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V A

Magyar széppróza a –. század fordulóján


(fejezetek egy hosszabb tanulmányból)

E

A modern magyar irodalom születése a –. század fordulójára esik. A
gazdasági és társadalmi fejlődés megkésesége és az önálló államiság hi-
ánya következtében alapvetően módosult a Nyugatról importált és egy-
másba érő felvilágosodás és romantika eszméinek jelentése. Errefelé nem a
szabad személyiség, hanem a nemzeti közösség kialakítása volt a cél. Ennek
perspektívájából másfajta értelmet nyert az irodalom, amelynek művelése
elsősorban hazafias tenek számíto. Az irodalmat a nemzet ébresztőjé-
nek, tanítójának és lelkiismeretének tekintee a közvélemény formáló ne-
mesi értelmiség.

Az irodalom tábora kezdetben kicsi volt és belterjes. Mintegy félszá-
zad irodalmi gyarapodása és az -es években diadalmaskodó „népies”
irányzat átütő ereje kelle hozzá, hogy a magas kultúra teljesítményei szé-
les körben elismeré váljanak. Petőfi Sándor népies dalai és a Petőfivel
együ induló, de pályájának zenitjére később érkező Jókai Mór regényei
teremteék meg a mai értelemben ve, polgári olvasóközönséget.

A magas kultúra hívei sokáig az irodalmat a költészeel azonosítoák.
Jellemző, hogy a századközép vezető kritikusa, Gyulai Pál (–), jól-
lehet ő írta a korszak egyik legkitűnőbb regényét (Egy régi udvarház utolsó
gazdája, ), az i uralkodó korszerűtlen műfaji kánon szellemében arra
fecsérelte el tehetségét, hogy elbeszélő költeményeket hozzon létre. Igaz,
a regény irodalmi státusa sokáig Angliában vagy Franciaországban is bi-
zonytalan volt, de már egy évszázaddal korábban megtörtént az emanci-
pációja.

A modern magyar széppróza eszmei orientációja sem volt egészen sze-
rencsés. A századvég kiváló kritikusa, Péterfy Jenő (–) még -
ben is joggal állapíthaa meg, hogy az angol realista és a francia naturalis-
ta regény valóságfedezetéhez hasonló még nyomokban sem fedezhető fel a
magyar szépprózában. Péterfy nem alaptalanul bírálta a . századi magyar
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regény három legjelentősebb alakjának, Eötvös Józsefnek, Kemény Zsig-
mondnak és Jókai Mórnak teljesítményét. Eötvösnek azt vetee szemére,
hogy valójában átalakítani kívánja a megjeleníte világot, nem ábrázol-
ni. Míg Jókainak túlzoan optimista világképét, omnipotens regényalakjait
kifogásolta, addig (a hozzá legközelebb álló) Kemény művészetében a vég-
zetszerű, „beteges romantikát”, melynek következtében „az egyéni küzde-
lem csak látszólagos, mert hiábavaló”. De Péterfy szigorú kritikai mércéjét
kevesen osztoák, s a –. század fordulójáig nem következe be igazi
áörés.

A líra prioritásának következménye (és egyben oka), hogy a jelentős
irodalmi fordulatok elsősorban a költészet megújulását jelenteék. Így volt
ez a reformkorban és az -es években, így az -as évek elején is. Kö-
vetkezésképp a széppróza előtérbe kerülését a . század második felében
a magyar irodalomtörténet-írás hajlamos volt negatívan értékelni, valami-
fajta irodalmi visszaesés tüneteként kezelni. Holo a narratív műfajokban
való lemaradás ledolgozása a szépirodalom egésze szempontjából fontos
fejlemény volt. A Nyugat folyóirat körüli irodalmi forradalom előkészí-
tésében a századvégi kisepika mestereinek legalább akkora szerepük volt,
mint Vajda Jánosnak és a kor többi (nem túl nagyszámú) költő tehetsé-
gének. S már csak ezért is a . századi magyar széppróza története nem
-ban kezdődik, hanem előbb – valahol az -as, -es években.

(M K)

A kiegyezést követő dezilluzionista atmoszférát talán semmi sem jelzi job-
ban, mint hogy az ekkor induló legjelentősebb elbeszélő, Mikszáth Kálmán
(–) két nagy sikerű novelláskötetében (A tót atyafiak, ,A jó pa-
lócok, ) az igazi szenvedély és idill lehetőségét a civilizációtól érintetlen
parasztok történelemalai, balladába illő világában mutaa fel, míg az or-
szággyűlési karcolataiban, torzképeiben – ha tréfás-ironikus hangnemben
is, de – vigasztalanul kiábrándítónak írta le a korabeli politikacsinálást. Úgy
láa: a civilizáció hangzatos jelszavai mögö valójában kicsinyes érdekek
húzódnak meg. (Ami nem tartoa vissza a fatalista-cinikus Mikszáthot at-
tól, hogy Tisza Kálmán miniszterelnökkel barátkozzon, s akárcsak Jókai, ő
is tagja legyen a miniszterelnök nevezetes tarokkpartijainak.)

Mikszáth az egyik legtalányosabb magyar író. Az utókor nemigen tud
eligazodni rajta : hol az utolsó nagy magyar romantikusnak tartoák, hol
pedig a realizmus első nagy alakjának, közbülső láncszemnek Jókai Mór
és Krúdy Gyula vagy éppen Jókai és Móricz Zsigmond közö. Mikszáth
megírta Jókai Mór regényes életrajzát (–), s már csak ezért is azt gon-
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dolták, hogy a népszerű előd babérjaira tör. Holo Mikszáth életművének
csupán egyik rétege az, ami Jókai művészetére emlékeztet. Középső pá-
lyaszakaszát (a nyolcvanas–kilencvenes években) a romantikus történelmi
idill (A két koldusdiák, , A beszélő köntös, , Szent Péter esernyője,
) és a kortárs közélet realista-szatirikus rajzának (Beszterce ostroma,
, Két választás Magyarországon, –, A gavallérok, ) párhu-
zamosan művelt két nagy vonulata alkotja. Az utóbbi már teljesen az ő
specialitása.

Senki nem ábrázolta a birtokát vesztő, elzüllő dzsentrit, a történelmi
osztály kihullását a történelemből olyan kérlelhetetlen pontossággal, mint
Mikszáth. A Két választás hőse, nagyságos Katánghy Menyhért képvise-
lő úr – birtok és ambíció híján – azért választja a képviselőséget, mert ez
biztosítja az ő úri kényelmét, kellemes és dologtalan életvitelét. A politi-
ka valójában nem érdekli, egyáltalán nem törődik választói érdekeivel, így
hát minden új ciklusban más-más helyen kénytelen harcba szállni (még-
hozzá egyre furfangosabb praktikákkal) a képviselői helyért. Mikszáth al-
kotásmódját mindenekelő az a meggyőződés alakítoa, hogy az ember
intézmények tehetetlen játékszere. Hősei lehetnek szeretetre méltóak vagy
semmirekellők, de így is, úgy is kis csavarjai csupán a gépezetnek, amit
társadalomnak neveznek, és amit a kiszámíthatatlan sors (avagy végzet)
irányít.

AMikszáthműveiben centrális szerepet játszó anekdotikus történet vé-
ge csaknem mindig poénra van kihegyezve: nemcsak érdekessége mia,
hanem azért is, mert a váratlanságával éppen a sors kiszámíthatatlanságát
példázza. Talán ez magyarázza Mikszáth életstratégiáját is : azt, hogy egy-
szerre volt képviselője a kormánypártnak, meghije a miniszterelnöknek
és ugyanakkor legélesebb bírálója a politikai közállapotoknak. Nem hi
ugyan a Tisza Kálmán-féle „reálpolitikában”, de nem tudo vele szembe-
szegezni semmit. Így hát a „nem egészen úgy van”, „más szemmel másképp
látni” mindent viszonylagossá tevő gesztusával élt. A „mintha” uralja vi-
lágát ; mintegy foglalata ennek A gavallérok hét határra szóló, fényes la-
kodalma, melynek nyalka és nemtörődöm úri társasága valójában csupa
elszegényede dzsentriből áll, akik kölcsön kapo díszes ruhákban, drá-
ga ékszerekkel és pompás fogatokkal páváskodva játszák el, mintha még
fennállna a hajdani dicsőség.

A kor legkiválóbb kritikusai Mikszáthtal sem voltak elnézőek. Péterfy
Jenő az opereek édeskés zenéjét halloa ki történelmi regényeiből, Csáth
Géza pedig felszínes erotikáján, naiv leányalakjain élcelődö.Mikszáth va-
lóban nem az egyéni lélekrajz mestere, hanem a kisközösségi mikro- és a
politikai makroviszonyok bámulatos ismerője. Legismertebb különc figu-
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rája, Pongrácz István gróf is (a Beszterce ostromában) elsősorban a kisszerű
környezeel szembeállítva válik jelentős (és viszonylag bonyolult) szemé-
lyiséggé. Pongrácz gróf Don ijote-szerű rögeszmés alkat, aki a . szá-
zadból álmodja vissza magát a régi daliás időkbe, és úgy él, mint egy kö-
zépkori várúr, aki – ha sérelem éri – hadba vonul parasztjaival, s élet és ha-
lál urának hiszi magát. Bolond ugyan, de legalább következetesen képvisel
valaha volt értékeket, szemben a csak érdekeit szem elő tartó, számító és
rideg, értékekhez egyáltalán nem ragaszkodó modern világgal.

(A    ;
  )

Jókai és Mikszáth rendkívüli népszerűsége a nyolcvanas években még tel-
jesen árnyékba borítoa a többi elbeszélőt. Az utókor megpróbált elégtételt
adni nekik, mindenekelő Tolnai Lajosnak, akit Németh László (–)
az új irodalom első hullámának Vajda János melle legjelentősebb alakja-
ként méltato. Voltak, akik a realista regény magyarországi megteremtőjé-
nek vagy legalább előfutárának gondolták. Holo Tolnai egész életművére
igaz lehet az, amit Péterfy Jenő A falu jegyzőjéről, Eötvös József alkotásáról
mondo: valójában nem regény, hanem szatíra.

Tolnai Lajos (–) elbeszélő művészete mintegy a fonákja Jókai-
énak. Első jelentős regénye, Az urak () még úgy ábrázolja egy jómódú
parasztcsalád széthullását, hogy a nagyravágyás és úrhatnámság ellené-
ben pozitív lehetőségként mutatja fel a hagyományos életformát. Ám ké-
sőbb annyira kiúalannak láa kora világát, hogy regényei (A nemes vér,
A báróné ténsasszony, , A szentistváni Kéry család, , A falu urai,
, Eladó birtok, ) pamfletszerűvé váltak : Jókai túleszményíte po-
zitív regényalakjainak ellenpéldáit adják, a gonoszság hasonlóképp irreális
megszállojait. A cselekmény szálait mindenkor intrikus figurák szövik –
kezdetben egyetlen gazember, később már többen, akik egymásra találnak,
végül az ármánykodók egymást is felfalják. Tolnai csak elvétve szerepeltet
olyan hősöket, akik sikeresen szegülnek szembe az emberi aljassággal (A
polgármester úr, , Az új főispán, ).

Németh László elismerésében ideologikus megfontolások is rejlenek.
Úgy vélte, hogy Tolnai Lajos – a maga naiv nézőpontjából ugyan, de –
jogos felháborodással ostorozta a kiegyezés és a rá következő ötven év
korszellemét. Az idegenek által vezérelt kapitalizálódást, ami nem annyi-
ra gazdasági felemelkedést hozo a magyarságnak, mint inkább erkölcsi
elzüllést. „A beözönlő csehek, németek, galíciaiak könnyű gyarmatosító-
erkölcsei – írta Németh -ben –, a magyar urak árulása, a romantikus
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pojácává süllyedő hűség bukdácsolása egy nagy történeti képbe folyik…
[…] Az Urak falujából német serfőzde kedvéért mezővárost csinálnak s rá
telepítenek egy marék idegent, akiket dehogy bojkoál a falu ; inkább keve-
redni próbál velük, hasznot húzni, uraskodni, kivetkőzni, tönkremenni. A
hanyatló nemzeti élet és a fellendülő kapitalizmus hullámvölgyén, hullám-
hegyén táncol a lélek ; a kor első erénye: az árulás, a második a spekuláció.
S hiába takarodnak ki a cseh urak kutyáikkal, kaliáikkal, i maradnak és
uralkodnak, akiket a rendszer kitenyészte.”

Az -es kiegyezést követő időszak megítélése a magyar politika-
és szellemtörténeti gondolkodás kedvelt vitatémája. Annyi bizonyos, hogy
a kortársak legalább annyira érzékelték a kapitalizálódás és polgárosulás
előnyeit, mint a hátrányait. A szépirodalom persze magától értetődőnek
tekintee a negatívumok felmutatását, s legsajátabb feladatának tartoa a
kritikai aitűdöt. De ez nem jelente teljes elutasítást. Sőt a századvég és
a századelő írói igencsak igenelték a civilizációs fejlődés áldásait, a váro-
siasodás látványos felgyorsulását. Aligha véletlen, hogy Tolnai Lajos írói
teljesítménye annyira visszhangtalan maradt. Az ő nézőpontja ugyanis a
kívülállóé, aki eleve értetlenül közelít a változó világhoz.

Nem beszélve arról, hogy a Németh László által leírt szerep inkább tű-
nik publicisztikai természetűnek, mint irodalminak. A nyolcvanas–kilenc-
venes évek szépprózája elsősorban ábrázolni kívánta az átalakulás folya-
matát, nem befolyásolni. A korszak legjava irodalma (beleértve Mikszáth
műveit is) szinte fásult rezignációval rögzítee a haladás ellentételeként a
megannyi egyéni és csoportos tragédiát. Az -as évtizedmásik két jelen-
tős kismestere, Gozsdu Elek (–) és Petelei István (–) no-
velláinak hősei is ellenállás nélkül adják megmagukat sorsuknak; sem aka-
ratuk, sem erejük feltartóztatni azt, ami elkerülhetetlennek látszik. Mindkét
elbeszélő komolyan vee a modern örökléstan szigorú determinizmusát és
az orosz irodalom mindenre magyarázatot kínáló psziologizmusát.

Petelei István első novelláskötete (Keresztek. Tíz rajz, ) az orosz
minta melle a balladák és Kemény Zsigmond vonzáskörében alakítja ki
a maga tragikus látásmódját. Bár Petelei kiváló szociográfiát is írt a me-
zőségi táj társadalmáról, az o élő emberek közt érvényesülő hierariáról
(Mezőségi út, ), novelláiban (Az én utcám, , Vidéki emberek, )
merőben másra vállalkozik : mindennapos élethelyzetekből hirtelenül ki-
bontakozó tragédiákat ír le szenvtelenül, a lélek belső útvesztőiről tudó-
sít, az egyéni sors önmagára záródó elrendeltségéről. Gozsdu szövegeiben
időnként láthatóvá válnak a csődhöz vezető út kauzális összefüggései is.
Petelei műveiben szinte csak a tragikus végkifejlet jelenik meg. Ma éppen
a szűkszavúságuk révén tűnnek olvashatóbbnak az utóbbiak.
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(A    [I] :
A H )

A századforduló legnagyobb hatású lapja, az -ben induló A Hét (–
), melynek eredetilegAz ifjú Magyarország címet szánták alapítói, már
a nagyvárossá fejlődő Budapest folyóirata kívánt lenni. Mint a nagy nyu-
gati irodalmi és társadalmi magazinok, revük, a polgárosult középrétegek
ízlését képviselte. Bár a kor valamennyi jelentős írójától közölt írásokat,
elsősorban a fiatalabb nemzedék fóruma volt. Legtöbbet publikáló szerzői
(Bródy Sándor, Kóbor Tamás, Heltai Jenő, Papp Dániel, Krúdy Gyula) és
főmunkatársai (Ambrus Zoltán és Justh Zsigmond) melle a lapalapító-
szerkesztő Kiss József (–) valóságos öregúrnak számíto. A Hét
szerkesztősége már egy kávéházban (a Centrál kávéházban) működö, in-
nen küldte nyomdába az új számok anyagát. A Hét másfél évtizeden át
megtartoa vezető helyét, s csak a Nyugat indulását követően szorult hát-
ra.

Talán csak Petőfi és írótársai számára jelente oly mértékben ösztönző
példát a francia kultúra, mint ekkoriban. S távolról sem csupán a magasiro-
dalom, hanem a könnyűvérű, „léha erkölcsű” bulvár színház, az orfeum és
a kávéházi sanzonirodalom is, mert valamiképpen lázadást képviselt a honi
kultúra ijesztően fennkölt és szónokias, prűd és (már csak ezért is) képmu-
tató értékrendjével szemben. Jól példázhatja ezt, hogy az induló Ady Endre
szemében a legfőbb tekintély Heine melle Offenba volt, s csak később
szorítoa háérbe Nietzse. Heltai Jenő (–) szókimondóan ero-
tikus versei-verskötetei a kilencvenes években (Modern dalok, , Kató,
) mindenkor heves botrányt okoztak. Az új írónemzedék „polgárpuk-
kasztó” akcióit valójában polgári értékek inspirálták.

A Hét írói közül a „francia irány” legfőbb képviselője Ambrus Zoltán
(–). Flaubert Bovarynéját elsőként ő ültee magyar nyelvre. -
ös párizsi tanulmányútja meghatározó hatással volt látásmódjára, amely
– Ernest Renan művelődés-vallását követve – nem Zola naturalizmusá-
val, hanem Anatole France szkeptikus racionalizmusával mutat rokonsá-
got. Novelláiban Ambrus is szívesen helyezi (ál)művelődéstörténeti kör-
nyezetbe hőseit. Újramesél régi legendákat, amelyeket alig, épp csak any-
nyira változtat meg, hogy ellenkező legyen az értelmük, mint eredetileg
(Ninive pusztulása és egyéb történetek, , Pókháló kisasszony, ).

Minden elődjénél nagyobb mértékben hangsúlyozta az írói mesterség
fontosságát ; kedvenc regényalakja a festő, az önérzetes művész-mester-
ember típusa. Számos regényében fordult a századvég divatos témájához,
a művészi és polgári lét ellentétéhez (Őszi napsugár, eredeti címén: Szep-
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tember, , Giroflé és Girofla, , Solus eris [Egyedül lesz], ). Igaz,
Ambrus nézőpontjából – mint azt utóbb Szerb Antal találóan állapítoa
meg magyar irodalomtörténetében – az író ellenlábasa nem a polgár, ha-
nem a rossz író, a dileáns. A rossz író pedig nem annyira a múzsák ellen
vét, mint inkább „a polgári értékvilág ellen, amelynek fő szabálya, hogy
mindenki tisztességesen, hozzáértéssel és eredményesen végezze el a mun-
káját”. Ambrus utolsó jelentős elbeszélése (A fületlen ember, ) a kol-
dusszegény, megalázo Defoe sorsával példázza a művészlét tökéletes ki-
szolgáltatoságát (méltó párja Bródy Sándor remekművének, a Rembrandt
eladja holestét című novellának).

Legnagyobb igényű műve a Midas király című regény (folyóiratban
–-ben, könyv alakban csak -ban jelent meg). A mű első része
nagyszabású életkép-füzér a századvégi Pest kisembereiről, egy bérkaszár-
nya lakóiról. Ebben a környezetben bomlik ki a főhős, a Párizst megjárt
festőművész-rajztanár Bíró Jenő és a lenyűgöző szépségű, lecsúszo
dzsentrilány, Völgyessy Bella szerelme. Házasságuk keserédes idillje nem
tart sokáig. Miközben az Angelus című festménye elnyeri a berlini kiállítás
első díját és világhírt szerez neki, feleségét fiatalon elragadja a halál. De
mindez csak előjáték a regény tulajdonképpeni problémáját hordozó má-
sodik házasság történetéhez, amely a festő súlyos harcát és elbukását hozza
a Gazdagság, a Pénz csábításával szemben.

Elegáns megjelenésű fiatalember képében személyesen keresi fel őt a
Sátán, hogy rábeszélje : mondjon igent a szép és gazdag Galanthay Ma-
sa grófnő házassági ajánlatára. Az ördög egyik érve, hogy a világ is csak
nyerhet azon, ha a művészet karöltve jár a gazdagsággal. S látszólag így
is történik : míg azelő Bíró képtelen volt eladni képeit, most az emberek
versengenek értük. A festő kezében minden arannyá változik, mint a haj-
dani Midás király mitologikus történetében. S hasonlóképp nem boldogítja
őt sem, mert úgy érzi : művészete olcsó rutinná silányult. Meghasonlo lé-
lekállapota végül öngyilkosságba hajszolja. Ambrus Zoltán a magyar szá-
zadvég nagy körképének szánta regényét. Sajnos a mű meglehetősen egye-
netlen, csak részleteiben újszerű és maradandó. De Ambrus érdeme, hogy
elhitee a hazai közönséggel : a művészsors alakulása valamiképp fokmé-
rője az ország civilizációs állapotának.

A fiatalon elhunyt Justh Zsigmond (–) nemcsak honosítoa
a francia irodalmat, hanem egyenesen a párizsi irodalmi élet ismert alak-
ja volt, több francia regény hőse. Arisztokrataként megengedhee magá-
nak, hogy a teleit Párizsban vagy a Riviérán, a nyarait viszont ihon töltse.
Kezdetben a híres történész-bölcselő, Taine (akivel személyes kapcsolatban
állt) pozitivista és Zola naturalista elmélete volt rá meghatározó hatással
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(de igyekeze megismerni minden divatos eszmét, így a marxi szocializ-
must is). Első novelláskötetét (Káprázatok, ) Péterfy Jenő nem alap-
talanul ítélte mesterkéltnek. Korai regényét (Ádám, ), amely – Bródy
Sándor Faust orvosát () megelőzve – az első naturalista színezetű re-
gény a magyar irodalomban, maga Justh találta éretlennek ahhoz, hogy
publikálja.

A nyolcvanas évek végén írta a franciaországi élményeivel, illetve az
elhatalmasodó betegségével számot vető két naplóját (Párizsi Napló, ,
Hazai napló, ), melyeket csak félszáz évvel később (-ben) lehete
kiadni. A nem irodalmi célzaal készült naplókat az utókor nagyszerű imp-
resszionista prózaként fogadta el, olyan érzékletesen írja le a századvég
rezignált atmoszféráját, őszies színeit. A kilencvenes években ért be Justh
szemléleti fordulata : részben az orosz irodalom (mindenekelő Tolsztoj)
hatására a paraszti élet kezdte érdekelni (először a novelláiban: A puszta
könyve, ,Delelőn, ). Úgy vélte, a dekadenciába hulló magyar nagy-
birtokos vezetőréteg számára a parasztsággal való keveredés jelentheti a
kiutat. Ez a – Németh G. Béla találó szavaival – „egyszerre naturalista és
romantikus, de mindenképpen holdkóros gondolat” később (a századelőn)
megihlee Szabó Dezsőt és az ő közvetítésével az ún. népi írókat is.

Justh Zsigmond legnagyobb irodalmi vállalkozása – a Balzac és Zola
példája nyomán terveze – A kiválás genezise című regényciklus, össze-
függő koncepcióval, visszatérő szereplőkkel. Az elkészült kötetek (A pénz
legendája, , Gányó Julcsa, [a „gányó” Békés megyei dohánykertészt
jelent], , Fuimus [voltunk], ) szerzőjük új társadalomeszményét
próbálják alátámasztani. Az első egy érzékeny, művelt, neuraszténiás fő-
rangú hölgy naplóként rögzíte vallomása a két, egyaránt katasztrófába
torkolló házasságáról. A második viszont egy parasztlány története, aki a
rá mért viszontagságok közö is megállja a helyét. A harmadik regénynek
gyakorlatilag nincs cselekménye; egy külföldről hazaérkező arisztokrata
iú szembesül társadalmi osztályának ijesztő hanyatlásával.

Végül i kell megemlíteni Ignotust (Veigelsberg Hugó, –), aki
verseket és elbeszéléseket (Vallomások, ) is írt, de A Hét kritikusaként-
értekezőjeként volt igazán jelentős. Az új, városias életérzés és kultúra jogá-
ért szállt síkra a konzervatív népies és (az ő szavával) „perzekutor” [csend-
őr] esztétikával szemben. A magyar közvéleményt elsőként Ignotus ismer-
tee meg az impresszionizmus és a szecesszió olyan alapfogalmaival, mint
az „ízlés”, a „hangulat” és az „egyéniség”.
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(A   [II] :
E K, S, H J)

Eötvös Károly (–) nevét mindenekelő a hírhedt -as tiszaesz-
lári per tee ismeré az ország határain túl is. A kis faluban eltűnt egy
cselédlány, aki vallásos zsidó családnál szolgált. A vád szerint rituális szer-
tartás áldozata le. A „vérvád-per” a magyar liberálisok és antiszemiták
nagy erőpróbája, időben megelőzve a franciaországi Dreyfus-pert. A jeles
politikai múlal rendelkező Eötvös Károly vállalta el a védőügyvéd szere-
pét, s annak ellenére sikerült győznie, hogy országos méretű hecampány
folyt ellene, és az ügyész zsidó koronatanút is fel tudo vonultatni a vád
melle.

Eötvös világosan felismerte, hogy nem csupán egy zsidó család, illet-
ve közösség sorsa, hanem az egész magyarság jövője a tét. Politikusi és
írói életművének mintegy legfőbb krédója a küzdelem a „lélekmérgezés”
ellen, amely vallásokat és népeket ugrat egymásnak és belülről ássa alá a
nemzeteket. A nagy per címmel később megírta és -ben kiadta a per
históriáját, s nemcsak kiváló politikai éleslátással, hanem finom lélektani
elemzésekkel képes kibogozni a szövevényes ügyet (amelyről mások mel-
le Mikszáth és Krúdy is megírta a maga változatát). A . századi magyar
történelem alakulására nem vet valami jó fényt, hogy Eötvös művét utóbb
agyonhallgaák, míg a vérvádat képviselő ügyész emlékirata a második
világháború idején több kiadást ért meg gyors egymás után.

Eötvös írói pályája meglehetősen szabálytalan. Kezdeti irodalmi sike-
rek után politikus le és ügyvéd, majd amikor mindkeőből kikopo, haj-
lo korban hozta létre irodalmi életművének javarészét. Míg mások so-
káig kínlódnak és kilincselnek, hogy műveiknek kiadót találjanak, Eötvös
egyenesen a (végül  kötetet kitevő) gyűjteményes díszkiadás számára ír-
ta meg könyveit. Legjelentősebb közülük az Utazás a Balaton körül című
(), amely valójában vegyes műfajú útirajz, sok anekdotával, életkép-
pel és történeti eszmefuatással fűszereze, embertől emberig vezető, laza
portréfüzér. Nagyszabású körkép bontakozik ki benne a századvégi Ma-
gyarországról, a nemzeti dicsőség és a nemzeti önáltatás egymást keresz-
tező útjairól.

Rákosi Viktor (–) -ben robbant be az irodalmi életbe a
Sipulusz néven kiado humoros tárcáival. A kilencvenes években egyma-
ga népszerűbb humorista, mint az összes élclap valamennyi munkatársa
együvéve. Elbeszélő modorát az akkor világdivatként megismert és ked-
velt Mark Twainéhez hasonlítoák. De – mint Söpflin Aladár találóan
állapítoa meg – valójában „keen [voltak] : Sipulusz és Rákosi Viktor. Mi-
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ala Sipulusz javában folytaa tréfálkozásait, Rákosi Viktor elkezdte írni
komoly dolgait.” A keő közö pedig szinte alig van átjárás.

A bujtogatók című regénye () a fővárosban játszódó detektívtör-
ténet, melyben a bűnözők egyben kommunisták (ha úgy vesszük, ez az
első megjelenítésük a magyar irodalomban, ahogy a „proletároké” Eötvös
József -es A karthausi című művében). Rákosi legsikeresebb regénye,
az Elnémult harangok () drámai beszámoló Erdély elrománosodásá-
nak veszélyéről. Sipulusz idővel „mindinkább visszavonult Rákosi Viktor
mögé” (Söpflin). Akárcsak nagynevű bátyja, a színházigazgató és újság-
cézár Rákosi Jenő (–), aki európai színvonalú esszét ír a tragikum
problémájáról (A tragikum, ), miközben a népszínmű legfőbb támoga-
tója, a századelőn pedig már a konzervatív tábor egyik vezére, Ady és az
új irodalom elszánt ellenfele.

Míg Eötvös Károly anekdotikus stílusa még belül van a . századi ma-
gyar elbeszélő hagyományon, Sipulusz tárcái már kivezetnek onnan, s ezen
az úton megy tovább Molnár Ferenc és – vele egy időben, sőt kissé őt meg-
előzve – Heltai Jenő (–). Nagybátyja, Herzl Tivadar (–),
a cionista mozgalom megalapítója hiába próbálta unokaöccsét megnyer-
ni ügyének, Heltai azt írta válaszul : „nem leszek hazaáruló, magyar író
vagyok”, és a zsidó hitközségből is kijelentkeze. A második világháború
idején, amikor Magyarországon is bevezeék a zsidók elleni törvényeket,
hetvenhárom évesen bujkálás és reegés a sorsa. Visszautasítja, hogy men-
tességet kapjon; csak szerencsével sikerül túlélnie az üldözéseket.

Az -es évek legsikeresebb magyar költője, aki már a modern Bu-
dapest dalnoka. (Szerb Antal egyenesen úgy fogalmaz: az ő lírájában lép
elő Budapest nagyvárossá.) –-ben Párizsban él, a Family Hotel-
ben, a katonaszökevény Szomory Dezsővel együ. Számos francia színpadi
művet fordít le, amiért utóbb becsületrendet kap. A hatalmas sikert arató
Kacsóh Pongrác-féle János vitéz című daljátéknak () ő írja a versszöve-
geit. Később a kuplé és a kabaré felé fordul érdeklődése, mestere a könnyű
műfajnak is.

A Hét belső köréhez tartozo, de szépprózaíróként csak jóval később,
az -es évektől bontakozo ki igazán. (Színpadi szerzőként pedig csak
a harmincas években vált jelentőssé, mindenekelő A néma levente című,
-ban írt mesejátékával.) Legjobb novellái (kötetek : Írók, színésznők és
más csirkefogók, , Színes kövek, , A Tündérlaki lányok, ) mo-
dern parabolák a sors alapvető abszurditásáról – azt az ívet követve, mint a
szegény halászról, a feleségéről és az aranyhalról szóló ismert mese, ahol az
aranyhal teljesíti a halász kívánságait, a felesége pedig egyre többet kíván,
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addig-addig, hogy visszakerülnek a kiinduló állapotba. Heltai is szívesen
használja fel az Ezeregyéjszaka motívumait-fordulatait.

A novellák egy része és csaknem valamennyi regénye (A hét sovány
esztendő, , Az utolsó bohém, , A Family Hotel, VII. Emánuel és ko-
ra, mindkeő , Jaguár, ) részben vagy egészben a pesti bohém
művészvilág könnyed-játékos rajzát adják, nem mulasztva el, hogy a köte-
lezően viselt hányaveti-felelőtlen maszk mögö felvillantsák a nehéz hely-
zetekben mindig működő szolidaritást. A szövegek vissza-visszatérő alakja
Mák István, a Krajcáros Igazság nevű „világlap” mindenre kész szerkesztő-
je. Heltai kifogyhatatlan az effajta nyelvi leleményekből : „Nappal a nagy-
ságos úr nincs ihon, éjjel pedig a nagyságos úr úgysincs ihon…”

Legnagyobb nemzetközi sikerét A -es című regénye () hozta
meg (Mr. Selfridge címen filmesíteék meg), amely különös elegye a lé-
lektani regénynek, a bűnügyi történetnek és a misztikus kalandregénynek.
Hőse javíthatatlan szerencsejátékos, akit az öngyilkosság elől ment meg
egy titokzatos bűvész, Joe Selfridge : pártfogásába veszi és megpróbálja föl-
használni kétes üzleti ügyeiben. Ő azonban fellázad mentora ellen, még a
szeretőjét is elszereti, s végül a bűvész vesztét okozza. A -es egy buda-
pesti hotelszoba (Selfridge szobájának) száma, de lehet jelképes értelmű is ;
végső soron a regénynek háromszor egy főszereplője van, s valamennyien
bábuk csupán a könyörtelen végzet szorításában. A főhős is elmondhat-
ná azt, amit Heltai Jenő válaszolt arra a körkérdésre, hogy hol és mikor
szeretne élni : „I és most – ha lehetne.”




