett a szépiro-
dalmi munkákra : 1880-ban a „Toldi- Szerelmét" tüntették ki 
vele, 1887-ben megosztották Lévay J.: összes költeményei 
(1881.) és Szász Károly: Kisebb költeményei (1883.) közt. 

Még egy-két szót arról, hogyan fogadják az Akadémia 
pályázatait . A mérsékelt, komolyabb hangú kritika is vádolja 



az Akadémiát, hogy a koszorút igen magasra tűzte fel, hogy 
inkább buzdí tani kell az írókat, mint kedvüket elvenni a 
drámaírástól ; mert — kérdik — lehet-e irodalmi haszna a 
pályázatoknak, ha oly magas mértéket alkalmaznak, mely-
nek mai íróink közül egyik sem bír megfelelni. (Fővárosi 
Lapok. 1884. II. 1534 1.) A Pesti Naplóban írja Yáradi Antal : 
„ Ismer jük az Akadémia ítéleteinek szigorát, t ud juk , hogy 
f u k a r a dicséretekben s élesen mutat ki minden fellelhető 
hibát, egyszóval, hogy kri t ikusai t iszt jöket túlszigorúan gya-
korolják." (1888. 15. szám.) 

Rengeteg a száma azoknak a szenvedélyesebbnél szenve-
délyesebb hangú cikkeknek, melyekkel a saj tóban kísérik az 
akadémiai pályázatokat s védelmezik az elutasított müveket . 
Gúnyosan szólnak arról is, hogy az Akadémiától elutasított 
d rámák nagy sikert a ra tnak a színpadon, míg aká rhány 
kitüntetet t darab ott sikertelen. Az Akadémia nem helyez-
kedett a színszerűség követelményének ál láspont jára s szi-
vesebben jutalmazott meg költőileg megírt könyvdrámákat . 

A „Magyar Szemle" 1. évfolyamának nem tetszik az egy-
oldalú drámatermelés, melyet e pályázatok idéznek elő s 
e pályázatokat a kísérletek, a szárnypróbálgatások iskolájá-
nak. a mániákus lutr i - já ték telepeinek nevezi. „A Teleki-
jutalom valóságos átka a drámairodalomnak. Minden évben 
ki kell adni a 100 a ranya t , ki is ad ják , az igaz hogy néha 
100 bot kíséretében; de az eddig jutalmat nyert 35 da rab közt 
oly sok a silány, hogy erre a jutalomra pályázni szégyen, 
s ezt a ju ta lmat megnyerni nem dicsőség". A Karácsony-dí j 
elérhetetlen voltával csak bolondítja az írókat, míg a Kóczán-
pályázat rendszere teljes megalázása a drámai költészetnek, 
mert valóságos kézműves mesterséggé, céh-beli iparmun-
kává alacsonyítja le rendszerével a drámaírást . Szerinte a 
drámai pályázatok határozottan kárá ra vannak a magyar 
drámai irodalomnak. Epikánk pangását is annak tu la jdoní t j a , 
hogy az Akadémia a Nádasdy-pályadí ja t sohasem a d j a ki, 
sőt jelentést, irányítást sem ad e tárgyról. 

Az Akadémia mitsein törődik az éleshangú támadásokkal , 
csak egyes éretlen kirohanásra válaszol, vagy a bírálati jelen-
tések elején védekezik. 

Konzervatív ál láspontja összekapcsolja vele a Kisfaludy-



Társaságot, mely egyedül a szépirodalom művelőit s hódolóit 
egyesíti komoly társasággá és céljának, a magyar szépiro-
dalom emelésének és a műízlés nemesítésének munkál ása mel-
lett Kisfaludy Károly emlékét is ápolja. Mivel nagy íróink 
szellemét és hagyományait; a k a r j a őrizni, követni, s ezeknek 
műveiből vonja le a művészeti elveket s ezeknek uralmától 
l á t j a függni i rodalmunk művészi voltát, azért a fel-felbuk-
kanó áramlatokkal . ízléssel szemben az irodalom vezére, 
tekintélye és szilárd hordozója akar t lenni, s ilyennek látta 
a közvélemény is. Nem kereste a népszerűséget, hogy annál 
sértetlenebbül megtarthassa pár ta t lanságát és esztétikai fel-
fogását. 

Külső hatóeszközei: havi, nyilvános felolvasó gyűlései, és 
a febr. hó első hetében t art ott köz ülése, pályatételei, kiad-
ványai s a mindezekben megnyilvánuló és hirdetett elvisége. 
Havonkin t tar tot t felolvasó gyűléseket, melyeken nemcsak 
szépirodalmi, hanem széptani dolgozatok is. szerepelnek. A 
közgyűlés ugyan mindig Kisfa ludy Károly emlékét újí totta 
fel születése nap ján (febr. 5.), de ez csak alkalom arra, hogy 
a Társaság, irodalmi szellemének szemszögéből kísér je figye-
lemmel a jelen fejlődését, hogy azt mindig a múlthoz mérje. 
Pályatételei nem oly jelentősek, nem vernek fel oly nagy port, 
minit az akadémiai pályázatok. Vagyona sem akkora, nem is 
voltak olyan megszabott feltételei, a lapí tványai , mint az 
Akadémiának. Szabadon tűzhette tehát ki pályatóteleit a tudo-
mányos és szépirodalmi hiányok és szükségletek szerint. 
Szépirodalmi pályatételei á l ta lában kis igényűek voltak: 
óda, novella, egyfelvonásos vígjáték, tanköltemény, monológ, 
külföldi klasszikus verses d ráma fordítása, f ikt ív emlék-
beszéd: úgy hogy ezek nem is hívtak életre kiemelkedőbb 
alkotást. Ezt tekintve nagyobb értéke volt tudományos pálya-
tételeinek, melyeknek oly m u n k á k köszönhették létüket, mint 
Beöthy könyve a szépprózai elbeszélés történetéről. Bánóczy: 
Kisf. Károly életrajza, Bayer j . és Váli B. játékszín-története, 
Ferenczy Z. Petőfi-könyve, Négyesy: A mértékes m. vers-
története. 

• Egyébként jellemző a Kisfa ludy Társaságra, hogy nem 
tisztán szépirodalmi munkásságot folytat , hanem ezt rokon 
tudományos működéssel teszi súlyosabbá, tekintélytadóbbá, 



szilárd alapúvá. Pályatételeiből, havi felolvasásaiból s kiad-
ványaiból látható az is, hogy a Társaság nagy gondot fordít 
idegen klasszikus művek fordítására, az ízlésterjesztés és 
nemesbítés nevében és egyúttal mintákat is akar adni az örök 
esztétikai törvényekre és műformákra. Továbbá még az előző 
korszak hagyományaként karolja fel a népköltészet emlé-
keinek gyűjtését. Általában erős nemzeti érzés jellemzi, mely 
biztosítja a Társaság szellemét, irodalmi törekvéseit az új, 
kevésbbé nemzeti, európaias áramlatokkal szemben. Ebből 
fakadóan törekszik e korszak pusztuló, kivesző történeti érzé-
két ébresztgetni korholásaival, útmutatásával, pályázataival. 
(L. Évlapjai pl. XXIII. 1889. XIX. 1889. stb.) 

Kiadványai a 80-as években a következők: 
Déryné naplója. Rendezte l örs Kálmán, 2 k. 1879—81. 
Árvízkönyv Szeged javára. írták a Társaság tagjai ; 1880. 
Sophokles tragédiái, ford. Csiky Gergely, 1880. 
Gróf Szécsen Antal: Tanulmányok, 1881. 
Bánóczy József: Kisfaludy K. és munkái 2 k., 1882—3. 
Svéd Költőkből, lord.: Győri Vilmos, 1882. 
Csató Pál szépirodalmi munkái. Kiadta: Beöthy Zs. 1882. 
Katona József és Bánk bánja . Gyulai Pál, 1882. 
Pá l f fy A.: Esztike kisasszony professzora. Regény, 1884. 
Moore Tamás: Lalla Roukh. Ford. Lehr Zsigmond, 1883. 
Plautus vígjátékai, ford. Csiky Gergely, 4 k. 1885. 
Beöthy Zsolt: A tragikum. 1885 . 
Nala és Damajánti ; Ma lia Bharátából, ford. Fiók K., 1885. 
Pál f fy Albert: Egy mérnök regénye. 1885. 
Greguss Ágost: A balladáról és egyéb tanulmányok. 1886. 
Tibullus elégiái; ford. Csengeri János, 1886. 
Erdélyi János: Pályák és pálmák. 1886 . 
Petrarca összes szerelmi szonettjei: ford. Radó A. 1887. 
Kálidásza: Sakuntala. Hindu dráma. Ford. Fiók K., 1887. 
Bäks a y Sándor: Gyalogösvény (elbeszélések),' 1887. 
Petőfi ú jabb reliquiái. 1838-49. Gyűjtöt te : Baróti L. 1887. 
Salamon Ferenc: Irodalmi tanulmányok, Í889. 
Tennyson: Király idyl lek; ford. Szász K., 1889. 
Kielland S.: Worse kapi tány; svéd regény, 1889. 
Reviczky Gyula: Magány. Ujabb költemények. 1889. 
Török népmesék; gyűjtöt te és fordította Kúnos 1. 1889. 



Imre Sándor: A néphumor a magyar irodalomban. 1890. 
Schiller költeményei; fordították: Szász K., Vargha Gy. 

és Váró Ferenc. 1890. 
Ezeken kívül minden évben megjelent a Társaság év-

lapja, mely az ünnepélyes gyűlések beszédein és a hivatalos 
közleményeken kívül a tagok felolvasásaiból a székfoglaló 
dolgozatokból ós jutalmazott pályaművekből nyúj t ízléses 
'szépirodalmi olvasmányt is. 

Ha a Társaság nem is hatott széles rétegekre éppen a 
nagyon választékos ízlése miatt, de komoly, a nemzeti hagyo-
mányokért buzgó, az örök szép értékekért lelkesülő munkát 
végzett. 

Állítsuk bele e két társaságot ekkori irodalmunknak táv-
lati hátterébe. 

Még közel van a 80-as évekhez irodalmunk virágkora, 
a népies nemzeti irodalom, a nemzeti klasszicizmus.1 A foly-
tonos idegen, külföldi hatásoktól hullámzó irodalmunk csak 
ebben jutott igazi „nemzeti" irodalomhoz, melynek magyar-
sága már nemcsak a haza fia sság hangoztatásában, hanem 
tartalmának, formájának ós egész képzet-, szellemvilágának 
magyar töröl, magyar levegőből, magyar életből fakadó mi-
voltában állt. Ez a kor merített a legmélyebbről, a legtöbbet 
a magyar lélekből. Petőfi és Arany mikor a népnemzeti ele-
met veszik alapul és olvasztják Össze a művészettel, még nem-
zetibbé, egészen magyar-nemzetivé varázsolják költészetün-
ket, mind tartalomban, mind formában, mely utóbbi terén a 
nemzeti ritmust is tökéletessé fejleszti s felemelik a meg nem 
beosülésből művészetükkel oda, ahol irodalmunkban állnia 
kell. 

Magyar szellemi fejlődésünk szempontjából végtelenül 
komoly s nagy fontosságú eredmény ez. Irodalmunknak ez a 
népies-nemzeti jellege nem valami elmúlásnak alávetett ízlés, 
áramlat, egy irányzat csupán, hanem ez az az igazi magyar 
nemzeti gondolat, amelyen irodalmi életünknek mint alapza-
ton kell felépülnie. A magyarság, miután átment a fejlődés-
nek vajúdó fázisain, levetve a magára vett idegen sablonokat, 

1 Horváth János: Aranytól Adyig 1921. U. az: Irodalmi népiesség. 
1927, Keresztúry Dezső: A nemzeti klasszicizmus essay-irodalina. 1928 



végre magára talált a népies nemzeti irodalomban. Enged-
heti-e, hogy amit megtalált, újra elveszítse? S ezt a nagy nem-
zeti értéket úgy teszi magáévá az egész nemzet, hogy ha ez a 
népies-nemzeti szellem, mely európai nívón is állott, meg-
gyökeresedik a nemzet egész rétegében, hogyha az ezt hirdető 
írók működéséből átszivárog a nemzet vérébe, hogy lia ezt 
öntudatossá teszi, megérleli, a nemzet tömegét erre megneveli 
s a nemzet lelkében azt szilárddá teszi. Jöhetnek azután ú j 
korszakok, fe j lődhetünk tovább, ha ladhatunk a korral, de 
azt a nemzeti alapot el nem veszí t jük s az ú j ízlést, áramlatot, 
művészeti stílusokat csak ennek a nemzeti műveltségnek 
művészi fejlesztésével fogad juk be. mert ennek erkölcsi tar-
talma és magyarsága örök érvényű. 

Nemzeti műveltségünk, i rodalmunk szempontjából ki-
mondhatat lanul nagy kár, veszteség, hogy viszonyaink nem 
kedveztek ennek a meggy ö keresi tő folyamatnak. Elveszett 
Petőfi, a 48-as szabadságharc elsöpörte a virágzásnak indult 
szellemi életet s a 17 évig tar tó abszolutizmus elfojtotta a nem-
zeti gondolat uralmát , a népies-nemzeti irodalom szabad meg-
erő södését, le ül lep edését. 

Nem a k a r j u k ezzel azt mondani, hogy kiirtotta. Azok az 
írók, akik 48 előtt működtek e szellemben, lassan-lassan, 
ha a cenzúra korlátai közt is, de szóhoz ju tnak, az Akadémia. 
Kisf. Társaság is elkezdik működésüket, még Arany János is 
í r j a Buda halálát, Toldi Szerelmét, de az alapvetés lehetősége 
már tönkre van téve, az alapvetés már elkésett. Mikor a nem-
zet ú j ra szabad életműködést nyert, ar ra már az ú j nemze-
dék nem szívta magába a népies-nemzeti irodalom szellemi 
tőkéjét . Az az ugyan elég tekintélyes számú csoport, mely 
irodalmi örökségként húzta át a következő évtizedekre is azt 
a szellemi tőkét, már kiejtet te kezéből az á j nemzedéket s 
a nemzet tömegét. 

Nagyjából az Akadémia és a Kisfaludy Társaság egyesíti 
a nemzeti klasszicizmus híveit. Nekik meg van a határozott 
irodalmi hitvallásuk, esztétikai i rányuk, állásfoglalásuk s 
mintegy tovább a k a r j á k vezetni, virágoztatni, nevelni a 
népies-nemzeti irodalmat. Ilyen i rányú mukásságuk mellett 
ily szemmel b í rá l ják sa já t korukat , ezt keresik benne, ennek 
hiányát ostorozzák. 



Ennek az akadémikus körnek tagjairól a szépirodalmi 
m ű f a j o k tárgyalásánál még lesz szó, de előbbi soraink illuszt-
rálására soroljuk fel főbb egyéniségeit, akik nagyobb szerepet 
játszottak a csoportban a 80-as években. 

Arany László Lévay József 
Baksay Sándor P á l f f y Albert 
Beöthy Zsolt Pé te r fy Jenő 
Csiky Gergely Salamon Ferenc 
Greguss Ágost Szász Károly 
G y ő r y Vilmos Vadnai Károly 
Heinrich Gusztáv Vargha Gyula. 
Imre Sándor Zichy Antal gr. 
A csoportnak volt szellemi vezére is Gyulai Pál személyé-

ben. Kétségkívül ő a múlt század második felének irodalmi 
fő egyénisége, a népies-nemzeti irodalom öntudatos, hivatott 
vezéra lakja „a magya r klasszicizmus erkölcisi és művészi 
lény egének nem csupán hódolója, hanem egyszersmind meg-
testesülése, öntudata s szükség esetén éles kardja" . 2 

A korszak helyes és könnyű megértéséhez szükségesnek 
lá t juk , hogy a lak já t pá r vonással beleállítsuk a korképbe, 
pá lyá ja megindulását is, hogy megértsük delelőjét a 80-as 
években. 

48 előtt mint költő és novella-író lépett fel, de csak az 
50-es évek elején kezdődik igazi hivatása, mikor mind já r t 
óvnia kellett a népies-nemzeti i rodalmat az e l fa julás tól a szer-
telen Petőfi-utánzók miatt, védelmeznie kell Toldy Ferenccel 
szemben is, ki még nem tudta, ki volt Petőfi s a romanticizmus-
'sal lezárta irodalmunk fejlődését; Gyulai harcolt a népies-
nemzeti irodalom elismeréséért, mintegy ő iktat ta bele az iro-
dalomtörténetbe ennek korszakát s ki is vívta elsőbbségét 
Toldy romantikus-aranykora felett. Ezért rajzolta meg 
1854-ben az ú j korszak egyik vezéralakjának, Petőfinek első 
igaz képét és a Petőfi-irodalmat mindvégig komoly szeretet-
tel figyelte, védve és magyarázva a nagy költőt. 

Lelkesedéssel merült bele i rodalmunk múl t j ába s munkás-
ságának ez a része: i rodalmunk múl t j ának esztétikai és iro-
dalomtörténeti átértékelése ta lán nem kevésbbé fontos, mint 

2 Horváth János: Aranyitól Adyig. 1921. 



aktuális krit ikai működése. Azt az anyagot, melyet Toldy 
szorgalma összegyűjtött , ő dolgozta fel kri t ikailag — mondják 
róla. Az egyes í róknak mily hű és találó képét ra jzol ják meg 
az Akadémiában és a Kisf. Társ.-ban tartott emlékbeszédei. 
Vörösmarty-könyve, ha nem is kimerítően teljes, de máig is 
a. legszebb míí a nagy költőről s egész koráról. Bánk-bánt Ő 
„fedezte fel", s ő mutat ta meg, ő tár ta fel a benne rejlő 
ki ncset. 

Nagy volt mint korának krit ikusa is. Mélyen átérezte a 
népies-nemzeti irodalom nemzeti fontosságát s esztétikai örök 
szépségét s az ebből kinövő határozott állásfoglalás, elvi tisz-
tánlátás mellett harciasság is jellemzi. Ezek az adományok 
tették őt a nemzeti klasszicizmus ízlésének megtestesült ön-
tudatává és lelkiismeretévé. „Nem egyéni kedvtelésből har-
colt: nyugalmat , ihletet áldozott fel krit ikusi népszerűtlenség-
ért; de megtette, mert felsőbb hatalmak, a józan ész, az ízlés, 
az erkölcs, a nemzeti lelkiismeret, az egyenes emberség jelöl-
ték ki ka toná jukul . Neki az irodalom, neki az ízlés dolga 
sohasem volt magánügy, sőt nemzeti ügynek tartotta, mely 
szoros kapcsolatbain van az állam és a társadalom igen fontos 
erkölcsi érd ekei vei' '.3 

Ezirányú munkássága, szerepe az 50-es években kezd 
kibontakozni. Már 1850-ben megszólal a Pesti Röpívek-ben, 
ma jd a Pákh Alberttel együtt alapított Szépirodalmi Lapok-
ba n (1853.). Az Ü j Magyar Múzeumban megjelenik említett 
Petőfi- tanulmánya; egyik főa lapít ója a Vasárnapi Újságnak 
(1854.), melybe évtizedeken át írt. A Budapesti Hírlapban a 
híressé vált szépirodalmi szemléit í r ja (1855.) az ú j a b b epiku-
sokról és lírikusokról. 1855-től Kemény Zsigmond mellett a 
Pesti Napló munkatársa hosszú ideig. Négy évi kolozsvári 
tanárkodása idején (1858—62.) is jelennek meg cikkei, így a 
Budapesti Szemlében, hol ez időben kezdi meg az őt népsze-
rűtlenné tevő Jókai-kri t ikáit ; majd Arany János krit ikai 
folyóiratainak: a Szépirodalmi Figyelőnek s a Koszorúnak 
munkása (1860—5.). E munkásságát fo lyta t ja a 60-as, 70-es 

3 Horváth J.. bevezetése: Gyulai Pál: Kritikai dolgozatainak ú j a b b 
gyűjteményéhez, J927. (a végén Gyulai Pál sa já t szavai, 1. „Színházi 
Szemle". Bud. Szemle IX. 1875., 415. 1.). 
Kokas E.: Az 1880-as évek i rodalmi élete. % 



években "is s az ú j újságok közül ír a Reform-ba, Fővárosi 
Lapok-ba, Nemzetbe, Ellenőrbe és sok más lapba is I—1 cik-
ket. Hogy mennyit ír évről-évre a folyóiratokba, újságokba, 
arról fogalmat ad az, hogy csak enemű kiadott dolgozatai is 
5 kötetet töltöttek meg. 

I lyenformán csakhamar kitűnik az irodalomban 
vezéri elhivatottsága. Pestre költözése óta (1862.) valóban az 
ő szavának van legnagyobb súlya. Az ezt követő 20 évet fér-
fikora teljes ereje termékenységében, harciasságában, s szel-
lemi élénkségében virágkorává ava t ja . Az Akadémiának 
1858-tól, a Kisf. Társaságnak 1860-tól tagja s élénk hatása van 
bennük. 1876-ban ú j működési tér nyílik számára: Toldy halá-
lával az egyetemen megkapja az irodalmi tanszéket, hol elvei-
nek ú j nemzedéket nevel. Működésének helye: az egyetem 
kathedrája , a Kisf. Társ-nak 1873 óta másodelnöki, majd 
1876 óta elnöki széke és az Akadémia, hol 1870 óta az 1. osz-
tály titkára. E két társaságban mondja megnyitó s emlék-
beszédeit, itt válik ő irodalmi tekintéllyé, főkép, miután az 
Akadémia megbízza a Budapesti Szemle szerkesztésével 
(1873.), mely az ő kezében vált az akadémikus kör orgánu-
mává. 

Gyulai Pál mint kritikus: az elvek embere. Hosszú pályá-
ján kritikus egyénisége nem mutat fejlődést; meggyőződése, 
esztétikai elvei, (melyek a 40-es, 50-es évek irodalmából ala-
kul tak ki benne) mindvégig egyformán szilárdak, megállapo-
dottak voltak. Elvi komolysága miatt nevezték az irodalom 
élő lelkiismeretének. Elvi komolyságot követel meg társaság-
tól, folyóirattól s küzd az elvtelenség, az esztétikai nihilizmus 
ellen, öntudatosságára jellemző e kritikusi hitvallása már 
1855-ben: „Kritikai eljárásban négy dologtól kell vissza-

r i adn ia annak, akinek az irodalom szent ügye szívén fekszik. 
S ezek: A széptani elvtelenség, mely a közönség ízlési fogalmait 
összezavarja. A szenvedélyes pártosság, mely nem elvek mel-
letti küzdelemből folyik. Bizonyos eszmenélküli s oly hangú 
polémia, mi az irodalom megalázása. A nemzeti hiúság töm-
jénezése az ízlés és tudomány rovására".4 Ezek ellen a hibák 

4 Szépirodalmi Szemle. (Bpesti Hir lap 1835.) ú j r a : Kritikai dolgoza-
tok 1854—61.) 



ellen mindvégig kell küzdenie Gyulainak. Az írói lelkiismere-
jtesség hangoztatója volt; 1855-ben í r ja : , , . . . . a költészetnek 
három nagy iskolája nélkülözhetetlen: az élet, mely benyomá-
sokat, tehát anyagot n y ú j t ; a munka és műgond, mely azt 
feldolgozva mindinkább hatalmába kerít i az alakot; a nagy 
példányokban nyilatkozó örök törvények, melyeket még a 
lángelme sem hághat á t . . . " 5 Hangoztat ja a müfajtisztaisá-
got, a műalkotásban a kompozíciót: „Engem valamely műben 
pár szép hely, sikerült rósz meg nem veszteget, ha az egész 
elhibázott s a szellem összes hatása lehangol, untat vagy épen 
visszadöbbent".0 

Megkapó a bátorsága, őszintesége. Küzd, mert érzi, hogy 
neki van igaza s retten h et et len nyiltsággal fedi fel a tudat lan-
ságot, az elvtelenséget, a tehet ségtelenséget. Bár szenvedélyes 
harcosa a magában kialakult írói hitvallásának, esztétikai fe l -
fogásának, megható bírálataiban az a tiszta hang, mely egye-
dül az eszmékért harcol. Nem alakul eí közönség szerint, ha-
nem nevelni akar ja azt. Szembeszáll a közvéleménnyel s kész 
azt magára is zúdítani; Jókainak nagy hibáit hosszú ideig 
egyedül ő merte hangoztatni. 

Gyula inak e félszázados működése roppant fontos irodal-
munkban . Tekintélye nagy, volt; e rfiagy vezér körül egész 
csoportozat alakult ki, akik Gyulaira esküdtek, s akik tőle 
kap tak lelkesedést irodalmi tevékenységre. Tanítása akadémi-
kus álláspont lett, s az egyetem ú t j á n az iskolában is elterjedt. 

II. Így állott a nemzeti klasszicizmus irodalmának az 
ügye. Látszólag hatalmas, de gyökértelen. Amint mondtuk, 
nem hatott le a nemzet tömegébe, nem nevelt magának érett 
kö zönséget, aminek következménye az lett, hogy a kiegyezés 
u tán csak az akadémikus írók gárdá ja lelkesedik érte, az 
if jabb nemzedék, s a nagy közönség irodalmilag teljesen isko-
lázatlanul, ízléstudat ós elviség nélkül, gerinctelenül áll s 
zsákmánya lesz a modern élet mindent elborító á r jának . 

Az ízlésirány egyetemes változását már futólag ismertet-
tük, midőn a realizmusról ós naturalizmusról szóltunk: itt a 

5 U. o. 
B ü . o. 



nemzeti klasszicizmus körén kívül, illetőleg vele szemben álló 
szellem és ú j elviség kialakulását próbál juk megrajzolni. 

Tagadhatatlan, hogy az akkori nemzedék, közönség előtt 
egész más élet állt, mint a kiegyezés és 48 előtt. „A szellemi 
értékbe vetett ideális hit elfakult és az emberiség haladása nem 
művészetben, vagy elvont világmegismerésben, hanem az 
üzleti élet praktikus realitásaiban, gyárakban, bankokban, 
vasutakban ós a modern technika ezer vívmányában vált min-
denki számára szemlél bet ő vé' \7 A máról-hol napra felnövő 
i f j ú modern élet magakereső lázában hátat fordít a múl tnak; 
a szellemi életnek az az erkölcsi tartalma, melyet a kor szel-
lemi életéről szólva már kifejtet tünk, sem volt talaja a nem-
zeti klasszicizmus szellemének. A modern életben „európaiak" 
lettünk, hogy úgy mondjuk, feltárultak előttünk a nyugati 
országok s mi, lehányva népies-nem^ieskedésünket, ez el-
szigetelt elmaradottságunkat, siettük elérni a „tovahaladó" 
nyugatot s örömünk az volt, hogy minél jobban hasonlítunk 
hozzá s közben eltékozoltuk magyar, nemzeti szellemi érté-
keinket. A kiegyezés után terjed egy ú j szellem, melyet meg-
határozni nem lehet, mely a népies-nemzeti irodalmat elfe-
lejtette, mert ezt meghaladott, letűnt kornak tekintette. A 
kifejlődő modern élet hozza magával, hogy az olvasó közön-
ség megszaporodik s enftek kielégítése anyagias érdekeket tol 
előtérbe, s a kevésbbé lelkiismeretes szellem menthetetlenül 
leszállítja az irodalom esztétikai, erkölcsi értékét, színvonalát. 
Az irodalom önkritika, önmérséklés és megfontolás nélkül 
hasonul a modern élethez és átadja magát neki. Ez a szellem 
mindent elnéz, mindent megenged. Hazafiság, erkölcsi érzék, 
a műalkotás törvényszerűségei, esztétikus komolyság, mind-
mind bomladoznak. Pusztulnak a Gyulaitól annyira védett ós 
féltett irodalmi hagyományok. 

A kor politikus haj lama is elősegítette a népies-nemzeti 
irodalom lejáratását s képviselőinek népszerűtlenségét. A 
48-as Petőfi a politikai ellenzék kedvelt költője, míg a kor-
mánypárt i akadémikus-kör Aranyt emelte ki, aki sohasem 
volt népszerű a tömeg előtt s e szembeállítás Arany jános 
híveinek népszerűtlensége miatt a közönségnek a népies-nem-

7 Thienemann i. m. 



zeti iránytól való elidegenedését idézte elő. Ehhez járul t még 
az, hogy az akadémikus kör vezére, Gyula i Pál, á l landóan 
támadta a közönség kedvencét, Jókait, és így csak növelte 
a bosszúságot az akadémikus i rány ellen. 

Ezért azután, mikor Arany János közvetlen hatása halá-
lával megszűnik, Gyulai Pál a 80-as évek felé már öregedik 
s csökken harcias munkássága is nincs ki szerepét átvegye, 
megcsappan táboruk is, a bennük éli i r ánynak is alkonyodni 
kezd ® legnagyobbrészt nála nélkül, nem az ő ú t j án s szelle-
mében alakul tovább irodalmunk. 

Ezt a két tábort l á t juk a 80-as években is szüntelen. De 
mielőtt ezt az ú j tábort, az irodalmi ellenzéket saját hangján 
és szavaiban megszólaltatnók, ra jzo l juk meg a Petőf i Társaság 
megszületését és szerepét. Szükség van erre, mert mint látni 
fogjuk, ennek a megrajzolása is az ellentábor megvilágítására 
szolgál s másrészt a Petőfi Társaság a 80-as évek mozgalmas 
za j ában nagy szerepet játszik. 

A Kisfalildy-Társaságot egy kissé merevnek látta a kor ; 

mivel szigorú elvi állásfoglalása miatt igen tartózkodó, nagyon 
válogatós és tudományos színű volt, s ezek miatt a széles 
olvasóközönséggel nem volt közvetlenebb viszonyban, különö-
sen nem klasszikus-fordításaival. Kész volt tehát a t a l a j egy 
mozgékonyabb, a nagyközönség színvonalához és kedvéhez, 
szimpátiájához közelebb álló írói mozgalomra, társaságra, ha 
mind já r t alacsonyabb nívójú is az. Ezenkívül ez a társaság 
nemcsak az „öreg beérkezett" írókat fogadná be, hanem az 
irodalom minden munkását örömmel karolná fel, a kezdőket 
is, a szerénytehetségű, de lelkes tollforgatókat is, és taggá 
választással, műveik kiadásával mindenkit buzdítana. 

Ebből a szükségérzetből nőtt ki a Petőfi Társaság. — 
1876 novemberében alakult. Balázs Sándor, Szigligeti' Ede, 
Lauka Gusztáv, Komócsy József. Szana Tamás és Éjszaki 
Károly asztaltársasága körében pat tant ki az eszme és a Kisf. 
1 árs. nagyon is „hivatalos, akadémikus" működésével elége-
detlenkedők megalapítot ták Petőfinek, a legnépszerűbb költő-
nek nevét véve fel, az ú j irodalmi társaságot. Tud juk , hogy 
Petőfi neve jelszó volt az akadémikus i ránnyal szemben. Ezen 
tendencia és népszerű-tekintélynek a keresése miatt kérték fel 
elnöknek Jókait, a közönség kedveltjét , a szabadelvű. Übe-



rális politikust. Alelnök Éjszaki Károly (majd pár év múlva 
történt távoztával a 80-as években Komócsy József), t i tkár 
Szán a Tamás, másodtitkár Várad i Antal (később 1883-tól 
Ábrányi Emil) lett. 

Alapító tagok voltak még: 
Abonyi Lajos Paula y Ede 
Endrődi Sándor P. Szatbmáry Károly 
György Aladár gr. Teleki Géza 
Katala Péter Törs Kálmán 
Névy László gr. Zichy Géza. 
Jellemző volna közölni még a választott tagok névsorát 

is (1880-ból), de közülük csak azok nevét soroljuk fel, kik 
jelentékenyebb szerepet játszottak s a Társaság folyóiratában 
dolgoztak: 

i f j . Ábrányi Kornél Kiss József 
Beniczkyné B. L. E. Kovács Gyula 
Bartók Lajos Margitay Dezső 
Bodnár Zsigmond Prém József 
Bodon József Reviczky Gyula 
Erődi Béla Tóth Endre 
Imrei Ferenc Tolnay 
Kisfaludy Atala Vértesi Arnold. 
Vendégek voltak: Rudnyánszky Gyula, Berényi Pál dr. 

és Rakodczay Pál (drámabírálók), Karlovszky Endre (regény-
bíráló), Radó Antal. 

A 80-as években még a következőket választotta meg 
munkás tagjainak a I ársaság: 

Bercsényi Béla Mikszáth Kálmán 
Gyarmathy Zsigáné Petelei István 
Ferenczy József Palágyi Menyhért. 
Kvassay Ede 
Megalakulásukkor a Kisf. Társaság egyik gyűlésén (1877. 

február I I.) az elnöki beszédben Lukács Móricz így üdvözölte 
az ú j rokon társulatot:8 „örömmel üdvözlöm a legújabban 
keletkezett hasonirányú Petőfi-Társaságot, mely egy nagy 
író vezérlete alatt, jobbára ifjú erők szövetkezéséből alakult, 

8 Kisf'. Társ. Évi. XIf. 15 l. (Uj folyam.) 



ugyanazon célra, mely felé anny i évek óta mi törekszünk. 
Hadd induljon meg a verseny köztünk, melyben vesztes egyi-
künk sem lehet, bármelyiknek sikeres törekvése és munkás -
sága közös nyeremény m i n d n y á j u n k n a k , mert közelebb visz 
a közös célhoz. Hiszen nem egymás ellen, hanem egymás mel-
lett küzdünk, nem vagyunk ellenségek, sem üzleti concurren-
sek, hanem hazaf ias célú versenytársak, de egyszersmind szö-
vetségesek is. Mielőtt a versenyt megkezdet tük, fog junk tehá t 
bará t i kezet". 

Törekvéseiket, amint az elnöki beszédekben és t i tkár i 
jelentésekben jelezi et tek,!' a következőképen összegezhet jük: 
a Társaság közvetlenebb kapcsolatot keres a közönséggel 
népszerűbb, vonzóbb, tisztán szórakoztató szépirodalmi fel-
olvasásokkal, hogy felrázza azt abból a közönyből, mellyel 
szépirodalmunk iránt viseltetik, s kedvet ébresszen benne 
iránta. Az ő panaszuk is az, hogy a megnövekedet t olvasási 
vágy nem nemzeti i rányban muta t érdeklődést. Egyrészt mert 
„a. napi lapok hasáb ja ika t csaknem kivétel nélkül külföldi 
irodalmi termékek vásár i ford í tásával töltik meg. Ezáltal két 
bűn t követnek el: az olvasóközönséget — mely ma jobbára 
a hirla pókból táplá lkozik — elszoktat ják a nemzeties 
i rányú, zamat ú, cselekményű olvasmányoktól és elveszik a 
tért a működésre m a g y a r íróktól". Másrészt a lelketlen, az 
irodalommal üzérkedő vállalatok az ócska, selejtes külföldi 
regények fordí tása inak egész özönével á rasz t ják el a piacot; 
így azután a közönség a magyar eredeti szépirodalom i ránt 
érzéketlen. Nem veszik a magyar írók könyvét s a kezdő 
í rók, k iadó liíján nein t udnak érvényesülni. A Társaság 
tehát fel a k a r j a szítani a közönség szeretetét a magyar mű-
vek i ránt ; eszméje, „hogy a magyar irodalomnak nye r j e meg 
a magyar olvasóközönséget s ennek a magyar irodalom ere-
deti termékeit nyú j t sa" . 

Az eredeti műveknek kedvezőbb, jövedelmezőbb kiadása 
által a magyar írókat is előnyösebb helyzetbe akar ta így 
hozni. A Társaság elégedetlenkedő tag ja inak á lma: az írói 

" Koszorú, 1881. első szám. 1882. második sz., 1883. j anuá r hó első sz., 
J884. január hó második sz., 1885. jan. hó második sz., 1886. jan. hó 
második sz. A Koszorú megszűnte után más folyóiratokban, újságokban. 



pálya önállósítása. Ezen azt értik, hogy az író egyedül köny-
veinek kiadásával is megélhessen, hogy ne kelljen mellék-
foglalkozást vállalnia, s így egészen az irodalomnak él-
hessen.10 „Jelesebb íróink hivatalos szobákban vagy tanszé-
kekben kénytelenek küzdeni a mindennapi kenyérért, vagy 
akik ezt nem teszik, a politizálás kedélyölő izgalmaiba teme-
tik tehetségüket. Oly írót, ki minden gond, az anyagiakkal 
való küzdelem nélkül élhetne keble eszményének, alig isme-
rünk s a szépirodalom művelése nálunk még ma sem lehet 
életcél. . Nem is elvi célok ezek; nem is szabad a Társaság-
ban határozott elvi irányzatot látnunk. Ezeken és más vélt 
irodalmi bajokon akar segíteni, éppen azért tagjainak elvi 
szempontból szabad kezet enged. 

Működésüknek csak kezdetben volt sikere. IIa von kint 
tartott nyilvános felolvasó gyűléseik ós a január 6-án, mint 
Petőfi Sándor születését követő ünnepnapon tartott közgyű-
léseik valóban megmozgatták a közönséget, különösen nők 
jártak nagy számmal gyűléseikre. Pedig nem volt helyük a 
felolvasásokra, meg kelllett alkudni a nehézségekkel, míg 
végre az Akadémia ajánlotta fel termeit. 

Megindította a Társaság a közlönyét: A Petőfi Társaság 
Lapját , mely eleinte hetenkint jelent meg (1877—78.) Szana 
T. és Balázs S. szerkesztősében. Azonban nagyrészt a tagok 
maguk is igen lanyhán dolgoztak, fordítást pedig nem akar-
tak közölni a szerkesztők, s mivel elégséges eredeti költői mű, 
vers, novella nem állt rendelkezésre, ezért a közlönyt havi-
lappá alakítva Koszorú címen 90—100 oldalas terjedelemben 
adták ki. Csak ez karolja fel melegebben a Petőfi-kultuszt: a 
szépirodalmi rész mellett nyúj t Petőfiről tanulmányt, emlé-
kezést, életrajzi adatokat stb. Mivel azonban az akkori közön-
ség csak a szépirodalmi lapokat pártolta, kénytelen volt le-
mondani a Petőfi-kultuszt ápoló jellegéről. Hogy pedig he-
lyette a szépirodalmi részt megnagyobbíthassák, megtagad-
ták régi ál láspontjukat és ezután fordítást is közöltek. 

10 Az erős morális érzékű Gyulai Pál, aki a költészetet második is-
teni kijelentésnek mondja , ezért oly ingerült Jókai ellen, aki nemcsak 
hangoztatta, de meg is tette, hogy írásaiból élt. Ez — Gyulai szerint — 
lelkiismeretlenségre, felületességre vitte őt. 

11 Szana titkár jel. Koszorú. 1882. 96. 1. 



Azonban az aktuális kritikai, vagy ismeretterjesztő részt sem 
mellőzhették teljesen. 1883—86 között újra hetenkint jelenik 
meg, hogy hatékonyabb legyen. így sem maradt fenn sokáig. 
1885-ben a küzködő folyóiratot Ábrányi Emil veszi át, 1886-
ban maga mellé veszi segítségül Palágyi Menyhértet, de ú j 
kiadója sem volt haj landó tovább fenntartani s 1886 már-
ciusának végén megszűnik a folyóirat. 

Buzgósággal kezdett könyvkiadó vállalatuk is megszűnt. 
A közönség nem pártolta, nem vette eléggé, mert Szana T. 
szerint megszokta az olcsó külföldi rf gényfordításokat. Meg-
jelent kötetei: 

1. Balázs Sándor» Víg elbeszélések, 1877. 
2. Endrődi Sándor: Költemények, 1877. (I. k.) 
3. Jókai Mór: Észak hónából (muszka rajzok). 1877. 
4. Gr. Zichy Géza: Költemények, 1877. 
5. Vértesi Arnold: A nyomorúság iskolája (regény). 1877. 
6. Abonyi Lajos: Itt a szép Alföldön (népies elbeszélé-

sek), 1878. 
7. Endrődi Sándor: Kőkemények (II. k.) 1878. 
8. Lauka Gusztáv: A múltból a jelennek (emlékjegyze-

tek). 1878. 
9. Szana Tamás: Molière élete és művei, 1878. 

10. Váradi Antal: Az én világom (Költemények). 1878. 
11. Balázs Sándor: Tarka képek (2 k.) 1879. 
12. Mikszáth Kálmán: Kavicsok. 1879. 
13. Gr. Teleki Sándor: Emlékeim. (2 k.) 1879. 
14. Szász Gerő: Üjabb költemények. 1880. 
15. „ „ : Rolandné, trag. 1880. 
16. Bartók Lajos: Költemények, 1881. 
17. Kiss József: Költemények (2. kiadás), 1881. 
18. K. Papp Miklós: Itt is, ott is. 1881. 
19. Bodon József: Az életből (elbeszélések), 1883. 
20. Reviczky Gyula: I f júságom (1873—83.) 1883. 
21. Kvassay Ede: A vármegye szava (regény), 1884. 
22. Gr. Teleki Sándor: A természet után, 1884. 
23. Beniczkyné B. L. : „Északról, délről" (elbeszélések), 

1886. 
24. Torkos László: Üjabb költemények 1876—84, 1886. 
25. Tolnay Lajos: A jégkisasszony (2 kötet.) 1886. 



Eleinte évkönyvet is adott ki a Társaság, de csak 3—4 
évig (1878—81.). 1886-tól kezdve nem adott ki semmit, a 
90-es évek folyamán is csak 2 kisebb kiadása van: 1894 Névy 
László: „Jóka i Mór" (30 éves jubileumára) , 1898: „Petőfi-
Album." és 1900-ban „A Petőfi Társaság Vörösmarty ünnepi:": 
1901-ben adott ki ú j r a évkönyvet a 25 éves jubi leum alkal-
mából. 

A Társaság eleinte nagy zaj jal , felbuzdulással kezdett 
szépirodalmi felolvasó ünnepélyeket vidéki városokban is. 
Először Debrecenbe hívták őket 1882. májusában , ma jd 
1883-ban Pozsonyba. De mivel a f ia ta labb nemzedék a vidéki 
felolvasások megtartására nem nagy lelkesedést mutatott, 
megszűntek ezek. Szeged meghívásának 1884-re már nem 
tettek eleget. Ezek a „kirándulások" nagy, hangos, zajos fo-
gadtatások. ünnepeltetések s lakomák voltak, különösen ha 
Jókai is veliik volt s a vidék hódoló tisztelettel fogadta a 
Petőfi nevével leutazó írókat, akiket a nemzeti irodalom repre-
zentálóinak hitt. 

Mit tett a Társaság a Petőfi-kultuszért? Állandóan ébren-
tartotta a tiszteletet a nagy költő i ránt ; évi közgyűlései is az 
ő emlékének, dicsőítésének voltak szentelve. Kezdeményezett 
vagy felkarolt kisebb-nagyobb mozgalmakat, ünnepélyeket, 
melyek Petőfi tiszteletét mozdították elő. A Koszorúban kü-
lönösen sok Petőfi- tanulmány jelent meg. Igaz, hogy ezek a 
Petőfi- tanulmányok nem voltak oly nagy tudományos érté-
kűek (Gyulai meg-megrója őket) s Fischer Sándornak Petőfi 
életrajza, melyet a Társaság segített létrehozni, sem éri el a 
Kisf. Társ. Ferenczy-féle Petőfi életrajzát. Tagadhatatlan 
azonban, hogy csekély erőikhez képest ra j ta voltak a Petőfi-
kultusz emelésén. Gyűj tö t t ék a Petőfi emléktárgyakat is, 
melyekből a mai Petőfi-ház anyaga került ki. 

Nem utolsó érdeme a Társaságnak, hogy a kezdő írókat 
felkarolta s elismerésével buzdította őket. 

A 80-as évek közepétől kezdve már csak a felolvasások 
és gyűlések tartása volt az egyetlen megnyilvánulása a Társa-
ság életének. Így volt a 90-es években is. Ezekről a felolvasá-
sokról adnak képet e sorok: „A Petőfi-Társaságnak rendesen 
kétféle naggyűlése van. Zajos és igazán ünnepies, amikor 
Jókai Mór. az elnök is szerepel a programmon, azután szeré-



nyebb, csöndesebb, amikor az elnöki l i s z t e t . . . Komócsy Jó-
zsef, az alelnök viseli s anélkül azonban, hogy a „koszorús 
regényírót", ki annyi sok mindenre ráér, a felolvasó asztalhoz 
várhatná a közönség. Az elnök példáját azután a tagok is kö-
vetik, s nagy része távolléte által tündököl."12 A Magyar 
Szemle az 1889. jan. 13-iki számában így ír ia lefolyt gyűlés 
u tán: „Jókainak nagy hibája , hogy a Petőfi T. élére állt, de 
a társasággal egy csöppet sem törődik. Legfőbb kegyét abban 
szokta éreztetni a Petőfistákkal, hogy felolvassa valamely 
folyó regényénlek egy-egy fejezetét, mely már egy nappa l 
előbb megjelent a Nemzet, és németül a Pester Lloyd t á rcá já -
ban. így azután nem csoda, hogy a Petőfi-Társaság csak 
azokra a 10—12 éves kisasszonykákra hat. akik ülésein meg-
jelennék, de az életben, a társadalomban, sőt még magában 
az irodalomban is alig van nyoma. Felületesség jellemzi mű-
ködésében . . ." 

Nézzünk a Petőfi-Társaság belső életébe! 
Ugyanakkor, mikor Lukács Móricz örömmel üdvözli az 

ú j irodalmi társaságot, t i tkára, Gyulai Pál, mind já r t az első 
közgyűlés után; annak kri t ikájában1 3 kiméletlen nyíltsággal 
-beszél a Társaságról, „hogy a Petőfi-Társaságot néhány elé-
gedetlen Kisfaludy-társasági tag és több, még elégedetlenebb 
szépirodalmi író alapította, akiket a Kis-f.-'Társaság vagy nem 
íakart, vagy tag ja inak megszabott száma miatt mindeddig 
nem tudott megválasztani", és hogy „a Petőfi-Társaságot egy 
elégedetlen írói clique a lapí tván, amely irodalmi céljaival 
nincs t isztában s amelyet inkább paj tásság és személyes 
tekintetek fűznek ösisze, mint irodalmi elvek." Gyulai Pál nem 
jó szemmel nézett e társaságra, ő a megtestesült komolyság s 
lelkiismeret, mely nem t u d j a szó nélkül elnézni a fogyatko-
zásokat. A Petőfi-Társaság még később is k ihívja az ő zsör-
tölődő, éles kr i t iká já t . 

Ami a klikk-vádat illeti, a Pet. Társ. éppen azért alakult , 
mert szerinte volt egy másik „clique" Gyulai tekintélye 
alatt, a Kisf. Társ. és az Akadémia J. oszálya, amely kör a 
konzervatív akadémikus állásponton volt, amely kör csak 

12 Főv. Lapok, 1883. I. 6. szám. 
13 Pesti Napló, 1877. jan, 6. és 9. Újra: Bírálatok. 



azokat választotta be és dicsérte, ak ik az 6 szigorú elveiket 
vallották, tekintélyüket elfogadták s az előtt meghódoltak, 
akik il .n. „céhbeliek" voltak. A Pet. Társ. nem akar t ily zárt 
sorokat alkotni, nem akar t vagy nem is tudott egy elvi irányt 
sem leszögezni, hanem felkarolni azt is, ami a másik klikken 
kívül van, amit az még nem fogadott be. 

A Társaság tagjai t három rétegre oszthatnék: az egyik 
csoportot azok a lko t ják , kiknek szerény, igénytelen tehetsé-
gük van, öntudatos irodalmi elveik nincsenek, szorgalmasan 
dolgoznak, „nem sok vizet zavarnak". Termelésük nem üti 
meg az akadémiai mértéket, l emaradnak s legfeljebb ezért 
terelődnek a „megértőbb" Petőfi-Társaság körébe. S másik 
csoport az a generáció már, melynek lelkéből kiesett az 
előző kor szelleme. Nem értik tehát meg, hogy mit akar az 
akadémikus i rány; ők abban a múlt „maradiságát" lá t ják. A 
modern kor gyermekei ők s az akadémikus kör tervszerű 
el járását az érdekeiket féltő középszerű tehetségek egymást 
emelő működésének lá t ják , csak gúnnyal t u d j á k nézni. 
Még kevesebben vannak az olyanok [a harmadik réteg], akik 
a nemzeti klasszicizmusnak igazi ellenzékét a lkot ják , akik ú j 
esztétikai elvekkel, ú j költői. írói gyakorlat tal lépnek fel és a 
modern kor i rodalmának megindítói; ilyenek: 

Ábrányi Emil Reviczky Gyula 
Bartók Lajos Tolnai Lajos 
Endrődi Sándor Palágyi Menyhért 
Kiss József Vértesi Arnold. 
Tehát lá t juk , hogy a Petőfi-Társaság a maga egészében 

nem alkot tisztára elvi irodalmi ellenzéket a nemzeti klasszi-
cizmussal szemben. Hisz több tagja a Kisf. Társaságnak is 
népszerű tagja volt. Imént vázolt törekvései nem teszik őt 
annak elvi ellenségévé. A Társaság az akadémikusok szigorát, 
merevségét oldja fel szabad, kisebb igényű társaságban s 
önálló (nem elvi) célokat is tűz ki. De bevallott törekvéseik 
mellett az alapító, vezető személyekben megvolt az ingerült-
ség az akadémikus konzervativizmus ellen, s ez is vezette 
őket ú j társaság alapítására. Elégületlenség ez csak, nem elvi 
ellenzék. Ezért mondja Jókai 1877-ben az első közgyűlésen 
az akadémikusokra célozva: „Meg t u d j u k különböztetni a 
társula t i összetartozást a clique szövetkezéstől, a tehetségek 



méltányos elismerését a paj táskodók kölcsönös egymást meg-
bámulásától s a működési tér előkészítését nem tesszük annak 
egyedárúsító elfoglalásává". Ezért veszik szívesen az akadé-
mikus kört érő támadásokat , sőt éppen mivel semmi elvi 
álláspontra nem helyezkedett a Társaság, kebelébe fogadja az 
igazi szépirodalmi ellenzéket is. Mivel pedig ezek a tehetsége-
sebbek, övék lesz a vezető hang. így történik, hogy az elvileg 
határozatlan Szana Tamás visszavonul a Koszorú szerkeszté-
sétől s két ellenzéki író: Ábrányi, Palágyi újságja lesz az, tele 
Akadémia-gyűlölettel, ú j nézetekkel. A Koszorú nyíltan is 
k imondja , hogy „szépirodalmi ellenzéket képez azokkal szem-
ben, kik pénz és befolyás fölött rendelkeznek." Állandóan 
magasztalt emberek a Koszorúban Jókai M. és Va jda János, 
m a j d Tolnai Lajos, kikben nem látnak hibát, épúgy, mint — 
szerintük — az akadémikusok nem lá t ják a jelességet. 
Gyulai iránti ellenszenvüket átviszik taní tványára , Beöthy 
Zsoltra, kinek műveit sorra lekrit izálják. Fő támadók a Tár-
saságban s a Koszorúban: Ábrányi Kornél, Ábrányi Emil, 
Irmei Ferenc, Palágyi Menyhért, Reviczky Gyula , Bodnár 
Zsigmond, Szana Tamás stb. A Társaság egyik felolvasó gyű-
lésén szerepelt Bodnár Zs. szat í rája , a „Dramaturgok vacso-
rá ja* c., mely Gyulai Pálnak a Bánk Bánról szóló művét 
állí t ja pellengérre (megjelent: Magyar Szalon, 1885.). 

Tehát az igazi szépirodalmi ellenzékiség, a nemzeti klasz-
szici&nus Ízlésén való rés ütés ü gye nem azonos a Petőfi-
Társasággal, csak annak egy részével. De az akadémikus kör 
nem modern, hanem konzervatív modora igen sok mást is 
elégedetlen ellenségévé tett. Viszont a Petőfi-társaságon kívül 
is voltak ellenzéki írók (Vajda, Bródy stb.}. 

A kor képe tehát így alakul ki: az irodalmi vezető té-
nyezők az akadémikus kör, i rány kezében vannak. Vele 
szemben a fejlődés ú j elvi ellenzéket hoz létre, mely a régi-
nek tekintélyét lebírálva ú j szellemet hirdet. Közöttük áll a 
nagy csoport, mely esztétikai iskolázatlanság, színtelen elvi-
ség, szerény tehetség miatt vagy „nem sok vizet zavar", vagy 
krit ikálatlansága miatt behódol az ú j szellemnek és ellensége-
sen néz a „megmerevedett" akadémikus irányra. 

Legfontosabb természetesen a második csoport, az ú j 
elvi ellenzék. Ennek legélesebb a szerepe a verses költészet-



ben (mert ez a legérzékenyebb): a l í rában és epikában, hol 
„kozmopoli táknak" nevezték őket. A széppróza terén a 
realizmust j u t t a t j a uralomra s teszi egyedül elismert ízléssé, 
(itt Tolnai Lajos a nagy zászlóbontójuk), sőt még a naturaliz-
mus is felüti fejét. A drámában a szigorú törvények feloldá-
sában keresi,ez i rány a modern hatás eszközét (az új roman-
tikus-, társad almi dráma.). 

111. A következőkben szeretnők bemutatni, hogyan tá-
madják az akadémikus kört a vele szemben ingerült, elége-
detlen kisebb tehetségííek és a már öntudalosabb ellenzéki 
írók, hogy szemelvényekkel szolgáljunk a 80-as évek szenve-
délyes irodalmi harcából. 

„Nálunk az akadémia második és harmadik osztályában 
a friss életnek sok szép jele mutatkozik. De az első osztályban 
a legexkluzívebb párturalom vert gyökeret. Jellemző, hogy 
épen a szépirodalmi osztályban, hol legszabadabbnak kellene 
lennie a mozgalomnak, a legnagyobb kötöttséggel találko-
zunk. Nem is két pár t kiizd ott egymással, amint ez rendesen 
mindenüt t van, hanem egyetlen egy párt tömb élvezi az abso-
lut uralkodás gyönyöreit . Pár tnak nevezem, nem pedig „iro-
dalmi iskolának", mert aesthetikai elvei nincsenek és mert ú j 
erőket az irodalomnak nem nevel, de igenis kizár ja azokat, 
akik erre képesek volnának. Amíg e pár tnak uralma a ma-
gyar irodalom és közízlés felett meg nein szűnik, addig költé-
szetünk erősebb fejlődésnek, ú j a b b virágzásnak nem indul-
hat." (Koszorú, 1885. 9. sz. P. M.) 

Mikor Vajda Jánost nem is a j á n l j á k az Akadémia tagjá-
nak, így ír a Koszorú: „És mit keresne Vajda János abban a 
testületben, melyből a klikk szellem mételye terjedt 
szét az egész magyar irodalomra ? Lehet-e költői szabad egyé-
niségnek helye ott, ahol az irigyek és törpék egymás közt 
megállapodtak, hogy egymást kölcsönösen magasztal ják és a 
pénzt, melyet a nemzet áldozatkészsége tesz le az irodalom és 
t u d o m á n y szent oltárára, maguk közt felosszák. Ezer hang 
emelkedett már fel a homunkulusok ellen, akik manap iro-
da lmunk fölött uralkodnak és halhatatlanságot, pénzt és 
állást osztogatnak a nekik hízelgő és tömjénező kreatúráik-
nak. De a szellem, mely ebből az irodalmi érdekszövetkezet-



bői, mint valami mérges szénéleg-gáz árad szét egész kulturá-
lis életünkre, a közönség és írói világ öntudatát megzsibbasz-
totta és tehetetlen lethargiába siilyesztctte." (1885. 16. szám. 
Pont.) 

A velük ellentétes phalanx vezére Gyulai Pál. Hogyan 
lá t ják őt a „másik oldalról."? Mindenek előtt elfogultsággal 
vádolják őt: „ . . . amilyen erős Gyulai kritikai tolla, olyan 
gyönge igazságszeretete. Miért ne mondanók ki azt, ami meg-
győződésünk és nem csupán a mienk."14 (Irmei Ferenc í r ja 
Beöthy Irodalomtörténetét bírálva.) Palágyi Menyhért meg. 
személyi elfoglaltság után esztétikai elfoglaltságot vet sze-
mére. Mintegy megújul az a helyzet, midőn Gyulai az 50-es 
években Gregusst és I oldyt vádolja elfogultsággáI azért a 
nyilatkozatukért , hogy a magyar költészet aranykora 1830-ig 
tart s azóta csak epigonok vannak, s hogy a műbölcsész merev 
rendszerét tar tva nem próbál ják meg a mütörténsti eljárást. 
Ekkor azt í r j a Gyulai : „Ők mindketten annyira belemerültek 
a múltba, hogy nem t u d j á k magukat feltalálni a jelenben, 
annyira rab ja i bizonyos eszméknek, hogy vizsgálódni sem 
akarnak tovább, pedig a fejlődő élet jelenségei ezt igénylik."15 

Erre az őbenne állítólag megújuló elfogultságra céloz Palágyi 
egy „Gyulai Pál" című cikkében, melyre alkalmat, a Kis-
fa ludy- l ársaság 1885-iki közgyűlésén elhangzott elnöki be-
széd adott : 

„Vannak Gyulainak elvi jelentőségű fejtegetései is. 
Ki ne ismerné az ő vesszőparipáját? Hisz ezen lovagol foly-
ton-folyvást a „Budapesti Szemlé"-ben, ezen lovagolt Arany 
fölött tartott emlékbeszédében és száz egyéb alkalomból. Ezen 
kezdi most is, mikor a költészet jelen állásáról akar elmél-
kedni. Egy nótát f ú j ő örökké: azt t. i„ hogy a nemzeti köl-
tészet, mely Kisfaludy Károllyal kezdődött, Arany Jánossal 
véget ért. Az Auróra-kör az európai romantikából vett ösz-
tönt, Petőfi és Arany a „nép-nemzeti" elemet veszik alapul 
és ki is merítik. Ez u tán a poezisnek vége, a világ be van fa-
lazva." „Semmi sem bizonyosabb, mint az, hogy Gyulai többé 

14 Koszorú, 1879. májusi szám. 
15 Budapesti Hirlap 1885 (Szépirodalmi Szemle). Új ra : Kritikai dol-

gozatok l i t . 1. 



sohasem foglal majd el álláspontot a tovább fej lődő költé-
szettel szemben. Tekintete megrögzött egy bizonyos ponton a 
múltban és vagy nem tud, vagy nem akar egyebet látni." ,,Ő 
nem erez együtt költőinkkel és íróinkkal. Ő mint idegen áll 
szemben a magyar írói világ mindazon törekvéseivel, melyek 
nem tőle kap t ak irányt és melyek szubjekt ív ízlésével meg 
nem egyeznek." „Ő nem érez rokonszenvet semmi mozgalom-
mal, mely i rodalmunkat jtílenleg élteti és mely a jövendő fe j -
lődés kiinduló pontját képezi." Ezért vetik szemére merev 
dogmát izmusát az esztétika terén. 

Még egy vád juka t említsük meg Gyulairól: hogy az ő 
esztétikája — az előzőkből kifolyólag — pusztán sérelmi, gra-
vaminális esztétika, mert „szerinte a kr i t ikának moralizálni, 
dorgálni, visszatorolni kell. Célja nem a bölcselkedés, mely 
nyugodtan a tárgyak fölé emelkedik és világot g y ú j t az 
elméknek, nem, ő csak prókátor ésszel gáncsolni és kifogásolni 
szeret." 

Ezek a támadások nemcsak a Koszorúból hangzottak az 
Akadémia és Gyulai Pál ellen. Az 1882 j a n u á r j á b a n meg-
szűnő Magyar Szemlé szerkesztője, Rudnyánszky Gyula 
egy cikk végéhez, mely Gyulai Pál verseivel foglalkozik, 
szerkesztői jegyzetet csatol: „Gyulai Pállal, a versíróval na-
gyon könnyen leszámolhat a magyar irodalom . . . Ellenben 
Gyulai Pál, a kritikus, jóval magasabb mérték alá esik. Te-
hetsége ugyan rendkívül vékony és mert szeret nagyobbnak 
látszani, mint amilyen, ösztönszerűleg csak azokat tűr i meg 
maga körül, akik nálánál középszerűbbek; de eléggé okos, 
tanul t és tá jékozott író arra, hogy egy szerény helyet betölt-
sön ós megérdemeljen a magyar irodalomban. Legfőbb hibája , 
mely csaknem egész hitelét tönkreteszi, hogy csupán kri t ikus 
és nem egyszersmind aestbetikus. Egy kri t ikai cikkében több 
a szubjektív elem, mint összes verseiben. Csak azoknak adó-
zik elismeréssel, akik fölött unalkodhatik. 1 leves, türelmetlen 
és igazságtalan. Csak éles tekintete van, de nines éles látása. 
Soha még egyetlen igazi tehetséget föl nem ismert; sőt min-
dig azokhoz húzódik, ak ik hívatlanul döngicséltek. De mégis 
„vannak érdemei" s ezért bizonyosan emlegetni fogja a ma-
gyar irodalom." 

Ugyancsak „Magyar Szemle" címen indul meg egy folyó-



irat a korszak végén, 1889. dec.-ében s ez is nyíl tan rátámad 
az Akadémiára. „Az akadémia alatt ma már minden elfo-
gulatlan ember olyan testületet ért, amely nagy hasznot tenne 
az országnak, ha valamelyik szép napon megszűnnék." (1890. 
jan. 19.) Ez a monopolizáló klikk „a középszerűség mécs-
világát pisloghatva szolgálja saját, érdekeit és a magyar szép-
irodalomnak valóságos átka." „Egy egész nemzedéket meg-
rontott ez a szövetkezet; nemcsak az írói talentumokat töre-
kedett visszaásni, eltemetni a földbe; hanem a nemzetet meg-
mételyezte kulináris tanaival, középszerűségekért rajongó 
Ízléstelenségével." (1889. oki. 20.) 

Gyulai Páliról ily véleménye vam (1892. júl. 10.): „Az 
Olcsó Könyvtár, mit a Franklin-társulait k iadásában szer-
keszt, f iatalabb csatlósainak az emelkedési útja. Itt prele-
gál ja legelőször taní tványai t s innen ju tnak a Budapesti 
Szemlébe és tovább. Gyula i Pál befolyása és szerepe káros az 
irodalomra; akinek személye nem tetszik, annak munká ja 
sem tetszik neki. Az érdemet nem a munka, de személy sze-
rint osztja. Pedig a bírálatnak ezen felül kell emelkednie. 
Mindig kedvenc t émája volt, hogy Jókai Mórit kisebbítse és 
emelje a legszárazabb írót. Pá l f fy Albertet s erre folytonosan 
alkalmat ragad. Szerinte Pálffy Albert a legnagyobb magyar 
regényíró és gyakran hozza munkáit a Budapesti Szemlében. 
Gyulai Pál mindent megenged magának, így megengedte 
azt is, hogy i f j ú Ábrányi Kornél tehetségét is kétségbevonja 
— miután politikai ellenfelek, s előbb figyelembe sem vette, 
de miután egy pártszi nezet et vallnak és érvényesítenek, elis-
merte Mikszáthöt. Ő az irodalmi személyeskedés ap j a ! " 

Csiak még az „Irodalom" c. rövid életű folyóiratot lássuk-
Ez sorra lebírálja az akadémikus kör műveit: Gyulai Pál 
szépirodalmi munkáit, Bánk-bán könyvét, Beöthy irodalom-
történetét és Riedl Arany-könyvét . Az akadémikus i rány 
iránti engesztelhetetlenség szól ki ez utóbbinak bírálatából is. 
Tolnai Lajos, miközben ő maga is készül „objektív" Arany-

könyvet írni, a következő véleményekre jutot t : „Tény, hogy 
Arany a kompozícióit nagy mű költőktől tanul ta . . . Arany a 
világirodalomban sokat vándorolt és mint jó tan í tvány: min-
den fortélyt hazahozott." „Arany kitűnően tud festeni, azt a 
jellemfejlesztésit pedig, ahogy a lángeszű epikusok, egy Ho~ 
Kokas E.: Az 1880-as évek i rodalmi é le te . 4 



mér, egy Firdusi, egy lasso hőseik belső világát lépésről-
lépésre átlátszóbbá teszik: Arany éppen nem értette! Az ő 
Budája egy együgyű vén ember, az ő Attilája pepecselő, töp-
rengő habozásaival torzképe a nagy bún fejedelemnek. Az ő 
Toldija a Toldi Szerelmében egy romantikusan, Ariostóból, 
Rolandból, a Shah-námé nagy hőseiből összevert alkot-
mány." „Arany János egy kiválóan jeles magyar költő, 
de a lángésznek, valamint hideg, érzéketlen lyrájában. úgy 
epikai költészetében is minden kanakterisztikiima nélkül. 
Nem tehetek róla, ahogy a túlságosan dicsőített költőnket 
nyomon követem mestertől mesterig; forrástól forrásig, hang-
tól hangig, embertől emberig: erre a meggyőződésre jutottam!" 

Mindezek nem pozitív elvi megnyilvánulásai az irodalmi 
ellenzéknek; legfeljebb negatíve véve jellemzők. De akarva 
sem találhatnánk olyanokat. Konzervatív részről is csak sejtve 
mutatnak rá az ellentábor elvi állásfoglalásának hiányára. 
Még ellenzéki részről sincs terviszerű, részletes, öntudatos, 
nyíltan hangoztatott elviség; nem fejtik ki célúkat, elveiket 
s nem mutatnak rá költői gyakorlatukra sem. Ami kevés van, 
azzal még találkozunk. Erre a vajúdásra jellemzők e sorok: 
,.Vj emberek jelentkeznek az irodalmi porondon . . . s ezek az 
új emberek új elveket és eszméket képviselnek, melyek eddig 
csak azért időztek oly sokáig a felszín alatt, hogy éretten és a 
jövendő diadal minden biztosítékával fölfegyverkezve lépje-
nek a meglepett közönség elé. A ziláltság és iránytalanság 
csak látszat Volt, csak lepel, mely alatt a jövendő csírái ké-
nyelmesen és biztosan fejlődtek ki. Az átmeneti korszak lát-
szólagos zavara vége felé közeledik." Koszorú, 1885. 6. szám. 
(Palágyi Menyhért.) 

Hogy csekély elvi nyilatkozattal találkozunk, annak oka 
az is. hogy a költői gyakorlat mellett kevés az esztétikai kép-
zettség: nincsenek az ellenzéki iránynak jeles esztétái, nem 
volt Gyulai Páljuk. Zilahy Károly, ki. hogy úgy mondjuk, 
modernebb érzékkel bírt, a Gyulaitól nem kedvelt esztétikus. 
Sainte-Beuve pszichológiai esztétikájának volt a híve, de. 
Fia talon, 1864-ben meghalt.10 Ha életben marad, az ellenzéki 

1(1 Riedl mondja 
Sainte-Beuve-ot Gyula i 
szerette." 

Gyula i ró l : ,,a legnagyobb f ranc ia kri t ikust , 
nem sokat olvasta s amenny i re ismerte, nem 



i r ány nagy elvi harcosa lett volna. Legtehetségesebb volt még 
Palágyi Menyhért, ki filozófiai képzettséggel is renclelkezett. 
A 80-as évek elején lép fel s a Koszorúba, Pesti Naplóba, 
majd Tol lia y ..Irodalom" c. folyóiratába és a Magyar Szem-
lébe ír, de később csak a filozófiával foglalkozik. 

A pártviszonyok jellemzésére még csak Gyulai Pálról 
szólunk pár iszót. Hozzá közel álló személyek í r ják le Gyulai-
nak a 80-as évektől kezdve megváltozott egyéniségét. Ezek 
szerint az öregedéssel velejáró lelkiváltozás következtében 
kevés öröme telt az ú j nemzedékben, kedvetlenül és ingerléke-
nyen szemlélte az if jabb magyar írókat.17 Heinrich Gusztáv 
szerint Gyulai Pál az 1880-as évek elején végleg megállt és 
elvesztette érzékét a haladó magyar és külföldi irodalom 
iránt. „A magyar írók ú j nemzedékét nem értette meg és nem 
tudta méltányolni, makacsul elzárkózott minden ú j abb 
eszme vagy felfogás elől . .. De meggyőződésének bátor ki-
mondása végigkísérte egész életén . . . Soha életemben nem 
ismertem kiváló férfiút , aki annyira a rokonszenv és ellen-
szenv mestere lett volna, mint Gyulai . . . . Neki az emberek 
két csoportra oszlottak: Olyanokra, akiket kedvelt és olya-
nokra. akiket ki nem állhatott."18 

Sokkal megértőbben és el fogadhat óbb an rajzolta meg 
Gyula i működését s gyökeresen rávilágít nagy tehetségére s 
fontos szerepére Brisits Frigyes, ki így ír Gyulairól: ..Dog-
matikus — mondták rá. Pedig nem az. csak hangsúlyozta, 
talán kissé egyoldalúan, de mindig igazolható igazsággal az 
alkotás intellektuális részét. Józan ész! — hangoztatta foly-
ton és ez nála fegyelmet és ellenőrzést jelentett. Krit ikai 
látásának ez az intellektuális ereje biztosította számára 
azt a biztonságot és világosságot, mellyel az esztétikai prob-
lémákat. ezek nehézségeit le tudta mérni a logika mérlegén. 
Tálán ebben az erősen formális erejű vizsgálódásban kell 
okát keresnünk annak, hogy Gyulai Pál idegenkedve tekin-
tett az ú j irodalmi jelenségek felé, melyeket mind bonyolult 

17 Angyal D.: Kisf. Társ. Évk., 1912. idézve Pinter Jenő Kézi köny-
vében is 11. k. 50. 1. 1921. 

1H Egyet. Phil. Közi. 1910. 151—32. 1.. idézve Pintér Jenő könyvé-
ben Í3. 



psychológiai helyzetek és kérdések hoztak létre s bogoztak 
össze. A belső forma szilárdságát meglazította az ú j anyag-
szerűség uralma. Az elviség zord, de nemes magasságát eltün-
tette az impresszionizmus hangulatereje. Ezt a harcot Gyulai 
Pál nem t u d t a már megharcolni, de egy-két i rányban kitű-
nően látott és adott indítást . Megdöbbentő az a nyíltság, 
mellyel az irodalmi hagyományok puszulását , a napi sajló-
irodalmi befolyásának s vele a ..pa j t ás kod ú-kritika"-na k kö-
vetkezményeit vázolja. Gyula i Pál bizonyára nem sejtette, 
hogy a hagyományok védelmében egy klasszikus korszak 
határán, a sajtó, illetőleg a nyilvánosság elvtelensége elleni 
harcban egy ú j korszak küszöbén állott. F kettős határvonal 
nagy ellentéteiben nő meg s lesz történeti izgalommal telí tett 
Gyulai Pál levegője." (Kath. Szemle 1927. Xf. f. 275—6.) 

IV. Gyulai Pál jól látott a paj táskodó kritikát illetőleg.. 
Az ú jságok szaporodtával az egyes saj tóvál lalat köré csopor-
tosultak az írók, ak ik mintegy érdekszövetséggé a lakul tak : 
nem elvek, eszmék vezették őket, hanem az irodalmi kr i t iká-
ban egymást emelték dicsérték mások rovására. 

Ezek közül híressé vált a „Káuéforrás"-köre.10 Az iro-
dalmi életben mindig vannak írói „kompániák", melyeket 
nem egyszer arról a helyről neveznek el, ahová összejárnak. 
Sokszor kávéház ez a hely. így a párizsi „Café Richelieu" 
v a g y a bécsi „Gagstädter" viselték például az „irodalmi kávé-
ház" elnevezést. Nálunk is voltak ilyen gyülekező helyek, 
hogy példákat emlí tsünk: a közismert Pilvax-on kívül a 
tudósok „ t a n y á j a " volt a Weigand, m a j d Eggen berger könyv-
kereskedő háza, hol Pákh, Greguss, Gyulai , Kert ben y K.. 
Eötvös L , Kálmán Mór, Volf s Simonyi stb. találkoztak; 
vagy az 50-es évek íróinak búvóhelye, az „Arany-ökör", 
hova Tóth K., Lisznyay, Dobsa, Szelestey, Kövér L., Degré,, 
Székely j . stb. jártak. 

A „Kávéforrás" köre, Gyulai szavával: consortiuma 
mindjár t a kiegyezés u tán a lakul t ugyan, de hosszú életű 
volt, tu la jdonkép az Andrássy-Eudassy-féle sajtóosztály al-
kotta. Tag ja i Ágai Adolf, Asbóth János, publicista, Bérezik 

19 Asbóth János: Irodalmi és politikai arcképek, 1876. Ágai (Porzó) 
Adolf: Utazás Pestről Budapestre. 1907. 



Árpád, Hevesi Lajos, ki leginkább német nyelven irt, Ka a s 
Ivor báró, szintén ismert publicista, a Márkus-testvérek, 
Szilágyi Dezső, Toldy István, Rákosi Jenő Dóczi Lajossal a 
kedves taní tvánnyal s mások. Egy részük miniszteri hivatal-
nok volt, s Andrássy protegálása alatt könnyen emelkedtek 
magas állásba, mint Dóczi, Bérezik, Asbóth stb. Mások mint 
újságírók Ludassy saj tófőnök vezérszavára hallgattak. Lu-
dassy dúsan bánt a honoráriummal, de tollúkat a kormány 
erdekében kellett forgatni ok a közügyekben, l öbb újságot ala-
pítottak. politikaiakat, szépirodalmiakat és a Borsszem Jankó 
élelapot. „A zöld tekeasztal já téka után" — írja az egyik tag 

— „csomóba verődve telepedtünk le a tojásdad sarokasztal 
köré s ekkor indult neki valójában a zajos vita s derültség 
közt gyorsan perdült le az est."20 Az itt k ipa t tan t sok szellemi 
sziporka azután a Borsszem Jankóban másnap már az orszá-
got nevettette meg. Csak „kévébe gyűj tö t te" őket az estéken a 
szerkesztő Ágai. Ezek az írók azután egymásról s egymás 
műveiről pa j táskodva írtak. Különösen 2 í ró juknak csináltak 
óriási reklámot, igaz, hogy ezek voltak a legtehetségesebbek 
köztük, Rákosi Jenőnek és Dóczi Lajosnak és a legkiválóbb 
í róinknak tették meg őket. De a paj táskodó kr i t ikának az a 
következménye is előáll, hogy a közéjük nem tartozó író 
leszorul, ismeretlenül maradva elnémul, vagy a folytonos 
mellőzés és megtámadás miatt tönkre megy. 

A „Kávéforrás ' - társaság széthullása után egy belőle 
kiváló csoport folytatta a társas életet mint „Kagál" nevű 
társaság az „Európa" kávéház egyik fülkéjében. A „Kagál" a 
|K>litikai életből ötletszerűen „elhódított" név volt. Fz a már 
tágabbkörű asztaltársaság szintén a Borsszem Jankót táplál ta . 
E második nemzedék nevesebb tagja i : Kozma Andor, Ambrus 
/o l t án, Székely Ferenc, Karsai Albert, Bácskay Albert és 
Szécsi Ferenc. A többi: „ki bankigazgató, ki gazda, ki meg 
ügyvéd." (Ágai i .m.) 

Sokkal tisztábban irodalmi jellegű az a társaság, melynek 
tag ja i t egy közös sors, a hivatalos irodalomból való számkive-
tettség sorsa hozott össze az 1880-as években a mai Kossuth 
Lajos (akkor Hatvani) utcai Kammon-kávéházban (később az 

20 Ágai i ni. 



Otthon-kávéházba tették át helyüket.)21 Ez a társaság volt ti 
,.Vajda-kör", mert f e jüknek az elismert (csak az akadémiku-
sok nem ismerték el) legnagyobb költőt, Vajdát tisztelték, 
t agjai a következők: Ábrányi Emil, Ambrus Zoltán, Endrődi 
Sándor, Inczédy L., Irmei Ferenc, Justh Zsigmond, Kabos 
Ede, Komjá thy Jenő, Koroda Pál, Palágyi Menyhért és 
Lajos, Rákosi Viktor. Rudnyánszky Gyula , Szana Tamás és 
később Zempléni Árpád is. Mi sem természetesebb, hogy itt 
állandóan az akadémikus kör krit izálása volt a szőnyegen: 
itt születtek az akadémiát ért. támadások, az akadémikus 
kör íróinak elfogult bírálásai s itt szórta Vajda János a 
maga szentenciáit Gyulai ra , az „igazságtalan kálvinista kriti-
kusra.'"" 

Sokkal kisebb a jelentősége irodalmi téren a következő 2 
körnek, de felemlí t jük őket is. Az egyiket a váci utcai Korona-
kávéházban a Szegedről visszatért Mikszáthtal (1881) Gozsdu 
Elek alapította, mint „utolsó cigány tanyá t . " „Este 8—9 órától 
é j fé lu tán egy óráig m a j d mindennap, itt gyülekeztek össze 
az irodalom és művészet cigányai, de orvosok, tanárok, ügy-
védek is, öregek-fiatalok vegyesen." Kedélyes társalgás kö-
zepette vi tatkoztak irodalmi, művészeti nézetekről s bírálták 
a megjelent munkákat . Azonban 1885-ben Gozsdu vidéki 
hivatalnok lett s a tőle elhagyott kör csakhamar feloszlott. 

. A másik csoport a Kispipa-kávéház Komócsy-asztala volt. 
hova többek közt Szabó Endre, Tóth Béla, Szana Tamás, Tóth 
Kálmán, Reviczky jár t és a Pesti Hir lap szerkesztősége. 

Ám a rohamosan fej lődő világvárosi élet véget vetett 
ennek a kedélyes, kisvárosi életnek . 

V. Az a törekvésünk, hogy a 80-as évek irodalmi életét a 
maga teljességében vázoljuk, megkívánja , hogy legalább rö-
viden. főbb vonásaiban a folyóiratokról s újságokról is szól-
junk. Először ismertet jük a kritikai i ránydakat , azután a 
szépirodalmiakat, végül a főbb napilapokról és újságokról 
szólunk. 

n A következő csoportokról írnak : Sikabonyi: Komjáthy Jenő. 1909: 
Paulo vies: Reviczky Gyula, 1919. 

22 Köveskuti Jenő: „Vajda J. és kritikusai." Magyar Kultúra. 
1927. nov. 2. 



Legfontosabbak a kritikai irányúak, mert bennük ön-
tudatosabban jelentkezik a kor irodalmi élete. Csak kri t ikai 
„ i rányúakról" beszélhetünk, mert tiszta kritikai folyóirat 
fennmaradni e korban nem képes. Csak a politikai napila-
poknak és politikával vegyített és képes szépirodalmi folyó-
iratoknak van közönségük, ami nem vet dicséretes fényt a 
korszak olvasóközönségére s irodalmi állapotaira. Magyará-
zata e jelenségnek: a közönség kr i t ikai érzékének hiánya, 
közönye az irodalom iránt, a hírlapirodalom, a napi sajtó túl-
tengése. Meggyőződhetünk erről, ha egy pillantást vetiink a 
60-as, 70-es és 80-as évek megszűnt kritikai folyóirataira: 
..Arany János „Szépirodalmi Figyelő""-jén és „Koszorú "- ján 
kezdve, Beöthy Zsolt: „Athenaeum""-ja, Szana I amás „Ko-
szorú""-ja, Ábrányi Emil „Figyelő"-je,23 Benedek Aladár 
„Üj idők" c. lapja, Dengi János „Délibáb"-ja, Rácz Mihály 
„Szünórá"-ja, Komjá thy Jenő „Röpke Ivek", Bodnár Zsig-
mond „Havi Szemlé"'-je, Tolnai Lajos „irodalom" c. kritikai 
közlönye, Palágyi Menyhért „Irodalmi Lapok" és „Üj Nem-
zedék" c. vállalatai — mind, mind arra törekedtek, hogy 
visszavarázsolják a Bajza-Vörösmarty-korszakot, midőn ala-
pos, részletes, komoly, igazságos, becses kritika szolgálta, 
fejlesztette, erősítette az irodalmat. De közülük egyetlenegy 
sem bírt mélyebb gyökeret verni. Arany János letette a krit i-
kusi tollat és letette a többi is mind."24 

Különösen az ellenzéki i rányú folyóiratok nem tudtak 
zöld ágra vergődni. Ő mögöttük nem állt ott a nagy segítség, 
mint a Budapesti Szemle mögött az Akadémia s tönkrementek 
„ami az ú j a b b írói nemzedékre — írja egy ellenzéki lap — 
annál szomorúbb és veszedelmesebb, mert Gyulai Pál az ő 
Budapesti Szemléjével más időket, más irányt, más embere-
ket képvisel, véd és portál, és a hatalmas fe j éles fegyverei, 
biztos pajzsa ellen az ú j nemzedék teljesen védtelenül áll." 

A „Budapesti Szemlét" emlí t jük először, bár nagyon 
kevés volt benne az irodalmi rész: a tanulmányok közé be-
ékelve 1—2 szépirodalmi közlemény már elismert akadé-
mikus írótól s az ..Értesítő "-ben a túlnyomó magyar és ide-

23 Ezt Szana Tamás szerkesztette. 
2Î Magyar Szeaile I évf. |R89. 5»>. szán; 



gen tudományos művek ismertetése között egy-egy szépiro-
da lmi könyv bírálata. De mégis ez képviselte az akadémikus 
kör tekintélyét. Havi folyóirat, ú j folyama 1873-tól kezdve 
jelent meg. 

A rövid életű ellenzéki lapok közül a Koszorút már is-
merte t tük: csak azt jegyezzük meg, hogy 1884 ápr.-ban 
egyesül vele a „Harmónia" c. „krit ikai" hetilap (kritikai 
lappá csak 1883 végén alakul t át, de nem tudott fennmaradni 
tovább 3 hónapnál.) 

Bizonyára a Bud. Szemlét tartotta szem előtt Bodnár 
Zsigmond, midőn 1878-ban megindította a Havi Szemlét. Nem 
hangoztatta ugyan ellenzéki voltát, de munkatársa i jobbára 
olyanok, akiket Gyulai nem fogadott be, s olyanokról ír, 
ak ikrő l a Bud. Szemle hallgat. Irodalmi szemléjében kevés 
jelentősebb bírálat van. 1881-ben a „Magyar Szemle" nevet 
vette fel, de elégséges pártolás h iányában évvégén megszűnt. 
Ám a vállalkozó szellemű Rudnyánszky átvéve, továbbra is 
fenn akar ta tartani , kissé erősebb irodalmi jelleggel, de 1882 
ele jén elsorvadt. Pedig szükség lett volna rá, mert mint a 
szerkesztő mond ja : „A kr i t ikát évek óta úgyszólván kizáró-
lag a hírlapok napi krónikásai művelik és a nagyközönség 
al ig nyer számbavehetőbb tájékozást az irodalom esemé-
nyeiről." 

1886 áprilisáig él a Koszorú. Ennek megszűnésébe nem 
nyugszik bele az ellenzék. 1887 elején megindít ja Tolnai 
Ea jos az „Irodalom" c. szépirodalmi kri t ikai i rányú hetilapot, 
mely a szabad és független gondolkozású bírá lóknak s külö-
nösen a feltörekvő i f j ú ságnak közlönye akar lenni. Főkép 
Tolnai és Palágyi Menyhért í r j ák krit ikai cikkeit; de fel-
tűnően sok benne a szerkesztő dolgozata és sa já t költői alko-
tása. A többi teret jelentéktelen fordítás tölti meg. Általában 
azt a látszatot kelti, hogy igen szűk kis írói gárdája lehetett 
s úgy fest, mintha Tolnai egyéni szélmalomharca lenne min-
den ellen, ami neki nem tetszik. Bántó gúnnyal kíséri a 
Kisf. Társ. életét s míg az elején még élénkebbnek mutat-1 

kőzik, később már sivár t a r ta lmú. Pedig nem sokáig áll fenn : 
januártól- júl iusig tart. Ekkor a „nyaraló olvasóközönség 
miat t" 3 hónapi szünetet hirdet, de ez a szünet — örökös 
lesz. 



1887 júliusától — 1888 dec.-ig ill. 1889 januárig nincs 
kri t ikai irányú folyóirat. Ekkor indul meg a Magyar Szemle, 
mely katholikus szépirodalmi ú jságnak hirdeti magát. Itt 
nem tekintve azt. hogy katholikus, vallásos jelleget ölt és 
hogy a katholikus szépirodalom öntudatos lelke akar lenni, 
kri t ikai oldalát nézve, elvi programmot nem fej t ki. Kritikai 
törekvései nem annyi ra elvi i rányban érvényesülnek, mint 
inkább kinövések és hiányok ellen kiizd. Ostorozza az Aka-
démiát merevségéért, a klikk-szellemért épúgy, mint a Petőfi 
Társaságot felületes működéséért. A katholikus saj tó és 

szépirodalom problémái mellett állandó tárgya a sa j tónak 
káros befolyása a szépirodalomra s mulasztásai, egy kritikai 
folyóirat h iánya és szükségessége. Ezt a felállítandó kri t ikai 
folyóiratot olyannak k íván ja , mely a Budapesti Szemle és 
Gyulai Pál dogmatizmusával szemben egy ú j krit ikai irányt 
jut ta t majd érvényre, mely elveti az u. n. költészeti törvény-
könyvet. Állandó álma neki is az írói pálya önállósítása, amit 
a kormánytól, a törvényhozástól vár, hogy az rendes fizetést 
folyósítson az írók számára a „Szépirodalmi Akadémiá"-ban. 
Megrögzött ideá ja az, hogy az irodalom azért nem tud fej-
lődni, mert az állam a szépirodalommal nem törődik, hisz 
I? év óta olyan ember áll a magyar politika élén (Tisza K.), 
akinek a szépirodalom iránt a legparányibb érzéke sincsen. 
Bezzeg nem így volt Andrássy Gyula idejében, mert az fel-
karolta az írókat s ha 15 évig lett volna miniszterelnök, a 
magyar irodalom alatta aranykorát élhette volna.25 Első 
szerkesztője Rudnyánszky Gyula, de a folyóirat egyesül ha-
marosan a „Katholikus H u n g á r i á i v a l s ezután ennek a 
•szerkesztője Kaczvinszky Lajos játssza a főszerepet, Rud-
nyánszky vissza is vonul s helyére Kaposy József lép. 

Még csak a ,.Fővárosi Lapok" van hátra . Tula jdonkép 
nem lehet kritikai irányú folyóiratok közé sorozni, azonban 
a kritikához sok szál fűzi. Ez az egyetlen szépirodalmi napi-
lap, de csak úgy állhat fenn, mint ilyen, hogy mintegy sűrítve 
kormánypárt i szellemű politikai napilapot is foglal magában; 

35 Erről bővebben: M. Szemle 1. évf. 1889; 50. és 51. szám: „Nyilt 
levelek az országgyűléshez." II. évf. 1890. 8. szám: „Andrássy és a szép-
irodalom." 



de ez a része is disztingvált, irodalmi színvonalon áll. Szer-
kesztője (1867—92) a tehetségek lelkes fe lkuta tója és fel ka-
rolója, a finom ízlésű Vadnai Károly akadémikus, de enyhe 
konciliáns felfogású. Nem kizárólagos közlönye egy írónak 
sem, régiek, ú j a k helyet ta lá lnak benne. Tekintélye igen 
nagy; A kezdők legnagyobb öröme voll, ha oda be ju tha t tak . 
Az irodalom és hírszolgálat mellett volt kritikai része is, főleg 
a tárcáiban, azonban e tárcákból is sokszor-sokszor kiszorult 
a kritika, hogy helyet adjon más, aktuális cikknek. A 90-es 
években, Szana és Porzsolt kezében lehanyatlott az újság. 

A szépirodalmiak közül is csak a főbbeket ismertetjük, 
a nagyobb táború képes folyóiratokat, melyek ki a k a r j á k 
szorítani a ná lunk is ellerejdt német képeslapokat. Legré-
gibb az 1854-ben megindult Vasárnapi Újság, mely a szép-
irodalmi rész mellett az ismeretterjesztést is buzgón szolgálta. 
Nagy Miklós a kiváló szerkesztője ekkor. Szintén az előző 
időkből való még a „Magyarország és a Nagy Világ". 1865-től 
jeles szerkesztők teszik kedveltté, különösen Ágai Adolf, a 
mull század második felének Vadnai mellett egy másik tipi-
kus szerkesztő egyénisége, ki nevét a Borsszem Jankóval és 
i f júsági műveivel tette ismertté. Megszűnését az 1884-ben az 
országgyűlésen hozott írói és szerzői-jogtörvénycikk okozta: 
ez a törvénycikk óvó intézkedés akar t lenni, hogy megnehe-
zítse a k iadóknak és szerkesztőknek, hogy ócska külföldi 
termékekkel árasszák el a sajtót, a könyvpiacot. Képesla-
punk azért szűnik meg, mert „a külföldi írók dolgozatainak 
és külföldi lapok ra jza inak felhasználása nélkül oly áldoza-
tokba kerülne a lap, mely nincs a rányban olvasóinak számá-
val." Csak 1884 júl iusában szűnt meg. (1875-ben 1064 elő-
fizetője volt.) 

Első nagyobb elterjedésű képes hetilapunk, mely a 80-as 
években indul meg, az Ország-Világ. 1880 január já tó l kezdve 
jelenik meg Somogyi Ede vezetésével, de hamarosan Beöthy 
Zsolt, i f j . Szinnyei József szerkesztik, majd Ábrányi, Degré 
s mások. Megéri a századfordulót is. Fényesen illusztrált, a 
szépirodalom mellett ismeretterjesztő képeslap. 

Ugyancsak ú j vállalat a 80-as években a Képes Családi 
Lapok, mely 1879-ben indult meg s oly hosszú életű mint az 
Ország-Világ: szépirodalmi és ismeretterjesztő képes heti lap: 



Különösen a női közönségre számít; állandó melléklete: „Höl-
gyek Lapja" . 

Az illusztrált vállalatok közül a Magyar Szalon virágzott 
legjobban, 8—9.000 előfizetője is volt: nagy tőkével s még na-
gyobb ügyességgel rendelkeztek a szerkesztői: Fekete József 
és Hevesi József. 1884-től kezdve jelent meg ez a havi képes 
folyóirat. Nagyon keresték a közönség kegyét irodalmi, isme-
retterjesztő cikkeikben s meg is nyerték. 

Ezeknek mindegyike kritika nélkül az összes akkori 
írókat maga köré gyűj tö t te ; elég csak egy kötetet kézbe 
venni valamelyikből s a később tárgyalandó írók közül majd 
mindegyikkel találkozunk benne. 

A politikai napilapok köziil is csak a főbbeket említhet-
jük.2'5 Ezek is hozzátartoznak a korszak irodalmi képéhez. Az 
első csoport, a kormánypár t iak közt legrégibb, a Pesti Napló 
már 1850-től kezdve él. Fénykora Kemény Zsigmond szer-
kesztése alatt volt: megszakítással 1855—69-ig. Az ekkor be-
léje olvadt ..Századunk szerkesztője: Urváry Lajos lesz a 
Pesti Napló ú j szerkesztője 1887-ig, ennek halála után pedig 
i f j . Ábrányi Kornél. Nagy múlt jához híven nagyon konzer-
vatív színezetű, komoly újság. 'Míg 1875-ben még 2,992 (ke-
reken 3.000) előfizetője volt. addig a 80-as évek végén állandó 
a deficitje. A másik kormánypár t i orgánum a Nemzet. Ennek 
előtörténete is van: A fúzió folytán a régi ellenzéki bal-
középnek két lapja, a Hon (1863) és az Ellenőr (1869) kor-
mány pártivá lett. Az előbbi Jókai, a második Csernátony 
Lajos lap ja ; amilyen féktelen, engesztelhetetlen ellenzékiek 
voltak, olyan jó kormánypár t iakká váltak. Jellemző a ma-
gyar ellenzékieskedő szellemre, hogy Jókainak először ellen-
zéki lapja a 60-as. 70-es években a fúzióig a legnépszerűbb 
ú jság volt: de mióta kormánypárt i lett és Tisza Kálmán is 
elvesztette a fúzió következtében korábbi ellenzéki népszerű-
ségét, a Hon rohamosan hanyat lot t : előfizetői fogytak. Végre 
1882 aug. 31-én egybeolvadt Csernátony Ellenőrével, és így 
támadt a Nemzet: főszerkesztője Jókaj , felelős szerkesztői 

2,1 Források : Szabó László. „Athenaeum": 50 év e g y . . . . társulat 
történetéből. 1918. Déry Gyula: Az ellenzéki hírlapirodalom története. 1906-
Papp Ferenc: Rákosi J., a hírlapíró, 1924. 



egymás után a jeles kormánypár t i publicisták: Láng Lajos, 
Vizi Imre, Hevesi Sándor. Mivel pedig sem a kormánypár t , 
sem a szerkesztőség, sem a kiadója nem fej tet tek ki elég 
buzgóságot a lap felvirágoztatására, azért 1800—2000 előfize-
tővel tengődött a Nemzet, jóllehet a kormánypár t lapja volt. 

A politika mellett a tárca-rovat élénk irodalmi érzéket 
is mutatott a kormánypár t i ú j ságokban; különösen a Nem-
zetnél; így pl. Szana Tamás igen sok irodalmi tárcát, könyv-
ismertetést ír ide a Koszorú megszűnte után, drámabírá ló ja 
Keszler József, a „Harmónia" c. kri t ikai lap volt szerkesz-
tője, főleg az Operaházról s a Nemzeti Színházról ír. A 
Pesti Naplóban többek közt Beöthy Zsolt, Yáradi Antal, Ka-
bos Ede, Ambrus Zoltán, Palágyi Menyhért cikkeivel talál-
kozunk gyakrabban . 

A magyar katholicizmusnak egyetlen állandó napi lapja 
volt: a „Magyar Állam", mely a 60-as évek katholikus lapjá-
nak az Idők T a n u j á n a k felfrissüléseként, folytatásaként in-
dult meg. A papságnak és a katholikus konzervatív politikai 
pá r tnak közlönye volt. Lonkay Antal szerkesztette. Hogy 
nem ért el nagyobb, hatékonyabb erőt, azt ta lán a szerkesztés-
nek kevésbbé ügyes mozgékony vezetése, gyöngesége 
okozta. Olvasó köre is a ránylag kicsi volt: legjobb esetben 
sem lehetett ka th . napi lapnak 5000-nél több olvasója, míg a 
Budapesti Hírlap 1889-ben 28,000 pé ldányban jelent meg. 
Ezt a helyzetet élénken illusztrálja a másik kath. lapnak, a 
Ma gyar Koronának az esete. 1877 j anuá r j áva l kezdődik élete; 
a z első két évben hetilap volt s jól ment. 1879 j a n u á r j á b a n 
napi lappá alakul t , a megkívánt 1700-at azonban nem érte el 
a z előfizetők száma: „báró Jósika Kálmán közönsége elég 
volt egy hetilaphoz, de nem volt elég egy napi lap fenntar tá-
sához. A szerkesztő a lap ja után nem kapott jövedelmet, 
munkatársai t is a saját zsebéből fizette, amíg bírta, azután 
•pedig a kathol ikus újságírás ismert recipéje szerint a püs-
pökökhöz fordul t támogatásért."27 A 80-as évek elején kissé 
fellendült, de 1885 végén már pártolás hiánya miatt be kellett 
szüntetni. A nagy „antiklerikális" liberalista éra nem volt jó 
t a l a j a kath. napi lapok számára. 

27 Szabó L. i. m. 



A harmadik csoportnak, a pártpoli t ikán kívül álló ellen-
zékieknek napi lapja volt a Pesti Hirlap, melyet 1879 j anuár -
jával indított meg Csukássy József a Légrádi-testvérek kia-
dásában. Azonban Csukássy már 1881-ben nem volt megelé-
gedve a kiadókkal s ott hagyta a Pesti Hírlapot. Csukássy 
most felkérte a Népszínháztól épen visszavonuló Rákosi 
Jenőt, ki újságírói készségét a „Reform' -ban (1870—75) 
kimutat ta , hogy vele együtt alapítsa meg a Budapesti Hír-
lapot, mely 1881 jún. 16-án meg is indult és csakhamar az 
ország legolvasottabb lap jává lett. (1889-ben 28,000 példány!) 
Rákosi a Reformban (1870—75), mint Deák-szellemű politi-
kus kormánypár t i volt, a balközép ellenzéki pártvezérét. 
Tisza Kálmánt támadta . Most a fúzió u tán a Budapesti Hír-

lapban párton kívüli ellenzéki volt és most is a már kor-
mányelnökké lett Tiszát támadta . Erős nemzeti érzés vezette 
küzdelmét a nemzeti öntudat és szellem megvalósulásáért. 
Miként a Népszínház élén, úgy itt is azért harcolt, hogy a 
főváros minden rétege megmagyarosodjék. Mint Tiszának 
ellenfele, Apponyiban látta Rákosi eszméinek megvalósulá-
sát. Rákosinak nagy része volt Tisza megbuktatásában a 
Budapesti Hirlap támadásai révén, hisz Csukássy hosszú be-
tegeskedése és h alá hi (1881) foly .án teljesen övé lett az újság, 
melynek attól kezdve szerkesztője volt 1925-ig, mikor is meg-
vált e laptól. 

Említsünk meg két napilapot, melyek a 48-as (helye-
sen 49-es) függetlenségi eszmékért harcoltak: ezek az „Egyet-
értés" 1874-től kezdve, Csávolszkv Lajos szerkesztésében 
(szerkesztette 1899-ig) és a „Függetlenség", 1879 óta, Verho-
vay Gyula szerkesztésében;- ez utóbbit erős antiszemitizmus 
jellemezte, különösen a tiszaeszlári pörtől kezdve. 

VI. Mielőtt az egyes műfa jok ra térnénk át, még az elő-
zőknél is rövidebben szólunk az irodalom szervei közé tar-
tozó kiadóvállalatokról, hogy egy vonást se mellőzzünk el a 
80-as évekről. 

Legkidolgozottabb anyag az Athenaeumról áll rendelke-
zésünkre monográfiája a l ap ján (1. Szabó L. i. m.) Az Athe-
naeum Emich Gusztáv vállalkozását vette át í868-ban rész-
vénytársasági alapon. (..Irodalmi és nyomda R. T.") A 80-as> 



években Vérei József ügyes rátermettsége, vezetése virágoz-
tatta fel. Hírlapjai nem sok hasznot ha j to t tak : hosszabb 
életű lapjai: Pesti Napló, Hon, Fővárosi Lapok, Nemzet, 
Magyar Korona, ha eleinte jól mentek is, mind deficitbe fúl-
tak. Hetilapjainak (Hazánk és Külföld; Magyar Bazár; Athe-
naeum: Magyarország és a Nagyvilág, élclapjái) sem volt 
nagy előfizető tábora. De jók voltak arra, hogy általuk az 
író világgal szorosabb érintkezést tarthatott fenn a vállalat. 
Amint látjuk, konzervatív, liberális, sőt „klerikális" lapokat 
is adott ki. anélkül, hogy azok céljait magáévá tette volna. Az 
Athenaeum kezdte nálunk a népszerű, olcsó kiadásokat 
nagy íróinkról; ennek feltétele azonban az, hogy roppant 
nagy példányszámban nyomtassák és hogy mind elkeljen, 
ami meg is történt. Petőfi, Madách, Arany János műveiből 
adott ki ilyeneket. Nem járt nagy eredménnyel Kossuth mű-
veinek: ,.Irataim az emigrációból" c. kiadása. 1879-ben Kos-
suth már súlyos anyagi gondokkal küzdött. Hogy ezen se-
gítsenek. Helfy Ignác ajánlatára az Athenaeum kiadta 
Kossuth összegyűjtött iratait olyan szerződéssel, mely azt 
mutat ja, hogy az Athenaeum nem iizlelnek. hanem kegyelet-
nek tekintette ezt a vállalkozást. 1880-ban jelent meg az I. 
kötet. A további kötetek iránt az érdeklődés nagyon meg-
csappant. 

Az Athenaeum volt az Akadémia és a Kisf. társaság 
kiadója is. Az akadémiai folyóiratok, értekezések akkoriban 
csekély számban jelentek meg (500—700 példány). A soroza-
tos kiadások közt ezidőben érdekesebb az „Athenaeum olva-
sótára", mely részben irodalmi színvonalon álló eredeti, 
részben pedig közepes fordított műveket adott. 11 éven át 
264 kötet regényt bocsátott ki nagyon olcsón. Szépirodalmi 
kiadványait mind, egyenként nem sorolhatjuk fel, csak 
annyit mondunk, hogy kiadványai közt kevés verskötetet és 
színdarabot találunk, mert inkább az elbeszélőket karolta 
fel. Nagy munkásságáért nevezték az Ythenaeumot a ..ma-
gyar sajtó Akropoliszá"-nak. 

Hozzá hasonló, kisebb-nagyobb szerepet játszanak a 
többi vállalatok is. A Franklin Társulat a Landerer-Hecke-
nast cégnek 1873-ban részvénytársasággá való átalakulásából 
keletkezett: az akadémikus kör társulata (Budapesti Szemle, 



Olcsó könyvtár , Jósika, Kemény, Gyulai Pál, Arany J. stb. 
kiadója.). A Révai Testvérek Irodalmi Intézet R. T.-nak az 

élete, bá r már II éve (1869 óta) fennállott, csak 1880-tól len-
dült fel erősebben s ettől kezdve terjeszkedik érdekeltségei-
vel. Ez vette kezébe a lelkes könyvkereskedő és kiadó Aigner 
Lajos kiadványai t is, köztük a „Nemzeti Könyvtár"-t , régi 
íróink e gyűjteményét (Aigner volt a Petőfi Társ. kiadója is.) 
Egyébként jellemzi a Révai Testv. R. T.-át a külföldi művek 
felkarolása (Zola: Rougon Macqart c. regényciklusát is kiad ja 
a 80-as években.)28 Légrády Károly hirlap és könyvnyomda-
vállalata is jelentős e korban. Ő adta ki az Ellenőrt s 1878-ban 
magánvállalkozásként megindította a Pesti I lirlapot, tehát a 
politikai sa j tónak ellenzéki bá s tyá j a volt. Ilyen magán-
nyomda volt Wodianer Eiilöp nyomdája s vele egyidős (a 
szabadságharc előtt kezdődik!) Ráth Mór könyvkereskedői 
és könyvkiadói üzlete. 

Az ú j a k közül megemlít jük a Pallas irodalmi és nyomda 
r. t.-ot; alakult 1884-ben; jelentős sorozata a : „Pallas könyv-
tár" 1886-tól kezdve fordított és eredeti regényekkel. A Sin-
ger és Woifner könyvkiadócég 1885-ben a lakul t : közismert 
sorozatos k iadványa az „Egyetemes Regénytár" 1885 óta. 

A S'zent-lstván-társulat inkább hitbuzgalmi. tudományos 
célú és népművelést szolgáló katholikus szellemű könyv-
kiadó társulat volt. Ugyanez a szellem, irányzat érvényesült 
az 1887-ben megalakult ! udományos és Irodalmi Osztályban 
is. Ekkor indí t ja meg a Társulat a Katholikus Szemlét. Egy 
évre rá, 1888. ápr. 16-án megalakult a „Magyar protestáns 
irodalmi társaság", a réf., evang. és unitáriusok társulásából: 
ez is csak tudományos, valláserkölcsi és népies irodalomra 
terjeszkedik ki. 

Ami a közönséghez való viszonyukat illeti, már szó volt 
arról, hogy e korban mennyit panaszkodnak a közönségnek 
az irodalom iránt való hallatlan közönyéről, sőt ennek okai-
ról is: a hírlapirodalom túltengéséről, hiányairól, a közönség 
irodalmi tájékozatlanságáról, a silány értékű művek ha-
szonleső elterjesztéséről. Sokat tanácskoznak, ankéteket tar -
tanak a magyar könyvek terjesztéséről (1. pl. Nemzet 1887. 

? Révái Mór: Ilók, könyvek, kiadók 1920. 2. k. 



12. sz. „A magyar könyvek terjesztése", vagy ugyanerről: 
Pesti Napló, 1882. 114. sz.: „Irodalmunk emelésének módo-
zatai.") A könyvárúsok felterjesztéssel fordultak a kultusz-
miniszterhez, kitől támogatást kérnek; legalább annyit elren-
delhetne a javukra, hogy a külföldi megrendeléseket ne köz-
vetlenül, a magyar könyvkereskedők mellőzésével, hanem 
általuk végezzék. E felterjesztés nyomtatásban is megjelent. 
(1. róla Nemzet, 1887: 42. sz.) 

Az írók azt vetik szemére a kiadóknak, hogy üzleti érde-
kek miatt elhanyagolják a komolyabb irodalmi termékeket, 
nem fogadják el őket kiadásra; a könyvkiadók pedig azzal 
védekeznek, hogy míg emezekből évenkint alig adnak el 10 
példányt, a selejtes regényfordításokból legalább is 100-szor 
annyit. (1. Koszorú, 1885; 32. sz. : „Könyvkereskedői pana-
szok.") 

Hangzik néha az a panasz is, hogy a magyar könyvek 
ára drága. Ez ellen védekezik Aigner Lajos, az Orsz. M. 
Könyvkeresk. Egylet elnöke az Egyetértésben. (1885, 327. sz.: 
„A magyar könyvek ára és a közönség.") A könyv ára sze-
rinte a kelendőségtől függ; a német könyvnek 10-szer annyi 
vásárlója van, mint a magyarnak és a magyar könyv mégsem 
drágább a németnél, hanem ugyanannyi az ára, vagy még ke-
vesebb is, tehát relatíve igen is olcsó, hisz' a németnél tíz-
szerte drágábbnak kellene lennie. A magyar kiadó csak ke-
vés példányban jelentetheti meg a könyveket. 

Cikkét e sorokkal végzi: „Alig van 50 éve, hogy a ma-
gyar közönséget a német színpadtól és irodalomtól kezdték a 
magyarhoz édesgetni. Azóta óriási mérvben fejlődött irodal-
munk és tágult olvasóközönségünk. . . Olvasóközönségünk 
van, de még nagyon fiatal: egyelőre nagyrészt megelégszik 
azzal, mit neki újságja nyú jt. (Kossuthnak 6000 előfizetője 
volt, az Egyetértésnek 4-szer annyi!) így is sokat tesz az iro-
dalom érdekében, de korántsem eleget. Ennélfogva nem is 
árt olykor e kötelességére figyelmeztetni." 



AZ ÉVTIZED SZÉPPRÓZAI ELBESZÉLŐ 
IRODALMA. 

A mult század második fele regényirodalmunk kibonta-
kozásának, terebélyes fává való növekedésének a kora. A 
szabadságharc előtt „levett ka lappa l" üdvözlik a megjelenő 
eredeti magyar regényt s örülünk annak az egypár magyar 
regénynek, melyre a 40-es években rámuta tha tunk . Az 
abszolutizmus alatt azonban az előző évtizedben megindult 
nemzedék, főkép Jókai felvirágoztat ja az elbeszélő irodalmat. 
Egyúttal az irodalmi termelés súlypontja , az érdeklődés, a 
közkedveltség a versről átvonul a prózai elbeszélésre s ez 
válik a modern kor általános érdekű műfa j ává . Okozta ezt az 
is, hogy az újságok mindig közöltek folytatásos regényeket: 
tárcaregényeket; ezt a divatot az 50-es évek elején a Pesti 
Napló népszerűsítette; a „Hon" kedveltségének egyik oka az 
is volt, hogy Jókai a tárcarovatban közölte regényeit. 

Az abszolutizmus korának elbeszélő irodalma (főleg re-
gény-költészete) azonban még nem muta t nagy változatossá-
got, sokszínűséget, nagy elevenséget. A romantika légkörében 
mozognak a művek, vagy pedig, miként Vas Gereben, magya-
rosabb színű korrajzot adnak. A 80-as évek romantikusai 
mind ez időben lépnek fel. A realizmus ugyan behatol már a 
kisebb terjedelmű novellákba, de a realista regényirodalom 
csak lassan alakul ki angol, f rancia, orosz hatás alatt. A 70-es 
években panaszokat lehet olvasni, hogy eredeti regény termelé-
sünk nem elég gazdag az olvasóközönség ellátására. 

Pedig a kiegyezést követő politikai és társadalmi á ta la-
kulás évről-évre növeli az olvasóközönség táborát. Ezért t á -
madnak a regény-sorozatok,1 vállalatok; rengeteg külföldi 
regényt fordí tanak, melyek olcsóságuk folytán el ter jednek 

1 L. néhányat a II. fej. végén a kiadóvállalatoknál. 
Kokas E.: Az 1880-as évek i rodalmi élete. 



és sokszor selejtes tartalommal elégítik ki az olvasási vágyat . 
De lassankint anny i ú j művelője akad a szépprózának, hogy 
termelése hamarosan a modern kor regény termelésének gaz-
dagságát éri el. A 80-as évek sok ú j író előtt nyi tnak teret s a 
következő évtized pedig már a XX. századnak, a nyugat i 
i rodalmak gazdagságával versenyző elbeszélő irodalmát 
kezdi meg. 

I, Amint közel lépünk a 80-as évek szépprózai kiadvá-
nyaihoz, csodálkozva lá t juk , hogy szinte nagyobb a novellás 
kötetek száma, mint a regényeké. E csodálkozás csak addig 
tar t , míg meg nem ismerkedünk e kötetek mű formai mivoltá-
val : mert ekkor azt lá t juk, hogy a régibb, az abszolutizmus 
alat t megerősödött, kényelmes menetű novella, vagy más-
ként „beszély" mellett már egy ú j forma lett úrrá, a rövid 
rajz és ennek divata, mely éppen a 80-as években vált széle-
sebb körűvé, szülte a sok, kis lélekzetű darabokból álló köte-
teket. Nem lehet élesen elkülöníteni a régies novellának és a 
modern ra jznak íróit és egyes da rab ja i t : a ra jz í rók is vissza-
visszatérnek a novellához, bár vannak tiszta rajzkötetek is. 
Nem a k a r j u k külön tárgyalni a novella- ra jz- és regényiro-
dalmat , csak rámuta tn i e formaváltozás d ivat jára s főbb 
képviselőire.2 

Rajz-irodalmunkra is külföldi írók adtak mintát, ösztön-
zést.3 Műveltebb íróink olvassák és fordításaikkal meghono-
s í t j ák a külföldi , ily i rányú írókat. így hat r a j z fo rmánk 
kia lakulására Dickens, nem regényeivel, hanem „Londoni 
vázlatai"~val; hat az amerikai Irving, akinek ilynemű kötetei, 
különösen a már címével is figyelemkeltő Sketch-book, to-
vábbá a tiszta ra jzforma mesterének. Bret Har tenak kalifor-
niai történetei válnak ná lunk is ismeretessé. Az angolokon 
kívül az orosz Sollogub, Turgenyev Yadászrajzai , a francia 
Daude t és a Párizsban ekkor divatos írók ösztönzik elbeszé-
lőinket ra jzok írására. 

3 A régies novella ismertebb nevű művelői pl. Vértesi Arnold. 
Baksay Sándor, Csiky Gergely, Győrv Vilmos, Lanka Gusztáv, Tóth 
Béla. Vadnai Károly és sokan mások. 

3 Galamb Sándor: A ra jz forma fejlődése elbeszélő irodalmunkban. 
Bud. Szemle 1925. 47—72. L 



Maga a ra jzforma, amilyennek kifej lődött f o rmá jában 
mutatkozik, erős próbára teszi a tehetséget: hisz', hogy Szath-
m á r y Károlynak, a ra jz forma ellenzőjének szavával é l jünk ; 
e szivar ka-tartamú rajzok sokat akarnak : kiesi, szűk ke-
retbe, néhány hasábba szorí tanak össze sok mondanivalót. 
Galamb Sándor tanulmánya részletesen tá rgya l ja e r a j z fo rma 
sajátságait . Általában szembehelyezkedik ez a régies novel-
lával: a novella az „ábrázolás teljességéhez, szélesebb közlés-
hez szokott", a cselekmény, a mese a túlnyomó eleme s az 
életnek távolabbról és magasabb szempontból való nézése 
jellemzi; a r a jz az életet „distanciátlan közelségből" nézi s az 
életnek „véletlenszerűen kiragadott , a lakí ta t lan valószerű-

sége", mely „szinte lírai hirtelenséggel" vetíti töredékesen pa-
pírra a megfigyelést s inkább csak alakot mutat be, nem 
eseményt! Egy jelentékeny része a r a j znak a régies novella 
cselekményszerűségével áll szembe: eseménytelenségben is 
tud portrait-t rajzolni. A másik rész ad ugyan cselekményt, 
de más formai kifejezésekben, mint a novella: az esemény-
sornak ösak töredékeit ad ja , mintegy sejtelemszerűen, vagy 
nyitva, befejezetlenül hagyja , vagy csak elindít ja, vagy csak 
a legvégső láncszemeket o ldja meg s az előzőkre csak fényt 
vet. vagy egy titkot pattant ki, mely jóidéig feszültségben 
tar tot ta az olvasót, szóval merész, bravúros já ték a formá-
val — ez jellemzi s ez az értéke is, mint a bal ladának az el-
beszélő költészetben. 

Ugyancsak Galamb Sándor vázolta a ra jz forma történeti 
kialakulását i rodalmunkban. Mint mondtuk, nehéz megvonni 
a határvonalat a r a j z genre-ja körül, úgyhogy már a kiegye-
zés előtt is találni hozzá közelebb álló beszélykéket, de öntu-
datos kialakulása a kiegyezés u tánra esik. A 60-as évek vé-
gén és a 70-es években beszélhetünk igazi rajzról s első meg-
gyökereztetői Balázs Sándor, Tolnai Lajos, Beöthy Zsolt vol-
tak. Ra jzaik részben darabonként a folyóiratokban, részben 
elbeszélő köteteik novellái közt találhatók. Ők tehát nem 
tiszta ra jz í rók, miként szintén csak pár darabbal szerepel-
nek Sebestyén Gyula, Endrődi Sándor, Margita y Dezső: 
Kisfaludy Atala 1879-ben „Rajzok" címen adott ki egy kötet 
i lynemű művet. Mindezek á tnyúlnak a 80-as évekre és az ú j 
r a j z írókkal előidézik ez évtizedben a r a jznak szinte túlten-



gését. Ilyen ú j ra jz í rók pl. Bródy Sándor, Just h ZsigmoncL 
Gozsdu Elek. Iványi Ödön és a Mikszáth Kálmán novelliszti-
kus munkássága és több sikerült r a jza nyomán fe lbur jánzó 
ethnografiai r a jz írók. 

Ennek a r a j znak kiváló és kizárólagos képviselője Pe-
telei István. Elvonultan, távol az irodalmi élettől élt Erdély-
ben. Lelkületére az orosz írók, főleg Turgenyev írásainak 
borúja , hangulata feküdt. 1882-ben lépett fel első ra jzköteté-
vel („Keresztek"'), amely már teljesen kifejezi egész költésze-
tének hangula tá t : azokról ír, akik Krisztus keresztjét ho rd ják 
vállukon. Második rajzkötete 1886-ban: Az én utcám. Petelei 
r a jza inak tárgya Erdély kisvárosi, kispolgári életéből vagy a 
falú világából valók, de nyoma sincs bennük az örömnek, 
az életvídámságnak: egyhangúan sötét képek ezek, idillek 
helyett végzettragédiák képei : fojtott, nehéz levegő jár ben-
nük, mert Petelei elveszítette érzékét az élet derűsebb képei 
iránt. Alakjai mind belső életet élnek és az érzés puszt í t ja el 
őket. Jellemábrázoló ereje erős. bár néha rikító színekkel 
ra jzol : ra jzai t líraiság lengi át ; művészi kidolgozásuk s a 
bennük megnyilvánuló érző szív ha tnak legjobban az olva-
sóra. Peteleinek nyugtalan, szaggatott, sejtelmes előadása 
van. Csak egy hosszabb művet írt: A fülemüle (1886) e.-t. 
de ugyanazon sajátságokkal mint apró ra jza i t : sőt ez utóbbi 
műve már inkább álomképnek, mint életnek látszik. Íróink 
közül őnála legerősebb az orosz hatás. 

E forma változás az elbeszélés terén nem történt meg min-
den ellentmondás nélkül. Megszólal az aggódás a kis terje-
delmű művek elszaporodása miatt; hogy „nem akar senki 
nagyot és hatalmasat alkotni, megelégszik avval, ha apró 
dolgot talál el híven. A költők elfecsérlik erejüket, ahelyett, 
hogy azt minél jobban központosítani iparkodnának. A mo-
dern ra jz is ennek a beteges i ránynak kifolyása"4 Félnek az' 
elbeszélő irodalom lehanyatlásától, mert így az „elbeszélő, 
költészet jóformán töredékeire bomlik szét: képekre, ra j -
zokra. vázlatokra, melyeket nagyobb egésszé fűzni, közös-
gondolat tolmácsaivá avatni, a röpke megilletésen túl érde-
kessé s egész lelki vi lágunkat foglalkoztatóvá tenni: ez lenne 

4 Koszorú, 1884; 39. sz. 



az elbeszélő költés tu la jdonképeni föladata".5 Azt hiszik, hogy 
a kor e sajátos vonása annak jele, hogy nem szeret elbeszélni, 
vagy nem igen van neki mit elbeszélnie, s az apró írás éppen 
a gyors termelés miatt érzéketlenné teszi az írókat a komo-
lyabb törekvésre. A komolyabb esztétikusoknak nem a r a j z 
m ű f a j a ellen van kifogásuk, mert hisz' ez mégis csak értékkel, 
ú j műformával gazdagította irodalmunkat , hanem az ej t i 
gondolkodóba őket, hogy a rányta lan nagy tért foglal el és 
az „erőltetett rajzprodu^dÜó áldat lansága" ellen szólalnak 
fel.1' Gyulai Pál is azért nyilatkozik ellene, mert minden* 
talentumot magának foglalt le és mert „művészietlennek tar-
totta a keretnek és a ta r ta lomnak a küzdelmét, az egyensúly-
talanságot a közlendő anyag és a közlés formája közt".7 

Az aggodalmakat az idő s az ú j nemzedék megcáfolta. 
Ér int jük röviden a tárcák divat já t is. A tárca nem el-

beszélés, novella, vagy rajz , hanem a napi eseményekről, 
közelmúlt élményekről szóló eszmefuttatás, vagy valaminek 
leírása, bemutatása, vagy aktuális témáról való vélemény-
mondás csevegésszerűen, könnyed társalgó formában, de min-
dig szellemesen. Greguss Ágost 1876-ban, Ágai Adolf „Tárca 
levelei '-nek előszavában ír az ú j műformáról és nem tudva 
besorozni a tárcát egy esztétikai, m ű f a j i csoportba sem. 
azért levélnek mondja a tárcát , „de amely levél nem egy 
valakihez, hanem a közönséghez van intézve, vagy inkább a 
közönség mindenik tagjához egyenkint". Ö a francia „cau-
serie '-hoz kapcsolja, mint irodalmi forráshoz. A tárcának 
t ipikus művelője s e korszaknak kedvelt a lak ja Ágai Adolf, 
ki ..Tárca levelei"-vel, melyeket évtizedeken keresztül írt 
Porzó néven s kötetekbe szedve időnkint ki is adott, hírnevet 
és népszerűségei szerzett. Előtte is voltak tárcaírók, régebben 
is, de ő pára t lan mestere és nagy művelője. Tárcái fővárosi 
életképek, útirajzok, országgyűlési képek, vagy utcáról, szo-
bából vett témákról szóltak s a tárca vonásait tökéletesség-
ben ragyogtat ták: a „tárcaírás fejedelme" nevet érdemelte ki. 
Mellette kedvelt tárcaírók voltak Bérezik Árpád, Ábrányi 

5 Buci. Szemle 1888—137. sz. 307. .1. és 1889—148. sz. 142—3. I. 
* Főv. Lapok, 1884. 63. sz. 
7 Galamb S. i. m. 57. 1. 



Kornél, a fiatal Sipulusz, Tóth Béla és mások. A t á rcának 
társa a karcolat is. 

II. A 80-as évek elbeszélő irodalma a natural izmus fel-
lépésén kívül nem hoz jelentékenyebb változást: az előző év-
tizedekben feltűnt ú j vonásokat teszi élesebbekké, erőtelje-
sebbekké. 

A regény ragaszkodott a m ű f a j o k közül a legszívósabban 
a romantika légköréhez. Jókai Mórnak bámulatosan termé-
keny munkássága ta r t j a fenn erőben: ő uralkodik a közönsé-
gen s i rányával serkentő hatással van az írókra is. Jókai 
népszerűségének fénykorát 1875-ig szokás felvenni: eddig bál-
ványképpen áll mindenki előtt. Jókaiban ugyanis a nemzet 
nemcsak a regényírót látta, hanem a hazafias szellemnek, a 
közelmúlt gloriolás éveknek képviselőjét, hősét és az ellenzéki 
férfiút is ünnepelték benne. Emellett még regényeinek roman-
t ikája és a 48 körüli 2 évtizedet eszményítő szelleme szinte 
delejes összhangban volt. a nemzetnek illúziókban ringatódzó 
lelkével. Ám Jókai 1875-ben a fúziókor kormánypár t i lett és 
ez sok illúziót széttépett ; meg is csappant híveinek száma. 
Azonkívül „a naiv, eszményeknek szóló lelkesedés egyálta-
lán kezdett kimenni a divatból, a gazdasági életben kifejlő-
dött szabadverseny nyomán hatalmas lendület mozgatta meg 
országunk addigi fülledt levegőjét, de egyúttal végkép belénk 
is oltotta az anyagias világnézet bacillusait".8 I rodalmunkat 
a jelen társadalmi kérdések érdekelték, nem az előző évtize-
dek nemzeti mozgalmai: a fellépő realista regényírók hódí-
tottak s Jókai már nem volt az egyetlen író. A korszellemmel 
való összhangjának ez a bomladozása vitte Jókait ettől kezdve 
jobban a régmúlt történelem felé s ő elhagyta századát, hogy 
felkeresse nemzetünk történetének régi korszakait. 

Valóban, a 80-as években az általa eddig r i tkán műveli 
történeti regény lesz kedvelt műfa j a . E nemű művei is köz-
ismertek; különben is Jókai hosszú, 6 évtizedes pá lyá j a lénye-
gében sohasem változik; halomszámra írt romantikus regé-
nyei hasonl í tanak egymáshoz korrajzban, je l lemrajzban, 
leleményben, a lak ja ikban és szertelenségeikben. 

3 Zsigmond Ferenc: Jókai 1924. 44. sz. 



De nagyszámú történeti regénye mellett most is ír még 
a század középső évtizedeiről, a közelmúltról. Ez tudniil l ik 
Jókainak legtöbbször felkeresett korszaka s eddigi munkás -
sága is a közelmúltról szóló politikai regény volt: az á ta lakuló 
Magyarország reformkorszaka s a nemzet aktív, majd pasz-
szív küzdelme önállóságáért: ez a háttere Jókai politikai 
regényeinek. 

Jókai maga is érezte, amit annyira hangoztat tak előtte, 
hogy körülötte a világ realistává, sőt natural is tává vált; pró-
báit ő is alkalmazkodni, hogy megmutassa, ő is tud úgy írni. 
mint az ú j írók, — persze sikertelenül, i lyen kísérlet pél-
dául a Gazdag szegények, 1890-ben. 

Meg kell emlí tenünk még Jóka inak viszonyát a kora-
beli kritikához. A szertelen Jókai-imádással szemben állott 
Gyulai Pál köre (Csengery Antal, Szász K., Péterfy).9 E tekin-
tetben bizonyos egyoldalúságot kell megál lapí tanunk Gyula i 
Pálék nál. Ők u. i. mint az elvek emberei, mindig elviségüket 
lát ták veszélyben, vagy megtámadva, ezért „bírálás közben 
az egyik írónál az érdemek, a másiknál a h ibák vizsgálatát 
tekintik fő fe lada tuknak" elviségük k idomborítására. Ez 
azután arányta lanságra vezetett s „a jó tulajdonságok rövid 
megengedése után a hibák terjedel mes es kiélezett fejtegetése 
következik *. Erre ingerelte őket a szertelen Jókai-dicsőítés is. 

Ha meggyengült erővel is, de azért még tovább él a 
romanticizmus. Jellemző Jókai hatására, hogy Gárdonyi 
Géza is, ki 1886-ban lép fel. első könyveiben egész lélekkel 
a romantika híve és „modoros" Jókai utánzatokat ír: ez 
irányú működése teljesen hatástalanul vész el. Pá lyá j ának 
utolsó éveivel kapcsolódik korszakunkba Degré Alajos 
(f 1887.); régi író már, írásai is elavult szelleműek: bennük 
a romanticizmus a legerőtlenebb formában nyilatkozik meg. 
Francia származását jelzi eleven, szellemes tolla, könnyed, 
ötletes társalgási tónusa és felszínes romant iká ja . Az 50-es 
években kedvelt író volt. „Bőkezű uzsorása" (1882.) erkölcsi 
célzatú: egy szívtelen uzsorás megundorodik önmagától s 
megjavulva bőkezűségével engeszteli ki vétkeit. A liatáskel-
tésnek olcsó romantikus eszközei és lélektani hihetetlenségek 

9 Zsigmond i. xu. 403—406. 



t a rk í t j ák . Vidám elbeszélései és regénybe összefűzött mulat-
tató történetei sikerültebbek. (Visszaemlékezései 1883—4.: 
„Így van jól" 1887. vígregény.) 

A történeti érzékét veszíteni kezdő korszakban éppen sok 
történeti regényével válik ki P. Szathrnáry Károly. Ug y áll 
a köztudatban, mint Jósika taní tványa. Ő maga is „kisebb 
igényiteknek" és „részben didakt ikus i r ányúaknak" mondja 
regényeit. Az e f fa j t a irányzatosságot Jósikától tanul ta . Kor-
rajzban, az egyén megrajzolásában csak felszínes tud lenni, 
stílusából is hiányzik a vonzó erő. Miként Jósika, ő is a régi 
korszakokat kereste fe l ; így ír regényes rajzot Apáczai Cs. 
J.-ról („Tudósok harca" 1883), Balassa Bálintról (1888.). Dózsa 
György unokáiról, ak ik Zápolyai János vétkéért f ián, János 
Zsigmond fejedelmen a k a r n a k bosszút állni („A fekete asz-
szony" 1886.) és Mária Terézia leányáról („A legszebb herceg-
nő" 1887). Talán Jókai ha tásának lehet tu la jdoní tani azt, 
hogy többször a közeli évtizedek politikai történetét teszi regé-
nyeinek hátterévé. E regényei közül körszakunkban a 30-as 
évek reformországgyűléseiről szól „A szabad szó vértanúi" 
(1883.); a haladó szellemű if júság üldözését dolgozza fel. 

Abban a politikai szereplésben, melyet a korrupció ide-
jén a 70-es években játszott, megtanulta ismerni a jelent is, 
és ez késztette „A honboldogítók" című regényének megírá-
sára. E társadalmi regényében Szathmáry korának politikai 
és társadalmi hibáit ra jzo l ja és ítéli el. Főhősét. Tárnokyt . 
a közéleti tevékenység minden ágán végigvezeti és azért, 
hogy ezt megtehesse, nem törődött a művészet szempont-
jaival . 

Az ellanyhult romantika terén Vadnai Károlyt és Benicz-
kyné Bajza Lenkét eml í the t jük még meg. Az előbbinek a 
80-as években csak novellái, visszaemlékezései vannak, külön-
ben sem volt termékeny regényíró, inkább csak szerkesztő. 
Kényes erkölcsi érzék, ízlés és egyszerű előadási mód jel-
lemzik. Annál bőségesebben ontotta regényeit Beniczkyné, ki 
rendkívül népszerű volt a kevésbbé művelt olvasók közt. 
Pedig neki egészen különleges, színtelen „ romant iká ja" volt: 
csak a főúr i világot, szalonokat ra jzol ja és vértelen képzeleti 
világot teremt: semmi szokatlan nem történik, mind ismerős 
életmozzanatokat ad : finomkodó, modorosságig menő hangon 



íolyó csevegésből, társalgásból állanak regényei, melyekre a 
sablonosság és az unalmas egyhangúság a N legjellemzőbb. 
Meséi ugyan kerekdedek, könnyű fa j sú lyúak , míg a l ak j a i 
csak ruhás bábuk. Pár jellemző sort közlünk róla egy bírá-
latból: „Va in valami, amit nem tar tunk a mai irodalmi ízlés-
sel összeegyeztethetőnek s ez az a sajátos romanticizmus, 
mellyel a szerző a regény hősét felékesíti. A mai reális hang 
és szigorú pszychológia e románticizmust nem tűri m e g . . . ; 
néha oly hősöket rajzol, akik múlt idők elavult páthoszát 
melegítik f'el s tetteikben, szavaikban a f r izurás romant ika 
„bájál lásai t" j u t t a t j ák eszünkbe".10 Egyedül csak történeti 
érdeme van Beniczkynének, hogy Jókaiéhoz hasonló termé-
kenységével ellátta a mélyebb, komolyabb műveket élvezni 
nem tudó réteget olvasmánnyal. 

Az eddigieknél értékesebb romantikus regényt ír mun-
kásságának utolsó korszakában, a 80-as években Pál f f y 
Alberl. Előző művei a 40-es és 50-es években sokkal kisebb 

•értékű Kuthy- és Jósika-utánzatok Két évtized múlva 
Gyulai Pál unszolására kezdett ú j r a regényeket írni. E regé-
nyekben nagyobb elmélyülés, higgadtabb, tisztultabb. férf ia-
sabb hang, felfogás van. Miként Jókai, Pá l f fy is megmarad 
regényeiben a jelen vagy közelmúlt világ rajzánál . E kései 
műveiből három esik a 80-as évekre. „Esztike kisasszony pro-
fesszora" (1882.) még a leggyöngébb köztük, „hideg terméke 
az öreg képzelemnek": a rossz életű grófi udvarlót egy f inom 
lelkű báró felébredő szerelme üti el Esztike kezétől. „Egy 
mérnök regényé"(1885.)-ben egy vasúti mérnök fu t meg cso-
dás karr ier t : méltóságos úr lesz, ma jd kipat tan a titok: a mér-
nök gróf Szabolcsi Gábor főhadnagy fia s a 48-as harcok ide-
jén született egy szegény leánytól; törvényes származása a za-
varos idők miatt vált b izonytalanná; a mérnök boldogsága 
azonban nem teljes, mert Rétfalvy báróné megsértett hiúsága 
miatt nem adja oda neki leányát, Lenkét. Természetes, hogy 
a regény végére ez az akadály is eltiinik. A kissé naiv mese-
szövést magyaros stílusa és könnyed elbeszélő képessége 
teszik kellemessé. Az „Anya és grófnő"-ben (1886.) is akadá ly 
á l l a szerelem elé. de megtörik a f iának nem egyenrangú 

10 Koszorú, 1885. 398. 1. 



házasságát akadályozó anya makacssága. Romantikus volt 
Pá l f fy , de fegyelmezettsége visszatartotta a szertelenség tői. 
Ezért szerette Gyula i Pál köre és burkol tan Jókai mellé állí-
tották. „Regényeket olvasó közönségünk ú j a b b időben leg-
inkább Jókai és P á l f f y művei közt választhat és szeretnők 
hinni, hogy szivesebben olvassa Pá l f fy t . Választása nem szo-
rulna mentségre az előtt, kiknek józan ítéletét meg nem 
zavarták Jóka i híveinek nem mindig tapintatos magaszta-
lásai" stb 11 

Ebbe a romantikus világba két író hoz ú j vonást, eleven-
séget. frisseséget: Abonyi Lajos és Baksay Sándor. Új voltuk 
a népies tárgyban és hangban van. Ők ezt a tárgyat is ideali-
zál ják s romant ikusan í r j á k le. 

Abonyi Lajosi inkább novella-, mint regényírónak kell 
neveznünk. Novellás kötegei (a 60- és 70-es években: „A fonó 
krónikája" , „A mi nótánk") és kis regényeket kitevő népies 
elbeszélései (a 80-as években: 1881. A fekete kutya, 1882. Az 
özvegy tehénkéje 1887. Magduska öröksége, 1889. A pénzes 
molnár románca) szerezték meg neki a közönség szeretetét. 
Méltán! Az alföldi, a tiszamenti falu népének bájos, idillikus 
élete tárul fel bennük; a népnek románcai, nótái, meséi 
ragadják meg Abonyit s ezt mély érzéssel, zamatos magyar-
sággal a d j a elő, szinte balladás sietséggel, drámaisággal. ..A 
pénzes molnár románca" című novella egy néprománc töre-
dékéből született meg. Szól pedig egy koldus falusi leányról, 
kit a molnárlegény magához csábít a malomba, de csak azért, 
hogy féltékenységből az é j leple alatt a malomvízbe ölje a 
leányt. Terve nem sikerül, lelkiismerete a molnárt megőrjít i . 

Ilyen t ragikusan bánatos, megindító történet van a ..Mag-
duska örökségé"-ben is, melynek mélabújá t a homály is erő-
síti. A történet gyökere, előjátéka a kecskeméti tóhaj la t í 
csárda lakóinak kiirtása. A rablógyilkosok elől megmenekült 
árva P á k a y Magda életére ránehezedik az a véres látvány, 
mely 4 éves korából marad t meg emlékében. A gazdag kecs-
keméti földbirtokos, Szilágyi, Magdára testálja mindenét: de 
a fér j , Bana Sándor nem engedi a „gyanús" vagyon elfoga-
dását. Magda, hogy legalább gyermekei örökölhessék a v a -

u Buci. Szemle 1884. 59. kötet. 



gyónt az „á rvák" jogán, elmegy s halva ta lá l ják meg. A 
regény fő része Szilágyi rejtelmes szereplése, nagy titka körül 
forog. 

Nagyobbszabású regényt keveset írt Abonyi, de ezekben 
is novellista; nem tud nagy anyaggal bánni, szétfolyik kezé-
ben. Csak legutolsó regényében, mely a 80-as évekre esik. 
ju t el a biztos, kerek meseszövéshez: „Az utolsó kurucvi lág"-
ban (1887), mely a szathmári béke után. 1735-ben játszik, 
a Péré)-féle lázadás forgatagában. 

Gyönge szálak fűzik a romantikához a másik népies tár-
gyú novellistát, Baksay Sándort.12 Még Jókai hatása alatt áll. 
de már a realizmus felé haj l ik . Keveset dolgozik; elbeszélé-
seiből összegyűjtve csak két kötet jelenik meg, 1887-ben: 
Gyalogösvény és 1891-ben: Szederindák. Baksay a kálvinista 
Magyarország í rója: mint egyházának szolgája, csak ennek 
köréből és csak a kálvinista falu a lakja i ról : paraszt jairól , 
papjairól s a vidéket bejárkáló református diákokról ír. Az 
Isten ege alatt i idillikus, egyszerű életet és főkép a baranya i 
Ormánságnak a gyermekkorában felszívott világát ra jzol ja . 
Mindezt pedig derűs optimizmussal, csak szépoldaláról lá t ja . 
Őt nem bánt ja a modern kor szelleme, elmerült ő a fa lu ide-
alizált, külön világába. Mert idealizálja a lakjai t , rajongással 
rajzolja a falut , bár a részletekben realista modor is látható. 
Fantáziá ja , eredetisége csekély: történetei mind jelen, vagy 
múlt' élményből, vagy részben megtörtént eseményből fakad-
nak. így egy pap ba rá t j ának sorsa ad ja a tárgyat a „Gyalog-
ösvényében a „Pusztai taláIkozás"-nak ; belefűzi sa já t élmé-
nyeit és segítségül hívja a fantáziát is. A „Patak banyá"-ban 
történeti novellát ad, de azért az ormánsági népet ra jzo l ja 
benne. Patak István felesége a csábító visszautasításával 
nagy ba j t hoz a fa lura : a katholikus uradalom fiskusa el-
veszi tőlük a templomot, mely régen a katholikusoké volt. A 
támadt zavargás miatt Patak István börtönbe keriil, midőn 
otthon feleségének már gyermekeik életéért kell aggódnia, 
ettől ha j tva „elárul ja" a fa lut Patakné. Férjét , gyermekeit 
ezzel kimenti, de a „Júdás-vád" őt magát a halálba űzi. Bak-
saynak erősen magyaros nyelve, ha néhol keresetté, hossza-

12 Bővebb méltatását I. Kékv L.: Baksav > 7 



dalmassá és modorossá válik is, kiemeli őt a novella írók 
közül. De nem tartozott a népszeríí í rók közé, ami inkább 
érdeme, mint hibája . Sajátságai az akadémikus kör egyik 
kedvelt í ró jává tették. 

Talán itt lesz legalkalmasabb megemlíteni néhány kis-
jelentőségű írót. Lauka Gusztáv már 40 éves írói jubi leumát 
is megülte 1879-ben, de ez évtizedben is ont ja víg beszélyeit 
és a 40-es évek romanticizmusából f akadó regényeit. Roman-
tikus novellista volt Tóth József a 70-es, 80-as évek-
ben sűrűn megjelent köteteiben; a nép köréből veszi 
tárgyait és széles menetű, jól szőtt meséket ír. Témái a 
nép f ia inak a magasabb társadalmi réteggel való összeül kö-
zését t á rgya l ják , rendesen komoly véggel. „A falu nótái"-ban 
(1885.) s „A nóták szegényei"-ben (1886.) a muzsikuscigányok-
ról ír érzelmes történeteket. Regény és elbeszélés terén is műkö-
dött a l í r ikus Csengey Gusztáv; p rózá jában szertelen, művészi 
fegyelmet nem tűrő romanticizmus tükröződik (A vadonban 
1889., Elbeszélések 1889.). 

Nem lehet célunk az, hogy minden megjelent regényt fel-
öleljünk és a romantika, vagy realizmus jegyében elkülönítve 
méltassuk őket. Általában az olvasóközönség csekély művelt-
ségű része inkább a romantikus írókat kedvelte s az írók 
közül igen sokan nagyobb tehetség h í j á n színtelen, minden 
komolyabb törekvéstől távol álló regényeket í rnak s a fel-
színes romant ika terén maradnak . Ezért sok megjelent regényt 
és beszélykötetet nem lehet méltatni művészi szempontból 
való értéktelenségük miaitt, nem is említve azokat, melyeket 
a tárcarovatban való közlésük után nem is méltattak külön 
kiadásra. Akárhány lírikus, vagy drámaí ró is kísérletet tesz 
az elbeszélés és regényírás terén, de sikertelenül. Vagy egyes 
írók csak megpróbálkoznak 1—2 regény megírásával és hatás-
talanságuk miatt fe lhagynak vele. Eltűntek, elmultak az idő-
vel s ma már csak lexikonok őrzik nevüket. A napi saj tó önti 
ezeket a műveket, melyek azonban az irodalmi életben szá-
mot nem tesznek. Sok selejtes regény jelenik meg a sorozatos 
vállalatokban, regénycsarnokokban. Innét van az, hogy a 
teljes könyvészeti összeállítások sokkal több prózaírót mutat-
nak ki, szinte megkétszerezik az egész fejezetben tárgyalt és 
tárgyalandó írók műveinek összegét. Illusztrálásul említsünk 



meg egy pár többször szerepelt ismertebb nevet. I lyenek: 
Csáktornyai Lajos (a már emlegetett ellenzéki újságíró). Bran-
kovich György, Rózsaági Antal, Ötvös Adolf ; Erdélyi Gyula , 
Tábory Róbert, Véka Lajos, Tóvölgyi Titusz, Bogdanovich 
György (Beksicsné), vagy a Beniczkynéhez hasonló értékű, 
de kisebb munkásságú Wolf Stephanie, Bíittner Julia stb., stb. 

111. Elhagyva a konzervatív romantikusok területét, néz-
zük a vele párhuzamosan élő s fiatal voltának erejében fel-
tűnő, a jelen élet színét, megnyilvánulásait magán viselő 
realista irodalmat. 

Az ú j nemzedék ú j szellemet is hoz. A kornak e megvál-
tozott lelkét már rajzoltuk, itt csak az elbeszélő irodalommal 
való kapcsolatát szemléljük. Először is megváltozik az elbe-
szélő irodalom anyaga : a modern kornak más a világa, mások 
a kérdései. A rohamos átalakulás tele szórta problémákkal 
állami, társadalmi életünket. A realista írók mintegy kri t ikát 
aka rnak gyakorolni e hibákon, kedvüket lelik a körülöt tük 
folyó élet papí r ra vetítésében. Nem a fantáziá t engedik sza-
badon csapongni, hanem az életben keresik a lakja ika t , ezé r t 
tárul lel az elbeszélő irodalomban az ú jkornak , a 67 utáni 
Magyarországnak a képe. 

Az igazi realista írókból kivész a történeti érzék: csak 
társadalmi regényeket í rnak: ez a realizmusnak sajátos 
regénye; történeti regényt csak a romantikusoknál ta lá lunk 
Természetes, hogy az igazi realizmus nagy művészi tehetséget 
is követel a korszellemen kívül s az olvasóban is az élvezés-
hez bizonyos fokú intelligenciát tételez' fel. így é r the t jük 
meg, hogy kevés igazi realistánk van, ezek is csak a művelteb-
bek kedveltjei, nem népszerűek és hogy — amint az előbb 
említettük — a kisebb tehetségű írók a romantika terén 
maradtak vagy a kettő közt ál lnak; a fogyatékos műveltségű 
közönség sem lelkesedett a realizmusért. 

Ha a realizmus történeti kialakulását keressük, l á t juk , 
hogy már a kiegyezés előtt is feltűnik, de csak mint egyes 
részletvonás a regényben, vagy az ú j szellemnek könnyebben 
behódoló novellákban. A 70-es években azonban a külföldi 
realista irodalom az ország megváltozott ü temű életében oly 
erős alapot talált, hogy a regényt is meghódítot ta; a 80-as 
években pedig hata lmasan megerősödött a fellépő ú j realisták 
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révén. Ez a külföldi hatás azonban utánzássá sohasem válik, 
mint a 40-:es évek iromanticizmusa. (PL Ku thy ~ Sue.) 

Az angol realisták t an í tványának mond ja magát Tolnai 
Lajos. 1872-ben lép fel („Az urak") , de ezután 1882-ig nem 
ír. Tipikusan a 80-as évek írója, működése a regény terén jó-
formán teljesen ez évtizedbe esik. Ez a működés színben egy-
oldalú, de a legerőteljesebb e korszakban, melynek ő a leg-
nagyobb pesszimistája. Pesszimizmusát szerencsétlen lelki 
állapota és életkörülményei okozták. Az emberi gonoszságok, 
bűnök látása, a sok keserű csalódás, mellőztetés tanári , papi, 
írói pá lyá ján , érvényesülésre való sikertelen törekvései el-
homályosították t isztánlátását: túlzásba esett: csak romlottsá-
got látott mindenütt . így a „Báróné ténsasszony" c. regényé-
ben (1882.) meghamisítva lát ja a közelmultat, a Bach-korsza-
kot, melyben a galíciai szédelgő zsidó orvos egy kis vidéki 
városkában a maga jellemtelen „kétszínű" életével is emel-
kedik — a báróságig. Többi regényének tárgyát a közvetlen 
jelenből meríti . Vannak regényei, melyek inkább lélekrajzok, 
mint társadalomrajzok és egyének bűneit, rút oldalait t á r j á k 
fel. A „Nemes vér ' -ben (1884.) egy grófleányról szól, akit az 
visz erkölcsi romlásba, hogy a ranghoz ragaszkodó s vagyont 
kereső szülei miatt neje lesz egy a szerelmét nem bíró férf iú-
nak. A „Dániel pap lesz" (1885.) c. regény rút a l ak ja a falusi 
tanító Dániel felesége, ki megirigyli' a papnő dicsőségét és 
férjét a papi képesítés megszerzésére hajszolja. A befejezés 
azonban nem a lelki motívumok összeütközéséből támad, ha-
nem a véletlenből: az alig pappá lett Dánielt sírba viszi a 
kolera. A „Jégkisasszony" (1886.) is egy rút lelkű pesti leányt 
állít elénk. 

Sokkal értékesebbek a társadalmat rajzoló regényei. Az 
esemény, a mese nem igen kelt érdeket bennük, de nem is 
az a fontos, hanem a társadalom rajza. Itt tűnik ki azután, 
hogy Tolnait keserű életszemlélete mennyire a szat í rára viszi. 
A pusztuló, erkölcsében, szellemében megmételyezett gentry-
világot szereti festeni. Ez az osztály műveltségében csak külső 
mázzal is megelégszik, tunya, koncleső. hivatalhajhászó az 
ósdi rendszerű megyében, benső rothadását bűnös összeját-
szással a k a r j a takargatni („Az oszlopbáró" 1884., „Az ú j főis-
pán" 1886.) : gazdálkodni nem tud, nyakig adós, kölcsönből 



<él és mégsem dolgozik, sőt pazarol. Ezek közt azután a jöve-
vények lesznek gazdagok, hacsak a cím- és rangkórság tönkre 
nem teszi őket is. („Az eladó birtokok" 1886.). 

Nem hagyja ki vallásának papi osztályát sem; van becsü-
letes pap is, de nagy a kenyéririgység köztük s nem egy 
megvesztegethető és bűnpalástolásra is kapható azon jellem-
telen paraszt érdekében, aki gyilkosság, fondorkodás stb. ré-
vén akar a falu mindenható ura lenni. („A falu urai" 1885.). 
Sorra keriil az iskola is: a nagyteleki tanári karnál jellemte-
lenebbet nem találunk sehol („Az oszlopbáró"), „A polgár-
mester úr" (1885.) pedig az írói és művészi világot ad ja 
kegyetlen szatírával főhőse sorsában, aki polgármester volt, 
de a város közönsége el undorítja hivatalától. Mint szerkesztő, 
író is meghasonlik a rossz lelkű írói világgal, végül is kény-
telen színésznek állni, míg az életfájdalom meg nem őrjíti . 
Hasonló szatírát találunk az írói és tudományos világról a 
..Nemes vér"~ben is. 

Ha vett is ösztönzést Tolnai az angoloktól, elsősorban 
I hackeray-tól. ez a szenvedélyes hang az ő sajátsága. Nem 

szeretettel rajzol ja a hibát, hanem fanyar, hideg kedélye a 
gyűlölet korbácsával súj t lie. Ezért sok alakja már csak karri-
kat ura! I agadhatatlan, nagy jellemző ereje az erős, a rikító 
színek megadására. Nem tudja , vagy nem is akar ja az élet 
boldogabb, szebb oldalát rajzolni. A szerelemnek alig van sze-
repe regényeiben, sőt nem egyszer teljesen hiányzik. Regé-
nyei ezért tartalmasak ugyan, de nem vonzók, sőt ez a túlzó 
pesszimizmus nehezen élvezhetővé teszi őket s ezért feledték 
el oly hamar ezt az olvasóközönség széles rétegében úgysem 
népszerű írót. Regényköltészete a maga erős realizmusával s 
magyar földből kisarjadó lelkével egyéni, ú j színt ad a 80-as 
évek irodalmának. Kétségtelenül nagy hatása volt a fiatal 
írói nemzedékre, mely „a modern magyar regény mesterét", 
a realizmus legtehetségesebb zászlótartóját üdvözölte benne 
s Jókai mellett őt állította szembe az akadémikus körrel, mint 
aki ú j utat törve, ú j erővel frissíti fel az elsorvadó regény-
költészetet. 

Az angol realistáknál erősebb hatást gyakoroltak irodal-
munkra az oroszok. (Gogoly, Dosztojevszkij. Turgenyev, 
lolsztoj). Míg Tolnai Lajos sötétlátását a maga életsorsa mé-



lyíti el a pesszimizmus felé, addig egypár írónk az oroszoktól 
hozza azt a fojtott levegőt, mely í rásaikra közösen jellemző. 

Első köztük Vértesi Arnold,1 föllépésének idejében és ter-
mékenységében egyaránt . Katexochén novellaíró, kb. másfel-
ezer novellát írt; a regényírást csak p á l y á j a második felében 
karolja fel, a 80-as évektől kezdve. Vértesinek — főleg kisebb 
terjedelmű novella terén — nagy adománya a fá radha ta t lan 
mesealkotó tehetsége. Romantikusnak indul első beszély-
kötetében (1859.) és később is téved zord realizmusába ily-
nemű alkotás. Ilyen az 1885-ből való „A debreceni diák". Ger-
gely diák elmegy szerencsét próbálni és Bécsben egy előkelő 
hölgy titkos szerelme folytán magas állásba keriil s elfelejti 
a Debrecenben rá váró Erzsikét. 

De Vértesi csakhamar megváltozott szemmel nézte az 
életet. A kiegyezés szülte forrongó á ta lakulásban meglátta a 
nyomorúságok, szegénységek, élettragédiák tömegét, megin-
gott a hite az emberekben; mindenütt a szomorút, a vigasz-
talant, a ballépést látta az egyesekben úgy, mint a társada-
lomban.' Megrontja az a l ap jában véve jó embereket a sze-
génység, a kenyérharc, a tülekedés, a szenvedés, a nyomorú-
ság. Ezek a színek, ezek a ba jok mind megvoltak a mult szá-
zadvég társadalmában, de voltak erényei is. Vértesi azonban 
nem veszi észre ezeket, ezért a kor képe egyoldalú nála. V ér-
tesi annyira pesszimista lett, hogy szinte öröme telik a fá j -
dalmas képek ra jzában . De szánalom is van lelkében — mint 
maga mond ja : „Hagyjá tok, hogy szánakozó pillantást vessek 
azokra, kiket a társadalom eltiport s azokra, kiket sa já t hibá-
juk örvénybe ragadott". Az ő írása mintegy tiltakozás a sors 
és a társadalmi rend ellen, mely alatt „összeroskad annyi 
nemes szív, megtörik annyi erély és hős akara t s elvész a sár-
ban annyi ártat lanság és i f júság" — írja „Az ezredik novella" 

előszavában14 (1888.) és a,z egész novellában gyönyörűen jel-
lemzi azt a képet, melyet a világ, az ország az ő szeme 
elé -tár. 

Igen jellemző i rányára az 1882-ben megjelent elbeszélés-

13 Bőven jellemzi Vértesit Császár Elemér: V. A. emlékezete Kisf-
Társ. Évi. 1913—4. 

14 il. o. 18—19. 1. 



kötete, az „öngyilkosok". 7 elbeszélés, melyeknek hősei nem 
testüket, hanem lelküket ölik meg társadalmi bűnökkel ; ön-
gyilkosok, „akik köztünk j á rnak s akik kihalt szívvel hur -
colják az élet terhét" (előszó). Vértesi a lak ja i ál/tialában csa-
lódott, tönkrement existenciák, kik elkeseredetten tengetik 
tovább nyomorult életüket, eltiport ártatlanságok, örvénytől 
elragadottak, kenyerüket szánalmasan, elaljasodva keresők. 
Igen gyakori műveiben a törvényszéki tárgyalás, hirdetve 
vele az emberi nyomorúságokat, 

À kisemberek világát ra jzo l ja „A nyomorúság i skolá ja" 
c. regénye (1878.), tengődő existenciákat, journalista asztal-
társaságot, mely sorsának jobbra fordulását vá r j a egyik tag-
jának képviselővé-választásától, de hiába. Még viszonylag 
harmonikusan fejeződik be a főhős e szavaival: „A szenvedés 
megtisztított, lábam megerősödött a kötelesség ú t ján , megta-
nul tam kibékülni a szegénységgel, n y o m o r r a l , . . " 

Jobban rávilágít a korviszonyokra a „Csiricsáry Berta-
lan úr" c. regénye (1887.), mely a 70-es, 80-as évekre jellem-
zően egy existenciátlan egyén karr ier jé t a d j a : aki rút módon 
szövetkezik szélhámos banká rba rá t j áva l és így képviselővé 
lesz, ma jd a korrupciós világ kihasználásával emelkedik az 
államtitkárságig; közben az alföldi kis város típusaival, a 
gründoliások szédelgéseivel, rút szerelmi viszonyokkal és a 
halálra ítélt gentry-ség a lakja ival ismerkedünk meg. 

Egyetlen regényével tartozik ez irányhoz Acsádi Ignác, 
a „Fridényi b a n k j a " c.-vel (1882.). Ez is korának társadalmi 
életét ostorozza erős szatírával. Eseményeit egy nagy bank-
alapítás köré csoportosítja, m a j d a bank szétbomlását mondja 
el. Az alapítási szédelgésen, a pénzvilág bűnein kívül a poli-
tikai, írói és társadalmi élet t ipikus a lakja i t is bemuta t j a a 
szerelmi bonyodalmak közt. Sötét képet fest társadalmi viszo-
nyainkról . Nyomorult sorsban élő a lak ja i fojtott oroszos leve-
gőben élnek. 

Nem válik a politikai, közgazdasági élet és a társadalom 
típusainak ily nagy ská lá jú ra jzolójává két regényében 
Gozsdu Elek; ő csak modern érzékkel, modern problémát 
feszeget főszemélyeinek lelki ra jzában. Első regénye, „Az 
a r anyha jú asszony" (1880.) a f rancia írók témáira emlékez-
tet. Vagy nem franciás könnyíívéruség jellem zi-e azt a nőt, 
Kokas E. : Az 1880-as évek irodalmi élete . (> 



ki kacérságból egyszerre két férfivel űz játékot, de szive 
egyiké sem. Ez a levelekben írt regény még kezdetleges alko-
tás. Értékesebb műve: A köd (1882.), melyben az orosz rea-
listák, főleg Turgenyev hatása látszik. Ez is falun játszik. 
Baán Viktor, beteg feleségével falura megy rokonukhoz, az 
özvegy Olgához, kit a könnyűvérű Viktor meg is szeret. Ennek 
látása -sietteti beteg feleségének halálát, ami után Viktor el 
is veszi Olgát. Olgát szereti Tar Iván is, kiben a szerző a 
gentry-t ipust ta lá l ta el, ki most csalódott szerelmében az 
ivásnak adja magát s csakhamar dobra kerül mindene. Vik-
tor hamar megunja Olgát is: megkívánja a kántor szép leá-
nyát , majd egy menyecskére vet szemet. Ekkor Iván fokos-
pá rba j ra kényszerít i Viktort és mindketten meghalnak. 
Különösen Tar Iván a lak ja s a körötte szövődő nyomott han-
gulat hozza rokonságba az oroszokkal. Meséje élénken, ele-
venen perdül, folyamatos, f inom prózája van : a kompozíció, 
a jellemfestés élessége és a drámaiság az előadásban érdekes 
regénnyé, teszik. Van egy elbeszélő kötete is: „Tantalus ' 
(1886.): a 9 novella hősei mind modern Tantalusok, kik szom-
júhozzák a boldogságot, de szerencsétlenné teszi őket az élet. 
Gozsdu elégedetlen a társadalommal s mint modern érzékű 
író, nem konvencionális témákban muta t j a be elégedetlenségét. 

A közönségnek jobban tetsző regényeket írtak a franciá-
kat követő íróink. A fordított regényeknek is legnagyobb 
része francia, íróink Párizsban is já rnak , francia olvasmá-
nya iknak világa, levegője verődik ki műveikben is. Meséik 
m a j d mind az előkelő körökkel, a „high-life"-val foglalkoz-
nak s szalón-történeteket adnak. íróik főtémái a szerelmi 
bonyodalmak s ezért bizonyos könny űvérűség, sőt néha léha-
ság jellemzi műveiket. Mivel csak a szerelemmel foglalkoz-
nak, ennek állapotait szerelik festeni, lélektani regényeket 
írnak, a külső világ egyéb, körülöt tük fu tó jelenségeivel, az 
élet napszámosainak, a vidéknek, a kisembereknek életével 
kevésbbé törődnek. Nem csoda, hogy oly könnyen a roman-
t ika terére csapnak át. Hozzá nem a sajá tos magyar életet, 
lelket keresik, hanem a modern lélek bonyodalmait. Ezek a 
regények sohasem súlyosak, hisz' a könnyed francia szellem 
utánzatai . Legélénkebb hatása ennek a franciás regény-irány-
nak volt nálunk. Mivel azonban a lélekrajzhoz tehetség kell, 



azér t ennek híjáján sok ily regény értéktelen. Méltatni csak 
azokat az írókat lehet, k ikben többé-kevésbbé megvolt a lélek-
rajzra való tehetség. 

Csak egy évtizedig működött a regényírás terén Ábrányi 
Kornél. Neve azért jelentős, mert az ő működése erősíti meg, 
tette divatossá a franciás irányzatot. 1874-től kezdve ír. Jel-
lemző. hogy mindig két nőalakot szerepeltet: egy démonit és 
egy jóságos, nemes nőt; köztük áll azután a férfi , kit egyik-
hez szenvedélye, másikhoz szíve vonzza. Az „Edmund pár-
ba ja" (1880.) romantikába téved. Ardói Edmund neje is mo-
dern Circé. Edmundot is csak az érzéki szenvedély köti hozzá. 
Emiatt sodródik párba jba és Ábrányi szertelen romantikával 
színleg eltemetteti. Edmund 2 év múlva visszajön inkognitó-
ban a tengeren túlról, nem ismerik fel s boldog lesz egy 
angyal i nővel. Ábrányi érdekes mesét tanult a romantikusok-
tól. de ezt realista lélekrajzzal teszi elfogadhatóvá: kikerekí-
tett jcllemképek és élvezetes előadás is értékei. 

A két nő között álló fér f i nagy belső küzdelme a tárgya 
a „Melyik erősebb" c. regényének is (1882.). A démoni nő 
tönkre ju t t a t j a áldozatát s mikor ez szabadulni akar tőle, két-
szeres erővel iör visszahódítására. A személyeknek erős lélek-
tani r a j za mélyen lekötő olvasmánnyá teszi a müvet; csak a 
befejezésben lesz következetlen az író, midőn egyszerű vélet-
lennel vetett véget a küzdelemnek, tudniillik kocsizás közben 
ér t baleset e l rút í t ja a démon arcát. 

A ..Régi és ú j nemesek" c. könyvében pedig korának egyik 
társadalmi problémáját teszi a regény t é m á j á v á (1881.). Míg 
ugyanis egyrészt az ú j társadalmi átalakulás elől mereven 
elzárkózó és tönkremenő születési arisztokráciát mu ta t j a be 
szatirikus éllel, addig másrészt eleven vonásokkal festi az ú j 
világban meggazdagodott és az arisztokráciába pénzzel és 
érdekházassággal betolakodott zsidóságot. A vége az, hogy 
Rózsay Félix zsidó-bankár fia, a finom lelkű Oszkár mégsem 
veszi el gr. Szentkláray Clarisst, hanem, miután a fejlemények 
(Clariss szerelme báró Tenkei Viktor iránt és Oszkár öngyil-
kossági kisérlete) megoldják a csomót, a kasznárék ártat lan, 
nevelt leányát. Margitot veszi el. A regény izgalmas meséje 
végén az Ábrányira jellemző költői igazságszolgáltatás érvé-
nvesül. 



Ezek a regények eléggé bemuta t j ák Ábrányi jelleméi. 
Ilyenek a többi regények is: „Egy modern apostol" (1882)r 

„Egy f é r j f i lozóf iá ja" (1883). Hamar e lhagyja ezt a pá lyá t : 
midőn 1884-ben képviselő lesz, örökre búcsút mond a szép-
irodalomnak. El is felej tet ték őt. 

Mint novellista a 60-as években vált ismertté Kazár Emil, 
de ez évtizedben is ír hosszabb-rövidebb novellákat, melyek 
rendszerint érzékeny történeteket mondanak el kis existen-
ciákról, szánalmas emberekről, kik a nyomorúságban elkal-
lódnak. Pesszimizmusa azonban enyhe marad,' kissé szenti-
mentális részvéttel van a lak ja i iránt. Regényeket csak a 
80-as években írt s ezek a francia regényírók hatását tükrö-
zik. Ez magyarázza meg, hogy annyira rokon Ábrányival a 
a témákban is. A bonyodalmat az ad ja regényeiben, hogy a 
házastársak egyike mást szerel meg. Első regényében: ..A 
semmi,' ha valamivé lett" (1881) a „semmi" egy hódi tón ő, 
múl t ja homályos: táncosnő, lovarnő, énekesnő, de most nagy 
port ver fel a fővárosban előkelő életével. Sikerül ezzel férjet 
fognia és vele falusi b i r tokukra megy. Itt könnyelmű játékot 
kezd a kerület képviselőjével, mígnem annak felesége (szer-
telen romant ikus motívum!) meg nem f o j t j a alvás közben. 
Kazár érdeme a jó elbeszélő készség, a cselekvény drámai me-
nete és a lélekrajz. Vége felé túlságosan elsietett, vázlatos a 
regény. 

Kazár is hozzányúl a kornak örök problémájához, a régi 
és ú j földesurak, a régi nemes és zsidó család összeházaso-
dásához. („Ősök és unokák" 1882). De csak felveti a problé-
mát, meg nem oldja. Az ősök gazdagok, dicsőség szerzők 
voltak, az unokák esztelen pazarlók. Szalárdi Imre huszár-
százados is ilyen. Talán egy jó partie rendbehozza! A szom-
széd ú j birtokosnak, Sommer Miksának volt is ha jadon leá-
nya, de Imre nem ezt, hanem a már férjnél levő leányt sze-
rette meg és az viszontszereti. Bűnös, könnyű vérű szerelme 
családi t ragédiát idéz elő Sommeréknél; ő is vesztes lesz: 
elzüllik. Nemesi kú r i á juka t is Sommer foglalja el. Lehetetlen 
észre nem venni a szerző célzatosságát. Mintha csak azt 
akarná mondani, hogy az igazi nemesség és életrevalóság 
nem a magyar gentry-nél, hanem a zsidóságnál van. flv cél-
zatossággal muta t ja be mindkét oldalról a lakjai t . 



Harmadik regényében az „Izsák"-ban (1886) is a házas-
társak szerelmé n ek el liideg üléséi, ezt ia divatos francia témát 
ad ja . Kompozíciója kettétörik e regénynek; az első részben 
fTt műveli őfkép [,,S/ökleién a rnrdnbrrf*-" í"\ i ' ^ r b " H l n B T 
Egyiptomba a k a r j a vinni gyógyulni. A készület anyagi kö-
rülményei közt egy uzsorás gyilkosa lesz. Bűne rejtve marad ; 
a cselekvény homlokterében az apa áll. A második részben, 
a visszatérés u tán a fiú lép előtérbe s a meggyilkolt f iának 
feleségét hódí t ja el, gyilkossággal tetézve bűnét. A kompozí-
ció e kettőssége nagy ba ja a regénynek, mely különben is 
erősen közeledik a rémregény fa jához. Pedig Kazár előadó 
tehetségének minden erejét latba veti, hogy elfogadhatóvá 
tegye meséjét. 

A f ranciák hívei közül még két, az évtized végén fellépő 
írót említünk. Ezek már kinőnek ebből a korszakból. Szoma-
házy István hírlapíróból válik a szépirodalom munkásává , 
mint sokan e korszakban; tárcaelbeszéléseket ír és később is 

ez t műveli főkép. [„Szöktetés a zárdából"" és egyéb elbeszélé-
sek" (1887); „A nyíri' pa j tások a miniszter kastélyában." 
( 1889.)] Magát egy más helyen lelkes Daudei-hívőnek mondja . 
Szomaházy a graciózus francia szerzők tan í tványa; apró tör-
téneteket beszél el ötletes, meglehetősen felszínes modorban, 
különösebb magyar szín nélkül. Stílusa eleven, de minden 
egyéni érték hiányzik belőle. 

A másik fellépő Justh Zsigmond. A 90-es évek írói közül 
ez időben sokan tar tózkodnak künn Párizsban; pl. Ambrus 
Zoltán is, ki még önálló kötettel nem lép fel ekkor, de apróbb 
műveit hozzák az újságok („párisi iárcalevelek") : köztük 
Justh Zsigmond is. 1885—6-ban megszerette Párizst és azután 
is szívesen tartózkodott ott. lehette: gazdag családból szár-
mazóit. Párizsban megismerkedik a francia írókkal, Taine-nel, 
Zola-val, Anatole France-szal, Bourget-vel; maga la ine buz-
dí t ja szépirodalmi tevékenységre. Közben itthon megjelennek 
az újságokban párizsi tárcái, f ranciás modorú elbeszélései; 
ezekből néhányat összeszedve is kiadott: „Páris elemei" 
(1889) [impressziók, leírások}. „Káprázatok" (1887) [4 no-
vella]. Egy regénye is van 1888-ból: „Művészszerelem." Justli 
Zsigmondot teljesen meghódította az uralkodó francia költé-
szet; öntudatosan adta át magát ha tásának: „mi [magyarok] 



— í r j a — kik még jóformán csak a művészi fejlődés első-
korát ér jük, csak j á r j u n k ide a modern Babylonba, formát 
tanuln i" („Páris elemei" 19. old.). Ezért első könyveinek alak-
jai, gondolkozásuk még francia jellegűek: követte a lélek-
elemzés mestereit, különösen Bourget-t, a l ak ja iban túlságba 
viszi az analizálást, ami már a pszychológus munká ja , nem a 
költőé. Témáit az arisztokrácia, vagy az írók s művészek vilá-
gából veszi, de bizonyos kozmopolitizmus jellemzi. Regényé-
nek főhőse is pszichológiai-regényíró s második szerelme is 
azért bomlik fel, mert pszychológiai megfigyelésekkel, vizs-
gálódásokkal idegenít el mindenkit magától: „a művész csak 
félig szeret." A 90-es években azonban eredetibb irányt vesz. 
inkább a m a g y a r néphez fordul, f a lu jának . Szenttornyának 
szeretett paraszt jaihoz. Nagy szeretete a magyar nép iránt 
azu tán egy regény-ciklus írására készteti. Igazi értékét ebből 
kell megítélni. Korai halála (1894-ben) veszteséget jelent 
i rodalmunkra. 

A 80-as évek végigkísért tipikus írói (Jókai kivételével)5 

ma már jórészt elfelejtett nevek a köztudat számára. Élvezé-
sük a nagyközönségnek ma már nehéz, mert csak koruknak 
szemszögéből, politikai, társadalmi környezetüknek részletes 
ismeretével ta lá lunk bennük olyant, ami érdeket kelt; kor-
történeti érdekkel olvasva őket, figyelemkeltő, érdekes olvas-
mány t n y ú j t a n a k . 

IV. Nagyon hiányos volna fejezetünk Mikszáth Kálmán 
a l ak j a nélkül. Mikor a tárgyal t írók után hozzá fordulunk, 
ú j világba, friss, vidéki levegőbe lépünk. Találkoztunk már a 
vidék, a falu egyszerű népének alakjaival , de vagy a roman-
tika. vagy a pesszimizmus tükrében, vagy csak mint mellék-
alakokkal a felsőbb réteg, az urak történeteiben. Most ez a 
kép kiegészül Mikszáth és követőinek költészetében. 

Mikszáth nagyon nehezen tud hírre vergődni. A 70-es 
években szüntelenül ír ja apró dolgozatait, a szerencse nem 
aka r rámosolyogni; elkeseredve hagyja ott Pestet és Szegedre 
megy (1878—81). I)e midőn í88l-ben visszahívják Pestre szer-
kesztőnek, k i ad j a a „l ót a tyaf iak"-a t , akkor egy csapásra 
ismert lesz neve. Népszerűségét fokozta a „Jó palócok" meg-
jelenése 1881-ben. Mikszáthot mint felfedezett zsenit üdvözöl-



ték. Valóban eredeti, zseniális író tehetsége tárult is fel az 
új szépségeket kereső olvasók előtt. A még kissé romantikus 
ízű, meséjű tót történetek mellett mily szép, és népköltészetet 
lehelő palóc mesék sorakoznak szemünk elé! Mikszáth hű 
első sikereihez: a főváros babyloni életéből is visszajár a 
tótok közé, de különösen a maga „görbe országába ', a paló-
cok közé. 

Mikszáth 1886-ig, mint a Pesti Hírlap dolgozótársa, ebbe 
az újságba ír ja tárcáit. Ezeknek gyűjteménye: Az apró gentry 
és a nép (1884), vidéki zsáner alakokról szóló ra jzok s novel-
lák. Sikereitől biztatva megírja első és a 80-as években egyet-
len regényét: „Nemzetes uraimék" c.-t (Mácsik, a nagyerejü) 
(1884), bár ettől is könnyű volna elvitatni a regény elnevezést, 
ötletessége, a falusi nép rajza, az e lőadás . . . mind ú j jelen-
ségek kora előtt. Jurátus korában szerzett tapasztalatai és 
gyermekkori palóc emlékei ad ják a témákat „A tekintetes 
vármegye" c. kötetéhez (1885). A rövidebb novellák mellett 
vannak „kis regényei": 1886-ból „A lohinai fű" és 1889-ből 
„A beszélő köntös", melyek már szinte történeti novellák. A 
nép alakjai közt a pusztuló kisnemességet, a gentryt is mélázó 
humorral festi. [Urak és parasztok 1886.]. 

Még egy körülmény is elősegítette népszerűségét. Szer-
kesztősége elküldte a parlamentbe, hogy a gyűlésekről írjon 
tárcát, karcolatot; vcltik azután feltűnést keltett Mikszáth s 
ettől kezdve sok éven át művelte e műfa j t . Ezek szerezték 
meg neki Tisza Kálmán barátságát. Az ellenzéki Mikszáthból 
kormánypárt i lett s Tisza 1886-ban képviselőséghez juttatta. 
Tapasztalatai a parlamentben, a pártclubban adták az anya-
got a sok politikai adomához, ötlethez, karcolathoz, melyek-
bal egész köteteket ad ki. [A tisztelt ház 1886, Club és folyosó 
1887]; főleg ezekkel vált az adomaköltészet nagy mesterévé. 

így emelkedik fel Mikszáth népszerűségben lassan Jókai 
mellé. Még Jókai t a r t ja kezében a közönséget s Mikszáth még* 
nem tud ja ellensúlyozni azt a tekintélyt, melyet Jókai a 
múltjával, az előző évtizedekben a közönségre gyakorolt va-
rázslatos hatásával szerzett. Regényeinek nagyobb számával 
Jókai még elborítja, de hogy Mikszáth ú j életet és nagy 
figyelmet ébresztő változatosságot visz az elbeszélő iroda-
lomba, azt nem lehet tagadni. 



Bár Mikszáth nem szorítkozott csak a tót és palóc nép. 
vagy a szegediek rajzolására, mégis követőkre találtak e 
nemű dolgozatai. A népies genre művelése virágzik ez évti-
zedben. A Jó palócok után 1883-ban jelenik meg: „A jó er-
délyiek" Tóth Sándortól. Tóth a szászok és oláhok köréből 
veszi a lakja i t s művészi fegyelem h í j án ethnografussá válik. 
Éles megfigyelő, kiérzi a localis vonásokat, de nem óvakodik a 
külsőleges leírásoktól, tá jszavak halmozásától, sőt oláh nyelvű 
kifejezéseket, szövegeket sző bele magyarázat nélkül. Többi 
megjelent könyve nem sorolható ide. A székelyek novellis-
t á j a volt Jakab ödön „Székely historiái"-val (1884) és „Ma-
rosszéki történetei "-vei (1887). Ő nem tud ja rajzolni az igazi 
székelyt, a l ak ja i lélekben nem igen különböznek az általános 
magyar népi t ípustól; a külsőleges ra jz és tá jszavak nem pó-
tol ják e hiányt. Nem az életből ellesett vonása az sem, hogy 
szinte didakt ikus módon fejezi be meséit: a jókat öröm éri, a 
gonoszak bűnhődnek. A székelyeik igazi írója máig is csak 
Benedek Elek, a székely népmesék lelkes gyűj tő je . Ezekből 
szí t ta magába az igazi székely érzéket; ezt l á t juk a 80-as 
években „A kollektor" c., a székely népéletből vett regényé-
ben (1886). A mi ideges korunknak kissé na ivnak tiinik fel az 
előadás mód ja ; poétikus lélekkel festegeti a lakja i t , gyengéd 
.szeretettel, mosolyogva. A kotormányi kollektor [a falu által 
választott adóbeszedő] bűnhödését mondja el, mivel nagyra-
vágyás miatt az adópénzt elsikkasztotta, sőt a rábízott köz-
ségi pénztárt is meglopta. A székely nép igazi lelke tárul 
elénk. Gyarmathy Zsigáné (Hory Etelka) még exkluzivebben 
csak Kalotaszeg népének sajátos történeteivel foglalkozik 
1A hegyek közül 1886], vagy ebbe a miliőbe helyezi regényét 
[Az i f j ú pap 1885.]. A többi regénykötete a helyi szín nélkül 
csekély érdekű. 

A szegedieknek is t ámadtak íróik Mikszáthon kívül. 
Mikszáth-tal együtt í r ja az ottani lapokba t anya i elbeszéléseit 
Palotás Fausztin, és ebben az évtizedben sok kötet ily elbeszé-
lése jelenik meg. Az egyiknek előszavában [A kapitányságból 
1886] í r ja , hogy őt az a nép érdekli, mely „a tágas alföld 
legkisebb részén, 14 négyszögmértföldnyi területen elszórtan 
él s a tiszta magyar f a j leg józanabb, legmunkásabb elemét 
képezi." A könyv címe utal arra, hogy a szegedi tanyák népe 



- .kapitányságok"-™ osztja fel magát s egy ilyen csoport éiére 
maga közül „tanyai kapitányt '" választ. Érdekesek Palotás 
rajzai , csakhogy gyönge a tolla arra, hogy a külső mellett a 
lelkét is megrajzol ja a tanyai népnek. A Szeged-vidéki „primi-
tív lelkek" életét í r ja le Sebők Zsigmond is. Fájdalmas , érzel-
mes hangok és témák vannak elbeszéléseiben [Alakok 1887b 
ami talán egyéni szomorúságából folyik. Rendszerint egy 
szerencsétlen család, vagy az életben elkallódott egyének 
nyomorúságát vonja be érzelmességgel. Fz a modor nem iit 
Mikszáthra, a mesterre. 

Az idegen hatásokat leküzdött magyar realizmus kezd 
kialakulni Mikszáthnál. Ennek a megerősödött s uralomra 
jutott kifejlődését hozza meg Gárdonyi és Herczeg vezetésé-
vel a 90-es évek ú j nemzedéke. 

\ an azonban egy csoport ez évtized irodalmában, mely-
nek tagjai t nem tudtuk besorozni az eddigi keretekbe: leg-
főképen pedig azért, mert a romantika és a realizmus valami 
sajátos keveredésben jelentkezik náluk (Csiky G., Iványi ö „ 
Rákosi J.), vagy pedig, és ezek vannak többen, mivel kis 
tehetségű írók, nem is muta tnak fel határozottabb színt, 
egyénibb vonásokat és csak a kor historikusának kell velük 
foglalkoznia. 

A köztudat ma már nem igen beszél Csiky Gergelyről. 
mint regény íróról.lr> Elbeszéléskötetei is vannak 1880-ban és 
1883-ban. Csak élete végén. 1888-tól kezdve, fordult a regény-
hez Csiky, de regényei nem kisebb tehetséget árulnak el. 
mint drámái. Érdekes meséjükkel ma is elszórakoztató, lekötő 
olvasmányt nyú j t anak , azonkívül erkölcsi és művészi 
komolyságuk is megbecsülendő. Három esik a 80-as évekre. 
Csiky ezekben is társadalmi kérdésekkel foglalkozik. Szín-
müveinek gyakori motívumát, a házassági válást dolgozta 
fel: „Az elvált asszony" c. (1888) regényében. Komoly élet-
föl fogása szerint ballépés a válás, melyért a megbűnhödés 
nem marad el. E regényben Csiky inkább csak lélektani 
problémát ragad meg Dermin a l ak jában és nem a társadalom 
ra jza a főcél. Hermin lelkülete erős vonásokkal domborodik 
ki. de annál gyöngébb másik nőalakja , Varsányi jegyese: 

15 Bővebben 1.: Speneder Andor: írod. tört. Közi. 1928. HÍ—IV. füzet. 



Veronka. Legromantikusabb az „Arnold" c.-ben (1888). Fél-
tékenységből gyilkossá lesz Dalbert báró. A börtönből k ike-
rülve Arnold álnéven bolyong; otthona lezüllött, felesége Ju-
dith, kis leányával Laurával a rokonsághoz tér. Arnold bo-
lyongás közben a bár t fa i fü rdőbe ér; itt van Judith Laurá-
val, ki Berg Sándornak, Arnold által a kár tyabar langbau 
tönkretet t kereskedő f iának jegyese. Berg pá rba j r a h ívja Ar-
noldot, kiben Judi th a fér jére ismer. Arnold a k a r d j á b a dől. 
hogy ne legyen ú t j ában leánya boldogságának. Mintha csak 
korképet akart volna rajzolni Csiky a Bach-korszakról, amely 
egészen megelevenedik a regényben. 

Bár sok romantika van Csikynél a mesében, a lakjai t reáli-
san, lélekelemzés,seLrajzol ja. Regényein is meglátszik drámaíró 
volta: érdekes, bonyodalmas a meseszövése, drámaiságra, ha-
tásosságra törekszik, mintha színpad számára dolgoznék, de 
ez nem szolgál kárára . Így van az „Atlasz-család -ban (1889) 
is, mely a meggazdagodott zsidó család pusztulását muta t j a 
be. Cs iky legjobb regényének t a r t j uk , melyben a lélekrajz s a 
romantikus korra jz után a 80-as évek magyar tá rsadalmának 
reálisabb ra jzára tér át és ebben mélyül el. A pazarló „grófi" 
vő és a nagyzóan nevelt f iúk tönkre teszik a vagyont, mely-
nek romjain a harmadik gyermek lesz^ boldog nem számító 
a ty j a gazdag jelöltjével, hanem szíve szegény választottjával. 
Ez a regény is mozaikot nyúj t a kor társadalmának képéhez. 

A 80-as évek csak mint novellistát és tárcaírót ismerték 
Ioányi ödönt; ily nemű kötetei élénk figyelmet, várakozást 
gerjesztettek i ránta [1881. Tarka lapok (tárcák), 1883. Egy 
könyv, 1888 Tárcák]. Ezekben is az élet hű ábrázolására tö-
rekszik és részben a vidéki életet, részben a kórházban és 
Arco-ban látott képeket í r ja le a tüdőbajos író. Már ezekben 
fel tűnt önálló ú t j a és komoly törekvése. Annál nagyobb öröm-
mel fogadták az évtized utolsó évében. 1889-ben első regényét : 
„A püspök atyafiságá"~t. Regénye azt a benyomást kelti, hogy 
egy kezdő regényíró minden tehetségét, szorgalmát, tudását 
belegyömöszöli művébe, sokat összezsúfol s ígyr nem tud 
könnyen uralkodni az anyagon. Nehézkes, a rányta lan a re-
gény — de mindig tehetséget mutat . A váregyházi püspök 
a tyaf ia i a püspökségen élősködnek s miután azt fölették, 
rokonuknak Bacsó Kanut á l lamti tkárnak esnek neki — ez: 



majdnem az első kötet végéig csak az expositio — ; az igazi 
regény, Bacsó Kanutnak , most már miniszternek szerelmi 
regénye Veronnal a második kötetben van. Hibáit, erényeit 
már elmondottuk. A realizmusnak még határozatlan, még 
kiforratlan, de értékes darab ja a mii. Majdnem minden bírá-
lója más-más külföldi realista ha tásá t véli találni benne. A 
romantika is szóhoz ju t benne. 

Legtöbb a romantika azonban Rákosi Jenő egyetlen ( !)j 

regényében: „A legnagyobb bolond"-ban (1882). A szétágazó-
epizódokból összefűzött regény meséjét nem lehet röviden 
elmondani; minden szépsége az epizódokban van s ezek mia t t 
megbocsát j uk a szerkezet elhanyagolását. Meséje, mely igen 
ingatag alapon, nehézkesen gördül előre, egy örökségről szóló 
levél gazdátlan vándorlása körül forog. Részleteiben romanti-
kus, de egészben véve mégis az abszolutizmus korának rajza 
reális részletekkel. Pipiske kisasszonynak, az ár ta t lan színész-
leánynak sorsában. Bizarr regény s ez ad ja sajátos, vonzó-
színét. Nem készült komoly művészi ambícióval; i f júságának 
ábrándos világát önti regényébe Rákosi, hogy könnyítsen 
lelkén. Ábrándja inak, minden törekvéseinek mozgatójául tíz 
ország megmagyarosítását vallotta. Hibáit magyarázza az is. 
hogy tárcaregénynek ír ta: „Kidolgozásnak a hírlapi szolgá-
latban koncessiókat tettem, mert nincs e munkával más célom, 
mint hogy a Budapesti f l ir lap számára s ez ú j ság olvasóinak 
élvezetére egy lehetőleg vonzó és érdekes elbeszélést ír jak. '" 
[előszól. 

A korszaknak még teljesebb, hívebb megelevenítéséért 
emlékezetbe idézzük az elbeszélő irodalomnak több határozat-
lan egyéniségű, szorgalmas munkását . Kis emberek ők, de 
ambícióval, komolyan dolgoztak s évtizedünkben mindenütt 
' találkozunk nevükkel; a kri t ikák és ismertetések foglalkoz-
nak is velük. 

A novellisták közül 1887-ben huny t el t ragikus halállal 
Balázs Sándor, ki már 3 évtizede kedvelt elbeszélője volt a 
kornak. „Magyar Thackeray"-nak nevezték, mert ép oly szel-
lemes, ötletektől szikrázó, leleményben kifogyhatat lan, verő-
fényes kedélyű humorista s termékeny elbeszélő volt, mint 
mestere. Az irodalmi felolvasásoknak [pl. a Petőfi Társaság-
ban !} legnépszerűbb szereplője. Csak egy évtizedig írogatott 



•s évtizedünk derekán letette a tollat Bodon József. Külön-
ben is elvonult vidékre, s elszigetelt életet élt. A Petőfi Társ. 
körében szerepelt sokat novelláival, melyekben a közép-
osztály a lakja i t bizonyos komor rezignációval ra jzo l ja ; ez az 
élet nem derűs; a lak ja i társadalmi viszonyoknak, vagy ön-
hibáiknak áldozatai, de meleg szeretettel nézi embereit az író. 
Enyhe realizmus, nemes, harmonikus lélek Itatja át Győrij 
Vilmos elbeszéléseit (összegyűjtve kötetben: 1886— és 1888-
ban), melyekkel a szórakoztatás mellett erkölcsi hangulatával 
nemesíteni is akar. Petelei Istvánt utánzó ra jzokkal tűnt fel a 
Főv. Lapok hasábjain, majd az utolsó években kötetekben 
Tutsek Anna. Erdélyből való írónő, ahol Petelei is működött . 
Az összehasonlítás nem válik j avára a taní tványnak. Szor-
galmas író Prém József is, ki elbeszéléseit, regényeit az elő-
kelő körökről ír ja, vagy a kisvárosi élet íerdeségeit ostorozza 

-és míg a lé lekrajzban ügyesen mozog, műveiben a társadalom 
képét is n y ú j t j a . Kiváló stiliszta volt Tóth Béla, a költő Tóth 
Kálmán fia. Sokat utazott, nagyműveltségű újságíró volt, 
1877-től kezdve több mint 1000 tárcacikket, — elbeszélést, — 
rajzot írt és ezek, — különösen a Pesti Hí r lapban közölt 
..Esti levelei', — keresettek voltak, (ilyen gyűj teménye: 
Tollheggyel 1882). Magyaros észjárás, tősgyökeres magyar 
nyelv található írásaiban. Nagyon kedvesek „török históriái 
< 1888) ; fan táz iá ja szívesen jár tárgyért Keletre. Sok elbeszé-
lése és kötete van a publicista Porzsolt Kálmánnak, de eredeti 
-színe, egyéni sajátsága nincsen, hacsak az nem, hogy lelkes 
publicista törekvése a testnevelés, a sport felkarolásáért na-
gyon meglátszik szépirodalmi művein is. [1885. A sport vilá-
gából (elbeszélések) 1887. Sport és szerelem (elbeszélések)]. 

Említeni kell még pár elfelejtett nevet a regényírók közül 
is. Margitay Dezső az előző évtizedben népszínművel, elbeszé-
lésekkel tűnt fel. Meséi leleményesek, de lélekrajz hiányzik 
nála; a valószínűségre nincs tekintettel. Pusztán formális 
készsége van: könnyen ír regényt is, sablonos alakokkal, 
egyéniség nélkül, technikai ügyességgel, anélkül, hogy na-
gyobb, mélyebb művészi tartalommal rendelkeznék. Művészi 
szempontból ép úgy nem értékes Gyújtó Izabella (Fanghné), 
aki elbeszélései u t án 1883-ban regénnyel lép fel [A múltak 
árnyai] . Az érzelmes német Marlitthoz hasonlítható. Ép ezért 



ír róla elismerően a Főv. Lapok, melynek elbeszéléseivei 
munkatársa volt. A „Főv. Lapok" ép így felkarol ja a másik 
kezdő nőírót is, Kvassayné Kún Melaniet, kinek 1884-ben 2 
regénye: „Sötét pontok", „A sors kegyencei" jelent meg. 
Pedig kevés az élet képzelt, sablonszerű a lakja iban, való-
színűtlen meséiben. Fér je , Kuassay Ede már régóta írogat; 
1884-ben regénnyel szerepel, melyet a Pet. Társ. ad ki. Élén-
ken festi az úri társaság életmódját, ennek az ismerője. 
Regénye: „A vármegye szava" az abszolutizmus alkonyodá-
sakor játszik, de a nemzeti szellem korra jza „elnyeli" a 
regényt. 

Oly közkedvelt írók is lépnek fel ez évtizedben, kiknek 
munkássága jelen századunkba is átnyúlik. Mivel nehéz őket 
az előbbiek közt tárgyalni, most szólunk róluk. 

Sziklay János f iatalon kezdi írói működését; első alko-
tásai csak reményt n y ú j t a n a k még. így „A méltóságos asz-
szony" (1882-ben) gyors, ililetnélküli munka, már unottságig 
kiaknázott fordula+oi;kal, de részleteiben tehetséget árul el. 
A/ ezt követő elbes/.élés-kötete: „Szép Balaton mellől" ^ 1SS4) 
nagy megfigyelő, leíró képességet mutat , de mind ebben, mind 
az ez u tán írt sok regényben nem tud szabadulni még az 
érzékeny történetektől, a regényességtől. Amint korával nő 
élettapasztalata, oly a rányokban lesz természetesebb, erőtelje-
sebb, Önállóbb, mind a mesében, mind a lak ja iban . A „Tékozló 
fiu "-ban (1886) vagy a „Keresd a fé r je t " c.-ben (1889) elszó-
rakoztat kellemes szövésű meséje; szálait érdekesen bonyo-
l í t ja s oldja meg, előadása könnyed, mesterkéletlen, kerüli a 
nehéz feladat elé állító témákat, de nem is gyakorol mélyebb, 
tartósabb hatást . 

Egyéni i ránya van a természet, a magyar föld szerelmesé-
nek, Bársony Istvánnak. Ekkor megjelent 2 kötete (1886. Száz-
szorszépek, 1888. A szabad ég alatt), kezdetleges szárnybon-
tása későbbi i rányának, természeti képeiben még kevés az 
egyéni látás, a pil lanatnyi jellemzetesség, eredeti természeti 
vonás: inkább csak általános lírai hangulat ömlik el\/Kepeam 

A hír lapírás berkeiből a Budapesti Hír lapban Rákosi J. 
mellett bukkan fel Rákosi Viktor. Tárcái, novellái révén a 
Sipulusz név már rég ismert volt, midőn tárcáit 1891-ben ki-
adta (Sipulusz tárcái). Mint Gyulai Pál is szemére veti, sok a 



torzítás, képtelenség bennük, de ál talában játékos t réfák, 
derűs ötletek teszik őket kedveltekké. Ily humoros elbeszélé-
seket gyűj töt t össze első könyvében: Verőfény4 ' . (1886.) Re-
génykísérletét („A buj toga tok" 1886.) is a humor teszi vala-
mikép irodalmivá; enélkiil csak rémes detektiv-történet lenne. 
Rákosi bujtogatói, a vörös zászló hívei, nem nagyon veszedel-
mes szocalisták. inkább betörő-tolvajok, mint világfelforga-
tók. Alakjai t csapongó jókedvvel, szatirikus vonásokkal r a j -
t o l j a . 

Bár csak a jelen század elején adta ki összes müveit, 
mégis egész lelkével a mult század második felének gyermeke 
Eötoös Károly. Adott ugyan Ici pár darabot szépirodalmi mű-
veiből, de inkább az íróasztalnak dolgozott a jelen század ele-
jéig. Mint publicista ismert, volt, főkép pedig mint a tisza-
eszlári per {„A nagy per") védője. 

V. A korszak irodalmában egy sajátos, egyedülálló, éles 
hang üti meg fülünket , mely nyers voltával kirí a többiből: 
fe l tűnik a nul ural izmus. 

Ismer jük a korszak anyagias szellemét. Egész Európában 
uralkodik ekkor a materializmus s ez a szellem a kiegyezés 
u tán nálunk is kifejlődik. A modern állam liberalizmusa, a 
gazdasági élet üzérkedő nyereség hajhászása, a hír lapiroda-
lomnak zsidó kezekbe jutása s a közönség behódolása lelket 
len iizelmiiknek — ezek segítik elő a natural izmusnak, mint 
művészi i ránynak a terjedését. Haszonleső vállalatok nagy 
propagandát csinálnak a natural is ta Zolának s nemcsak az ő 
műveit terjesztik, hanem a többi naturalista francia regényt 
is. A Népszínházban 1882. júniusában Zola két natural is ta 
d a r a b j á t is játsszák (Nana, Pálinka). Annyit hirdetik, hogy 
az olvasóközönség az idegen művekből már megismerte, meg-
szokta a naturalizmust. Ez a hang benne volt a levegőben, 
mikor fíródy Sándor 1884-ben fellépett. Kétségtelenül talá-
lu ilk előtte is. másnál is natural iszt ikus részleteket, de ő az 
első, aki eredeti műveivel öntudatosan és kizárólagosan a 
natural izmus híve és termékeny gyakorlója. Ő maga is azt 
mond ja első könyvéről, hogy eredeti, nem fordított műben 
ez hirdette először nálunk a naturalizmust. 

Ez a naturalizmus öntudatosan, fölemelt fe j je l lép fel. 



Bródy írja a ..Nyomor" előszavában alakjairól: „ . . . ez igény -
telen képmások i ránytűje a naturalizmus. De nem az az újab-
ban tértfoglaló iskola, mely naturalisztikusnak vallja magát, 
hogy leplet adjon igazi céljának, a frivolitásnak, hanem az 
igazság ama iskolája, mely itt-ott — eszménye miatt — a 
kényeskedést figyelmen kívül hagyni kénytelen"'. Egy más 
helyen (Főv. Lapok 1884: 222. sz.) a modern regényíró esz-
méjének. hatása ti tkának, a lényegnek azt vallja, hogy amint 
tragédia az élet a természetben, úgy legyen az élet tragédia 
a regényekben is. E szerint tehát: „a regényíró előszed kép-
zelt vagy való alakokat, meghurcolja a kínok boronáján 
keresztül s midőn a kisebesedett alak minden csepp vére ki-
folyt. megadja a hősnek a kegyelemdöfést a halál, még pedig 
legtöbbször az önkéntes halál a lakjában". Mintha a maga 
alakjai t jellemezné e sorokkal. Szerinte a XIX. század nagy 
regényírói e szellemnek köszönhetik hatásukat és Zola is elő-
deinek ezen a nyomán halad, mert átvette tőlük a regénynek 
•e lényegét s ez a kulcsa roppant hatásának. Ezzel velejár a 
pesszimizmus és ez engedi meg a materializmussal való kacér-
kodást. Bródy azonban pályája első évtizedéből való művei-
ben nagyon Önállótlanúl utánozza Zolát. 

Első kötete a 9 elbeszélést tartalmazó „Nyomor", mely 
szól „nemcsak az éhség, a szegénység, a test nyomorúságáról, 
hanem arról a sokkal ijesztőbb nyomorról is, mely a lelket 
öleli át rideg, csontváz karjaival" (előszó), tehát alakjai a 
bűn áldozatai. Csak azt látja meg Bródy, ami az életben 
bántó, visszataszító, szennyes. Pl. az elsőben („Mefistó bará-
tom") egy nyomorgó beteg tanító a szabad szerelem szónoka 
(ez Bródy tendenciája is!), mégis hogyan szereti nejét, gyer-
mekeit! és sírbaviszi az, hogy neje a nyomor miatt becstelen 
lett. A másodikban („Zizi") a kis olasz táncosnő szerelmi bá-
natában egy éjjelre az utcának adja magát. Általában sok el-
beszélése a bukott nő körül szövődik. 

Második kötete a „Don Quixote kisasszony" (1886.) elé 
azt írja, hogy egy regénysorozatban (à la Zola!) akar ja raj-
zolni ama benyomásokat, „melyeket a mai társadalom, ez a 
chaotikus forrongó Uj-Magyarország tesz reá". E regényben 
mintha a romantikus irányt akarná szembeállítani a materia-
lizmussal Don Quixote kisasszony t. i. Yass Teréz, egy vidéki 



iparos leánya, kinek fantáziáját megrontják az olvasmányok, 
mint a manchai hősét. Csak egy vágya van, hogy híres legyen, 
örökségével Pestre megy, ahol hóbortosán viselkedik és köt 
viszonyokat, mígnem féltékeny kedvese szíven nem lövi. Esz7 
májét, hogy mi lesz a leányból, ha túltengő fantáziája vezérli, 
ügyesen indítja meg. azonban ezen túl nincs ereje a felvetett 
gondolatot kifej teni és bár a kiilső rajzok naturalisztikusak, 
a mese maga romantikus. Az alakok csak árnyak, hiányzik 
a jellemek rajzának, fejlődésének képe. Ezért alakjai nem 
kötik le érdeklődésünket. Hibái mellett nem lehet tagadni 
bizonyos jelességeket sem: az erős megfigyelő képességet, le-
író s elbeszélő tehetséget. Ezekkel keltett nagy várakozást 
Bródy és ezért tartották őt az ú j irány legkiválóbb tehetsé-
gének. 

Bródynak sajátos fantáziája van: mindenben a különö-
set, a bizarrt, a sajátságosat keresi: ez benne a romantikus 
vonás. Megragadó nála (amihez nagy ereje is van) a hangula-
toknak gyakori és kedvelt elemzése, és épen ez ragadja el 
azután a képzelt világ felé. Ezek a hangulatfinomságok, ana-
lizált érzetelemek s ezekbe a különösnek belevegyítése egy 
színes, képzelt álomvilágot teremtenek. Stílusában, előadá-
sában is ez a különösség a feltűnő. Természetes következ-
ménye ennek, hogy alakjai elvontak, ködösek lesznek, kom-
plikált hangulatok teszik őket betegesekké. „Idegéletük ural-
kodik ra j tuk . . . Hangulataik rabjai , e hangulatok folytán 
vitatkoznak, minden belső benyomás komplikálja azokat s 
elváltozásokat, torzszülötteket produkál a belső világuk-
ban"'.6 Alakjai képzeleti életet élnek, ösztönös, akarat nél-
küli lények s égető, lázas szenvedélyek rabjai . 

Mindezek különösen állnak két regényére: „Faust orvos" 
(1888.) és a „Színészvér" (1884.) címűekre. Az elsőben egy 
híres idegorvost. — tudós, mint Goethe Faust ja , — Lengyel 
Dénest a tudásvágy kínoz: belelátni a női szervezetbe: „mi-
csoda elváltozásokat, milyen betegségeket, milyen különös 
jelenségeket idéz elő az asszonyban a szerelem?" Kísérletezni, 
vizsgálódni akar. Megtalálva a médiumot, ki szerelmes be-
léje, maga mellé veszi, minden lelki kínnak, ideghatásnak 

(t Lázár Béla: „A tegnap, a ma és a holnap." 1. k. 1896: 169. I 



kiteszi, — közben azonban maga is beleszeret, de a tudó® 
nagyobb benne az embernél: elhagyja a nőt, ami megöli azt. 
Halála azonban már megátkoztatja vele tudnivágyását. 

A „Színészvér" először 1884-ben az „Ország Világ'-ban, 
majd 1891-ben könyvalakban is megjelent. Első naturalista 
kísérlete; tulajdonkép csak nagy novella egy újságszerkesz-
tőség két alkalmazottjának nyomorúságos szerelméről. Van 
novelláskötete is (1888-ból): „Emberek". Ebben is a kivételes, 
az életben -szerencsére riitka, sötét kópékét kedveli. 

Visszatetsző lehet Bródy erotikus, vagy túl pesszimista 
témája, de e műveiben az előadás mindig jó tehetségre mutat. 
Bródy újságot hozott a 80-as évek irodalmába: ú j világot, 
hangot, melyet Zolától tanult. 

Az élet hű leírása — ez a realista kor szózata. Mivel 
pedig a naturalisták alakjai, jelenetei (legalább is a kezdők-
nél) szórványosan előfordulnak az életben, ezért van is kö-
zönségük e kezdő naturalistáknak, Zola tekintélye a natura-
lizmust szentesítette, elfogadottá tette. Csak az ellen szólal-
nak fel egyes kritikusok, hogy ezek a naturalisták kizáró-
lag az élet rút, durva, ösztönös, nyomorúságos képeit rajzol-
ják. Ezek az életet csiak az anyagelvűség szemüvegén lát-
ják és ezért meghamisítják képét. „Hát ezek az extrême 
emberek — ír ja a Nemzet tárcája (Szomaházi István) Bródy 
„Emberek" c. könyve kapcsán — akik magukat naturalisták-
nak nevezik, csakugyan mitsem látnak az életben egyebet, 
mint ily vigasztalan eszméket, meglibbent lelkeket s ferde 
charakterű egyének társadalmát? Ez — . . . . egyszerűen lehe-
tetlen. S ha mást is látnak, miért e folytonos hajszolása e 
sivár, emberies gondolatok nélkül tengődő agy velőknek?" 
(1888; 257. sz.) 

Ugy látszik, hogy Zola iránya, a naturalizmus, a pesszi-
mizmus annyira divatossá kezd válni, hogy szinte beteges túl-
zással majmolják a hívatlanok Zolát, annak tehetsége nélkül. 
Ez ellen a költőietlen szenvelgés, szélsőség és egyoldalúság 
ellen ír az „irodalom" c. folyóirat, „A mi naturalistáink" 
címen (1887. 9. szám). „A mi naturalistáink nincsenek tisz-
tában a naturalizmussal. Nekik tetszik az élet piszkossága és 
mert a francia íróknál azt látták, hogy ők is szívesen keresik 
fel azokat a helyeket, ahol a sötét szenvedélyek teremnek: 
Kokas E.: Az 1880-ás évek i rodalmi élete. ? 



hát az ("> natural izmusuk ott születik, ott él és ott hal meg a 
pocsolyában". Szerinte a f ranc ia natural is ták művésziek és 
költői tehetséggel í r j ák műveiket. E magyar natural is ták 
kontárok, kik csak ci clurva, esetlen tárgyakat lá t ják meg és 
mást nem tanul tak a franciáktól . 

Bródy mellett kiemelkedő és elismertebb nevű natural is ta 
még Kabos Kde. Egy natural is ta d rámájáva l még m a j d fog-
lalkozunk. Két kötete van ez évtizedben: 1885-ben az, „El-
züllöttek" c. 5 natural is ta színű novellával. Őt — vallomása 
szerint — életében a nyomor fogta körül rideg kar ja iva l ; amit 
látott, azt aka r j a leírni. Nála nem az erotika, hanem a nyo-
morúság ra jza a lehangoló. „Vásár" (1887.) c. regényének hős-
nő je hűtlen fér jé t elhagyva kezemunkájáva l keresi kenyerét 
s csak a félreértés okozza, hogy ú j szerelme boldogság helyett 
halál t hoz reá. Egyébként a cím nem felel meg a tartalom-
nak. Kabos, bár naturalisztikus, nem tud szabadulni az érzel-
mességtől: jellemei ezért nem sikerültek, csak leíró, meg-
figyelő-készsége dicsérhető. 

A 80-as években még a realizmus üli diadalát. A natura-
lizmus még csak gyenge s eredeti alkotás e téren még elszi-
getelt. Erősebben a 90-es éveknek főkép zsidó írói ont ják 
ma jd a naturalista, erot ikummal telt műveket. Bátorságra 
akkor kapott ez az irányzat, midőn az 1890-ban meginduló 
„Hét" c. szépirodalmi hetilap tá r t kapuval , lelkesen fogadta. 



A KORSZAK DRÁMAIRODALMA. 

Midőn végigtekintünk e korszak drámairodalmán, önkén-
telenül eszünkbe jut az a gondolat, mely épen a korszak egyik 
folyóiratában hangzott el mintegy panaszként: ,,A költészet 
három neme közül a d ráma még mindig mostoha gyermeke 
a magyar szellemnek. Míg lyránk, epikánk s regényköltésze-
tünk fokozatos fejlődése Vörösmarty, Petőfi. Arany, Kemény, 
Jókai stb. költészetében a nagy értékek egész sorozatát 
n y ú j t j a , dráma költésünk cserjéshez hasonlít, melyből magá-
nyos fényűként emelkedik ki Katona Bánk Bán^a. Körülötte 
csak kisebb-nagyobb csemeték tenyésznek, vágyó pillantást 
vetve a sudár ágra, anélkül, hogy elérhetnék".1 Mi is sok-sok 
szerzőről s még több darabról tárgyalunk s a köztük tapasz-
talt nyüzsgés, elevenség jóleső érzéssel tölt el s igyekszik kár-
pótolni a hiányzó nagy értékekért. 

Az akadémiai pályázatokról , mini drámairodalmunk elő-
mozdítójáról már megemlékeztünk: a Teleki-, Karácsonyi-, 
Kóczán-pályatételek is serkentették, ösztönözték az írókat. 
De még jobban a sz/nházak, melyek eredeti magyar színmű-
veikkel drámairodalmunknak szinte egyetlen forrásai és ki-
fejezői voltak. Azt hiszem, legjobb lesz, ha a drámairodalmat 
úgy tá rgyal juk , hogy forrásaival, eszközlőivel, a színházzal és 
csekélyebb részben az akadémiai pályázatokkal folyton érint-
kezésben maradunk. Ezt a j án l j a a színházak m ű f a j i megosz-
lása is és, amint látni fogjuk, a színtörténet egyéb mozzanatai 
is rávilágítanak drámairodalmunk kialakulására. Színháza-
ink előadásai a kor ízlését is jelzik. 

1875-ig csak egy magyar színháza volt Pestnek: a Nem-
zeti Sz/ínház és eddig az időig ez foglalta magába az összes 
^drámai műfa joka t . Ez az együvészorítás azt jelenti, hogy 

1 Koszorú 1884.: 44. sz. Szántó K.: Told y István drámái. 



színházunk egyúttal operaház is volt; s bár ez megnehezítette 
a drámairodalom fejlesztését, mégis szükséges volt, mert a 
dráma maga nem t u d t a volna fenntar tani a Nemzeti S2Í111-

házat.2 A színigazgatók vallomása szerint jobban vonzott az 
opera, amelyre még »a „nagy nemeit város", Budapest német 
lakói is e l jár tak. Az első változás ezen az állapoton a nép-
színmű megszületésével történt, mert ennek mindig nagy 
sikere, vonzó ereje volt. Most már lehetett arra gondolni, hogy 
az operát „kitelepítsék" a Nemzeti Színházból. 1870 körül 
meg is indult a mozgalom, kimondották a dráma és opera szét-
választását, megkezdték az Operaház építését. De ekkor 
várat lanul az történt, hogy egyelőre nem az operát vitték el 
a Nemzeti Színházból, hanem legvonzóbb műfa j á t , a népszín-
művet, míg az opera még egy évtizedre ot tmaradt . 1875. okt. 
15-én ugyanis megnyílt a Népszínház. Országos gyűjtésből s 
a főváros adományozásaiból épül föl, a főváros tu la jdona lett, 
melyet a főváros mint birtokos 3 évre adott ki vállalkozóknak. 
Először Rákosi Jenő veszi kezébe a Népszínházát. Ő lemond 
a t ragédiának és a magasabb komédiának az előadásáról, 
de hosszú ellenkezés u tán magának foglalja le a népszínmű-
vet, a víg múzsát, bohózatot, énekes darabokat és kapu t nyit 
az operettnek. Voltakép ugyanis nem a népszínműnek épült 
a Népszínház, hanem a város alsóbb néposztályainak, s amely-
ben a népszínművet különösen felkarolják.3 

Tehát a Nemzeti Színháznak megmaradtak az opera és 
a magasabb f a jú dráma. Ez is nagy hasznot jelentett a drá-
mairodalom szempontjából; több tere volt a sz ínpadnak a 
magasabb dráma fejlesztésére. Hisz eddig, mivel körülbelül 
minden másodnap operai előadás volt, a 3—4 magmaradt 
napon főleg népszínművek jár tak. De másrészt közönségének 
és előadható da rab ja inak igen nagy részét elvesztette a Nem-
zeti Színház. Kzért kénytelen idegen darabokat adni, három-
szor, négyszer annyit , mint magyart . Továbbá az 1876—84-ig 
tartó időben is, ameddig az opera a Nemzeti Színházban 
marad, e jobban vonzó opera kerül túlsúlyra, hisz minden 

- PiauLay Ede: Drámairodalmunk a Nemzeti Színház megnyitása 
óta. (Kisf. Társ. Évi. 1884.) , 

:i Verő Gv. : Blaha Lu jza és a Népszínház Budapest színi életében. 
1926. 86. 1. 



másnap operát adtak. így marad ez 1884 nyaráig, mikor 
szept. 27-én megnyílik az Operaház is. (Utolsó operai előadás 
a Nemzeti Színházban 1884. jún. 30-án.) Ez a dá tum ú j kor-
szakot kezd a Nemzeti Színháznál: most már kizárólag a 
magasabb drámai művészet csarnoka lett. Meg is látszik ez 
1884-től kezdve eredeti magyar műsorán, melyen új roman-
tikus mese- és történeti drámák, társadalmi-drámák és víg-
játékok szerepelnek. / 

Van színháza Budának is: télre az ódon Várszínház és 
nyár ra a Budai Színkör. Ezeknek önálló jelentőségük nincs. 
1884-ig a téli szezonban a Nemzeti Színház személyzete tar-
tott ott hetenként előadást; nyár ra néha k i ad ják egy-egy 
vidéki társulatnak. 1884-ben Feleki Miklós télen is önálló tár-
sasággal vezeti, de csak egy télen át ; csak 1885 tavaszáig 
b i r ja . Ezután a Nemzeti Színház és, a Népszínház, ma jd 
1887-től az Opera és a Nemzeti Színház já tszanak benne. 
Eredeti műsora a budai sz ínházaknak nincs. Még Feleki alatt 
is csak néha kerül színre egy-egy kevésbbé értékes eredeti 
mű. E^ért az egész fejezetben csak a Nemzeti Színház és a 
Népszínház műsorát t a r t j u k szem előtt. 

Előt tünk van a Nemzeti Színház teljes napi műsora a 
80-as évekből. Igazgatója, a kiváló műveltségű Pau l ay Ede 
tetemesen kibővíti műsorát. 1881—82—83 nyarán a szezon-
nyitáskor ciklusokat rendez régi magyar darabok felúj í tásá-
val. 1881-ben aug. 11 — 15-ig: A Philosophus (Bessenyei); 
Mátyás király, vagy a nép szeretete jámbor fejedelmek 
jutalma (Szentjóbi Szabó L.); Az esküvés (Gombos Tmre); 
Iréné (Kisfaludy K.) ; Szerelem és champagnie (Gaal József) 
kerül színre. 

1882-ben mintegy folytatását a d j a az első ciklusnak, mely 
még XVIII-ik századi darabokkal vette kezdetét s közel fél-
századot ölel fel; ez a ciklus pedig az 1820-as évekkel kezdő-
dik és a 40-es évekkel végződik. A ciklust a következők 
a lko t j ák : aug. 19. Áldozat (Vörösmarty); aug. 20. A Dárday-
ház (Kisfaludy S.) ; aug. 25. Első László és kora (Czakó Zs.) ; 

I. Nemzeti Színház. 



aug. 27. Tisztújítás (Nagy Ignác); aug. 28. Fiatal házasok 
(Csató Pál) és Közös ház (Fáy András). 

1885-ban még a 40-es évek gazdag drámairodalmában 
állapodott meg; csak Kovács Pál kis vígjátéka való a követ-
kező évtizedből. Színre kerülnek: aug. 12.: Mic bán családja 
(Szigligeti): aug. 13.: örökség (Obernyik K.) ; aug. 15.: Magá-
nak akart s másnak kért (Kovács Pál) és Országgyűlési szál-
lás (Vahol I.); aug. 17.: Kalmár és tengerész (Hugó Károly). 

Elszórtan 1881. előtt s 1883. után is adott elő egy-egy 
felújított régi darabot; ilyenek: 1880. márc. 21.: Két Barcsay 
(b. Jósika); 1880. aug. 29.: ÍV. László (Dobsa L.) 1880. szept. 
19.: A kegyenc (Teleki L.) : 1881. ápr. 27.: Báró és bankár : 
1885. márc. 5.: Bibor és gyász (Hegedűs Lajosé 1856-ból) 
1886. márc 29.: Mátrai vadászat (Fáy András). 

Nagy eseménye volt a Nemzeti Színháznak, hogy Paulay 
1883. szept. 21-én színre hozta Az ember tragédiáját. Monda-
nunk sem kell, hogy irodalomtörténeti jelentőségé, a közszel-
lemre gyakorolt hatása mellett nagy sikere is volt a színre-
hozással a színháznak. Kisebb mértékben ugyanígy volt a 
Csongor és Tünde színrehozatalával 1879. december 1-én, 
mely szintén Paulay érdeme; s ezt aztán Vörösmarty szüle-
tésének évfordulójára többször előadták (dec. 1.) (két esetben 
az Áldozatot.). Ilyen kegyeletes ünnepet iilt még február 5. 
körül Kisfaludy Károly emlékére, de darabjai t máskor is 
elég sűrűen játszották. Paulay kezdte színrehozni Jókai dra-
matizált regényeit is, pl. az „Aranyember" sikere (1884. dec. 
3.) bizonyítéka jeles dramatizáló érzékének. A „Fekete gyé-
mántok" már nem vált be (1885. okt. 9.). 

Hasonlóan merész, de sikeres újí tása Paulaynak az, hogy 
a régi görög és latin színdarabokat is színrehozta. A 80-as 
években kezdte e sort Antigonéval, majd Plautus Miles glo-
riosusával (1882. okt. 13.) és a következő évtized elején Ajas 
(Soph.), Kyklops (Eurip.) kerültek színre. Ezekkel együtt a 
világirodalom ú jabb klasszikusait is felújí tot ta: Calderon, 
Goethe, Lessing, Schiller, Beaumarchais kerültek színre a 
80-as években. Az utolsó évben 1889. október 4-én Ibsen 
„Nórá"-ja is. 

így teljesítette Paulay a Nemzeti Színház egyik hivatá-
sát: kultiválta a régi magyar és idegen klasszikus írókat. De 



amint Iái ni fogjuk, hivatásához híven nem hanyagol ta el az 
élő idegen, főleg f ranc ia írókat sem és fejlesztette az élő nem-
zeti d rámairodalmat is. Pau lay p rog rammja felölelte az egész 
művelt világ cl ráma irodalmát — ír ja PaJtaki J. A magyar szí-
nészet történetében4 — „A régi és ú j magya r d r áma í rók mel-
lett szóhoz jutot t itt a német, osztrák, angol, dán, spanyol, 
olasz és f ranc ia drámairodalom; színre kerültek a régi görög 
klasszikusok: ú j ra fel lendült a Shakespeare-kultusz. Az egész 
művelt világ drámai roda lma képviselve volt itt Euripidestől 
Ibsenig". Ezt pedig a népszínmű, még inkább az opera el-
válása tette lehetővé! 

P a u l a y a magyar és idegen művek el já tszására k i tűnő 
művészgárdával rendelkezett . A legkiválóbb volt Szigeti 
József, ki korával együt t mélyül t jellemszínészi tehetségé-
ben s igazi odaadással, átérzéssel, komolysággal játszott . 
Méltó p á r j a szintén a régi nemzetségből Prielle Kornélia, ki 
sokféle szerepben egyforma rátermettséggel játszott. Az ú j ab -
bak közül Jászai Mari kezdte meg ez években fényes pá lya-
fu t á sá t ; a nagy tragika már játszotta ezidőben egyik híres 
szerepét, az Antigonét: a fiatalok között volt Rákosi Szidi. 
Vizváriné stb. Kitűnő f é r f i gá rdá j a is volt Pau laynak . Tag ja i : 
Halmi Ferenc, Nádai Ferenc, Vízvári Gyula és mások. 

Emlí te t tük már, hogy az élő nemzeti drámairodalomból 
milyen m ű f a j o k szerepeltek a Nemzeti Színház műsorán. 
Ezekben a fo rmákban a kor lelkülete, ízlése fe jeződik ki. 

Az újromantika. Jellemző a korra az ú j romant ika is. Ez 
i rány szellemtörténeti gyökerét még nem lá t ja tisztán az iro-
dalomtörténet . Mindenesetre idegen forrásai is vannak , de a 
korviszonyokból is sar jad . 5 A róla szóló felfogásokat így fog-
la lha t juk . sű r í the t jük össze: a magyar ú j romant ika egyrészt 
ellenhatás a színpadon évtizedeken át uralkodó Szigligeti-
i ránnyal szemben. A Szigligeti-irányt a nagy színpadismeret , 
a ha tásnak ebből f a k a d ó kiszámítása, száraz józanság, a fan-
tázia köznapisága, nyelvi költőietlenség jellemzi. Fezzel szem-
ben az ú j romant ika költőibbé és mégis színszerűbbé. szín-

4 J. 111. 152. I. (1921.) 
5 Foglalkoznak e kérdéssel Beöthy Zs., Gyulai P., Alszeghy Zs., 

Bart lm J., Galamb S., Szerb A. 



padon is hatásossá akar ja tenni a drámát . A hideg színi 
hatással szemben belső szépségre, költőiségre törekszik. Esz-
közei, melyekkel ezt a hatást eléri: a képzelet szabad csapon-
gása, az érzelmek nagyobb és naivabb szerepe, a színes, zeng-
zetes költői nyelv a képek halmozásával és a szépen folyó 
iambusok. Ezzel szemben azonban a jel lemrajz, a lelki világ 
fejlesztése, motiválása nem erős oldaluk. A költőiség pótolja 
a számító értelmet. Ez az i rány tehát a fantázia és a költői 
nyelv reakciója. 

Fel fogják úgy is, mint politikai változást kísérő ellen-
hatást . „Az előző évtized drámái főképen a nemzeti tá rgyakat 
kedvelik, vagy egyéb drámai mondanivalóikat is erősen nem-
zeti érzésű és hangula tú miliőbe illesztik bele. S ehhez illően 
természetesen dikciójukat is pathet ikusabbá és szónokiabbá 
hevítik. Az ú j iskola e téren is reakciót jelent. A kiegyezés 
t á j é k á n élő nemzedék nem lá t ja már a magyarságot létének 
gyökereiben fenyegetettnek, érzi már a nemzeti életnek ké-
nyelmes biztosítottságát és így nem ta r t j a annyira a maga 
tisztének a nagy nemzeti önfenntar tás szolgálatába sietnie. 
Csapongóbb és könnyedebb tá jékokra lordul. A nemzeti tár-
gyakat vagy elhanyagolja, vagy csak mint érdekes, mint 
témájához épen jól találó couleur localet. aláfestésnek alkal-
mazza s ennyiben a régi hazafias drámának ellenhatása/ '3 

Ezt az irányzatot Rákosi Jenő indít ja meg a kiegyezéskor 
első darabja iva l ; a 70-es években virágzik és még a század 
végére sem iil el hullámzása, sőt vannak, akik a XX. sz.-ban 
is keresik kirezgését. Rákosi mellett Dóczi Lajos, Bartók 
Lajos működnek ez i rányban, egy ideig, pá lyá ja kezdetén 
Csikv Gergely is, de Gyulai bírálataira elhagyta e teret. 
Váradi Antalt regényes színdarabjai , Somló Sándort darab-
ja inak poétikus levegője csatolja ez i rányhoz: Csepreghy 
Ferencet pedig egy darab ja : A vízözön 1876. 

Legkarakteriszt ikusabb ha j t á sa e romant ikus szellemnek 
a mesedráma.' Fővonása. lényege a teljes elszakadás a reali-
tástól. Kiemelkednek a térből: irreális, nem létező, mesebeli 
országban j á r n a k jórészt, vagy legendás, romantikus korba 
lépnek: e lszakadnak az időtől: nincs korrajz, korszellem: 

6 Galamb S.: Rákosi Jenő. Irodalomtörténet 1920. évf. 
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meseszerű világ tárul elénk. Műfa j i l ag mind vígjá tékok; 
ugyanis alapeszméjük az, hogy az igazi szerelem győz min-
denen. Meséhez illően a sors mozgat ja a játékokat , nincs itt 
lélektani motiválás, a cselekvény fordulata sohasem lelki 
átalakulás, lelki élmény, hanem inkább logikai művelet ered-
ménye; külső akadályok vígjá téka ez. 

E mesedrámák sorát Rákosi Aesopusa kezdi 1866-ban 
s az egész csoportot a 80-as évekig a következők a lko t ják : 
Dóczi Lajos: Csók (1871.), Rákosi Jenő: Szerelem iskolája 
(1873), Csiky Gergely: Jóslat (1875.) és Ellenállhatatlan (1878). 
Ezek közül Aesopus, Csók, Jóslat a 80-as években is kedvelt 
darabok a Nemzeti Színház műsorán. Hozzájuk já ru l a 80-as 
években a l í rában számottevő Bartók Lajosnak „A leg-
szebb" című mesedrámája. 1879. decemberének utolsó 
hetében kerül ugyan színre (dec. 21-én), de a következő 
tavaszon a ra t j a sikerét és csakhamar lekerül a műsorról. 
Tárgya : Lesbos ura feleleveníti a szépségverseny régi szoká-
sát, hogy kicsapongó fiát a legszebb leánnyal összeházasítsa. 
A bonyodalmat az okozza, hogy a titkon megbízott verseny-
bí rák köziil az egyikből házsártos felesége kicsalja a titkot, 
a verseny célját s így a titok köztudomásúvá lesz. Megkezdő-
dik a versengés a b í rák kegyeiért. Lesbos leányai, a kisvárosi 
görög hetérák sürögnek, forognak a versenybírák körül. Az 
archon elcsapja a versenybírákat és ú j a k a t bíz meg. Végre 
'az archon fia hirtelen megnősül. Dolgozatunk határaiból ki-
'esik az egyes művek részletes elemzése, csak annyit jegyzünk 
'meg erről, hogy a mesedrámák sorának ez már erőtlenedő, 
gyengülő képviselője. A mesedráma még egyszer fellobban 
1896-ban, Dóczi L. Elli nórjávai s ezzel kialszik. 

E mesedrámák világához áll igen közel (bár nem szok-
ták közéjük sorozni) Somló Sándor „Első szerelem'' című víg-
játéka, (előadták a Nemzeti Színházban 1885. márc. 29-én): 
melyet az akadémiai Teleki pályázaton tüntettek ki (1884.). 
Ez időben még csak vidéki városok színésze Somló, a Nem-
zeti Színházban még csak vendégszerepel, de évek múlva ki-
váló tagja és igazgatója is lesz. Munkássága mindvégig a 

7 Szerb A.: A magyar ú j romant ikus dráma 1927. Irodalomtörténeti 
füzetek. 17. sz. 



romantikus dráma területen mozog s Dóczi, Rákosi mellett 
ennek fő a lak ja . Az „Első szerelem" első jelentékeny műve. 
— A nőgyűlölő görög Agenor (volt korinthi király) fiát meg 
akar ja óvni a nőktől, magányban neveli, de itt is találkozik 
eggyel, kinek mindjár t rabja lesz s kis küzdelem u tán Agenor 
is lemond akaratáról , hisz ő is szerelmes lett. Leander boldog 
lesz Aglayával. Ugyanazon szerkezeti és jel lemrajzi hibák, 
ugyanaz a naiv bá j , poétikus és idillikus hangulat találhatók 
benne, mint ál talában a mesedrámákban, de talán kevesebb 
homályos álomszerűséggel. 

A mesedráma csak egy, de mindenesetre jellemző cso-
port ja az ú j romant ikának . Rákosinak a 80-as évek előtt is 
vannak már más természetű romantikus művei, Váradi Antal-
nak is regényes színdarabjai ( l amóra, Iskarióth stb.). Csiky 
is írt egyebeket a mesedrámákon kívül. A 80-as években 
Dóczi Lajos is szerepel az „Utolsó szerelem" és „Széchy Mária" 
című műveivel. Rákosi Jenő és Dóczi a „Kávéforrás" körében 
a legjobb viszonyban voltak egymással. Rákosi az „Emlékezé-
s e k é b e n megvallja egymásra való hatásukat . Dóczit a kor-
társak Rákosi szellemi gyermekének tekintették, ki magas 
állami hivatala mellett is művelte mindig a drámát. Az utolsó 
szerelem Nagy Lajos va jdá járó l , a sokszerelmű Laczfi Apor-
ról szól, ki becsületből leköti szavát királyának, hogy elveszi 
Drugeth Máriát s ez lesz utolsó szerelme. De a velencei hada-
kozáskor megszereti a páduai fejedelem leányát s Nagy Lajos 
látva igaz szerelmét, feloldozza szava alól. Dóczi ezt is, mint 
az ismerős tárgyú Széchy Máriát az újromantikusok szabad-
ságával dolgozta fel a jellemek és történeti hűség szempontjá-
ból. Ugyanez a fő vonása Rákosi Jenő „Endre és Johanna" 
című művének, mely ez irány legnagyobb stílű darab ja . Kár, 
hogy mély tragi kai alapgondolatát (hogy a zord és erkölcsi 
szigorban nevelt k i rá lyf iú eltávolodik a könnyebb vérű Jo-
hannától), a mese fordulatai csak erőltetve viszik a t ragiku-
mig. Bartók Lajos is ír két történeti d rámát ez évben. ..Kendi 
Marg i t éban Báthory Zsigmond féltékenvkedését ra j -
zol ja testvére, Báthory Boldizsár iránt és ennek neje. Kendi 
Margit bűnhődik azért, hegy férjét nagyravágyásból a feje-
delem ellen lázadásba vitte. „Thurán Anna" Mátyás király 
idejében, a cseh husziták felvidéki garázdálkodása közt ját-



szik. a csehektől körülzár t Bár t fán. Izgalmas jelenetek u tán 
minden jóra fordul . Visszatér T h u r á n Anna f é r j e a város fel-
szabadí tására s Anna megmentésére. Bartók költészetének 
ezek a legérettebb gyümölcsei. Történelmi levegő hat ja át, de 
je l lemrajzolásában fogyatékosságok vannak, jelenetei közben 
színszerűtlennek, nyelve keresett. 

Az ú j romant ika i r ányának , különösen a mesedrámának 
nagy ellensége volt Gyulai Pál. Ő f á j l a l j a , hogy Szigligeti 
egyre r i tkább lesz a színpadon az ú j romant ikusok miatt , ak ik 
„megvetnek minden hagyományt , lábbal t a p o d j á k a történel-
met s a képzelet céltalan korlá t lanságát t a r t j á k a költői fel-
fogás vi lágának". Ez az ú j i rány „Shakespeare leggyöngébb 
műveinek leggyöngébb oldalait utánozza s e mellett éppen 
Shakespeare ellenére e lhanyagol ja , sőt nem is t a r t j a szüksé-
gesnek az emberi szív és viszonyok hű ra jzá t s a cselekvényt 
anná l költőiebbnek hiszi, mennél inkább hiányzik benne a 
józan ész"".8 Sem Rákosit, sem Dóczit, sem Bartókot nem 
engedte Gyulai az Akadémiában megju ta lmazni (1. a II. fe je-
zetben.) 

A mondot takat összevéve nem csodálhat juk , ha irodal-
munk u. n. „nvugatos" csoport ja Rákosit úgy üdvözli, mint 
aki d r ámáinak i rányával először üt rést az akadémikus i ránv-
nak, a nemzeti klasszicizmus i r ányának falán." 

A Nemzeti Színház műsorának többi történeti színű 
d a r a b j a a hagyományos utakon jár . Nem sok található: a 
romant ikus i ránytól elfordult Cs ikynek „Nórá"- já t , a k u r u c 
felkelés utáni idők bécsi udvarának köréből, „Spartacus"-áit 
a római rabszolga vezérről, Buda visszafoglalásának 200 éves 
évforduló já ra írt „Petneházy"- já t és Szász Károly „Bölcs 
Salamon"- já t ad ták még elő. A Nemzeti Színház műsorában 
csak az említettek szerepelnek: Bar tók: A legszebb 1879. 
dec. 21.; Dóczi: Utolsó szerelem 1884. jan l t . : Bar tók: Kendi 
Margit 1884. márc. 28.: Cs iky: Nóra 1884. okt. 22.; Somlyó: 
Első szerelem 1885. márc. 29.; Rákosi: Endre és Johanna 1885. 
dec. 11.: Cs iky : Spar tacus 1886. ápr . 9.: Dóczi: Széchy Mária 

8 Bud. Sz. 1875., 18. sz. és Ellenőr 1877., 63. sz. (Újra: Kritikai dolg. 
ú j abb gyűjt.) 

9 Kosztolányi D.: Rákosi Jenő. Nyugat 1920. évf. 



1885. má j . 16.; Csiky: Petneházy 1885. szept. 1.; Bartók: 
Thurán Anna 1888. okt. 5.; Szász K.: Bölcs Salamon 1889. 
jan. 29. 

Vannak ezeken kívül elő nem adott, de megjelent törté-
neti t á rgyú művek is a 80-as években. Koroda Pál „Alkibia-
desz"-e (tragédia) az athéni vezérnek a történelemből ismert 
szerepéről szól. Célt tévesztett mű! Alkibidesből nem tragikus 
hőst, hanem kalandort teremtett s előadására színszerűtlen-
sége miat t sem lehetett gondolni. Somló Sándor „Gorgó" című 
tragédiája akadémiai dicséretben részesült 1887-ben (Pozsony-
ban elő is adták). Könyvalakban áta lakí tva jelent meg. Tibe-
rius császár idejéből veszi tárgyát s Gorgó lelki viaskodását 
lá t juk, midőn a császárnak Róma felett zsarnokoskodó ked-
vese, Tomyris iránit érzett u tá la ta harcra kel szívében a f iúi 
szeretettel, midőn Tomyrisben az őt szerető any já t ismeri meg. 
Előadása, hangja ezt is az új^onran'tiktxsok közé sorozza, mint 
másik művét. V arsányi Gyula: „Uria" című t ragédiá ja 
( Leleki pályázaton juta lmat nyert 1889-ben; könyvalakban 
1890-ben) a biblia egyik 'történetét dolgozza fel: Dávid sze-
relmét Betzabe iránt. Hőse a fér j , Uria. Dávid vezére, kinek 
t ragédiájá t a királya iránti hűség és megsértett szerelme közti 
összeütközés okozza. 

Ha még megemlí t jük az utolsó évekből az Akadémia 
Kóczán pá lyázatán kitűntetett műveket : Szász Károly: ..At-
tila halála " (1888.) és „István vezér" (1889.): Gabányi Árpád: 
„Pogány magyarok" című művét (1890.) (mind megjelent) és 
az elsőnek elmarasztalt versenytársát, Váradi Antal: „Hún 
utódok" című művét, mely színre is (1890.), könyvpiacra is 
került, azt hisszük, hogy a 80-as évek romantikus és történeti 
levegőjű műveit át tekintet tük. 

A társadalmi színművek. Sokkal egyetemesebb és 
mélyebb a talaja drámairodalmunk másik i rányának, a tár-
sadalmi drámának.10 A kiegyezés u tán kialakuló társadalmi 
(városi, polgári) élet a gyökere az ú j kedvelt m ű f a j n a k . Ez a 
társadalom szereti a maga problémáit, kisszerű életét a szín-

10 A komolyhangú társadalmi drámáról 1. Galamb Sándor: Huszonöt 
év a magyar társadalmi dráma történetéből. 1926. Irodalomtörténeti 
füzetek, 3. sz. 



padon látni, mert a megváltozott szellemű korszak, a fej lődő 
nagyvárosi szalon-élet ú j kérdéseket, helyzeteket, ú j életet és 
problémákat vet az emberek elé. Ennek a kornak a társadalmi 
komoly dráma és még a társadalmi vígjáték a legjellegzete-
sebb, legéletbevágóbb megnyilvánulása a dráma terén, ö n -
magát nézi, önmagát vetíti ki őszintén. Ezzel érvényesül a 
drámában is a realizmus. 

Idegenben is talált rá ösztönzést. A Nemzeti Színház mű-
sora tele van külföldi, főleg francia társadalmi színművekkel, 
melyek a század közepén születtek. Seribe, if j. Dumas, Sar-
dou, Feuillet, Oh net, Pa i Heran, Augier, Dreyfus, Meilhac, 
Daudet stb. művei töltik meg a műsort. A mi társadalmi drá-
mánk is francia vágásba zökken s nem is tud szabadulni 
belőle. Átveszi a témákat, színpadi technikáját , fogásait, fő-
alakjai t s többé-kevésbbé igyekszik honi, magyar színt adni 
neki.11 

De némi kis előzményre is tekint ekkor már vissza ez az 
irány. A 70-es években b. Jósika Kálmán még idegen témájú 
társadalmi drámát ír, Toldy István már magyar földre teszi 
lábát; Kazár Emil, Bercsényi Béla, Almási Tihamér segítenek 
az úttörésben. Sietteti a fejlődést a Nemzeti Színház is, mely 
a népszínmű kiválása után műsor nélkül maradt s társadalmi 
színműre hirdetett pályázatokkal akart magán segíteni. Egy 
évtizednyi kísérletezés után 1880. jan. 23-án Csiky Gergely 
„Proletárok" című műve a Nemzeti Színház színpadán meg-
teremtette az eddig vajúdó magyar társadalmi drámát. Ettől 
kezdve az idegen és egyre sűrűbben keletkező magyar dara-
bokkal a társadalmi dráma foglalja le a Nemzeti Színház mű-
sorát. 

A kor eredeti magyar társadalmi drámái a következők: 
1880. jan. 23. Csiky G.: Proletárok; 

nov. 26. Bercsényi B.:A váltó; 
1881. márc. 2. Porzsolt K.: A párba j ; 

okt. 14. Balázs S.: Amerikai párba j ; 
okt. 28. Csiky G.: Cifra nyomorúság; 

11 Francia mintáink beható ismertetését és jellemzését adja Lázár 
Béla és kimutat ja , hogy azok realizmusa csak „félréa'lizinus". „A tegnap, 
a ma és a holnap". I. 1896. 



1882. 

1883. 

1884. 

1885. 

1886. 
1887. 
1888. 

1889. 

jan. 13. Ábrányi E.: Az első; 
febr. 5. Szigeti J.: Rang és mód; 
ápr. 28. Csiky G.: Anna ; 
okt. 20. Csiky G.: S tomfay család; 
nov. 17. i f j . Ábrányi K.: Marianne: 
febr. 23. Csiky G.: Bozóti Márta ; 
nov. 23. Csiky G.: Cecil házassága; 
jan. 1. i f j . Ábrányi K.: Olga; 
nov. 12. Mérai Horvát K.: Egy asszony története: 
febr. 20. Hetényi-Hevesi: A harmadik ; 

Almási B. Tihamér : Az aranylakodalom 
Csiky G.: A sötét pont: 
Beniczkyné: Rhea grófné; 
Bercsényi B.: Az ú j élet: 

jan. 14. Csiky G.: A vasember; 
febr. 3. Karczagh Y.: A hitves; 
febr. 18. Beniczkyné: Edi th ; 
okt. 26. Csiky G.: D iva tkép ; 
márc. 29. Dóczi L.: Vegyes párok: 
okt. 25. Kabos E.: Éva; 
dec. 20. Abonyi Á.: Nehéz sebek.1" 

nov. 20. 
22. 
2. 

14. 

jan. 
dec. 

Két társadalmi dráma nem a Nemzeti Színházban került 
színre: Csiky G.: „Szép leányok" c. (népi elemek!) a Nép-
színházban (1882. máj . 4-én) és Torkos László: „A lej tőn" c. 
(a Budai Színkörben 1884. jún. 20-án). Az utóbbi nem jelent 
meg nyomtatásban, a napi krit ikák nem sok jót mondanak 
róla. 

Amint a műsor is muta t j a , Csiky Gergely volt a korszak 
legtermékenyebb d rámaí ró ja : kortársai ezért a 80-as éveket 
Csiky-korszaknak emlegették. A romantika országából tért 

12 Bayer József: „A magyar drámairodalom története" c. művében 
felsorolja 1867-ig a Nemzeti Szinház eredeti, ú j darabjainak címét. A leg-
újabban, pár évvel tovább haladva, Csabiben Károly a „Drámaíróink" 
című művében (1927.) t á rgya l ja részletesen az 1866—71-ben előadott ú j 

-darabokat. Pataiky József pedig „A magyar színészet történe/te" című 
könyvében a Nemzeti Szinház történetét Paulay Ede haláláig ismerteti 
vázlatosan, azonban az eredeti magyar műsort nem dolgozza fel és nem 
is közli. Ezért t a r t juk közlését szükségesnek. 



át a társadalmi dráma terére. 1878—79 telén Párizsban volt, 
járta az ottani színházakat, melyekben a társadalmi darabok 
uralkodtak s ezek irányították, terelték Csikyt a társadalmi 
drámához. Látta a társadalom félszegségeit, betegségeit s 
javító céllal vitte őket színpadra s komoly életberendezést 
hirdetett. Szinte fájdalmasan érinti az embert az a sok nyo-
morúság, az a sok társadalmi bűn., melyeket drámái elénk 
tárnak, bár a sötét színt humorral enyhíti s a megoldást is 
békésen intézi el. A Proletárok-ban a társadalom azon sze-
rencsétlenek muta t ja be, kik léhaságukban a jóhiszemű embe-
rek kegyelemadományaiból tengődnek és csalják a világot. A 
vagyoni érdekből vagy kényszerűségből való házasság bántó 
motívuma itt is, a többi darab jaiban is előfordul. A Cif ra nyo-
morúság, a tisztviselők nyomorúságos helyzetét muta t j a be. 
A Stomfay családban is a társadalom hibáit, gyarlóságait lep-
lezi le az örökségre vadászó rokonok viselkedésével, a hal-
dokló gentry Stomfainak a halálos ágyán kitudódó múlt jával : 
most gondoskodik törvénytelen leányáról s annak anyjáról . 
Bozóti Márta című műve majdnem a tragikumig viszi a nyo-
morúságot. Márta, hogy gyermekét titokban felnevelhesse, 
nevét odaadja egy uzsorás aljas üzelmeihez. A vasember 
pedig már polgári tragédia: a meggazdagodott Bárdi gyáros 
ellenzi, hogy fia az elszegényedett nemesi Szentgáli család 
leányát vegye feleségül. Ellenállását annyira erőszakolja, 
hogy a fiatalok halálba mennek s Bárdi mindenkitől elha-
gyatottan bűnhődik kevélységééirt. Csikynek majdnem min-
den drámájában szerepel egy bűnfolt valamelyik nőalakjá-
nak múlt jában. A sötét pont-ban is helytelen társadalmi 
viszonyok viszik rá a nőt, hogy kacérkodásával egy férf i halá-
lát okozza s most az a bűnhődése, hogy a miatta öngyilkossá 
lett tiszt testvérébe lesz szerelmes. 

Csiky a magyar polgári társadalomból vette alakjai t , de 
inkább csak alakjait , míg maguk a mesék már nem mindig 
a speciális magyar jelleget tükröztetik. Hibáztatta is Beöthy 
Zsolt nála a speciális magyar szín hiányát. A francia dráma-
írók hatásának tudha t juk ezt be. De a társadalom nagy érdek-
lődéssel fogadta a darabokat, hisz ezek a hatáskeltés minden 
eszközével rendelkeztek: a szerkezet biztos volta, a hatásos 
jelenetek, a nyugtalan élénkség a jelenetekben, fordulatos 



nyelv, a mese érdekessége meghozták gyümölcsüket. Csak a 
lélektani elsiklásokat kifogásolja a krit ika. 

Csiky ha tásának tu l a jdon í tha t juk a társadalmi d ráma 
megerősödését, fellendülését. Csak egy-párt említünk meg 
követői közül. Magyar a lakja iér t és levegőjéért emeljük ki 
Szigeti József művét , a „Rang és mód"-ot. Két (testvérről szól: 
Banai Gábor méltóságos úrról s Banai Gerőről, a falusi gaz-
dáról. Gábor felesége, a dölyfös asszony hozza összeütközésbe 
őket. Egyébiránt a Nemzeti Színház Szigligeti Ede u tán leg-
többet Szigeti Józsefnek köszönhet. A kiváló előadó művész 
1846-tól kezdve gyarap í t j a a műsort vígjá tékaival és nép-
színműveivel és Szigligeti da rab ja i mellett legtöbb estét az 
ő darab ja i foglalnak le. Ábrányi Kornélnak, ki a regényírás 
területéről kalandozott a drámához, mindkét da rab ja az 
arisztokráciát és az alsóbb osztályt á l l í t ja szembe. Mérày 
Horváth Károly da r ab j a : „Egy asszony története" a szere-
lemnek a házasság fölötti jogát látszik hirdetni, a „rouék" 
morálját . Alapeszméje: a szerelem szerencsétlenné teszi azo-
kat, akik nem hal lgatnak bármily körülmények közt is a sza-
vára . „A házasság törvénye összeütközött a szerelem törvé-
nyével. A szerelem törvénye Isten törvénye!" (IV. fel v.). Elő-
kelő szalon világban játszik; a házastársak nem egymásban 
ta lá l ják fel boldogságukat. Nemcsak formában, de gondolko-
zásban is a f ranc iák taní tványa. Nagy port vert fel e d ráma 
körül a Nemzeti Színház drámabírá ló bizottságának az a 
kívánsága, hogy az író művének befejezését a színpadra ala-
kítsa át. (Könyvalakban „Nő" címen jelent meg). Beniczkyné 
drámái méltó p á r j a i regényeinek; van meseleleménye, de 
nincs ereje azok dramatizálására. „Edith"-jét „Nem ismerem 
a múlt történetét" című regényéből írta. Dóczy Lajos: „Vegyes 
párok"- ja sikerét csak aktuál is t á rgyának köszönhette: el-
szegényedett keresztény nemes házassága a vagyonért egy 
kitért gazdag zsidó-leánnyal. A szerző megvallja, hogy ezek 
a vegyes párok „hideg úton vannak össze habarva. Az egyik 
részről a szegénység, a másikról a hiúság a vőfély. Eleinte a 
f ia ta l vér elhiteti mindegyikkel, hogy szeret és hogy szerette-
tik . . . Az első összetűzésnél eszébe jut az egyiknek, hogy 
magas rangját , a másiknak, hogy vagyonát és hitét áldozta 
fel, s kész a földi pokol" (l. felv. 1. jel.). Ám a dráma végére 



a fé r f i valóban megszereti a nőt, mert — itt a szerző zsidó 
szempontú tendenciája — a természet nem csinál különbsé-
get; „ahol két szív találkozik, ott eltörpül, semmivé lesz min-
den, amit a szeretet nélküli emberek nagynak néznek: rang 
és gazdagság, f a j és szokás". (III. felv. 20. jel.). Silány m ű 
a natural is ta elbeszélőnek, Kabos Edének d r á m á j a : „Éva". 
Hősnője, Éva eltékozolja fé r je szeretetét; a fér f i mást szeret 
meg. Éva kétségbeesetten vissza aka r j a hódí tani fér je szere-
tetét, de már késő. Erre fegyvert fordít maga ellen. Elhibá-
zott alkotás. Van benne egy szereplő, Paragon Iván építész, 
a fér jnek. Yégh Albertnek jó szelleme, ki oly ügyetlenül bo-
nyol í t ja a darabot, hogy a première „kaca jba fu l lad t" s 
másodszor már nem is ad ták elő. 

Amint lát juk, a 80-as évek megteremtik a társadalmi 
d rámá t ; abszolút értékeket nem találunk, azért még Csiky 
da rab ja i is lekerülnek a század végén a színpadról. Ezek a 
d r á m á k nem igen t u d j á k levetni a francia színt s magyaros-
ság h iányában nem is vernek gyökeret. Beöthy Zsolt így ír 
ró luk: „A magasabb dráma hűtlen lett a régi hagyományok-
hoz. Oly iskolához látszik szegődni, mely külföldön képző-
dött s eszmekörét és műelvét egyként idegen gondolkodás, 
idegen természet sajátságaiból merítette. A francia szellem 
ha j lama a kicsiszolt, kiköszörült forma túlbecsülésére s nehéz 
társadalmi problémáknak könnyedén vett megoldására, vagy 
inkább összezavarására : ebben gyökerezik a modern dráma-
iskola".18 De hozzávéve még a 70-es éveket is, e két évtized-
nek e szempontból az úttörés szerepe jut.14 

A kor megtermi a maga társadalmi vígjátékait is, mint-
egy a komoly i rányú és hangula tú társadalmi d rámának víg 
nemben való kiegészítéséül. Amiket annak irányáról, jellegé-
ről, vonásairól mondottunk, á l lanak ezekre is. Itt is tapasztal-
ható az, amit Gyulai megró a Nemzeti Színház műsorában, 
hogy az eredeti drámairodalom fejlesztésére a leghatásosabb 
módnak azt t a r t j ák , hogy mennél több eredeti művet hozza-
nak színre. Ezért van a sok csekély értékű darab. 

13 „A magya r d r áma 1882-ben", Pesti Napló 1882. dec. 31. ( ú j r a : 
Színházi esték 1895.). 

14 Hibáikkal bővebben foglalkozik Galamb S. i. m. 
Kokas E.: Az í880-as évek irodalmi élete. 8 

« 



Társadalmi vígjátékaink a 8Ö-as években a következő 
sorrendben kerültek színre a Nemzeti Színházban: 

1880. ápr. 18. Váradi A.: A tőr; 
okt. 22. Csiky G.: Mukányi; 

1881. jan. 14. Almási B. Tihamér: Két év multán és 
Rendelő óra; 

márc. 4. Kiirthy Emil: A szökevény; 
1882. márc. 24. Csiky G.: A kaviár; 

máj . 22. Murai K.: Az első évforduló; 
1883. jan. 5. Rákosi ].: Ida; 

okt. 12. Ábrányi K.: A csalhatatlan; 
nov. 2. Bérezik Á.: Nézd meg az anyjá t ; 

1884. ápr. 18. Csiky G.: Buborékok; 
1885. jan. 30. Bérezik Á.: A protekció; 

febr. 20. Bérezik Á.: Bálkirálynő; 
máj . 8. Rákosi J.: A báróné levelei; 

1886. márc. 1. Ábrányi E.: A végrehajtó; 
márc. 3. Hetényi-Hevesi: Ősz és tavasz; 
márc. 12. Gabányi Á.: Az őszinték; 
nov. 12. Hetényi B.: Érdek nélkül, Kaposi B.: A 

telefon, Murai K.: Virágfakadás, Br. 
Bán f fy Gy.: Kristóftér; 

1887. jan. 7. Csiky G.: Jó Fülöp; 
jan. 28. Szigligeti J.: Kolostorból, Hivatalból, 

Tűzből; 
febr. 25. Karczagh V.: A kis mama; Csiky G.: A 

komédiás, Bercsényi B.: Az ezredes 
leánya; 

aug. 26. Csiky G.: A vadrózsa; 
dec. 17. Gabányi Á.: A Kókai-ház; 

1888. ápr. 24. Sulyovszky I.: Női diplomácia; Torkos 
L.: Hármas szövetség; Tolnai A.: Ki-
adó lakás; Hetényi B.: A zálogházban; 

nov. 23. Mérai Horváth K.: Falusi délutánok; 
dec. 7. Gerő K.: Eladó leány; 

1889. jan. 11. Bérezik Á.: Svihákok; 
ápr. 12. Gabányi : A mumus; 
jún. 14. Fulda L.: Négyszemközt; 
nov. 29. Bartók L.: A méhek. 



A 80-as évek e társadalmi vígjáték-irodalmából is a jelleg-
zetesebbeket és nagyobb alakokat r a g a d j u k ki. Csikyro\ 
már szólottunk. Ilynemű művei közül ki kell emelnünk a 
Mukányit és a Buborékokat. Mindkettő a beteges fe l tűnni 
vágyást ra jzol ja . Mukányi a tanácsosságért kész volna leánya 
szívét tönkre zúzni; a Buborékok hőseit pedig a nagyzolás 
hóbort ja teszi koldusokká. Mindezt a nála megszokott hatá-
sossággal. ötletes jókedvvel a lkot ja meg. Váradi Anteil is 
szorgalmas munkása a század három utolsó évtizedének. Fő-
leg a magasabb drámát műveli romantikus i rányban. Sze-
reti a vallásos témákat. Jeles fordító és verselő; opera szö-
veget is írt. Társadalmi vígjátéka csak egy van: „A tőr ". A 
vígjáték magva az, hogy azok a nők, akik merev elveket 
akarnak másokkal megvalósíttatni, ha maguk is szerelmesek 
lesznek, fe lhagynak elveikkel. Így tesz Adél is, a f iatal öz-
vegy, ki nevelt leányát csak gazdaghoz aka r j a adni. de mikor 
megszereti a adósságban élő Jenőt, nemcsak nevelt leánya, 
hanem ő maga is vagyontalanhoz megy nőül. Kétségkívül sok 
érdeme van e v íg já téknak; az Akadémia is megjutalmazta . 

Ellenkező i rányban egészen a víg múzsának adta magát 
Bérezik Árpád, a Nemzeti Színház műsorának főleg vígjáté-
kokkal erős, termékeny támasza évtizedeken át. (A Népszin-
házban népszínműveit és operettjeit adták. Egy társadalmi 

v vígjátékát is 1880. márc. 14-én: „Jótékony célra".) Derűs, tré-
fás egész költészetének világa. Korának alakjai t , politikai és 
társadalmi félszegségeit nevetteti ki Ötletes, ügyes vígjáté-
kaiban. Értékük, sikerük időszerűségükben, aktua l i tásukban 
rejlett és így társadalmi vígjátékai megőrizték a kiegyezés 
utáni f ia tal társadalom alakjai t , hibáit. Így a „Jótékony 
célra" a kornak egy jellegzetességét: a jótékonysági hivalko-
dást mu ta t j a be egy nőegyleti jótékonycélú előadás történe-
tében. A „Nézd meg az any já t , vedd el a lányát"' jelige a nagy-
bácsi bölcsesége, azonban a f iatal szívek nem ezt nézik. A 
hozomány vadászat a „Bálkirály nő"-ben, a protekcióval való 
hivatalszerzés, melyben a szerelem is szerepet játszik „A pro-
tekciódban, a középosztály szédelgő léhűtői „A svihákok"-
ban, mind a korból vett vonás. Nem akar Bérezik nagy igé-
nyeket támasztani, de „szeretetreméltó és ízléses tehetség" 
nyilatkozik meg benne. (Beöthy Zs.: Színházi esték. 107.1.1895.) 

8* 



A fentebbi műsorban igen sok egyfelvonásos, kis vígjá-
ték szerepel. Ezek mind kedves, derűs vidámságukkal fegy-
verzik le a kri t ikái . Murai Károly kezdő író. Mindkét kis 
vígjátéka a papucs alatt nyögő, de ki-kitörni készülő fér jek-
ről szól. (Első évforduló, Virágf'akadás.), A fiatalokat meg-
szégyenítő elevenséggel írta meg három kis vígjátékát a már 
őszülő Szigeti József is. A „Kolostorból" címűben rövidsé-
giébiem s túlegy szerűségében is kedveset alkotott. Egyszerű 
mese és elmésség az összetevői Hetényi, Hevesi és Kiirthy 
Emil egyfelvonásos v íg já tékainak is. 

A Nemzeti Színház színészei- is megpróbálkoznak az 
írással. Bercsényi Béla mellett, ki inkább a társadalmi drá-
mához vonzódott (A váltó, U j élet), Gabúniji Árpád tűnik 
ki. Első darabja i t , mint kolozsvári színésznek, Kolozsvárott 
ad ták elő. ma jd a pesti Nemzeti Színházhoz kerülve, maga is 
játssza vígjátékai t . (Az őszinték, A Kókai-ház, A mumus). 
Szintén a vidéken, Debrecenben, hol újságíró, kezdik előadni 
Karczagh Vilmos darabja i t is, csak 1888-tól kezdve játsszák 
Pesten a Nemzeti Színházban, „A hitves" című társadalmi 
d rámá ja mellett „A kis m a m a " című vígjá tékát is. Amott a 
tárgy a hitvesi hűség megtar tása még a romlott f é r j mellett 
is, emebben a már fér jhez menni készülő leány fiatalos öz-
vegy m a m á j a is (félreértések között) ú j fér je t talál. 

Kiemelkedik e darabok közül Rákosi Jenő „ Ida" című x 
társadalmi v íg já téka ; nagyon sok benne a komoly elem s ez 
teszi ta r ta lmasabbá és értékesebbé. Az Özvegy Béla gróf ar ra 
a mesterkélt gondolatra jön, hogy 16 éves leánya mellé anyát 
keres, aki azonban csak anya és nem feleség. A nagynéni 
a ján la tá ra elveszi a nem arisztokrata Idát, ki titkon úgyis 
szereti a grófot. Komoly bonyodalmak közt azonban Béla 
gróf megszereti a komoly lelkű Idát, a mesterkélt okoskodás 
csődöt mond. 

összefoglalva: az eddig tárgyal tak a d j á k a Nemzeti Szín-
ház által képviselt magasabb d rámának a történetét a 80-as 
években. Két területet ölel fel a Nemzeti Színház műsora: az 
ú j romant ikusok mese- és történeti drámái t és a sokkal szür-
kébb hangulatú társadalmi színművet komoly és víg for-
mában. 



11.7 

II. A Népszínház. 

Budapest magyar nyelvű színházi élete — mint már 
mondtuk — a Nemzeti és Népszínházban zajlik le a 80-as 
években. Ez az utóbbi, f iatal intézet hatalmassá növi ki 
magát. Első 15 évében, amii fénykorának lehet nevezni „tagad-
hatat lanul ő áll a fővárosi közönség érdeklődésében és sze-
retetében a legelső helyen".15 Magához vonzza az ú j színház 
a Nemzeti Színház közönségét is. Oda csak a műveltebb intel-
ligencia jár , ide mindenki. Meghódít ja a vidéket is: a vidéki 
színpadok is a Népszínház műsorát veszik át, játsszák a vidé-
ken: tehát „vezetőszerepet visz az egész ország színi kultú-
rá jában" . Hatását, szerepét mi sem bizonyí t ja jobban, mint 
az, hogy az ő sikere h ív ja életre a 90-es évektől egyre szapo-
rodó magánszínházakat1 6 s ezek nem a Nemzeti Színház, vagy 
az Operaház műsorát követik, hanem a Népszínházét építik 
ki. Fénykorát két kiváló igazgatójának köszönheti: Rákosi 
Jenőnek, ki a kezdettől (Í875. okt. 14.) 1881. okt. 15-ig és Evva 
Lajosnak, ki ettől fogva 1897-ig vezette. 

Műsora a dráma-irodalomnak a Nemzeti Színház mű-
fa ja in kívül eső minden más formája , vá l fa ja . Első és leg-
fontosabb a népszínmű, de legnagyobb kasszasikert a látvá-
nyos színmű szerez. Nem irodalmi m ű f a j ez. bár „Rákosi isko-
lát csinál, mikor irodalmi szintre igyekszik emelni az eleddig 
pusztán szórakozás céljait szolgáló m ű f a j t " — í r ja Verő 
György. Rákosi Jenő t i tkárával, Csepreghyvel csináltat ja az 
e fa j ta műveket, főkép Verne-regényekből; Evva a külföld-
ről veszi azt a pár darabot, amit előadat. v 

A népszínművek vetélytársa a másik u r a lkodó / f a j : az 
operett, az irodalomnak ez a mostoha gyermeke. A legtöbb 
külföldi, főkép f rancia : Hennequin, Grizart , Planquette, 
Andran és Jacques Offenbach, az operett a ty ja , a német 
származású francia színigazgató a szerzőik. A bécsi zeneszer-
zők közül: Suppe, Genée, Strauss, Millöcker szerepelnek. 
1880-tól kezdve már eredeti magyar operetteket is adha tnak 
a színház két karmesterének, Erkel Eleknek és Puksnak a 

13 Verő Gy.: i. m. (a következőkben is) 528—29. 1. 
1(! L ezekről bővebben Verő Gy. : i. m. 



zenéjével. 1880-ban Lukácsy Sándor: Székely Katalin, Rákosi 
Jenő: Titilla hadnagy, 1883-ban Rákosi: Tempefői címűeket 
a d j á k elő. A 80-as évek derekán Konti József veszi át Erkel 
és Puks szerepét s virágoztatja fel a magyar operetteket. (Az 
eleven ördög, A királyfogás [Csiky G. szövege], a Suhanc 
stb.). Mellette még Serly Lajos tűnik fel. mikor megzenésíti 
Rákosi Jenő: „Világszép asszony Marcia" című librettóját 
(1887.). 

A műsort még énekes vígjátékok, bohózatok (vaudeville), 
életképek, rémdrámák, némajá ték (pantomime) és a Nemzeti 
Színházból még mellőzött néhány túlmodern, naturalista szin-
da rab töltik ki. Ilyenek Zola két da r ab j a : „Nana", „A 
pá l inka" és Sudennanntól : „A becsület". 

Az irodalomnak a Népszínháztól legnagyobb s csaknem 
egyetlen nyeresége a népszínmű. A század második felének 
ez a legendás-sikerű, sajátságos műfa ja . 

Megszületik ez Szigligeti kezében, ha nem is teljes tisz-
taságában, hisz ő mindig varost elemmel vegyíti össze a népi 
témát s alakokat . A szabadságharc után segítsége támad 
Szigeti Józsefben (híres d a r a b j a pl. A vén bakancsos és fia 
a huszár, 1855.), ki után Abonyi Lajos ért el zajos sikert „A 
betyár kendőjé"-vel (1872.) és Kazár Emil (A kincskeresők 
1874.). A Nemzeti Színház 1874-ik évi pályahirdetése életre 
hívta a klasszikus magyar népszínművet, a Falu rosszát (első 
előadása 1875. jan . 15.), míg versenytársai közül Margitay 
Dezső: „Cserebogár"-ja és Abonyi : „Panna asszony leánya" 
című tűnik ki. 

Ezek a Nemzeti Színház főbb és utolsó népszínművei. 
A többi már a Népszínház deszkáin kerül színre 1875-től a 
80-as évekig. Itt ír ja tovább darabja i t Tóth Ede (A kintor-
nás család. A tolonc), majd sikerének örököse, Gsepreghy 
Ferenc, a Sárga csikó és Piros bugyelláris szerzője és már 
felitűininek azok is, akikkel a 80-as években is találkozunk. 

Ezek közül Lukácsy Sándornak, a Népszínház rende-
zőjének a nevezetesebb, értékesebb, komoly hangú népszín-
in ű vei még 1880 elé esnek. „A vereshajű" nagy sikerét (1877.) 
a másik kettő meg sem közelíti: „Ágnes asszony" (1878.) és 
„Kósza Ju tka" (1878.). pedig ezek még a legjobbak, míg a 
következő években előadottak már nyomtalanul tűnnek el. 



(1880—1887-ig: Árva "Zsuzska, isten keze, Rebeka). Itt említ-
jük meg a régóta író Szigeti Józsefet is, kinek egyéniségét 
és írásait is az örökké derűs vidámság, humor és komikum 
jellemzi. A 80-as években a Népszínházban előadott bohóza-
tai, énekes bohóságai mellett népszínművei is vígjátéki han-
got muta tnak . (1881.: Marcsa és Mariska, 1887.: Rokolyás 
bíró). Különben is e két darabnak kevés köze van a nép-
színműhöz, a nép csak mellékesen szerepel bennük. Ide vesz-
sziik még Györy Vilmosnak a míiveit is. Két népszínműve 
van: 1879-ben a „Nótás Kata" és 1881-ben „Az öreg béres". 
Mindkettőben nemes, emelkedett ízléssel és költőiséggel ír, 
eltalálja a tiszta népszínmű hangját , de nincs benne erős 
színpadi érzék a drámai elevenségre, a mese fordulatossá-
gára; hasonlókép halványak a jellemek ra jza is. 

A Népszínháznak nagy a hatása a népszínmű felvirágoz-
tatása szempontjából. Hogy a népszín mű-játszás szinte orszá-
gos lázzá lett, az nem utolsó porban a Népszínház kiváló 
színészeinek köszönhető. A második felének ünne-
pelt a lakja Blaha Lujza , ki utolérhetetlen tehetségével ad 
nimbuszt a népszínműnek. Méltó pár ja neki, az egyetlen, 
aki t a parasztleányt és asszonyt játszó Blaha Lujza mellé 
oda lehetett állítani, mint parasztembert : Tamási József. 
Mellettük már e lhalványulnak a többiek, mint pl. Vidor Pál, 
Tihanyi Miklós, Rákosi Szidi; mások meg csak az operettben 
tudnak érvényesülni, mint Pálma y Ilka és Hegyi Aranka 
nagyszerű partnerükkel , a múlt évben meghalt Kassai Vidor-
ral. Csak ezekkel a kiváló művészekkel tudta elérni kor-
szakos nagy hatását a Népszínház. 

Itt 
már nem ad juk a 80-as évekre az eredeti ú j népszín-

müvek műsorát, mert összeállítható az Verő György kitűnő 
monográf iá jából : „Blaha Lujza és a Népszínház Budapest 
színi életében" című műből, melyet mi is felhasználtunk. De 
mégis a következőkben összefoglalva bemuta t juk az emlí-
tetteken kívül még a népszínmű főbb írói: Almási, 
Bérezik. Geirő, Kóiródi, Rákosi, Rátkay, Vidor személyében. 
Mindegyik több népszínművet írt, s csaknem tisztára ezek-
nek és a már említetteknek darabja i töltik ki a 80-as évek-
ben a népszínművek sorát. Ra j tuk kívül csak két-három 
színtelen népszínműíró szerepel ekkor egy-egy művel. 



Már az előző évtizedben szerezte nevét társadalmi drá-
mával, Almási Balogh Tihamér; ez évtizedben főleg a nép-
színműhöz haj l ik . „A Borzáné Marcsája" (1880.) nem a szo-
kott parasztkörnyezetbe visz, hanem a fa luban tanyázó 
komédiás csapat közé. Ennek feje, hogy tót mecenásuk meg 
ne vonja a kegyét, számára egy leány elcsábítására vállal-
kozik, kiről azonban kisiil. hogy saját elveszett leánya. Már 
tárgya sem rokonszenves, még kevésbbé rokonszenvesek a 
nyomorúságos művészek, a társadalom számkivetettjei . „A 
milimári" (1882.) fővárosi víg életkép (a te jeskofájával) . 
Ugyanez évből való „A tót leány" című műve, mely a tót ara--
tókat hozza a színpadra. Az egyik tót leányt ugyanis meg-
szereti az alföldi legény s nagy nehézségek után legyőzik a 
legény szüleinek a gőgjét. Ethnografiai alakokkal keresi a 
sikert cigány darab jában is, a „Cigány P a n n á ' - b a n (1884.). 
A „Sári néni" (1885.)-ben egy kádármester f iatal özvegyének 
nevelt leányához kérőt hoznak; ám a kérő nem a lányt^ ha-
nem a Sári nénit kéri meg; a leánynak is volt már titkos 
választott ja. A nehézséget az öregek számító okoskodása: az 
örökségkérdés okozza, de a darab végén minden jóra fordul. 
Almási darabja i egyforma értékűek; nem a tiszta falusi 
levegőt ad ják , de a sok bohózati elem, az ethnográfiai alakok, 
az élénk, bár nem mély történet, sikert szereztek neki. 

Versenyez vele a v ígjá téki jellegben Bérezik Árpacl. Első 
ismeretes népszínműve a Népszínházban „Az igmándi kis-
pap" (1881.). Faluban játszódik, de a lakja i nem parasztok: a 
tanító fia Esztike gyámleány ükért e lhagyja a papnevelőt. 
Beöthy nagyon megrótta azért, hogy ez az a lapmotívum: a 
szív összeütközése a hivatással, bántó komikai színben van 
bemutatva1 7 és az író oly mesterkéltséggel akar ja megoldani 
a csomót, hogy a darab vége érdektelenné válik. Pompásabb 
műve: „A vén kupec" (1884.) a vén f u k a r paraszt-kupee 
fondorkodásai és felsülése a lelke e da rabhak : míg ő alkuszik 
a szomszédék földjére, f ia és a szomszédék leánya szívükben 
intézik el a vásárt . A felsült f uka r mérgében meg a k a r j a 
akadályozni a készülő frigyet, de hiába; a végén ő maga 
boronálja össze őket. „A veteránok" fővárosi életkép, egy 

17 Sz ínházi esték. 1895. J 03. 1. 



nevetséges katonásdit játszó egylet köréből (1886.). ..A 
parasztkisasszony"-ban a földbirtokos urileánya, Jolán egy 
parasztlegény felesége lesz, midőn szüleinek ellenkezését 
megszünteti az, hogy Jolánról ki tudódik: ő is paraszt leány. 
Bérezik művei nem igazi népszínművek, nem a falu levegője, 
a fa lu lelke van bennük, a népies jelleg csak külsőség; a 
komikum, az ötletesség, a mókázás töltik meg darabjai t . 

A'lmási, Bérezik, Szigeti darabja i mintha azt jeleznék, 
hogy népszínműveket csak vígjátéki alapon lehetne megírni. 
Sajnálatos iránya ez a népszínműnek, mert arra vezetett, 
hogy a népszínmű, miként az operett, minden nemesebb cél 
nélkül bohózattá, kacagtató mulatsággá legyen. Népszínmű-
íróink eltértek attól az úttól, melyen Tóth Ede a Falu rosz-
szával megindult. Szerencsére történnek kísérletek a vissza-
térésre. Ép ez a 'törekvés emeli ki a különben csekély értékű 
Kóródi Péteri, a vidéki színműírót. ..A legény bolondja" a 
Népszínház népszínmű pályázatán első lett 1879-ben; de a 
színpadon előadva: utolsó. Nagy hűhóval dicsérték a lapok 
előre a pályanyertes művet és az előadás csalódást hozott 
(1880. ápr. 10.). Kétségtelen, sok hibát hozhatunk fel ellene, 
csak i rányának komolyságát dicsérjük. A felsülés miat t 
aztán a kritika nagyon hűvösen fogadta második művét: „A 
tékozló asszony"-t (1884.). Kóródi a nép közt élt, a vidéken, 
Somogyban. Ebben a műben is nyers hangon ra jzol ja a népet, 
úgy hogy kortársai natural is tának mondták. A tékozló asz-
szony, Vityai Böske, f ia tal özvegy, kit költekezései és az 
uzsorások követelései házi tolvaj já tesznek: fér jhez szeretne 
menni s erre irányuló viselkedésében sok bántó vonás van. 
Egyik bírálója szerint „Kóródi Péter félreismerhetetlenül az 
élet után festi pairasztleányait, s - legényeit s azokat olyan 
szituációkban muta t j a be, amilyenekben őket valóságban 
látta, ha ez a valódiság távol is áll attól, hogy művészi 
legyen."18 

Arra, hogy a nép körében mélységes tragikumot is lehet 
találni, Rákosi Jenő adta meg a példát a „Magdolná"-ban, 
e paraszttragédiában. Bár romantikus meseelemek is vannak 
benne, inégis népies és. nyilván Zola hatása alatt, naturalisz-

1H Prém József: Rgy naturalista népszínmű író. Koszorú, 1884:21. 



t ikus. A mű egy paraszt leány életét öleli fel: Gyömbér 
gazda üldöz egy családot, melynek leányát, Magdát, f ia, Laci 
szereti. Laci a körülményeknél fogva gyilkosa lesz heveskedő 
a p j á n a k s megszökik a börtön elől. Magda Pesten cseléd a 
törvényszéki elnöknél, kinek fia ráveti szemét. Midőn a Mag-
dához felkerülő Lacit e l fog ják és halálraítélik, Magda becsü-
lete árán, az elnök fia révén megmenti őt a haláltól. Pár év 
múlva Magda a „világ hölgye" lett s mint ilyen egy ár ta t lan 
leány megejtésére nyú j t segédkezet, de ebben saját leányára 
ismer s erre megszakad a szíve. Tehát a cselekmény nem 
marad meg a falu világában. Rákosi nem a k a r j a a népet 
külsőségeiben, főleg komikus mellékalakjaiban rajzolni, idea-
lisztikusán és szentimentalizmussal • bevonva, hanem mé-
lyebbre nyúl. Nem merül ki a már elkopott motívumok, 
témák újraköltésében, hanem ú j utat akar törni. Kár, hogy 
csak a kezdetnél maradt, mert ez még gyenge volt arra , hogy 
ú j irányt indítson meg. 

Komoly i rányú népszínművet írt Geró Károly is, ki jogi 
diplomáját sutba vetve, a Népszínház, m a j d a Nemzeti Szín-
ház szolgálatába állt és szorgalmasan írta műveit. Első műve, 
„Tur i Borcsa" (1883.) fel tűnést keltett. Túri Borcsát ap j a 
nem engedi a tivornyázó ispánhoz menni, hanem egy derék 
legényhez erőlteti. Az elkeseredett leány kész elszökni az 
ispánnal, de hamarosan k iábrándul a léha emberből s hoz-
zámegy az a t y j a választotta legényhez. Nagyon hatásos jele-
netek teszik tetszetőssé a darabot. Nem közönséges tehetség 
mutatkozik második da rab jában , a „Yadgalamb"-ban (1885.). 
Galand Mihály gazda vagyona (apja adósságai miatt) Meskó 
Balázs paraszt földbirtokostól fiigg. Mivel Mihály szereti 
Meskó Julist, házassággal a k a r j á k elrendezni az adósságot. 
Ám feltűnik Meskóék ú j cselédje, Ricza, a vadonban felnőtt 
pásztorleány és szépségével megbűvüli Mihályt; vége a kéz-
fogónak. Meskó haragja csak akkor csillapul le, mikor Julis 
és Mihály testvére, Imre lesznek egymáséi. Az első, ami e 
darabban megragadja az olvasót, Riczának romantikus 
a lak ja , aki a hallott mese-, álomvilágáról beszél mindig s 
álmainak hősét ta lál ja fel Mihályban. De lelki változások 
r a j za e műben nem elégítik ki az olvasót: túlságosan hirte-
len alakulnak át a személyek. Még három darabja van Gerő-



nek. À „Tunikás lányok" (1886.) népszínmű a „főváros éle-
tébőr ' : fővárosi gyárban dolgozó legényekről, akik rátalálnak 
paraszt pá r juk ra . Az „Angyal és ördög" (1887.) két leány-
nak, angyalnak és ördögnek küzdelmét ad j a egy legényért. 
„Az uzsai gyöngy" pedig (1888.) a Turi Borcsa másolása. 

Igen tehetséges tan í tványa a Falu rosszának Rátkaij 
László, dunaföldvár i ügyvéd, aki, míg politikai térre nem 
lépett, 1880—93-ig a Népszínház í rója volt. Négy színműve 
esik a 80-as évekre. „A toborzás" (1880.) a szabadságharcban 
játszik: szerinte a szerelmi bánat orvossága, a tőle menekülés 
mód ja : felcsapni katonának. „Bársony uram" (1887.) című-
ből a politika hangja hallik ki: a legfőbb motívum benne: 
kormánypár t i , vagy függetlenségi programúi. Ez is buktat ta 
meg és temette el a darabot. A „Pünkösdi királyság" (1888.) 
már elfordulás a népszínműtől s Csiky Gergely hatását mu-
ta t ja . Legjobb műve, mely 1886-ban került színre: „Felhő 
Klári"; a Falu rossza hatása tűnik fel benne és ma jdnem 
vetekszik is vele. Verő György, a Népszínház krónikása és 
szemlélője azt í r ja : „A Piros bugyelláris óta nem lá t tunk 
ily erős alkotást a fa lu életéből. Rátkav, ellentétben ú jabb 
íróinkkal, a komoly drámára fekteti a fősúlyt s csak mellé-
kesen kedveskedik derűs részletekkel".19 E műve néptragédia: 
Aba András any jáná l nevelkedik az árva Klári, ki titkon 
Andrást szereti. András is szereti Klárit, de titkolózását 
hidegségnek véli. E félreértés miatt Klári felesége lesz Fátyol 
Ferkónak. kit érzékisége Violánéhoz köt. Ekkor András fel-
fedi szerelmét Klári előtt, ki e lhagyja fér jé t ; Ferkó pedig, 
midőn hiába hívja vissza őt, rálő Klárira, de elhibázza, majd 
magát lövi agyon s ezzel félreáll Klári boldogságának út já-
ból. A mű szépségét emeli a falu népének tökéletes ismerete, 
a költői lendület és nyelv; í rója eredeti tehetséget árul el. 

Még csak Vidor Páll jellemezzük. Nem oly mély érzésű, 
mint az előbbiek. Első műve a legjobb s ez is aratott leg-
nagyobb sikert (1882.): „A vörös sapka". Ambrus János ura-
sági kocsis feleségének még leánykorából törvénytelen s tit-
kon nevelt gyermeke van. Tévedésből hazahozzák az anyjá-
hoz a gyermeket, kitudódik a f é r j előH a titok. Bánatában 

19 I. m. 226. 1. 



Ambrus kocsin ázásra ad ja magát, de végül megszereti a kis 
gyermeket s megbocsátja feleségének botlását. Maga a mese 
nem .nagyon érdekkelitően folyik, gyöngéjét azonban felej-
teti a két mellékalak: Matyi és Juci szerelmi kötődése és 
tréfálkozásia. Többá művié nem számottevő ez időben, köny-
nyebb súlyúak s ha j lanak az operettstílus felé. (A száraz-
malom 1883; Cifra Zsuzsi lakodalma 1886; Ingyenélők 1888.). 

Amily hirtelen és lázasan fellendült a népszínmű írás. 
olyan gyorsan ki is élte magát, elvirágzott a század végére. 
Ez a hanyatlás már a 80-as évek derekán jelentkezik: az év-
tized második felében alig van érdemesebb népszínmű a sok-
sok bukott darab mellett. Ennek következménye, de kis rész-
ben előidézője is az operett felülkerekedése. A Népszinház 
első éveiben még a népszínmű előadásainak a száma vezet; 
Evva Lajos idején (1881-től) állandóan az operett áll előtér-
ben: ez pedig az énekes bohózat felé vonta a népszínművet. 

Sokam fejtegették már a hanyatlás más okait is.20 Már 
fk^kortársak is felszólaltak félrefejlődései ellen. A „Magyar 

Szemle" 1889-ben közöl ily cikkeket a népszínműről. A nép-
színmű elkopott sablonná vált; a mese nagyon egyhangú, el-
csépelt lett; elkopott tipikus f igurákban merül ki: elveszti 
komoly hangját , jellem, lélek, szenvedély mélységeit; a külső-
ségek lesznek úrrá s a díszítéseket: a dalt, táncot, éneket 
hajszolják, tekintet nélkül arra. hogy a helyzetből fakadna-e, 
vagy sem; így azután már mesterségesen is lehet gyártani 
népszínműveket. A komoly drámai mag helyett azután élei-
képeket, népies bohózatot, vagy pláne ethnográfiai színmű-
veket írnak (Almási tótjai, Follinus Aurél svábjai: „Náni" 
1889.). V népszínműírók elszakadnak a néptől; a megkopott 
konvencionális jegyek szerint írnak, anélkül, hogy a változó, 
átalakuló népet figyelnék. Pedig a falusi nép is megváltozott. 
..A népnek, mely a század szelleméhez simul, él. mozog, fej-
lődik, szenved, alakul, művelődik, híre-hamva sincs népszín-
műveinkben . . . ők még mindig a hajdani jobbágynépet fes-
tik. az ostoba parasztot, a gyámoltalan, tehetetlen parasztot. 

á0 Verő Gy.: i. in.; Bartha József: Két nemzedék irod. 1926.: 
Perényi József: „Gárdonyi Géza színművei". Irodalomtörténet 1928. 
5—6. sz. 



Nem merülnek el a népélet mélyébe, csak a fölszínen úsz-
kálnak", tehát túlságosan ideális felfogásával és ábrázolásá-
val anachronisztikussá vált a népszínmű.21 Életszerűbb ábrá-
zolás kellett volna, de nem voltak izmosabb, eredeti tehetsé-
gek, kik ez irányban művelték volna a népszínművet. A 
színműírók sokszor személynek írtak szerepet, főkép Blahá-
néra gondolunk iit s valóban Blaháné művészete még ennek 
a népszínműnek is tudott életet adni, egy ideig. Ebben segít-
ségére volt Tamási József is, kinek kidiilte után (1887. jún. 
16-án szélütés, érte a színpadon) mindjobban meglátszott a 
hanyatlás. 

21 Id. folyóirat 474. 1. (Rudnyánszky Gv.) 



AZ 1880-AS ÉVEK LÍRAI ÉS EPIKA[ 
KÖLTÉSZETE. 

Az objektív m ű f a j o k u tán a legszubjektívebb m ű f a j h o z 
ér tünk. Ebben szólal meg részint legjobban a nemzeti érzés, 
a nemzeti lélek tar ta lma az előző korszaknak, a népies-nem-
zeti i ránynak légkörében. De a vajúdó, átmeneti korszak lap-
pangó erőit, a még többé-kevésbbé határozatlan törekvéseket 
is legérzékenyebben a líra mu ta t j a . 

I. Első pil lanatra feltűnik, hogy sok, különböző nemze-
dékkel találkozunk. így találkozunk három névvel, melyek-
nek viselői még a 30-as, 40-es évek verselői voltak. Beöthy 
Zsigmond (1819—96.) még az Athenaeum köréhez tartozott, 
az almanach-líra egyik híve; 1850-től kezdve írt verseit a d j a 
most ki (1880.). Kortársa neki a szintén romantikus lelkű 
Lauka Gusztáv (1818—1902.), a 40-es évek egetverő f iatal-
ságából. Nagyon jellemzők rá azok az érzelmes románcok, 
melyeket 1864-iki gyűj teményében szedett össze. Akkor ki-
a lakul t szellemében, jelentős változás nélkül versel a 80-as 
években is, de inkább csak dilettanti2musból (1882. Őszi 
rózsák). Jeszenszky Dánielnek (álnéven: Temérdek: 1824— 
1906.) a szabadságharc előtt még ki nem alakult lírai egyé-
niségét Arany János iskolája vonta magához; egészséges, 
derűs, megzavarhatat lan lelki egyensúly, enyhe humor lát-
szik az 1889-ben először k iadot t versgyűjteményén. 

Arany s Petőfi hatása valóban hatalmas méretű volt. Az 
a nyüzsgő sokaság, melyet a 80-as években élő lírikusok 
közül ez irány alat t tá rgyalunk, nehezen tekinthető át ; 
ezért először a régebben fellépetteket tá rgyal juk . 

Erdélyi János 1855-ben a Pesti Napló tárcáiban1 „Egy 

1 Új ra : Kisebb prózái [I. k. 1865. 



századnegyed a magyar szépirodalomból" címen tárgyal ja a 
48 előtti lírát is, és Vörösmarty kora u tán megrajzol ja a 
magyar költészetnek megújhodását Petőfi, Arany, Tompa 
szellemében, a művészi népiességben. A nép-nemzeti líra ki-
a lakulásának idején, Petőfi mellett sz ív ják magukba e szel-
lemet: Gyulai Pál, Szász Károly és Lévay József. „Mint a 
művészet avatot t ja i t üdvözli az ú j líra még Szász Károlyt, 
Lévay Józsefet, Gyula i Pált, kik a tömeges tartalom fölött 
mint öntudatos alkotók foglalnak állást s t a r t j á k a súly-
egyent amaz i rány ellen, mely a népi elem ürügye a l a t t . . . 
vidéki poézist akar keletbe hozni" — mondja róluk Erdélyi.2 

A kezdetnek e művészi i rányában meg is maradnak s őket 
tekintették a nemzeti klasszicizmus öröksége letéteménye-
seinek, a hagyomány átvevőinek, s Arany Jánossal együt t 
működve ők a gerincei, tekintélyei az i ránynak a kor sze-
mében a 80-as években is. 

Pedig egyik sem zseniális költő. Gyulai Pál költemé-
nyein a népköltészettől öntudatosan eltanult egyszerű, vilá-
gos szerkezet látszik, mely egész jelenetszerűvé, drámaivá 
válik. Érzelmeit legtöbbször tárgyilagos képben fejezi ki, 
érzései mélyek, de tartózkodóan, férf ias komolysággal, nem 
a hirtelen fellobbanásban, szenvedélyben önti szavakba. Mű-
vészi higgadtsága nagy formai gondot biztosít neki. L í rá ja 
ál talában elégikus hangú. Nemzetének szeretete készteti 
mélabús költeményekre az elnyomatás idején, majd szatírára 
a fonákságok láttára. Szerelme a családi tűzhelyé és ennek 
gyászait s i rat ja (neje s leánya halálát) , sokszor természeti 
képbe burkolva. Költeményeit 1870-ben a d j a ki, ma jd egy-
másután többször, mindig bővítve ú j a b b költeményeivel. 

1883-ban ad j a ki a sokoldalúan munkás Szász Károly is 
második versgyűjteményét (az első 1862-ben jelent meg). Az 
ő l í rá ja is szűkkörű; szerelme és bána ta a korán elhunyt 
Idunáért . a boldog családi élet megénekelt érzelmei s az 
alkalmi ódaköltészet jellemzik főleg l í rá ját , melybe idegen 
hatások is belejátszanak. Éppúgy nem termékeny lírai ter-
mészet, mint nem az Gyulai. 

Az 50-es évek több kötete u tán 1881-ben gyűj tö t te össze 

I. m. 125. 1. 



verseit Lévay József is. „Lévay költészetének vezérgyökere 
is a népköltészetből szívja erejét , de virágzása szerényebb. 
Pe tőf i egyéniségének tüzét öntöt te a népdalba, Aranyná l 
tömörebbé vált a nyelv és forma, mélyebbé a gondolat, Lévay 
j o b b a n megmaradt az egyszerűbb rhytmusok, ter jengőbb 
f o r m a mellett, az á l ta lánosabb érzelmek körében s néhány 
kedves naiv varázsnál , mellyel Petőf i s Arany nem igen éltek, 
de melyet ő és Gyula i Pál e l tanul tak a népdaloktól" — jel-
lemzi egyik méltatója . 1 Ebből az általánosságból magyaráz-
ható talán, hogy sohasem volt népszerű, mer t nincs erős 
á rnya lású egyénisége, mely a figyelmet megragadja . Költe-
ményeiből nem hangzik ki az életnek valami agilis, cselek-
véstől, akarás tó l terhes megnyi lvánulása. „Az akt ivi tás 
h i ánya csakugyan eleitől fogva ott lappang L. egyéniségé-
ben".4 L í r á j a lelkének a nyugodt szemlélődést mond ják , mely 
hem engedi, hogy a szenvedély e l ragadja , de az apró, röpke 
hangula tok mind dalra késztetik. Még a f ia ta lkor heve is 
h iányz ik nála ; eleinte Petőf i ha tása alatt áll: a sok genre-
képben, és a sok népda lban ; b í rá ló ja , Péterfy is a népies egy-
szerűséget emeli ki. A családi élet kultusza, meghit t viszony 
a természettel, a megelégedett lelki nyugalom és eszmélkedés 
ismétlődnek, var iá lódnak nála művészi kimértségben. 

A Petőf i -Tompa-Arannyal k ia lakul t nép-nemzeti líra a 
nemzeti klasszicizmus l í r á j a a szabadságharc u tán válságba 
ju to t t . A szertelen Petőf i -utánzók, a kelmeiség, a tájköltészet 
hívei rontot ták meg annak művészi voltát.5 Ők a lko t j ák azt 
az első nemzedéket, mely a nemzeti klasszicizmus fa lán elő-
ször üt rést, hogy megbontsa a n n a k művészi, ha rmonikus és 
homogén épületét. Pezsgő harc t á m a d t az e l fa ju lás körül. E 
ha rcban azu tán a kr i t ika (Gyulai, Erdélyi J„ Arany) , a mű-
vészi költök eredeti példája a gyakor la tban és a külföldi 
klasszikus minták fordí tása (Szász K„ Győry Vilmos, Lévay 
stb.) ha to t tak jó i r ányban a fej lődésre. A küzdelem ered-
ménye az lett, hogy az elvi v i t á k b a n tisztázták az eszméket 

- ^ ^ u l ô o l P • 3 Voinovich G..VBud. Szemle 1911. 
V ^ 4 Zsigmond F.:[/írod. tört. 1918. 

5 Alszeghy Zsolt: „Petőfi és az ötvenes évek in. lyrá ja" . Kisf. Társ. 
Év lap ja i 1913—14. 
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és diadalra jutott a művészi nép-nemzeti irány, a nemzeti 
klasszicizmus, mely hivatva volt arra, hogy irányt jelöljön 
irodalmunk további fejlődésének s amely i rány „ i f jú tűz-
ben, szenvedélyes elevenségben veszít ugyan, de szelleméhez 
hű maradván, a gondolat gazdagságával, a t anu lmány mű-
velő erejével, a forma gondjával és szépségével a művészet 
jogát visszaszerzi".6 Ennek a népies-nemzeti i ránynak, a 
magyar klasszicizmusnak ideál ja : az erős nemzeti érzésű, 
romlatlan erkölcsi felfogású, a népköltészettel rokon költészet 
volt. Bizonyos konzervativizmus, mérsékelt és nemes értelem-
ben vett korlátozás jellemzi. Idealizmus egyeisül náluk bizo-
nyos realizmussal. A hagyományból él és azt őrzi a hanyat -
lás, az elhaj lások ellen.7 

Élnek ugyan még sokan az ötvenes évek Petőfi követői 
közül (Zalár József, Boruth Elemér (t 1886.), Tóth Endre, 
Székely József, Balkányi Szabó József stb.), de már jelen-
tőségük nincs. 

A kiegyezést közvetlen megelőző időnek első pár évéről 
(1863-ig) Erdélyi János ír „időszaki szemlét" befejezetlen 
dolgozatában: A m. líra. 1863. (ú j ra : Tanulmányok 1890.) Itt 
már megállapí t ja , hogy „a népi múzsa kezdi megvonni az 
ihletét költőinktől és áldásai osztogatásában némi takarékos-
sági elvet űz". E népiességen azonban csak a kelmeiség sal-
langjai t érti, ez a hiány pedig jele annak, hogy a diadalra 
jutot t nép-nemzeti i rány művészi ereje még óvja, nyesi az 
elfajulást . Ez a nemzedék csak epigonokat ad és hanyat lás t 
jelez, de ú j költői mind Petőfi-Arany iskoláját j á r j á k „sze-
rényen". Csak néhányat emelünk ki azok közül, kik a ki-
egyezést közvetlen megelőző időben szereznek nevet a 80-as 
évekre is. 

Dalmady Győző Pestmegye főjegyzője (1836—1916.), 
közkedvelt poétá ja a szerelemnek: igazi lírai egyéniségét is 
az adja , hogy a boldog szerelem egyszerű, gyöngéd, álmo-
dozó dalosa, ki, mint dalos természet, folyton a pillanat ihle-
tének hatása alatt áll és ennek frissesége teszi kedvessé apró 
dalait. Jóformán csak dalt ír a szerelemről, mely a termé-

ö Beöthy Zs.: Szász Káro ly emlékezete. Bud. Szemle 1909. évf. 
7 Kereszti!ry Dezső: A nemzet i klasszicizmus essay-íirodalma. 1928. 

Kokas E.: Az 1880-as évek i rodalmi élete. 9 



szetet is a maga érzelmi körébe vonja . Ehhez a lírai képé-
hez később, évtizedünkben csak hazaf ias versei adnak ú j a b b 
vonást. (Hazafias költemények 1894.). Da lmady nem művészi 
értékeivel v ív ta ki magának az érdeklődést, hanem az igény-
telen költészetében megnyilvánuló szeretetreméltó egyénisé-
gével, a boldogságban k iáradó szív kifogyhatat lan érzelmi 
skálájával . Az alkalmi költészet művelésén, hazafias és 
dicsőítő ódáin kívül szintén a szerelem lantosa, Komócsy 
József is (1856—94.). 1868-ban gyűj t i Össze először verseit, 
m a j d 1883-ban a „Szerelem könyvé"-vel éleszti fel ú j r a a 
közönség figyelmét. Játékos kedvvel, hol heves, hol enyelgő 
hangon önti versbe ideális szerelmének egész történetét: epe-
kedését, bána tá t , örömét. Mint a Petőfi Társ. alelnöke és szer-
kesztő élénk részt vesz az irodalmi életben. Ez időben vált 
ismertté idősb Szász Károly fia, Szász Béla (1840—1898.), 
a filozófus, a tudós költő; l í rá ja is reflexiv költészet, a fiúi 
szeretet, a maga családi ot thonának szelid érzései, vallásos 
hangulatok, szerelme neje iránt, egypár nagyobb lélekzetű 
költeményében, ill. ódá j ában a bölcselő elem vagy hazaf ias 
hang: ezek a motívumai az 1883-ban megjelent versgyűjte-
ményének. R a j t u k is felismerhető szellemi vezérének, az 
angol Longfellownak a hatása. 

A 80-as évek elején gyű j t i össze másodszor (először 
1861-ben) l írai verseit az ep ikában is fel tűnt Fejes István (ref. 
lelkész, m a j d püspök, 1838—192">.). Gyula i és Szász modorá-
ban, sokoldalú hangon s változatos témákat énekel meg; leg-
több szerencsével a tiszta lyrai dal hú r j a i t pengeti, de néha 
az ódában is sikereset alkot. Együtt lép fel vele lelkész-
társa, Szász Gerő (1831—1904.), az írói lelket örökségként át-
származtató Szász-családból. Első köteteiben az i f júság zabo-
látlan, nyug ta lan heve hányta-vetet te szenvedélyes érzelmek 
közt. Mostani (1880.) verseiben a komoly, férfias, nemes 
érzésű, csöndes lobogású szív tárul elénk: ápol ja hitvese em-
lékét, ma jd ú j szerelem támad benne, de erre már csak a 
rezignációval, a lemondással, megnyugvással felel. 

Ezek az epigonok mai szemmel nézve együttvéve sem 
muta tnak , a d n a k koruknak valami különös érdekességet, 
ma nevüket is alig ismerjük, de 10 évnyi korszakunk történe-
téből mégsem hiányozhat ik alak juk. Volt relatív jelentőségük. 



A hanyatlás, az í870 köriili években fellépő és a nép-
nemzeti iránytól el nem térő, azt meg* nem tagadó í rókat 
tekintve, még feltűnőbb. Az ú j viszonyok (a kiegyezés utáni 
pár tharcok ideje) nem nyú j to t t ak kedvező ta la j t az egységes 
közszellemű, a nemzetre kiható l í rának. A hazafias líra az 
alkotmányos berendezkedés viszonyai közt csak a pár thar -
cok szellemében talált forrást s ezért elernyedt. 

Erről az időről, illetve ennek csak a mégis relatíve jobb 
lírikusairól ír összefoglaló szemlét a Budapesti Szemle —p— 
jelzésű kr i t ikusa (Szász Károly): A legújabb m. líra, (1866— 
73.) címmel. Ítéletének ez a summája : „Általában véve bát-
ran e lmondhat juk, hogy a fentebb megjelölt évkörben 
(1866—73.) egyetlen nagyobb szabású tehetség sem tiint fel 
a magyar ly rában ; egy sem, mely irodalomtörténeti maradan-
dóságra ta r tha tna számot: legalább sa já t abszolút érdemei-
ért nem, hacsak mint egy meddő korszak képviselője nem". 

Van itt egy iskola, mely nagy szenvedélyeket szeret 
játszani, vi lágfájdalmas, embergyűlölő hangon titánkodni, 
de mivel hiányzott az igazi lelki alap, mint Byronnál, az 
emberszeretet, az eszmények letiprásából származó benső-
séges fá jdalom, azért a kivételes lelkiállapotoknak a vadá-
szására vitt e törekvés. A pesszimizmus e Petőfi u tánzóknál 
a nemzeti klasszicizmus tar ta lmi szempontjából ellenzéki 
vonás volt. Ez iskola tagjai közül 3 él évtizedünkben, Bene-
dek Aladár. Kovács Gyula , Gáspár Imre, de szerepüket 
már a 70-es években eljátszották, ki í r ták magukat s nem is 
adnak ki verskötetet korunkban. 

A többiek jobban, t isztábban megmaradnak a hagyomá-
nyos utakon. Nem hozmaik ú j eszméket, ú j lelkeit, témáik köre 
is a megszokott ; érzelmi ská lá juk is kisszerű. Egyéniségükre 
táplálóan, melegítően, jó tékonyan hatott a népies-nemzeti 
i rány gazdag szelleme. 

Ennek a szellemnek mély erkölcsi nemességét lá t juk Tor-
kos Lászlóban. 1886-ban megjelent „Ujabb költemények 
1874—84." c. kötetben levő vallomások szerelméről, i f j ú -
koráról tesznek tanúságot szűzies múzsájáról , melyet a régi 
idealisztikus iráíiy megkövesülésének mondtak a reális kor 
gyermekei. Különben őnála hiába keresnők a lázas, emésztő 
szenvedélyeket. Kontemplativ lélek, l í rá jában a reflexió jut 
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túlsúlyra. Többet gondolkodik, mint érez. Szerelmi l í r á j ában 
is letér a kitaposott útról, itt is sokat eszmélkedik vagy 
szerelme egyszerű történetét énekli meg; képzelete nél-
külözi a szárnyaikat. Általában a jó ízlést és nemes irányit 
terjesztette. 

Sokoldalúan szorgalmas író volt Prém József (1850— 
1910.), ki mint műfordító lépett fel (1872.) és elszórva meg-
jelent költeményeit gyűj tö t te össze 1883-ban („Költemé-
nyek"). Ezek is a forma csínját m u t a t j á k . Egyébként sok 
a sekélyes verse és modorossággal fedi az eredetiség h iányát , 
vékony költői erejét. Jóval korábban lépett fel Illyés Bálint 
(1835—1910), de a 80-as években nincs verses kiadása. Haza-
fias verseiben az igazi érzés váltakozik az erőltetettséggel; 
dalai őszintébbek. „Egészben véve inkább a költészet igaz 
szeretete, mintsem az alkotás láza késztette dalolásra s meg-
maradt mindvégig rokonszenves műkedvelőnek" — mond ja 
róla Endrődi,0 amit különben költőink köziil sokról ismétel-
hetünk. A kiegyezés évétől kezdve versel Platt y (Pásztói) 
Adorján és 1887-ben gyű j t i össze egy kötetbe költeményeit 
a Szerelem gyásza, Történetek, A Mátra, Vegyesek c. ciklu-
sokban. Elég jó verselő a középszerűek közt. Verseiben nem 
tükröződik erősebb egyéniség. Egy-két s t rófá ja megállaná 
a' helyét, de egész költeményt nem írt művészit. Ugyanezt 
ismételhetnők meg Erödi Dánielről, ha a 70-es, 80-as években 
írt sok verskötetét nézzük. Gyorskezű és ezért felszínes. Van 
hangulat-, eszme-, érzelem-világa, de kevés a művészi értéke 
s ezért hidegen hagy. Irt mindenről és miként témáiban, úgy 
a kifejezés, a lakí tás stílusában is határozatlan. A hagyomá-
nyos líra szerény követői közé sorozzuk még a régiek közül 
Bulla Jánost, a „Tündéröv" (1876.) c. költői elbeszélés í rójá t , 
Jékey Aladárt, az erdélyi poétát, aki első kötetében évtize-
dünkben írt verseit ad j a ki 1891-ben, (Költemények 1879— 
1889.), de már korábban fellép. Ide tartozik Csengey Gusztáo 
is, ki Aranyt ballada írásban is követte, önál ló kötete nem 
jelent meg évtizedünkben, de ál landóan szerepel a szépiro-
dalmi lapokban. 

Az eddigiekben nem ad tuk az előző időszakok teljes 
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képét, hisz' sok név nem szerepel itt, akik nélkül hiányos az 
időszakok képe (nem is említve a hírhedt Petőfi-utánzókat, 
h iányzik pl. Tóth Kálmán, Dömötör János, Thaly Kálmán, 
Indal i Gyula, Tolnai Lajos, Da rmay Viktor stb.) ; akiket nem 
tárgyal tunk, azok már nem élnek vagy nem írnak évtizedii nk-
ben. Csak a 80-as évek régibb nemzedékét muta t tuk be. 

Ha most tehát — a 80-as énekhez érve — az évtizedet 
nézzük régi és ú j a lakja ival együtt, lá t juk , hogy uralkodó 
vonása: a hagyományos költészet ápolása. A nemzeti klasszi-
cizmus költészete azt a tekintélyét, melyet az 50-es években 
szerzett, nagyrészt megtartotta, „nemzeti költészetté" lett, 
hatóereje élénk, eszményi tar talma nemzeti kincs és örök 
emberi tartalom. Ezért lett az irodalmi életben is mértékadó 
ez az irány, és ennek korábbi átvevői és művészi gyakorlói 
(Gyulai, Lévay, Szász K.) tekintélyükkel követőkre talál tak. 
Koppant kár azonban, hogy ez a nemzeti irány nem termelt 
ki ú j a b b nagy költőket. Hozzájárul t ehhez még az egyhan-
gúság, egyformaság mozzanata is. Ezt Pintér Jenő is említi : 
„Mivel a tradíciónak ez a ritka megőrzése nemcsak a világ-
felfogás azonosságával, hanem a költői témakör, kifejezés-
mód és verselés hasonlóságával is járt , l í ránk és epikánk — 
a költők túlnyomó részét tekintve — némileg megállott fe j -
lődésében". (Képes Ir. t. II. k. 39. I.). Legalább is ezt a lát-
szatot kelti a hagyományos irány, mert egy nagy tehetség 
nem ragyogja be ezt a tar ta lmat friss, eleven színnel. Legfel-
jebb élénkebb realizmus jelentkezik ez ú j lírikusoknál. 

Itt körülbelül a 70-es évek második felétől vesszük a fel-
lépő lírikusokat s köztük több, ma már elismert neves köl-
tőt találunk. 

Ez utóbbiak közül 1881-ben lép fel ..Dalok" című első 
kötetével Vargha Gyula (ezeket 34 évi zárkózottság u tán vas-
tagra felgyülemlett költeményeivel 1915-ben ú j ra k iadja) . 
Költészetének az első, a 80-as évek végéig tartó korszakában 
— mint Yárdai Béla megjegyzi10 — a dalszerű hang uralko-
dik. még a komor, a csalódástól bús t émájúakban is. Három 
kis szerelmi regény van itt dalokban: első szerelmese nem 
viszonozza érzelmeit, máshoz megy; innét a sötét, komor 
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hang, második szerelmese is boldogtalan, de ekkor nem is oly 
mély a költő érzelme; végül a ha rmad ikban megtalálja bol-
dogságát — és a családi örömöket is. A kifejezés nehézsége 
a tárgyban rejl ik: ugyanazon érzelemnek, az egymásután 
következő daloknak egyhangúságát Vargha nem tudta el-
kerülni.11 Egyéb témák is fakasztot tak benne dalt, de mind-
ben egyszerű, mesterkéletlen érzés van. Verselése is. nyelve 
is méltó a népies-nemzeti költészethez. 1884-ben jelenik meg 
„Első kö te t ' - e Szúoay Gyulának, a győri szerkesztőnek, de 
kibontakozása, mint a többieknek is, jelen századunkba esik. 
Később tisztul ízlése és már fel tűnik verseiben a humor 
(„csípős és élces versek") s már sok életképet ír: ma is ezekért 
szeretjük őt. Radó Antal is csak fér f ikorára válik gazdag 
érzelmű, önálló lírikussá. A 80-as években sok fordított 
kötete van (latin, görög, olasz stb. költőktől); 1887-ben mint 
eredeti versíró is bemutatkozik („Versek"), de kevés verse 
azt a benyomást kelti, hogy csak műfordí tói tevékenysége 
tette költővé. Idegen olvasmányai a d j á k a lelki tar ta lmat a 
meglepően nagy technikai készséghez. 

Sokkal önállóbb és erőteljesebb már Kozma Andor tehet-
sége eílső kötetében: „A tegnap és m a " címűben (1889.). Mű-
fa j a az óda és szatíra s tárgyait a politika (szabadelvű szem-
szögből) és a nagy emberek ad ják . Gyula i Pál a Bud. Szem-
lében sok dicséretet mond róla, de ódáiban sok kifogásolni 
valót is ta lál : kevés bennük a mélység, az ünnepelt jellem-
zetes vonásainak megérzése, a tömörség és a páthosz fen-
sége. Sokkal sikerültebbek jókedvű, szellemes szatírái s szá-
zadunk elején is ezekkel válik ismertté széles körben. A nem-
zeti irodalom tekintélyes tényezői, éppen mivel tősgyökeres 
nyelvével,' formaművészetével, költői felfogásával Arany 
János hagyományainak éltetője, hamar megnyitották előtte 
az érvényesülés út já t . 

Jobban kialakul t lírai egyéniséget muta tnak évtizedünk-
ben Pósa Lajos és Jakab Ödön több kötet versükkel. 

Az életkezdés állandó küzdelme, nyomorgást közt arat 

11 Így vélekednek egykorú bírálói is. —z—: Budapesti Szemle'1882.; 
Baráth Ferenc: Pesti Napló 1888.: Rupp Kornél: A modern költészet és 
az ú jabb nemzedék. 1887. 



sikert Pósa Lajos első kötete 1878-ban. A siker t i tka: az az 
elpu szt ít ha ta t lannak látszó jókedv, mellyel, mint Petőfi, be-
aranyozza nyomorúságos életmiliőjét. Éppen ennek hiánya, 
megcsappanása miatt nem keltett figyelmet következő kötete: 
U j a b b költemények (1881.), de ennek túlnyomó része már 
úgyis népdal és midőn a sors Szegedre veti szerkesztőnek, 
Petőfi és az alföldi népdalköltészet nyomán csak úgy ont ja 
a dalos köteteket. Ezen évtizedben ez Pósának a főterülete; 
több százat írt és híres muzsikusának, Dankó Pistának dal-
lamaival ma jd fele átment a nép a jká ra . Természetesen ez 
a nagy mennyiség nem eredetiségből s nem nagy művészet-
ből táplálkozott. Itt Szegeden írta népszerűekké vált, bal-
ladaszerű „Apró történeteit" is, e románc tárgyakat , rendsze-
rint szomorú mesével. De már ez évtizedben is sok-sok gyer-
mek-verset és mesét ír. Már Szegeden, 1882-ben megindít egy 
gyermeklapot: „Jó bará t ' -o t , de ennek megszűnte után sem 
hagyott fel a gyermekköltészet művelésével (sok kiadása!), 
sőt mikor 1889 végén Pestre h ív j ák a megalapítandó „Én 
Ujságom"-hoz, megkezdi azt a működést, melyért a nemzet 
hálásan gondol rá : haláláig a gyermekvilágnak él. Pósa egész 
költészetére jellemző, hogy személyes érzésű verseiben is a 
romlatlan kedély naivságával szemléli az életet; derűs a lát-
határa , minden örömet okoz neki. Pósa Lajos szelleme, fel-
fogása, nyelve teljesen a nemzeti költészet ta lajából nő ki 
és ennek bátor megváltója a későbbi éveknek ettől eltávolodó 
költészetével szemben is; csak művészi mélységet nem vett 
onnan. 

Nemesen szép szerelmének egyszerű története, epekedése 
és bizonytalan reménykedése, m a j d boldogsága a házasság-
ban — ez a zaj ta lan, egyszerű érzelmi élet: Róza szerelme 
késztette dalolásra Jakab ödönt, a vidéki, dévai poétát. 
1874 óta írja verseit Rózáról és első kötete végén. 1879-ben 
Rózáról már mint nejéről ír. Rózáról írt verseit foglal ja 
össze a „Hangok az i f júságból" (1886.) c. kötete is, de ebben 
balladás történetek is vannak. J akab Ödön szerény, de komoly 
munkása a l í rának; csak igaz érzésből ír, benső szükségből, 
közvetlen hangon, ízléses nyelven, nemes tar talommal; ezek 
miatt oly megkapok, élvezetesek versei. Az i f jú nemzedék 
egyik tehetségiesiebb és komolyabb tagja. A költészet tiszta 



világa tükröződik lelkében, miként az gazdagabb színnel 
nagy költőinknél is található. 

E hagyományos i rány örök emberi és mégis nemzeti mi-
'voltát mi sem muta t j a jobban, mint az, hogy annyi szorgal-
mas m u n k á s a van, ak iknek a költői működése, habár na-
gyobb művészi erő nélkül is, ennek az i ránynak, stí lusnak 
körében marad, etrősebb-gyengébb megnyilvánulással. 

Még néhány ambiciózusabb vagy korukban elismertebb1" 
l ír ikust á l l í tunk bele a korképbe. Ők még egyénibb, önállóbb 
színeket is muta tnak. Ne keressük ná luk a nemzeti klasszi-
cizmus nagy értékeit, hatását , hacsak annyiban nem, hogy 
ennek ereje óvja meg őket a konvencionális témakörben az 
elsekélyesedéstől, vagy vele ellentétes tartalomtól. Első köte-
gében (1876.) még nyers, fiatalos hangú, de 1880-ban már 
lehiggadtan lép a közönség elé Szabó Endre. Arany János 
iskolájára vall tősgyökeres magyarossága, gondos formamű-
vészete; kedélyét jellemzi a fogékonyság a lírai benyomá-
sokra, a humoros, nem maró csípősség, hanem pa j zán enyel-
gés. Kötetében vannak szerelmes versek („Csipkerózsák"), 
sikerült, humoros zsánerok („Alakok"), míg a „Budapesti 
képek ' -ben nívóját csökkenti és pongyola lesz. Orosz mű-
fordításokkal, regény- és elbeszéléssel is fellépett. Váradi 
Antalnak költői sikereinél nagyobb port vertek fel drámái ; 
pedig egymásután 3 kötet költeményt is adott ki (1875-, 77-, 
79- és 1890-ben). Ami kevés lírai természet volt benne, azt 
szerelmi verseiben fejezte ki, mindegyik kötetében. De ő 
a lap jában véve nem költői természet; sem lángralobbanó 
érzelmi élete, sem szárnyaló képzelete nincs. Eszmélkedő 
ha j lamai vit ték a vallásos témákhoz, szintén mindegyik 
kötetében (pl. 1. „Látások könyvéből", „Hit" c. ciklusait). 
Ódáiban nemes páthosz, lendületesség van, egész költészeté-
ben eszményi felfogás, vallásos áhítat, misztikus szín s ehhez 
simuló nyelv. Mint lírikus, legnagyobb sikerét a 90-es évek-
ben arat ta a „Legendák könyvé"-vel. Az érzés nemessége 

12 Hogy kiket tar tanak jelesebb költőknek, némileg látható Szana 
Tamás 2 cikkéből; ő a Magyar Szemle 5. és 12. kötetében két ízben is be-
mu ta t j a „A mai magyar költészet alakjai"-t . Reflexiókat ehhez 1. Magyar 
Szemle 1892. évf. 



ha t ja át gr. Zichy Géza verseit is (1877. és 1892.); poétikus 
lelkű dilettáns ő, de nem valódi költő. L í rá j a a család köré-
ben marad, vagy a köznapi élet pi l lanatnyi jelenségét, költői 
a lakí tásra nem is érdemes futó benyomásokat foglal versbe; 
ezért nincs benne sok hangulat , lendület, de viszont közvet-
lenségével, őszinteségével megnyerő. Ő különben is csak 
futólag foglalkozik a költészettel, nem mélyül el a költői 
alkotás lelkébe, s így a benső formák iránti érzéke gyönge; 
a műgond és csiszolás hiányzik nála. Egy pár apró da rab ja 
mégis sikerült. 

Versényi György is a hagyomány hívének mutatkozik 
már 1877-ben „Havasi rózsák'" c. lírai kötetével. Szorgalmas 
elméleti munkássága meglátszik költészetén is, melyet a tanul-
mány és igénytelen egyszerűség jellemez. Ilyen másik két 
kötetében is: „Költemények", „Ujabb köl temények" 1888- és 
1890-ben. Népdaílaival ós néprománcaival vált ismertté Pap 
Zoltán, ki maga szerzette a dallamokat is. öná l ló kötettel 
először 1886-ban lép fel s itt már találkozunk népies költe-
ményekkel; emellett még a családi érzelmeknek áldoz. 
Kadocsa (Lippich) Elek csak barátai körének szánta az „Egy 
élet tavaszából" (1883.) c. első kötetét, de midőn a Koszorú 
megtámadta verseinek egy részét, kötetét a könyvpiacra 
vetette. A megrovás csak à kötet egy részére áll; a szerző nem 
gyakorolt szigorú kri t ikát magán és zsengéit is felvette, 
melyekben lírai közhelyekkel, elcsépelt képekkel él, vagy 
visszhangozza olvasmányait . Általában azonban figyelmet 
keltő tehetséget árul el. Még e csoportban kell megemlíteni 
Regőczy Exner Győzőt, kit harmadik kötete („Egyszerűség és 
jókedv" 1888.) mutat a legkedvezőbb színben (az első kettő 
„Költemények" címmel 1882. és 1884-ben jelent meg); tartal-
mára igen jellemző a címe: egyszerű témák „szerény magunk-
ról". „tarka apróságok" stb., mind jó kedvben. A népies 
epika is említi Balogh István nevét. Köteteiben („Költemé-
nyek" 1885; „Húsz esztendő 1875—95." 1896.), melyek tehet-
séget áru lnak el, nem közöl szerelmi költeményeket, hanem 
eszmélkedő, reflexiós verseket, vagy szüleiről, testvéreiről ír. 
vagy a népdalt műveli. Főbb kötete van Dengi Jánosnak is; 
találhatók nála sikerültebb költemények, főkép a dalnemben 
(1881. Páholydalok), de egészben véve nem jeleskedik. Bol-



dogsággal telve tisztán a családi lírát műveli Dömötör Pál. 
Köteteit (D. P. költeményei 1876., Újabb költeményei 1884.; 
Költemények 1888.) elismeréssel fogadták; költői kedély, 
nemes tartalom, helyes formaérzék közepes tehetséggel: ezek 
a jellemzői. 

Sokáig folyta thatnók még, ha kimerítően aka rnánk írni 
e 10 évről is; de nyugodtan le is zá rha t juk a sort: a többieket 
értéktelenségük kirekesztette az irodalomból. Pedig ínég sokan 
daloltak. Erre céloz Vajda jános, mikor azt mondja , hogy 
80.000 poétánk van. Az eddig tárgyal takkal együtt kb. 100-ra 
is felmegy az évtizedben lírai kötettel szereplők száma. 
Napjainkig még R u p p Kornél könyve adta a legrészletesebb 
ismertetésüket (,,A modern költészet és az ú j a b b nemzedék" 
H 887.) mintegy folyta tva az említett „időszaki áttekintéseket", 
de nem oly komoly, kritikai hangon, mint azok. 

IL A kiegyezés utáni idők szelleme a változás csíráit 
hordta magában; egyes önállóbb l ír ikusokban erősebben is 
megnyilvánult, e változás s ezekről mondjuk , hogy a nem-
zeti klasszicizmus ízlésétől eltérő utakon j á rnak . 

Mindenekelőtt r ámuta tunk arra, hogy megszűnik a 
veszély, mely ál landóan fenyegette a nemzet fennmaradását . 
A modern állami élet a maga nyugodt veszélytelenségében 
a pártpoli t ikába terelte a hazaf ias érzést, vagy csak ri tka, 
ünnepi érzéssé tette, mely főleg a 48-as eszmék fakul t ideo-
lógiájából táplálkozott: csak tárgya, de nem légköre a köl-
tészetnek a patriotizmus. Ennek következtében az érdeklődési 
kör más i rányokban szélesebbé tágul; ú j hatásokat , ú j általá-
nosabb európai eszméket és életérzéseket keresnek, európai 
költőkhöz fordulnak. Helyet kap a költészetben a filozofikus, 
eszmélkedő szellem és vele a pesszimizmus. A nemzeti egy-
íormaságtól elszakadt egyéni érzelmeknek szabad kifejezé-
sét és tartózkodó mérséklet helyett a lírai megnyilatkozás 
korlátlan szabadságát valós í t ják meg.13 „A mai kor embere azt 
k ívánja , hogy a költészetben megtalál ja azokat az érzelme-
ket és eszméket, melyek szívét-lelkét a gyakorlati életben, 

13 Ezekről ír Ga lamb Sándor : „A magya r líra a kiegyezés u t á n " 
Magyar Múzsa 1920. 9—12. sz. 



a letért való küzdelemben el töltik. A világfájdalom minket is 
annyira belesodort a nyugati eszmék áramlatába, hogy nincs 
finomabb érzés vagy hangulat, mely tőlünk idegen maradna".1* 

Egyes önállóbb költők nem akarnak epigonok lenni és 
a népiességtől elszakadva eredetiségre törekszenek; ezért 
bizonyos határozatlan, nyugtalan vibrálás, útkeresés verődik 
ki költészetükön. Átmeneti, vajúdó korszak tükröződik itt:, 
a hagyományos költészet mellett már látszik egy ú j korszel-
lem, mely nagyrészt meg nem emésztett nyugati eszméknek 
gyors beáramlásából is fakadt. Gyulai Pál is panaszkodik 
1877-ben: „Lyránk már nem szívja többé táplálékát a nép-
nemzeti elem hagyományos földéből. . ."15 A nyugatos deka-
densek a korszaknak ezt a határozatlan magakeresését úgy 
fogják fel, hogy e korszak több lírikusa már elindult az ő 
szellemük felé; ki akarnak törni a hagyományos formákból, 
de még maguk sem tudják, hogy minő latens erők dolgoznak 
bennük.16 

Mindez egyelőre még nem jelenti a réginek teljes meg-
tagadását, nem is jelenti a „nemzeti" költészet elvetését, csak 
kilengések vagy a témakör kibővítése s elhajlás az egyetemes 
emberi érzések felé. Néha az érzéki szenvedély szólal meg 
a szerelmi lírában. Míg ugyanis a hagyományos költészetben 
a szerelmi líra mintegy trubadur-költészet és a családi tűzhely 
'motívuma fűti, most e korszakban Bartók, Kiss J., néha Rud-
nyánszky, de főleg Reviczky és Vajda l í rájában, az önma-
gáért, érzéki gyönyörökért való szerelem is megszólal; ők 
fordulnak először a perdiittákhoz l í rájukban. 

E korszakban szinte a levegőben van a kozmopolitaság 
vádja. Arany János ismert verse nagy visszhangot keltett. 
Rudnyánszky „válaszverse"17 azt vallja, hogy a költészet nem 
ismer korlátokat és ha a költő nem a népköltészet híve, nem 
annak alakjairól énekel, hanem az egész világ ba ján kesereg, 
még nem tagadta meg fa já t . A Pesti Napló egyik tárcájában 
olvashatjuk (1889. okt. 16.), „hogy a költészet tárgyainak, 

11 Pa lágyi M.: Koszorú 1885. 2. sz. 
15 Bud. Szemle 29. sz. (ú j ra Bírálatok 185. 1.) 
16 Nyuga t 1914. évf. 394. 1.; Nyuga t 1913. évf. 909. 1. 
17 Talá lható az 1889-iki versgyűj teményében. 



hang jának változása mennyire természetes valami s Petőfi-
Arany iránya mellett mennyire jogosult az Endrődi- Rud-
nyánszky minden ízében magyar gondolkozású költészete 
„Toldi" vagy „János vitéz" nélkül is". Kozma Andor a Bud. 
Szemlében (1914.; 135—7.) Kiss Józsefet is mint nemzeti köl-
tőnket üdvözli, pedig nem írt hazafias verseket. Általában 
ezek a lírikusok nemzeti köl tők maradnak népies jelleg nél-
kül is, csak Reviczky Gyulá t mondha t juk igazi kozmopoli-
t ának . 

Érdekesen rávi lágí tanak e helyzetre Schöpft in Aladár 
sorai, melyeket Ábrányi halá lakor írt a Nyugatban (1921.; 
631. I.): „Ábrányi Emil abban a költői nemzedékben érkezett 
az irodalomba, amelyre Arany János a „kozmopolita költé-
szet" megrovó jelszavát kitalál ta. Az e nemzedékből való 
költők nagyobb része ugyanis azzal igyekezett Arany lenyű-
göző hatása alól szabadulni, hogy az ő gyökerességével. spe-
cif ikusan magyar képzet és képkincsével és a népköltészet-
hez visszaforduló verstechnikájával szemben az európait , az 
egyetemes műveltségből vett képzet és képkincset, a szalónia-
fcan választékosat és a verselésben a jambust hangsúlyozta. 
Reakció volt ez Arany Jánossal szemben." Ezeknél a köl-
tőknél valóban a nyugateurópai versformák ju tnak uralomra 
előkészítésül a legújabb líra. ri tmikai új í tásához; sőt már a 
iambus bomlását is megta lá lha t juk egynémely helyen.1 

Az ú j szellemnek ez a magakeresése okozta, hogy Rud-
nyánszky Gyula nem tudot t egységes lírai egyéniséget ki-
alakítani . „Örökös nyugtalan keresése — mondja Schöpflin.19 

— amellyel végigpróbálja a vers összes téma, stílus, technika-
beli lehetőségeit, a költészetben kifejezhető dolgoknak úgy-
szólván összes köreit, amellyel az egyszerű és népszerű dal-
tól a hazafias páthoszon, a vallásos megindulásokon át egész 

10 Ga lamb Sándor idézett t a n u l m á n y a a tar ta lmi változásokon 
k ívü l költői gyakor la tuknak egy-ké t formai változását is szembeál l í t ja 
a régiek gyakor la táva l : I. szerkezetben erősen variáló, míg a régi haladó 
f o r m á j ú : 2. l í ra ibb a réginél, mely epiikusabb menetű; 3. az á j l íra 
festőibb, a régi p laszt ikusabb; 4. mellőzi az érzés indító okát : 5. nyi tva 
h a g y j a a köl teményt . E sa já t ságok a hagyományos líra ú j nemzedéké-
nél is e lőfordulnak . 

19 Nyugat 1913.; 910. 1. s köv. 



a filozófiai versig végigpróbál minden végigpróbálhatót, azt 
bizonyít ja , hogy tudatosan vagy tudat lanul megérezte min-
denütt, liogv nem ez az a mód, ahogy kifejezheti magát , 
egyre ú j a t kell keresni. A költészet bolygó zsidója v o l t . . 
Ez a nyugtalanság okozza, hogy a belső mondanivalója erőt-
len lesz, még nem talál ta meg a hang já t s ezért a külső forma 
lesz úr rá fölötte. Nagy technikai s nyelvi készsége volt, de 
„mindig valami végig nem gondolts ág és végig nem érzettség 
érzik r a j t a : a szavak á r j a elöntötte, mielőtt megérett volna 
benne a kimondásra az, amit ki akar t mondani". (Schöpflin 
i. h. 911.) Ezért nem tudnak tisztába jönni költői egyénisé-
gével és nem hisznek érzéseinek igazságában kri t ikusai sem 
a Bud. Szemlében (1. 1882., 71. sz. és 1886., 115. sz.). 

Három kiadása van ez évtizedben (1882. Költeményei, 
1886. Eényben-árnyban, 1889. Nyár ) ; az elsőben főleg Heinére 
emlékeztető szerelmi dalok vannak feleségéhez, de csak máso-
dik könyvével keltett melegebb figyelmet. L í rá jában vörös 
fonálként vonul végig a nyomorúsággal való küzdés hangja . 
Gyengén jövedelmező tollából kellett megélnie, innét a sok 
eszmélkedő vers életnézetéről, sanyarú sorsáról, vagy általá-
nos emberi érzésekről. Nincs megelégedve korának szellemé-
vel, de a maga felfogásában, p rogrammjában is határozatlan. 
Csak feleségéhez írt versei szólnak a boldogság hangján , míg* 
vallásos érzésének a „Máriadalok"-ban ad kifejezést (1888.). 
Rideg, mindent és mindenkit kritizáló viselkedése is elszige-
teltté tette őt. 

Teljesen a francia romantika hatása alatt állott Ábrányi 
Emil.20 Vele különben már mint drámaíróval és a Petőfi Társ. 
tevékeny tagjával találkoztunk. Viktor Hugo és Béranger 
szelleme fejeződik ki nála: pathet ikus költő, aki mintegy 
kozmopolita lesz azáltal, hogy a szabadságért , és az egész 
emberiség boldogulásáért, eszményeiért lelkesedik; zsarnok-
király iránti gyűlöletének sokszor ad kifejezést fő m ű f a j á -
ba n: ódáiban, de ezek a hangok idegenek, semmi közük a 
80-as évek viszonyaihoz, a f rancia ronianitika visszhangjai. 
Ezért illették az af fektá l t ság vád jáva l őt krit ikusai. A szó-
nokias hazafiság tette őt március idusának költőjévé. Ezt a 

20 Haakis J.: Ä E. és a franciák. Irodalomtörténet 1923. 



retorikai csillogást r i tkán veti le. Még szerelmes dalaiban, á 
Margit-dalokban is érezhető az. De nemes érzés és szociális, 
humánus szeretet h a t j a át és „Üjabb köl teményei ' -nek elő-
szavában is szociálpolitikai hivatást vall (1882.). Ezután csak 
1888-ban ad ja ki „Szabadság-Haza" címen ily tá rgyú verseit. 
Érdeme még nyelvének választékossága, eleganciája, finom 
ízlése és művésziessége a külső formában. 

Sokkal termékenyebb lírai gazdagság és specifikusabbau 
nemzeti érzés jellemzi Bartók Lajost. Első két 'kötete (1877. 
Őrtüzek, 1879., Rúgott csillagok) még a szatirikus és pártpoli-
tikus költőt m u t a t j a . E versei azokból az élclapokból valók, 
amelyeknek szerkesztője volt. Következő köteteiben már 
mélyebb, komolyabb, művészibb lesz: 1881. Költemények, 
1883. Ú jabb költemények, 1885. Kárpá t i emlékek. 1889. Erdő-
zúgás. 

Bar tókban folyvást lobogó temperamentum, hangulati 
gazdagság volt; eszmélkedő versei nincsenek, folyton a be-
nyomások hullámoztat ták. Nemzeti érzületét és lelkesedését 
t anús í t j ák nemzeti nagyja inkról vagy történelmünk mozza-
natairól szóló ódái, a szabadság megéneklés,0, az elégedetlen és 
pártpoli t ikai hazaf iság kifejezése. Állandó ihletője a szerelem 
is, de szerelme nem egy imádott nőhöz fűződik: Bartókot 
múló viszonyok, érzéki vágyak, fellobbanások hevítették; 
eszményi felfogása a szerelemről nem volt. A szerelmi érzés 
hirtelen hevülései fakasz t ják nem mély érzésű dalait. Költé-
szetének legegyénibb vonása a természet ki tar tó szeretete: 
ő a hegyes vidéket szereti, az erdőkkel benőtt sziklákat és 
egész ciklusokban festi a Kárpátok vadregényes tájai t . Ez 
m u t a t j a Bartókban is a romantikus jelleget. 

L í r á j ának fogyatkozásait sem hal lga tha t juk el. Eő-
gyÖkerük az, hogy nem tudott eléggé uralkodni a belső és 
külső formán. Az utóbbit illetőleg bizonyos összhangtalanság, 
mesterkéltség van a gondolatok összetűzésében: „inkább a 
törekvés, mint igaz érzelem szülöttei"; azaz erőltetettség 
látszik rajtuk.2 1 Sokszor felszínes érzelmet szorít versbe 
gyarló technikájával . Máskor képzelete tömör képeit, gon-
dolatait zsúfolja össze, s a szórendben, zenétlenségben szinte 

21 Bud. Szemle 1890.; 16-t. sz. 



érezzük a klizködését a nyelvvel, mely nem akar a formába 
szorulni. 

Egészen sajátos helyet foglal el Kiss József. Ő lép fel 
legkorábban, 1868-ban a „Zsidó dalok ' -kal . Nem termékeny 
költő; 1876-ból való kötetét (,.K. J. költeményei") a d j á k ki 
ú j r a és ú j ra , nagyon sűrűen, alig egy-két ú j darabbal ki-
bővítve. Már fellépésekor megüti az ő speciális mot ívumát : 
a magyar l í rában addig ismeretlen világnak: a zsidóságnak 
bajairól , szerelmeiről, történeteiről ír s ezt az ú j témakört 
honosította meg. Zajos népszerűségét balladáival szerzi, me-
lyekben Aranyt igyekszik utánozni, azonban az ő népiessége 
csak felvett modor, melyet, ha nem balladát ír, rögtön el-
hagy, mert az utánzás nem rokonlélekből származik.22 Bal-
ladáiban (1—2 kivétellel) nincs is t ragikum, bűn és lelki bűn-
hődés; érzelmes história, vagy várat lan szomorúam meglepő 
fordulat , a véletlen já téka van helyette. De líraiság h a t j a át 
őket, ez és az élénk színezés teszi behízelgőkké. 

L í r á j ának a mélabús, csendes kesergés, szelid panasz a 
legjellemzőbb vonása. Ennek forrása a maga egyéni életküz-
delme, f a j á n a k üldözöttsége (a tiszaeszlári pörről írt verse, az 
„Ár ellen" c. a zsidók imádsága lett) és — miként Sik S. ki-
fe j t i — a maga belső világnézeti meghasonlottsága: a zsidó-
ság hite, vallása neki már idegen volt, ahhoz visszatérni nem 
tudott, ú j világnézetet nem talált. Ezért zokog fel benne a f á j -
dalom. Ezt a vágyódást, álmodozó tépelődést is szinte keletie-
sen pompázó nyelven fejezi ki. 

De van kevésbbé dicséretes jellege is l í rá ja egy részének. 
Kiss József hozta l í ránkba a hétköznap érzelmeit, az utca 
költészetét. Bizonyos frivolság és cinizmus van költészetében 
(erénynek t a r t j a a perdita bűnét) és ezzel Heine és néhány 
f rancia l ír ikus hatása mellett ő is hozzájárul á 90-es évek 
cinikus „f'intorpoézisének" kialakulásához.23 

Szinte rikító a különbség.Kiss J. és Endrődi Sándor közt, 
hisz Endrődi az ideális lelkületű nemzeti romantikusokkal 
áll rokonságban. Ezzel jeleztük is Endrődi kezdő költészeté-
nek egyik színét, a romantikus ízt. Őrá is a nyugat gyakorol 

22 Sík Sándor : „Kiss J." Élet 1925. évf. 22. sz. 
23 Lázár B.: „A tegnap, a ina és a holnap" II. k. 109—117. 1. 



hatás t ; és e ko rban sem verselésben, sem nyelvében, sem kép-
zeletvilágában nem specifikusan magyaros, népies. Tücsök-
dalait (1875.) a heinei érzelmesség és heinei modor jellemzi. 
Következő két kötetében (1877—8.) már nemcsak szerelmes-
versek vannak; kezd megszabadulni Heine hatásától, önállóbb 
hangot vesz fel s költészete ettől kezdve egyre nemzetibbé 
válik. 

Szerelmében is változás áll be; a Balaton mellett, melyet 
sokszor megénekel, eléri a boldogságot is, nejét Nagyváradra 
viszi és boldog családi életről dalol; s emellett a hazaf ias 
hang is megszólal nála. (E. S. költeményei 1879—1885.) Ám 
boldogságát csapások zava r j ák meg. Egymásután elveszti 
leányát, fiát, ne jé t s megszólalnak l an t j án gyönyörű elégiái. 
(Költemények 1891.) Kiegészítik e t á rgyaka t a természet, a 
hazaszeretete s nemes eszmények megéneklése. Ennyit muta t 
fel évtizedünk Endrődi költészetéből, de ez is muta t j a igazi 
l í ra i természetét, nagy termékenységét és szép nyelvét, amely 
mindig hangulatos. Kétségkívül kimagasló, igazán poétikus 
lelkű a lak ja az évtizednek. Szerény, csak magának dalol, 
költészetének nincs programmszerű jellege. Ha későbbi mun-
kásságát is t ek in t jük , akkor évtizedünk egyik főa l ak j ának 
kell mondanunk őt. 

Egypár még nagyon kezdő vagy kis tehetségű alakról is 
kell szólnunk. Mint említettük, a l í rában nagy teret kap a 
fi lozofikus szellem. Ez látszik meg Szomory Károly 2 köte-
tében (1887. Lidérctüzek, 1891. Sötét világ); a lét, az élet kér-
déseivel foglalkozik pesszimisztikus hangon; szerelme is csa-
lódást okozott, nem is beszél róla valami tiszta hangon. Ez 
évtizedben csak a lapokban szerepel verssel Koroda Pál, ki-
nek embergyűlölő, byroni elbeszélő költeményei a 70-es évek-
ben keltettek feltűnést; i nkább a gondolát, mint az érzelem 
kifejezője. Kezdő költő Lenkei Henrik (1886. Költemények), 
de ő nem válik pesszimista elméikedővé; könnyen versel, de 
nem is mélyen. Itt emlí t jük meg Inczédi Lászlót, kinek versei 
a politikai ellenzékieskedő hang mellett a panaszt és az élet 
nagy kérdéseit szólal tat ják meg. Verseit 1892-ben gyűj t i Össze 
(„Versek"). Sokban rokon velük Varsányi Gyula, ki fiatalon 
keblében hord ta a halálos ba j t s ez a tuda t iratta vele a pana-
szokat, a haláltól való félelem kesergéseit, az eszmélkedő köl-



temen vökéi . (Költ emények, 1885., Mulandóság, 1893.). A maga 
egyéni életküzdelme tette Palágyi Lajos lelkét fogékonnyá a 
szocialista világszemlélet iránt. A szocializmus hang ján sok-
szor nyers modorban ír a dolgozók szenvedéseiről, a társa-
dalmi rend igazságtalan viszonyairól. Nála a szerelem sem 
ha j t szép virágokat. Első kötetében („Küzdelmes évek" 1890.) 
sok, már 1884 óta megjelent vers van. Később a megnyugvás-
ban eljut a hithez és — nacionalizmushoz, jelen századunk-
ban ilyennek ismerjük őt. 

Elérkeztünk azokhoz a költőkhöz, akik a legmesszebb 
távoztak a nemzeti klasszicizmustól. Komjátinál specifikusan 
a metafizikai jellegben, Reviczkynél a nemzeti hazaf ias szín 
teljes h iányában nyilatkozik meg a nemzeti klasszicizmus ízlé-
sével való szakítás. Va jdában pedig egy egészen sajátos, egé-
szen különálló világ alakul t ki. 

Komjáthy Jenőt, mint költőt évtizedünkben nem isme-
r ik : csak íróasztalának dolgozott. Halála napján (1896.) jelent 
meg egyetlen könyve: „A homályból". Költészete elszigetelt 
marad t ; ilyen elszigetelt volt élete is felvidéki állomásain. A 
reális élettől teljesen elszakadt, matefizikai ha j lamú, a pesz-
szimizmussal és pantheizmussal kacérkodó költészete csak 
élesebbé teszi az irodalomban a népies-nemzetitől való el-
szakadást, eirősebbé korának vajúdó, ú j a t kereső képét. Sík-
abonyi e három fogalommal fejezi ki költészetének termé-
szetét: pogány pantheizmus, misztikus enthuziazmus, ideális 
pesszimizmus; még szerelmi, versei is ilyen természetűek. Mér-
földekre van az ő természetérzéke Arany-Petőfiétől. 

Mennyire kereste Komjá thyva l szemben a kapcsolatot az 
irodalmi élettel Reviczky Gyula. Szerelmében csalódva, visz-
szatér 1877-ben Dentáról, hol nevelő volt, Pestre és ismét csak 
küzdelmes éveket él á t : a szerkesztőségekben keres menekü-
lést a> nyomor elől; az irodalomban azonban nem talál el-
ismerésre. Első kötete: „ I f júságom" a Petőfi Társ. kiadásá-
ban (1883.) nem kelt különösebb feltűnést. Csak gyéren hang-
zik később is megértőbb szó; tehetségének felismerése pedig 
sehol. Második kötetét a Kisfaludy Társasággal szeretné ki-
adatni, de az hűvösen fogad ja s végül is maga a d j a ki 1888-
ban: „Magány" címen. Népszerűbb, zajosabb sikere csak 
halála előtt volt a „Pán halálá"-val (1889. elején). 
Kokas E.: Az 1880-as évek i rodalmi élete . 10 



Reviczkyben látszik leg jobban az irodalomban kialakuló 
ú j szellem, ízlés, mely együ t t j á r t a kiegyezés után megválto-
zóit élettel. Mintha a szellemi élet v i lágában is mintegy váltó-
rendszer ura lkodnék. „A modern élet a lakulása i ú j viszonyo-
kat teremtettek, ú j érzéseket vetettek felszínre s az egyéni 
élet küzdelme, lelki vívódásai fokozot tabb mértékben kezd-
ték érdekelni az írókat és olvasókat egyaránt . Az irányválto-
zás tehát egészen te rmésze tes . . ,"2i A megváltozott politikai 
és nemzeti viszonyok e lhal lga t ta t ják , el tüntet ik a speciális 
hemzet i hangot, jelleget, a hazaf ias i rányt s e helyett az ál ta-
lános emberi lép előtérbe; ez ijesztette meg a szellemileg még 
az előző, a népies-nemzeti i rányból táplálkozókat . Méltán! 
Reviczky kozmopolit izmusa tendenciózus volt, magát kihí-
vóan európai , „általános ember i" köl tőnek vallotta. Költe-
ményei nemzeti szempontból teljesen színtelenek, eszméiben 
semmi magyaros nincs. 

Ennek a modern, európaias l í rának legáltalánosabb ki-
fe jezője volt Reviczky. Komjá thy , V a j d a csak 1—1 vonását 
élezik ki. Reviczky szélesebb ta r ta lmat ad. Ez is az ő sze-
repe, hogy l í r ánka t ilyen értelemben modernné, európaivá 
tette, ebben van eredetisége, mélysége, ú j szellemet jelző 
jelentősége! Ennek a modern magyar költészetnek, melyet 
nem szabad összetévesztenünk századunk dekadens nyugato-
sa inak i rányával , az élén áll Reviczky. Ez az ú j szellem 
okozta, hogy elnevezték kozmopoli tának, németes szellemű-
nek s ezért fogad ták ellenszenvvel. Költészetének szelleme, tar-
ta lma, i ránya for radalom volt a l í r ában addig ura lkodó 
népies-nemzeti eszmeáramlat ta l szemben25 s így csak az ú j 
szellemű nemzedék lelkesült érte, míg a hivatalos körök hűvö-
sek voltak vele szemben. 

Reviczky küzdelmes életének nyomorúságai t énekli meg 
szomorú, bánatos , boldogság u t án sóvárgó, megpróbál ta tá-
sokról szóló, türe lmet és megbocsátást hirdető költeményei-
ben. Egyes méltatói költészetének real izmusát emelik ki, 

2 í V £ T g y . köl tészete" Kath . Szemle 1906. (Gondolatai t Reyipzkynél 
másu t t is követ jük . ) 

25 É le t ra jza i közl ik a népiességről elejtett , közismert megjegyzési t , 
véleményét A r a n y Toldi járól , stb. 



pedig" igen sok romantikus vonás van benne; álmodozó képze-
lete nagyon jellemző rá. Vannak verseiben disszonáns han-
gok is, de egészben véve nem pesszimista Reviczky, csak 
melankolikus kedély; vannak rossz hangulatai s ilyenkor 
Schopenhauerben ta lá l ja meg hangulata inak igazolását; de 
sohasem.szűnik meg szeretni az életet, menekülni a halál elől 
és bízni jövő dicsőségében — vagy megnyugvást , vigaszt 
találni a vallás forrásánál. Ez utóbbi tárgyú versei a legmeg-
indítóbbak. 

Nehéz volna az eddigi lírikusok közül valamelyiket is 
a kor legnagyobb költőjének nevezni. Mindnyájukból hiány-
zik a nagy költőnek végzetesen, önmagát el perzselő égő heve, 
nagy tenni-vágyása. és az érzelmi mélységnek utolérhetetlen 
vonása, képzeletének rendkívüli nagysága. Vajda Jánost ily 
értelemben a századvég legnagyobb költőjének mondha t juk . 
Ez az ítélet nincs ellentmondásban a Reviczkyről mondot-
takkal ; Reviczkyék költészete „általános emberi", modern 
európaias, „választékosabb lírai szalon-nyelven";26 közel áll a 
közönség lelkéhez és főleg érzelmes vonásával hat. Vajda egé-
szen sajátos, egészen egyéni, különálló lírikus. 

Kortársai közül csak néhány ellenzéki író lelkesedik érte. 
(1. a „Koszorú" köteteiben). Pedig már a maga egészében ki-
fejlett ezidőben Vajda a l ak j a ; 1881-ben megjelennek össze-
gyű j tve is költeményei, ú j a b b verseit is k i ad j a : 1884-ben. 
1887-ben és 1892-ben. Hogy nem szerették, annak oka egyéni 
magatar tásán kívül költészetének sajátos természete. 

Va jda János szerencsétlen körülményei folytán vált kii lö-
nös természetű költővé. Lelkében végletekre vivő vágyak, 
végzetes haj lamok csíráztak. Legelőször, a nemzeti kataszt-
rófa átérzése után, talán szerelmi csalódása Ginában törte 
meg lelkének egészségét az 50-es évek végén. Ez a minden-
napi történet az ő szerencsétlen alkatú lelkében tragédiává 
lett. Ez a szerelem, végletes vágyaival lángol benne, rend-
kívüli képzelete pedig fűt i e tüzet. A nő elment messze, el-
bukott . de Vajda mindig a régit lát ta gyötrő képzeletével. 

26 Har tmann J.: Vajda J. Magyar Múzsa, 1920. 471. 1. 



„Ami van, azt látom hallom, 
De nem az fá j , nem az gyilkol. 
Ami nincs, az kísért engem 
Amit izzó velőm gondol". G i n a emléke X V I t 

S ezek a víziók érzékiek. Sirat ja elveszett boldogságát; 
Gina testi szépsége, mert csak ezt látja, kíséri folyton s eizek 
a víziók gázolnak keresztül lelkén. Szerelmi költészete az 
elvesztett földi éden siratása; a szerelem átokká lett benne. 
(Sirámok, Szerelem átka, Gima emléke.) 

A sors megáldotta egyéb kínokkal is. Elhibázott házas-
sága 1880-ban csak mélyíti a szakadást lelkében. Vajdának 
egy másik kielégülhetetlen vágya is volt: a dicsőség vágya és 
ez is vesztére vált. Képzelete és nagy önérzete sokat ígért ma-
gának és ő a nyomorúsággal, a megélhetés robotmunkájával, 
a szegénységgel iküzködötít ; h i t i t a maga nagyságában és min-
dig a mellőzöttséget, a meg nem becsülést kellett éreznie. 
Zord, meghasonlott lelkű, az emberek elől visszahúzódott ter-
mészetté vált; benső, belül emésztődő életet élt; innét van, 
hogy költeményeiben alig találunk mozzanatokat korának 
modern nyüzsgő életéből. Nem külső életét ra jzol ják versei. 

A boldogtalan életű költőt az élet nagy problémái, a 
tudni-vágyás nyugtalan vívódásai rázzák, foglalkoztatják. A 
végtelenség gondolata, a mulandóság, az emberi tudatnak 
továbbélése, az életnek örökös forgása, a halál utáni élet rej-
telmes kérdése, a „mindörökkön örökké" .hányják-vetik. Po-
sitiv megoldásra nem jutnak rendszertelen gondolatai, ha-
csak az nem megoldás, hogy számára az élet átok s a halál-
ban nyugodni vágy. 

örömtelen volt élete, örömtelen l í rája is. Elmélkedése a 
merész ívelés, szárnyalás mellett néha, tömörsége vagy elvont-
sága miatt fáraszt, az a rideg kedélytelenség, mely e zord em-
ber lelkihangulata, rosszul esik nekünk, de egész költészete 
letagadhatatlan ul egy megdöbbentő egyéniség nagy vonásait 
adja. Az ő sajátos természete miatt lett olyan a költészete is, 
mint élete: társtalan és népszerűtlen. Leglenyűgözőbb nála 
hatalmasan gazdag, nagystílű, messze kalandozó, képekben 
és víziókban dúslakodó képzelete. Különösen a természet 
nagyszerű, fenséges képei, zordon hegyei, a csillagok miri-



ácljai stb, ragyognak verseiben; de az egyszerűbb természeti 
hangulat is gyönyörűen rajzolódik le szavaiban. Vajda lelké-
ben romantikus csírák voltak. Kár, hogy verselése egyenet-
len s megkapó hangulatos sorok mellett szinte egészen pró-
zaiak is vannak. Stílusát különben tömörség jellemzi. 

Századunkban sok szó esik Vajdáról : l í ránk nagy forra-
dalma találta meg benne előzményét. Ady Endre „szent előd-
jének", „nagy rokonának" nevezi. Egy kissé ugyan túlbuzgó-
sággal sa já t í t j ák ki Vajdát , a magukénak, s buzgóságukat 
növeli Va jda bús társtalansága, a hagyományos költészettel 
való szembeállítása is, de Vajda költészete is nyú j t alapot a 
rokonság keresésére, hogy az á j forradalom igazolja magát a 
régibb magyar talajban.2 7 I lyenformán Vajda János a lak ja 
összekötő kapocs lesz a 80-as évek letűnt kora és a legközvet-
lenebb jelen közi. 

Folytatva a verses költészet tárgyalását , csak röviden, 
vázlatosan ismertet jük az epikát, részben dogozatunk hosz-
szúra nyúlt terjedelme miatt, részben, mert Kéky Lajos 
ki tűnő dolgozata28 úgyis teljes képet nyú j t a mult század má-
sodik felének epikájáról . 

Tíz év epikai termelését forgatva, l á t juk , hogy bár 
számra elég sok, értékre azonban ugyan szegény, de ezért 
meddőnek még az értéket (tekintve cero mondhat juk . Vannak 
nagyobb terjedelmű kompozíciók is, ha annyi nagyobb elbe-
szélő költemény nem keltett is feltűnést, mint az előző 70-es 
években. Az irányokat szemlélgetve pedig egy nagy változást 
sejtető, átmeneti kor bontakozik ki. \ század leliső feléből is 
nyúlik, öröklődik át még hagyomány. Meg 1879-ben is je-
lennek meg Vörösmartyt követő hexameteres kis eposzok, 
vagy Kisfaludy Sándor regéitől ihletett munkák. Természetes, 
hogy ezek észrevétlenül elhangzott búcsúzók, elkésett fecs-
kék. Ezek is, meg a következők is jelzik, hogy az epika a 
modern korral hát térbe szorul, jelentősége, szerepe, hatása, 

27 Kékv Lajos t a n u l m á n y a higgadt megállapítással fogla l ja össze 
Vajda i lynemű alapot n y ú j t ó vonásai t : ,.V. J." 1927. í rod. tört.-i Füze-
tek 24. sz. 

28 „A magyar verses elbeszélő költészet a XIX. század második felé-
ben." Irodalomtörténet 1912. 



menyisége és érdekköre hasonlí thatat lanul kisebb, mint az 
eddig tárgyalt műfa joké . Az olvasóközönség érdeklődése az 
epika iránt tetemesen megcsappant . Az epika többé nem 
hordozója a korszellemnek, mégha részben kifejeződik is 
benne. 

Miként a l í rában, az epikában is a népies-nemzeti kor-
szak alkotásainak, Petőfi-Arany-Tompa ep iká j ának hatása 
alatt á l lnak egyes költőink és főleg a mondaköltészetet mű-
velik. Jellemzi őket a népies téma és előadás. Sokszor együt-
tesen látszik benniik a nagy költők hatása. Az évtizedünkbe 
eső művek közül így mutatnak Arany mellett Petőfire is 
Vajda János két népmeséje: Ábel és Aranka; Törzsök Jankó. 
Az első a „Dal és beszély" c. kötetben jelent meg 1884-ben, a 
másik külön, a „ Jókönyvek" sorozatában, (é. n.) Népmeséink 
szokásos motívumaiból vannak szőve, de a mesealkotás nem 
folyik egész simán. Mátrai Lajos „Aranká"~ja (1883) a tün-
dérek országában jár . Gonosz mostohája űzte el Arankát s a 
tündérek veszik pár t fogásba; a tündér ki rá lyf i megszereti s 
bár a király ellenkezik, az anya segítségével a tündér-
királyf i a r á j a lesz. Balatoni tündérregét írt Bálintffy Bálint 
a „Piroska szerelmé'-ben, míg „Pató Pál"- ja a földön mozog 
komikus szerelmi históriájával (mindkettő 1888-ban jelent 
meg). 

Néhány jelentéktelen alkotáson Tompa hatása látszik. 
Évtizedünkben csak kettőt lehet i lyennek mondani. Kovács 
Lajos könyve (Költői elbeszélések 1885) 3 hosszabb elbeszélést 
tar talmaz a leíró költemények mêllett: „A két testvér" című 
a tündér f iak viszályáról szól, „Zboró"-ja 11. Endre keresztes-
hadjára tából való lovagi történet: Zboró Mártha meghal bá-
na tában a vissza nem térő Ung miatt . A harmadik : „Mária", 
Nagy Lajos leányának szerelmét (Yojk hadfival) s Mária 
halálát mondja el Tompának kissé szentimentális modorá-
ban. Miként Tompának, Kulcsár Ernőnek is az erkölcsi ten-
dencia lebegett szeme előtt a „Bűnök büntetése" c. hosszú 
népies elbeszélésében, melyet az 1886-ban megjelent kötete 
tar talmaz („Felhők és sugarak". Költemények.). 

Arany J. gazdag és sokoldalú költészete termékenyen 
hatott. I skolá jának legkiválóbb tag ja Szász Károly volt. 
Arany János hatása a kor legtöbb alkotásában kinyomozható, 



de olyanok is vannak, akik tárgy választásban is, a cselek-
mény idejében is a lkalmazkodnak hozzá, ilyent évtizedünk-
ben csak egypár t emlí thetünk. Arany a néphistóriákhoz 
nyúlt a Toldi-ban; ide térnek vissza Gyulai Pál (1881) s Szabó 
Endre (1889), midőn Szilágyi és Hajmási históriáját feldol-
gozzák. Mások még messzebbre mennek vissza Arany nyo-
mán: az ősmondákhoz. Fülöp Áron mintegy a Buda halálával 
megkezdett húnmondát fejezte be, de t r i lógiájának csak első 
része jelent meg évtizedünkben (Ellák 1885.). Etele temetésé-
vel kezdődik a mű s 10 éneken át Aranynak a Buda Halálá-
ból ismert motívumaival hozza mindjobban ellentétbe a két 
testvért: Ellákot és Aladárt , míg végre kitör a harc köztük. 
Ellák halálra sebesíti Aladárt, maga pedig az isten kardba dől 
s a Kunokon a koncleső „szolganépek"' ülnek diadalt. Ebben a 
részben méltó tan í tványa Aranynak : ügyesen szövi a fona-
lakat, drámaivá válik s a végnek hatalmas ra jza igazi isten-
ítélet-képet ad a hunokról. Egy tervnek maradt trilógia befe-
jező része volt Farkas Gyula műve: „Az utolsó ütközet 2.453-
ban" (1888). Utópisztikus mese: Attila utódainak, a magya-
roknak világuralmát ra jzol ja , amely v azonban csak a jövő 
századok regénye; mint ilyen, túlságosan naiv. A honfoglalás-
ból meríti tárgyát Arany modorában Petrooich László: a 
„Zobor vezér "-ben (1884). Tárgyát művészietlenül dolgozta fel. 

Mások nem ragaszkodnak ennyire Arany iskolájához, 
de az ő közkinccsé vált nyelve és verselése hatott r á juk . A 
témákat szabadon válasz t ják s mivel nem mintákat t a r t anak 
szem előtt, az epika mindêgyik vá l fa já t , fo rmájá t megpró-
ják. 

Néhányan a magyar történelem egy-egy mozzanatát 
éneklik meg. Jeszenszky Dániel ( Temérdek) a murány i ka-
landot szedi ismét versbe 1886-ban („Széchy Mária"), de nem 
azon komoly hangon, melyen a többi földolgozója, hanem 
játszi, könnyű felfogással. Gyönge szálak fűzik a történe-
lemhez gr. Zichy Géza műveit. Régi iratokból merítette a 
népmondai témát „A leányvári boszorkányához, melyet 
Zichy Mihály illusztrációval adott ki 1881-ben. A selmeci 
várban játszódik le a történet. A gonosz atya részegségében 
brutális tettet követ el leányán, akit ez a tudat embergyűlö-
lővé tesz. Az a tya szörnyet hal bűnéért, a zordonná lett vár-



úrnőt pedig különc tetteiért a selmeciek boszorkánynak ne-
vezték el. Közben kérők próbálkoznak versengeni az ő kezé-
ért. Ő maga azonban csak játszik velük, mígnem az egyiket 
megszereti, de félreértések, tévedések miatt nem lesznek 
egymáséi. Bizarr témát választott Zichy, azonban tehetsége 
nem volt megfelelő. Másik művének is a középkori romantika 
a levegője. „Régi tárgyú költői beszélyei — í r j ák róla — ágy 
tűnnek fel, min tha a Bürger-, Kölcsey-, Kisfaludy-poezist 
aka rná visszaidézni kísérteties világításával, rémletes cselek-
ményeivel, regényes színezésével."29 Az „Alár"-ban (1883) is 
előszeretettel néz vissza abba a ködös, borongós világba s 
ennek a várkisasszonyairól, ábrándos leányairól, harcias 
kalandjairól mesél. Alár is ilyen dalnok-lovag, ki az oltár 
előtt frigyet köt, pedig a lelkében egy más, titokzatos szép arc 
lebeg. Hogy szentségtörő házasságáért vezekeljen, a szent-
földre megy harcolni, de ballépésének következményeit ta-
lálja maga előtt itthon, amikor haza jön : neje megőrül, sze-
rencsétlenné tett ideálja pedig elveszti magát. — Zichy való-
jában nem is epikus, s ott kelt esztétikai hatást , hol líraisága 
érvényesül. 

A 48-as szabadságharc még élénken foglalkoztat ja a 
lelkeket. Mintha Gyulai Pál Görgeyt mentegető Romhányiját 
aka rná ellensúlyozni Fejes István a „Vas Pista" c. 6 énekes 
krónikás elbeszélésében (1882)! Vas Pista Krakkóból szökik 
haza, Görgey mellett harcol, akit Világosnál elér „szertelen 
dicsvágyának végsorsa — a gyalázat ." Pap János: „Tamás 
csa ládja" c. elbeszélése (1883.) szintén a szabadságharchoz 
fűződik, —< de a tárgyalást sem érdemli meg. 

Találkozunk nem történeti tárgyú elbeszélő művekkel is 
ez években. Mátray Lajos „Feri"-je (1885.) a „Toldi" moder-
nesült k iadásának nevezhető, tá rgyában, — de nyomuk sincs 
benne Arany művészi értékeinek. A falusi bíró fia, Feri mu-
latság közben gyilkol egy leányért ; menekül a Tisza láp-
vidékére, bujdosik az éren-nádon; halász lesz; évek múlva 
szomszéd f a l u j u k b a n áll szolgálatba s innét jár éj jelenként 
haza, a pusztuló házba. Majd elmegy a boszniai háborúba, ott 
megszerzi vitézségével a király kegyelmét, ós minden jóra 

29 Főv. Lapok 1883. L 125. sz. 



fordul. Megindító hangon a d j a elő ezt a szinte népszínműbe 
kívánkozó anyagot. 

A kath. egyházi költők mindig művelték a vallásos 
epikát, de elbeszélő költeményeik nem vál tak ismertebbekké. 
Megemlítik ez évekből Pály Ede két ily tárgyú versét : Sión 
b ú j a ; Golgotha királya (Pály Ede költeményei 1882) című-
eket. A többi vallásos epikai művet világiak írták. Mikola 
László ügyvéd „Sámson" címen írt 12 énekes krónikát a 
zsidó vezérről, a Bírák könyve a lapján . A lírikus Rud-
nyánszkyra ráismerünk ep iká jában is: „Jézus" c. karácsonyi 
énekéből is kiérezzük azt, amit l írájából, hogy a szociális 
berendezkedéssel, a társadalmi renddel való elégedetlensé-
gére keresi a vallásban az írt. Karácsony éjjelén egy i f j ú már 
homlokának a k a r j a szegezni a pisztolyt, midőn belép Jézus, 
s hogy ráb í r ja őt az élet mélyebb felfogására: oly szomorú 
helyzeteket („képeket") állít az i f j ú elé, melyekből ez lá t ja , 
hogy a szenvedések közt is van, ami az élethez való ragasz-
kodásra, sőt ú j munkára indít. Kiss József a vallás hatásá-
ról, az emberiség életében való különféle megnyilvánulásá-
ról akar t trilógiát írni, de csak az első résszel készült el 
1887-ben. A „Jehova" a vallás azon erejéről szól, mely a 
jámbor lelket annyira meghódít ja , hogy szinte elveszti érzékét 
a földi élet iránt. Ez még zsidó légkörben mozog. Egy isten-
hívő fanat ikus rabbit rajzol benne, aki egymásután veszti el 
a. modern élettől elkapatott gyermekeit. Sokan Kiss József 
leghatásosabb művének t a r t j á k ezt, oly erővel ra jzol ja a 
modern Jobban a hitnek megtestesülését. Feltűnő ez, hisz 
Kiss Józsefnek nem tulajdonsága az erő. Egész különálló 
irányú Földes Jánosnak „A teremtés" (188) c. mithikus műve: 
a vogulóknak teremtési regéjét dolgozta fel, ahogyan azt 
nyelvészeti kutatóink már rég összefoglalták. 

A vígeposz is megtalálta a maga művelőit. Mintha igaza 
lenne P. Szathmáry Károlynak. ki panaszkodik, hogy a világ 
megváltozása miatt mind a nagy nemzeti eposznak, mind a 
történeti regénynek alkonyodik a kora. „Egy a lak ja mutat -
kozik még a történeti szövegek feldolgozásának, mely a jövő-
ben is némi sikert Ígérhet — és ez a humoros vagy satyri-
kus feldolgozás." Ő maga is próbát tesz eggyel (ennek elő-
szavából idézünk); a középkor typikusan humoros a l ak já t 



választja, a „dicsőséget ikeineiső ex prof ess zo lovagot", kinek a 
nagyzó hóbort a fő jellemvonása : nem hiszi, hogy legyen férfi , 
ki őt legyőzné, legyen nő, ki neki ellenállhatna. A hazai ha-
gyományban két ily idegen szerepel, akiket különben Arany 
János is felléptet a Toldiban és a Toldi Estéjében. R a j t u k 
kívül ismeretes még a krónikáinkból Holubár Vencel cseh 
lovag, kit Jósika is szerepeltet „A csehek Magyarországon" 
c. regényében. Ezt a lovagot tette meg Szathmáry 6 énekes 
vígeposza hősének. („Vitéz Holubár Vencel lovag története 
1887.) Holubár Mátyás ki rá ly szolgálatába áll furcsa seregé-
vel, majd Kinizsi mellett harcol s végiil a hetvenkedő csehet 
Mátyás a buda i ha rc já tékban megszégyeníti. Rudnyánszky 
7 énekes műve: „A c igányok ' (1886) itt-ott érdekes, de 
egészben szegényes leleményű. Egy falusi muzsikus cigány-
banda jobb keresetért megy fel Pestre és a nagyravágyó, 
képzelődő álmok (e komikus cigányvonás) holmi szerelmi 
história miatt nagy viszályt, sőt harcot idéznek elő a bandá-
ban ; természetes, hogy a kitört harcot a hegedűk b á n j á k meg. 
Végre is, bá r nyomorúságosan, de megtelepszenek Pesten. 
Kéky Lajos a valószínűség h iányában s humora mesterkélt 
voltában jelöli meg a mű hatás ta lanságának okát. Rónaszéki 
Gusztáv egy öreg parasztnak a mennyben járását mondja el 
(„Sarló Benedek a mennyországban" (1888), de kissé érdes, 
vaskos modorban. Vékony Antal „A dongó"-ja (1886) a job-
bak közé tartozik. A dongó ugyan csak véletlenül csöppen bele 
a mesébe; e mot ívumban a szerző egy régi, ismert adomát 
használ fel, de el is lehet nélküle a mese. Técsőn ú j községi 
tanácsházat kell építeni, mert az asszonyok — érthető — nem 
engedik, hogy a kocsmában tanácskozzanak a fér jek . Két 
görög kereskedő, Kaje tán és Bogdán hasznot akar ebből 
húzni, s küzd egymás ellen, mígnem a dongó csípése befejezi 
a harcot. A komikus tanács pedig — a régi adoma szerinl — 
a dongót büntetésből a toronyból a tüskék közé vetteti. A 
mese és a főszereplők magukban véve nem nagyon komi-
kusak, azért tehát a helyzeteket és az előadás módjá t élezte 
ki komikusan a szerző. 

A vígeposzok közé tartozik Seress Imre „travesztált 
eposza is: Hár i János Iliásza (1885) és 11. J. Odysseája 
(1886). Mint a címek is jelzik, tu la jdonkép nem travesztiák-



kai, sem paródiákkal van dolgunk. Seress ugyan átvesz egy-
egy alakot, v idám tárgyalásra a lkalmasabb helyzetet, de egé-
szében ép oly szabadon szövi és fon ja meséjét, mint híres ob-
sitosában Garay János. Az egészet Háry János beszéli el 
nagyotmondóan, teli ferdítéssel és a maga eszejárása szerint 
k i forgat ja a homerosi eposzok személyeit, az életviszonyokat 
a maga ismereteihez alkalmazza. Csupa népies alakok szere-
pelnek Háry J. meséjében. Néha azonban a szerző elfeled-
kezik a nép és Háry János szellemi képzetköréről és olyant 
ad Háry J. a jká ra , amit H á r y J. nem mondhat el. Kacagtató, 
üde alkotások. Nem ily sikerült a „Vasutas tótok" c. könyve 
(1886), melyben apró kalandok, vidám epizódok (a vasút-
építésnél foglalkozó tótok életéből) teszik az elbeszélés tar-
talmát. 

Igen gyakori volt az, hogy egy-egy költő életét foglalták 
versbe; mint ilyent eml í t jük meg Mátrai Lajos „Petőfi"-jét 
1885 és Mikszáth Kálmán „Jókai"- já t (1883) . 

A hagyományos formák u tán foglalkozzunk az epikai 
költészet olyan megnyilvánulásaival, melyekben eredetibb, 
modernebb szín. élet tükröződik. Ilyen ú jhangú epika a 
lirizáló epika. Ez művészi újdonságot hoz, jobban megfelel az 
ú j korszaknak, szivesebben is veszi az ú j nemzedéknek az 
epika után érdeklődő része. „Annyi bizonyos, hogy az Ellák, 
Dengenics és Irnák-féle eposzok az ördögnek sem kellenek. 
A f iatalabb költői nemzedék főleg Byron epikai költészeté-
nek befolyása alatt áll" — mondja Palágyi M. (Koszorú 1885. 
2. sz.) Mi nem a k a r j u k kifej teni az ú j forma természetét, 
hisz' nem is a 80-as években kezdődik ez nálunk. Már Arany-
nál is Byron hatást jelez a Bolond Istók, (ezt utánozza kirí-
vóan Balogh István: „Bangó Bálint"-ban, 1883; ez is csak 
egy rész a „hős" életéből: „Költemények" c. kötetében je-
lent meg. 1885.) Erős külföldi hatások működnek közre e 
műforma terjesztésében, hisz egyre jobban ismeretesebbé 
válnak Byron és Puskin költészete. A történeti érzékét veszí-
teni kezdő kor nem a múl tba megy: egy-egy modern lélek 
képét festi, pá lyá já t ra jzo l ja : regény ez, csakhogy versben. 
A mult századvégre rá is mondha t juk , hogy a verses regé-
nyek d iva t j ának kora. 



Egyesek még tárgy választásban is hasonlí tanak Byron,-
Puskin-, s Lermontov-hoz. Legkiválóbb e nemben „A délibábok 
hőse" (1873) Arany Lászlótól. A 80-as években ketten képvi-
selik ezt a csoportot: Fejes István „Kamilló"-ja (1884) erkölcsi 
tendenciát hirdet. Cserháthy Dénes ki tagadta az egyik fiát, 
Kamiilót, rossz sorsra neveltette, hogy a másik, Arnold egye-
dül legyen a „major domus". Arnoldba gyűlöletet oltott öccse 
iránt s most a meghalt apa ieteme felett gyűlölködik a két 
testvér, Kamilló a nemesebb, elmegy, hogy megéljen ön-
maga is, de Arnold szüntelenül üldözi. Kamillót a nyomorú-
ság lezülleszti és a megkínzott ember nyomorultan hal meg. 
Halál a megindí t ja Arnoldot, kinek a mindent megbocsátó 
haldokló ezt az intelmet a d j a : „Legyen egyenlő minden 
gyermeked!" Kamilló sorsa nem t u d j a lekötni a figyelmet, 
nem is plasztikus a lak; gyenge a szerző fantáziá ja . A másik, 
Werner Gyula az előszóban be is vall ja , hogy megelégszik 
a Délibábok hőse és az Anyegin Eugen visszhangjával; 
valóban, sok vonása r á j u k is emlékeztet. („Az ő regénye" 
1884.) A szerelmi regényt elrontja a sok szubjektív elem, a 
cselekmény vékonysága s a jellemek halványsága. 

Mások csak előadásban m u t a t j á k az ú jhangú epikával 
va 1 ó kapcsolatot. Széchy Károly „Szép l lonká"-ját (1881.) az 
Akadémia visszautasította a Nádasdy pályázaton, nemcsak 
a cselekmény és je l lemrajz gyöngeségeiért, hanem frivol, 
érzéki jellegéért is. Szép Ilonka tiltott szerelem gyümölcse s 
fölnevelkedve előkelő körbe ju t ; az átöröklődött vér azonban 
(ez a mű tendenciája!) bűnről-bűnre viszi. Megengedjük, 
hogy a szerző erkölcsi célzattal írta művét, amire a Bibliából 
vett jeligéje is útal. A szerző maga védekezett is az Akadé-
mia megbélyegző elutasításával szemben, de úgy látszik, 
nem tud ta azt, hogy mit írhat meg s mit nem! Nem ilyen nagy 
ter jedelmű Somló Sándor: „Ödön" c. kisebb elbeszélése egy 
elhagyatot tan felnőtt s a szerelemben boldogulást kereső 
i f júró l . Nyelvének, előadásának értékével nincs a rányban a 
hiányos jellemrajzolás. (1. az „Éjszakák" c. kötetében 1880.) 

A modernné váló kornak az epika terén is vannak egyéb 
újszerű ha j tása i ; az epika tárgyköre még szélesebbre bővül; 
az idegen hatások f a megváltozott élet ú j témákat adnak. 
Beöthy Zsolt az angol Tennyson modorában írta meg „Ráskai 
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Leá"-ját (188L). Voll György kutatásai folytán ez időben 
vált ismeretessé a Margit legenda másolójának neve és 
Beöthy tisztán a képzeletből megrajzolta, hogy a jámbor 
szűz miért vonult a kolostorba és miért másolta e legendát. 
Leát mint várkisasszonyt tanítot ta Gerő diák s közben meg-
szerették egymást; ám a család nem a k a r j a ezt. Midőn pedig 
Gerő megöli Leának reátámadó bá ty já t , Gerő a mohácsi térre 
vonul, Lea meg kolostorba. Gerő visszatér a csatából Leáért. 
de Lea Szent Margit közbenjárására hű maradhatot t Krisz-
tushoz: Gerő várat lanul meghal. Ezért másolja le hálából 
Lea a szent királyleány legendáját . Megkapó, mélabús han -
gulat ha t j a át az elbeszélést és f inom lélekrajz teszi vonzókká 
az a lakokat ; igazi költői alkotás. Ábrányi Emilt mint Viktor 
Hugó lelkes követőjét már lá t tuk a l í rában; itt is mesterére 
vall minden vonása. „A pap szerelme" először a Koszorú-
ban jelent meg (1880), ma jd költeményei közt (1881). Pál, 
az árva gyermek pap lesz s any jáva l együtt él egy kis fa lu-
ban. Haza jön azonban kastélyába a szi laj életű úrnő, Berend 
Mártha, ki szeretőjének a k a r j a a papot ; fölzaklat ja annak 
szívét; sikerül is szerelmet kelteni benne, de ekkor o t thagyja 
s elmegy Párizsba. Az i f j ú pap pedig nem tud j a elviselni 
meghasonlását s any j a koporsóján összeesik ő is. Már a tárgy 
is jelzi, de még jobban a kidolgozás a Viktor Hugó-féle retori-
kát, páthoszt, romantikus előadást; miként Ábrányi l í r á j ának , 
e műnek is festőien szép a nyelve, bravúros a verselése. 

jjk.z idegen hatásokon kívül a szociális témák is ihletik 
költőinket. így Kiss József az önfeláldozó munkás vairrólieány-
ról énekel: „Mese a varrógépről" (1884) c. művében. Teréz, a 
legidősebb, teljesen árva kistestvéreiért dolgozik s még sze-
relméről is lemond huga, Margit boldogságáért. A cselekmény 
nagyon kevés a műben, de ezt az egyszerű mesét át meg át-
j á r j a az a melankolikus lirizmus, mely Kiss l í rá jának nép-
szerűségét is ad ja . Erre is ráillik, amit ő a maga egyéni titkos, 
nagy tragédiáiról mond: „vér nem foly, csak titkos köi^y 
pereg." 

Ide sorozhatjuk még a perdita-epika darabja i t is. Miná-
lunk nem az Ada Christen-féle, erotikus, az érzékiség föl-
gerjesztésére i rányuló perelita-kultusz szerepel még ekkor, 
bár ismerik. Váradi Antal lefordította Ada Christen dalait 



(1875) és nagyon sok költeményes kötetben találunk perdita-
ciklusokat (pl. Vészi József, Körösi Mihály stb. köteteiben.). 
A mi költőink inkább részvéttel nézik a társadalom szerencsét-
leneit. Ábrányi Emil „Teréz"-ét is (1884) e szánalom iratta. 
Terézt, még régen, ispán-apja ad ta el g róf jának , de Teréz 

elhagyta a grófi kastélyt; a nyomorúság csakhamar egy 
orvosnövendék kar ja iba veti. Andor mély szánalommal veszi 
magához Terézt, de később hűtlen elhagyása megtörte az őt 
igazán szerető Teréz szívét, ki Andor esküvőjén holtan esik 
össze a templomban. Lírikus hangján kívül nem sok művé-
szi ség van az elbeszélésben. Rudnyánszky „IzabeL'-je 
(1886-iki kötetében) pedig egy démoni nőt rajzolt, kii érzéki 
szerelem köt egy i f júhoz és mégis, hideg számítással fér jhez 
megy egy gazdag — öreghez. A mű tárgya, előadása, leírásai 
a frivolsághoz jár közel. 

Szorosan csatlakozik ezekhez egy nagyobb kompozíció: 
Kacziány Géza „Alisz '-a 8 énekben (1884.). Elolvasva azt a 
hatást kelti, hogy a szerző a francia naturalistáktól tanult 
sokat, lélekelemzésben, egyes részek naturalisztikus ra jzá-
ban. Ez is egy ártat lan leánynak a fertőbe sülyedését dol-
gozza fel. de — és ez volt az ú j megoldás — a leány nem 
hal meg, miként a t ragédiák hősei, hanem életben marad, 
ám az élet. rosszabb rá nézve ia halálnál is; ez a bűnhődése. 
E verses regényt azonban szinte bosszankodva tesszük le, 
mert, ekkora bűnhődést nem érdemeli meg a szerencsétlen 
leány. Alisz, egy özvegy leánya, már Dezső jegyesének tudta 
magát, midőn hiú any ja biztatására fényképével részt vesz a 
szépségversenyen. Győzelme elvakult tá teszi any já t , ki 
most Pestre viszi leányát s engedi, hogy Alisz egy rossz-
hírű cukrászdában szórakoztassa a tiszteket. A romlott anya 
szinte kényszeríti , hogy mivel más választása nincs, egy 
grófnak szeretője legyen. Ennek halála után (Aliszért vívott 
pá rba jban hal meg), kitaszítva kóbor színészcsapat közé áll. 
Visszásán ha t az anya jelleme s a leány sorsa nem a részvétet, 
hanem a felháborodást kelti fel az igazságtalan bűnhődés 
miatt . Ez a mű főh ibá ja ; különben nyelve, verselése, a mese 
friss haladása jó tehetségről tanúskodik. 



VISSZATEKINTÉS. 

A mi tíz éviink tárgyalása szűk keret arra, hogy irodal-
munk akkor i szellemi életét, fej lődéstörténeti , elvi a lakulását 
mélyebben megrajzolhassuk. Csak össze a k a r / u n k szedni 
ehhez néhány vonásit, melyeket elszórtan már úgyis jeleztünk. 

Az irodalmi tuda t szempont jából lá t tuk a konzervat ív 
és az ú j szellemű tábort és e kettőnek a harcát . Az ú j ellen-
zék elvi felfogásait , elvi p rog rammjá t nem fe j t e t tük ki rész-
letesen, — de mint emlí te t tük — elvi ú j í t á sa ika t nem is hir-
detik elég öntudatosan. 

Az irodalmi ízlést tekintve, a nemzeti klasszicizmus 
ízlése küzd az ú j j a l : de míg amaz egységes és harmonikus , 
az ú j ízlés sokirányú. E korra a divergens á ramla tok jel-
lemzők; nincs vezető egyénisége az ú j szellemnek, azért 
ágazhat el. A külföldi ha tásoknak legtarkább képét n y ú j t j a 
e kor. Két i rányzat pedig különös figyelmet követel: a pesz-
szimizmus áramlata , mely a f i lozofikus szellemnek a köl-
tészetbe való behatolásával kezdődik a kiegyezés u tán 1 és 
a romant ikus ha j l amok i rányza ta : a d r á m á b a n is, a l í rában 
is. Legnagyobb ellenzéki l í r ikusaink romantikusok.2 Ez a 
romat ika leront ja a népies-nemzeti irodalom erős igazság-
szeretetét, vailóságórzékót, objektív, józan realizmusát. A tar-
talomban van más változás is: a népies-nemzeti irodalom er-
kölcsi felfogását bon t j ák meg az ú j írók. Ennek megnyilvá-
nulása az erotikus líra, a szerelem érzéki felfogása, a natu-
ralizmus feltűnése, a perdi ta-kul tusz és a cinikus ,.fintor-

1 I t t Schopenhauer ha tása a legfontosabb. L. Pukánszky B.: Schopen-
hauer és a századvégi m. l íra. Minerva 1922. 

2 Fe jős I.: „Modern m a g y a r romant ikus köl tők" címen Va jda J.-, 
Dömötör J.-, Reviczky-, Komjá thy- , Ábrányi- , Bartók-, Endrőcli-ről ír. 
(1927.) 



poézis'". Ide tar tozik még bizonyos közömbösség a nemzeti 
gondolat, a hazaf ias érzés i ránt . A kiegyezéssel megváltozott 
ál lami é le tünk segíti elő az egyetemes emberi, kozmopolita 
költészetet. 

A haladó korra l bővül is a költészet témaköre a szociális 
gondolatokkal. 

A fo rmában is küzd az ú j tar ta lom a régi kor lá tokkal s 
az ú j t a r ta lomnak megfelelően korlát lan szabadságra törek-
szik. Hogy tel jes legyen az eltávolodás a nemzeti klassziciz-
mustól, a m a g y a r r i tmust e lhagy ják s helyette idegen rit-
musban. t isztán nyugat i ve r s fo rmákban í rnak. 



NÉVMUTATÓ. 
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/irrtbr11lInn: Irodalmi és politikai arcképek. 1876. 
liadics Bereue: Endrődi Sándor emlékezete. Akad. emlékbesz. XVII. 1922. 
Bánhegyi Jób: A magya r irodalom története. I—11. 1929. (Szent István 

Könyvek.). 
Baráth Ferenc: I rodalmi dolgozatok, 1895. 
Bartha József: Két nemzedék magyar i rodalma. 1826. 
Bayer József: Szdgetii József d r á m á i (Kisf. Társ . Nemzeti Könyvtára) 1914. 
Beöthy Zsolt: Sz ínműírók és színészek. 1882. 

Színházi esték, 1895. 
Szász Károly emlékezete, Buci. Szemle, 1909. évf. 
Rákosi Jenő d rámai roda lmunkban , u. o. 1920. évf. 

Bonitz Ferenc: Gr. Zichy Nándor , 1912. 
Császár Elemér: A magya r regény története, 1922. 

Vértesi Arnold emlékezete (Kisf. Tár«. Évi.) 1914. 
Déry Gyula: Az ellenzéki hírlapirodalom története, 1906. 
Dézsi Lajos: Magyar történeti tárgyú szépirodalom, 1927. 
Dombi Márk: Reviczky Gyu la költészete. Kath . Szemle, 1906. évf. 
Erdélyi János: Kisebb prózái J—II. 1865. 

Tanulmányok , 1890. 
Földessy Gyula: Ady nagy e lőd je : Vajda János. (Ujabb Ady tanulmá-

nyok, 1927.). 
(ralamb Sándor: A magyar líra a kiegyezés u tán . Magyar Múzsa 1920. évf. 

Költészetünk fordula ta a múl t század utolsó harmadá-
ban. Napkelet , 1923. évf. 

A r a j z f o r m a fejlődése -irodalmunkban. Bud. Szemle, 
1925. évf. 

Gyulai Pál: Kritikai dolgozatok (1854—61.) 1908. 
Bírálatok (1861—1905.). 1911. 
Kri t ikai dolgozatok ú j abb g y ű j t e m é n y e 1850—1904., 1927. 
Dramatu rg ia i dolgozatai. II. k. 1908. 



Haraszti Gyula: A natural is ta regény 1886. 
Hartmann János: V a j d a János, Magyar Múzsa, 1920. évf. 

Ábrányi Emil, Magyar Múzsa, 1920. évf. 
Hegedűs Istoán: Emlékbeszéd Szász Béla felett. (Kisf. Társ. Évi.) 1901. 
Horváth János: Aranytól Ad y ig, 1921. 
„Irodalomtörténeti Füzetek" (3. sz. Ga lamb Sándor : Huszonöt év a 

^ .Richárd: Endrődi Sándor. 7. sz. Kéky Lajos : Gárdony i Géza. 11. sz. 
v magyar társadalmi d r á m a történetéből [1867—1892.]. 6. sz. Szabó 

Voinovdeh Géza: Gyula i Pál. 17. sz. Szerb Anta l : A (magyar ú j -
romant ikus dráma. 24. sZi Kéky Lajos : V a j d a János.) 

„irodalomtörténet" c. folyóirat dolgozatai : 
1912. Horváth János: K o m j á t h y Jenő. 
1912. Kéky Lajos: A magya r verses elbeszélő költészet a 19. század 

második felében. 
1914. Borbély Istoán: Eötvös Károly. 
1915. Perényi József: Szigeti József. 
1915. Zsigmond Ferenc: Baksay Sándor. 
1916. Várdai Béla: Vargha Gyu la költészete. 
1917. Gálos Rezső: Ágai Adolf. 
1917. Loósz Istoán: Bartók Lajos. 
1917. Pitroff Pál: Degré Alajos. 
1918. Szinnyei Ferenc: Ambrus Zoltán. 
1918. Zsigmond Ferenc: Léva y József. 
1919. Gyöngyössy László: Pósa Lajos. 
1919. Loósz Istoán: Endrőd i Sándor. 
1920. Perényi József: Somló Sándor. 
1921. Galamb Sándor: Rákosi Jenő. 
1923. Hankiss János: Ábrány i Emil és a f ranciák. 
1925. Pitroff Pál: Rátkay László. 
1928. Perényi József: G á r d o n y i Géza színművei. 

Kéky Lajos: Beöthy Zsolt. („Költők és í rók") é. n. 
Baksay Sándor. („Költők és írók") 1917. 
Da lmady Győző. Bud. Szemle, 1916. évf. 
Sebők Zsigmond. Bud. Szemle, 191.6. évf. 
Somló Sándor. Buci. Szemle, 1916. évf. 

Kerekes György: V a j d a János élete és művei, 1901. 
Keresztury Dezső: A nemzeti klasszicizmus essay-irodalma. 1928. 
Köoeskuti Jenő: Va jda János és kri t ikusai . M. Kul túra , 1927. évf. 
Lázár Béla: A tegnap, a ma és a holnap. I—II. 1896—1900. 
Mályusz Elemér: Kossuth működésének társadalomtörténet i hát iere . 

Napkelet , 1928. évf. 
Oláh Gábor: í rói arcképek. 1910. 
Papp Ferenc: Rákosi Jenő, a h í r lapíró . 1924. 
Pataki József: A magya r színészet története 1790—1890-ig. 1921. 
Paulay Ede: D r á m a i r o d a l m u n k a Nemzeti Színház megnyitása óta. 

(Kisf. Társ . Évi.) 1884. 
Paulooich Istoán: Reviczky Gyula , 1910. 



Pintér Jenő: A m. irod. történetének kézikönyve, II. k. 1921. 
Pintér Kálmán: Ujabb elbeszélőink 1897. 
Porzó (Ágai Adolf): Utazás Pestről Budapestre. 1912. 
Pukánszky Béla: Schopenhauer és a századvégi magyar líra. Minerva, 

1922. évf. 
A százéves magyar irodalomtudomány. Széphalom. 

1928. évf. 
Révai Mór: írók, könyvek, kiadók. (Egy magyar könyvkiadó emlék-

irata.) 1920. I—II. k. 
Rupp Kornél: A modern költészet és az ú j abb nemzedék, 1888. 
Schöpf lin Aladár: Magyar írók, 1917. 

Rudnyánszky Gyula, Nyugat, 1913. évf. 
Új nemzedék, Nyugat, 1914. évf. 
Ábrányi Emil, Nyugat, 1920. 

Sikubonyi Antal: Komjáthy Jenő, 1909. 
Sík Sándor: Kiss József. Élet, 1923. évf. 
Speneder Andor: Csíky Gergely mint regényíró. írod. tört. Közi. 1928. évf. 
Szabó László: Athenaeum. 1918. 
Szana Lamás: Ujabb elbeszélők, 1889. 

Petőfi Társaság (1876—1901.) 1902. 
id. Szász Károly (—p—): A legújabb magyar líra. Bud. Szemle 1874. évf. 

(m. p.): Négy fiatal lírikus. Bud. Szemle, 1877. évf. 
i f j . Szász Károly: Csiky Gergely pá lyá ja . Magyar Múzsa. 1920. évf. 
Szekfű Gyula: Három nemzedék 1922.2 

Szinnyei Ferenc: Justh Zsigmond. Bud. Szemle, 1918. év,f. 
Thienemann Tivadar: A pozitivizmus és a magyar történettudományok. 

Minerva, 1922. évf. 
Vár cl ai Béla: Mikszáth Kálmán. 1920. („Költők és írók".) 
Verő György: Blaha L. és a Népszínház Budapest színi életében. 1926. 
Voinovich Géza: Lévai József. Bud Szemle, 1911. és 1918. évf. 
Zoltvány Irén: Erotika és irodalom. 1923. Szent István Könyvek. 
Zsigmond Ferenc: Jókai. 1924. 

Ezeken kívül még sok kisebb cikket és bírálatot használtunk fel. 
A szövegben jeleztük ezeket is. 
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