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I 

BEVEZETÉS. 

A műbirálat természeténél fogva  a vissza-
hatás hive. Törvényeit már kész remekművek-
ből alkotja meg s ezekkel méri az ujakat. Esz-
ményekért mindig a múlthoz fordul,  sohasem a 
jövőben keresi őket s követeli, hogy ujabb alko-
tásoknál ezeket vegyék tekintetbe. Ilyenképen az 
irodalom rohanó szekerénél a lékező szerepét vál 
lalja magára. Örökké élő dajkája a visszahatás-
nak s csak annyit enged az új irányoknak, a 
mennyit a múlttal össze tud egyeztetni. Ismere-
tes előttünk a küzdelem, a melyet a klassikus 
irány nyűgeivel vivott a romantikus iskola s is-
meretes előttünk győzelme is. E győzelem hosz-
szantartó küzdelem eredménye ; nevezetesebb vív-
mányai, hogy a dráma felszabadult  a hely-
és időegység szükségtelennek bizonyult nyű-
gei alól és hogy megnyilatkozott a művészet 



előtt a nemzeti mult gazdag mezeje, mely érintet-
len óstalajként a művészi feldolgozásra  méltó 
tárgyak egész seregét adta a költőknek. Beállott 
azonban a veszély, hogy az említett két egység 
eldobása után megbomlik a drámai cselekmény 
egysége is, beállott a veszély, hogy a kalandos 
mesék elsőséget vivnak ki a cselekmény felett  s 
a klassikus irányú művek bámulatos műalkatát 
pongyolaság váltja fel.  Ámde a mű'oirálat szö-
vetkezve a századokon át bámult mintákkal út-
ját állotta a veszélynek; tiszteletreméltó kitar-
tással mentette meg a romantikus dráma szá-
mára a cselekmény egységét, a jellemfejlesztés 
erejét s a műalkatból is megmentett annyií, a 
mennyit lehetséges volt. 

A romantikus iskola elveit azonban túl-
ságba vitték a késő utódok, lábuk alól elvesztet-
ték egyedül biztos talajukat, a nemzeti multat; 
e helyett soha nem létezett viszonyokat és ala-
kokat hajszoltak lehetetlenül bonyolított mesé-
ken keresztül; színpadi sülyesztőket és ördögö-
ket vettek segélyül. A közönség kezdetben iga-
zaknak hitte őket, tapsolt a nagyszerű hőstet-
teknek, sírt a köteteken keresztül kinzott hős-
nőért s örvendett szerencsés megszabadulásán. 

Utoljára azonban rájött, hogy minden bi-
zonyos megállapodott s általa is untig ismer * 
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szabályok szerint megy; nem hitt többé, meg-
csömörlött a mindig egyizű ételtől s valami egész-
ségesebb, táplálóbb eledel után vágyott. Ezt a 
naturalista irány adta meg neki. 

Nem feladatom  bővebben szólani a natu-
ralista irányról, csak czélomhoz képest említem 
fel  mint korunk jellemző irodalmi áramlatát. 

Ha az előbbi elvek diadalainak példájaké-
pen büszkén mutathat az angol nép egy Sha-
kespeare  drámáira: úgy nem kevesebb dicsőség-
gel beszélhet az angol naturalismus „Copper-
field  Dávid"-jairól, „Hiúságok vásáráéiról is. De 
viszont, ha voltak a romantikus irány hivei kö-
zött olyanok, kik túlzásokba csapván át lehe-
tetlenné tették az elveket, melyeknek szolgálatá-
ban állottak : úgy vannak a naturalista irány 
ujabb hivei között is olyanok, a kik az elvek 
merev megcsontosításával, túlságba hajtásával 
utóvégre koczkára teszik a hitelt, a melyet a kö-
zönség iskolájuknak oly bőkezüleg adott. 

A műbirálat itt sem tagadja meg a maga 
természetét. Történelmi hagyományaihoz hű ma-
radván követeli, hogy ne szakítson ez új irány-
zat mindennel, a mi a múlthoz tartozik ; vegye 
tekintetbe az évszázadokon keresztül tiszteletben 
tartott műszabályokat, a melyeket természetes 
törvények szentesítettek meg s minden idők re-



mekművei igazolnak. Kifakad  a naturalista irány 
„szenvtelensége", „közönyössége" ellen1; igyek-
szik kimutatni, hogy ez, bár ellenkezik a klassi-
kus és romantikus iránynyal, bár új dolog : de 
azért nem művészi, nem emberi. 

Egy szóval a műbirálat ma is a visszaha-
tás híve, s nem szűnik meg ujjal mutatni — 
most inkább mint valaha — egy Mólierere,  mint 
a magasabb rendű vígjáték mesterére 2, a klas-
sikai iskola erős drámai összeütközéseire, tiszta 
tragikai, komikai alapjaira3 s rámutat a tiszta 
romantikus iskolára, mint a mely tárgyait a nem-
zeti múltból veszi s a nemzetiesség meleg tala-
jában gyökerezik. Ezektől várja az új remekmű-
veket s némi keserűséggel szól a£ egészen uj 
irányról, az új naturalismusról 4, de viszont el-
ismeri az angol és orosz mérsékelt naturalista 
iskola művészi jogosultságát; haladást lát ben-
nök, mert úgy itéli meg, hogy a romantikusnak 
folytatói,  a melynek testébe új, egészséges vért 
oltottak be. Bölcseimi szemlélődéssel áll meg a 

*) Haraszti  Gyula: A naturalista regényről. 95—96. 
273. 11. s másutt is. 

2) Gyulai Pál: A franczia  klassikai drámáról. Bp. Sz. 
Új f.  IX-ik. k. 268. 1. 

3) U. ott 263. 1. 
Haraszti  Gyula: A naturalista regénjfől. 



mai drámairodalomnál s megállapítván a tényt-
hogy hanyatlóban van1, okait keresi e hanyat-
lásnak s az új idők irodalmi és társadalmi vi-
szonyaiban találja meg. A drámaköltészet most 
nincs virágzásban, panaszkodik Remény Zsig-
mond imént idézett értekezéseiben. Elismeri 
ugyan, hogy napjainkban több darabot írnak 
mint régebben, «de igen kevés jót.»a És aztán 
rámutat, mint e tény fő  okára, a napjainkban 
nagy tért elfoglaló,  egyedül uralkodó regényiro-
dalomra, mert az elvette  a drámától  az olrasókö 
zönséget.  Az «Eszmék  a regény és dráma  kör'dU 
cz. czikksorozatában tovább megy s a dráma 
hanyatlásának legközvetlenebb okául egyenesen 
azt hozza fel,  hogy divattá vált regényeket ala-
kítani át drámákká. 

Később rátérünk még erre; most röviden 
említjük még meg Kemény-nck  egyéb okait, a 
melyekkel a jelenkori dráma hanyatlását okada-
tolja. 

Ezeket röviden a következőkben foglalhat-
juk össze : miután a romantikus iskola kiküszö-

*) Kemény  Zsigmond: «Eszmék a regény és dráma 
körül« és »Szinmüvészetünk ügyében.« Tanulmányai II. k.-
Lásd továbbá : Dux Adolf:  A színészet mint közügy stb, 
Bp. Sz. Uj f.  X. k. 

2) Tanulmányai II. k. 197. 1. 



bölte a drámából a hely- és időegységet, he-
lyettük hely- és időegység nélküli képtelen bo-
nyolításokat vitt be, melyek a szinpad ismereté-
ben és felhasználásában  gyökereznek; másfelöl 
a szinház czél lévén, az írók darabjaikat ismert 
színészekre szabják: mindezeknek következménye 
színdarab és színész »degeneratiója« 1 

Dux Adolf2  a hanyatlás okát abban látja, 
hogy a kiűtnőbb szellemű írók hátat fordítottak 
a színpadnak, mert az, ámbár közérdek : de ma-
gánirányű, hívatlan vezetés alatt állván, le van, 
— illetőleg le volt — nyűgözve. E vélemény 
fölött  azonban könnyen napirendre térhetünk : 
a kitűnőbb szellemű írók azért csak megírták a 
maguk darabját s a színpadnak — legalább tud-
tunkkal — soha sem fordítottak  hátat, hanem 
nagyobb baj volt az, a mit Kemény  Zsigmond 
emel ki: hogy igen is alkalmazkodtak hozzá s 
alkalmazkodnak ma is. 

Idézett czikkeiben egész keserűséggel szól 
Kemény  az említett hanyatlási ól s bizonyos 
mérvű türelmetlenséggel magukat az írókat tá-
madja meg, egyenesen őket okozván a hanyat-

1) Szinművészetünk ügyében Tanulmányai II. k 
220. és köv. 11. 

2) A szinészet mint közügy stb. Bp. Sz. Új f.  X. k. 
217. 1. 



lásért, azokat az írókat t. i. kik anyagi tekinte-
teket tartván szem előtt, drámává alakított regé-
nyeket hurczolnak a színpadra. 

Nekünk azonban úgy tetszik, hogy ezek-
nél sokkal mélyebb, de egyúttal egyszerűbb 
oka van a drámairodalom mostani meddősé-
gének. 

Lássuk ezt egy kissé bővebben. 
Kimondhatjuk, hogy a műbirálat nincs meg-

elégedve korunk drámai termékeivel. 
Midőn a műbirálatot említjük, mindig a 

magasabb színvonalon állót értjük, a melynek 
szerepéről és jelleméről czélunkhoz képest fen-
tebb szólottunk. Legyen szabad e kifejezés  alatt 
magát az irodalmi visszahatást is értenünk, mely-
nek amúgy is természetében van az új irányok 
elit élése. 

Tehát a valódi műbirálat a mai szinműiro-
dalommal nincs megelégedve. Ha merülnek is 
fel  koronként drámák, a melyek zajosabb sikert 
aratnak, rendesen bőven megkapják a műbirálat 
részéről fogyatékosságaik  jegyzékét. Általános a 
panasz, hogy cselekményük, ha olykor gyorsab-
ban lendül is, de általában véve elszélesedő, las-
san haladó, túlságosan meg van tömve körülmé-
nyekkel ; egyiknek alapja, másiknak kifejlése 
gyönge ; az írók többé mit sem törődnek az 



BÉVEZETES 

erős következetességű jellemfejlesztéssel,  hanem 
meglepetésekre, fényes  csoportozatokra töreked-
nek, a melyek természetük lényegénél fogva  merő 
ellentétei amazoknak, a mint később bővebben 
fogjuk  tárgyalni. 

Sőt tovább megyünk. Közmondásossá vált 
már nálunk, hogy mindazok a darabok, a me-
lyeket az akadémia szakszerű, alapos bírálatok 
alapján jutalmaival koszorúz meg, kevés vagy 
épen semmi színpadi sikert sem aratnak. Pedig 
ezek a darabok felelnek  meg legjobban a mű-
faji  törvényeknek, a melyeket korántsem tudá-
kos bölcseség állapított meg, hanem épen nagy 
mintákból vontak le, — a mint ez köztudomású 
dolog. 

Részünkről ebben semmi különöst nem lá-
tunk. Nem kutatván egyelőre káros vagy elő-
nyös voltát, elég egyszerűen a közönség mai 
ízlésére mutatnunk, hogy ez állapotok okát meg-
értsük. 

A mai közönség irodalmi tekintetekben a 
regény neveltje, legfeljebb  annyi jöhet még kér-
désbe, hogy vájjon a romantikus, a mérsékelt 
vagy túlzott naturalista regény emlőin nőtt-e 
fel,  vagy mind a hároméin. Ez azonban ránk 
nézve mellékes ; a fő  az, hogy a regény ma 
annyira uralkodik az irodalom országában, oly 



óriás a befolyása,  hogy minden műfajra,  íróra 
és olvasóra rányomta a maga bélyegét. 

Korunkban a társadalmi viszonyok megle-
hetősen sivárakká lettek: a szabályoknak való-
ságos tömkelegében mozgunk. 

A törvényeknek és szabályoknak pedig soha 
akkora ereje nem volt mint ma. És mig köny-
nyen elképzelhető, hogy mozgalmas időkben, 
vagy ilyen idők közvetlen közelében szemünk 
gyönyörrel pihen meg a falusi,  vagy nyárspol-
gári élet csöndes képein : csak természetesnek ta-
lálhatjuk, ha viszont az élet kinzóan szabályos egy-
formasága  közepette a társadalom a regényhez for-
dult s rokonszenvével e műfajnak  hallatlan lendü-
letet'adván, benne keres szorakozást és enyhület et. 

Hiszen a regény már természeténél fogva 
alkalmas erre a szerepre s midőn a mai életet 
festi  is, tulajdonképen nem tesz egyebet, mint 
hogy azt ad közönségének, a mit az tőle vár. 
Mintegy igy szól hozzá : «Ime, én kikeresem a 
mának zűrzavarából az egységes összhangot, 
vagy az egységes törvényt, a mely az egész fö-
lött uralkodik, kikeresem azért, hogy szórakozásra 
való nyugvópontot adjak szemeidnek.» Vagy : 
«Ime, én kikeresem számodra a mának prózájából 
a költészetet, kikeresem azért, hogy^megnyugodni 
hoznám térhess.* (V. Ö.: Haraszty: A nat. reg.) 



Ily körülmények között csak természetesnek 
lehet találnunk a regény egyeduralmát. 

Visszatérve már most a drámának imént 
említett hanyatlására, a melyet Kemény  Zsigmond 
oly élesen, oly igaz vonásokkal emel ki, lehe-
tetlen be nem látnunk, hogy az oka nem abban 
rejlik, hogy regényeket alakítanak drámává, hogy 
az olvasóközönséget elvonták a drámától, hogy 
íróink csak színészek számára írják a szerepe-
ket : a kórtünet, a hanyatlás sokkal általánosabb, 
mintsem arra ne kényszerülnénk, hogy egyéb 
okát kutassuk. Mert ha a regény műalkotásának 
természeténél fogva  alkalmatlan a drámára, a 
mint később lesz alkalmunk látni, vájjon hogyan 
volt képes mégis tért hódítani a szinpadon ; váj-
jon miért nem száműzte örökre a színpadról a 
közönség már az első ilyennemű kísérletek al-
kalmával ? 

A felelet  e kérdésre sokkal egyszerűbb, 
mintsem első tekintetre gondolnók. 

Drámai műveket, elvégre akárki mit beszél, 
mégis csak a színpad számára írnak; olvasó- és 
nézőközönség a lélektan törvényei szerint is 
mindig más szempontokból fogja  megítélni a 
műveket és sohasem lesz író, kinek drámai 
műve a szinpadon épen úgy hasson a nézőre, 
mint szobájában az olvasóra. Számos jelenté-



keny különbség, mely a drámai és nem drámai 
művek között van, épen e lélektani tényben gyö-
kerezik s a színműíró elvégre mégis csak a né-
zőközönségnek dolgozik. 

Ámde soha sem volt társadalom, a mely 
külön olvasó- és külön nézőközönséggel rendel-
kezett volna. Az olvasóközönség vagy legalább 
is jó része alkotja egyúttal a nézőközönséget is, 
és megfordítva:  a nézőközönség számottevő 
része bizonyosan egyúttal olvasóközönség is. 

Már most e közönség hozzászokik a re-
gényhez; megkedveli szabados műalkatát ; meg-
szokja gyönyörűségét találni a részletek gondos 
rajzában s ennek következtében képzelőtehet-
sége — hogy úgy mondjam — kényessé lesz, 
mintegy elszokik a munkától. Amellett hozzá-
szokik e közönség a regények kedvelt bo-
nyolulataihoz, aprólékos jellemzési módjához s 
egyáltalában mindahoz, a mi csak a mai regény 
tényezője. 

Minthogy pedig nincs két lelke, egy ott-
honi és egy színházi: beáll a természetes kö-
vetkezmény, hogy a színházban is szívesen látja 
a regényest és magát a regényt, holott a klas-
sikus tökéletességű drámai művek, épen mert 
sok tekintetben ellenkeznek a regénynyel, hide-
gen hagyják. 



A közönség ez izlése, a melyeta regény kor-
mányoz, kihat aztán magukra az írókra s a műbi-
rálat napról-napra kénytelen hangoztatni, hogy a 
tiszta drámai alkotások eltűnni látszanak a divatból. 

Valaha megfordítva  volt ez. 
Midőn a drámaírás élte világát, midőn az 

kormányozta az izlést, akkor meg a regénybe 
hatottak be bizonyos drámai tényezők s okoz-
tak benne természetével ellenkező elváltozáso-
kat. Elég hivatkoznunk e tekintetben a Götz von 
Berlichingen-íé\e  könyvdrámákra. 

Van-e hát ilyenformán  valami csodáin 
való abban pld., ha ma a Kemény  Zsigmond re-
gényeinek, melyekre a műbirálat mint erős, 
tiszta drámai jellemű művekre mutat rá, oly ke-
vés olvasójuk van ? Részemről csak természetes-
nek tarthatom ezt s ha valaha látni fogjuk,  hogy 
a szinpadon a tiszta dráma visszahódította a tért, 
nem lesz nehéz megjósolnunk, hogy a Kemény 
regényírói népszerűsége is csakhamar hatalmas 
lendületet vesz. Félős azonban, hogy ez csak 
későre fog  bekövetkezni, talán csak akkor, a 
mikor már nyelve elavult s a nagyközönség 
akkor meg ezért nem fogja  keresni. Úgy látszik, 
Kemény-nek  halála után is tragikus a sorsa s be-
kell érnie a műbirálat és kevés számú olvasója 
elismerésével. 



De nincs miért tovább mennünk a meg-
kezdett csapáson: világosnak látszik előttünk 
ezekből a jelenkori dráma hanyatlásának oka. 
Kétségtelen, hogy ide tartozik ama divat is, a 
mely napjainkban mind nagyobb tért hódít s a 
melyet Kemény  idézett értekezéseiben oly éle-
sen emelt ki, t. i. a regények színpadra hurczo-
lása. 

Bizonyos, hogy e közt és a dráma mai ál-
lása között oki és okozati összefüggés  van. Le-
gyen szabad azonban a fentebb  elmondottak 
alapján eltérnünk Kemény-tői  s a regények drá-
mává alakításának fontosságát  lejebb szállíta-
nunk. Világosan következik ugyanis az előb-
biekből, hogy a regények drámává alakítása 
nem oka  a mai színpadi viszonyoknak, hanem 
csak másodrangú jelensége ama mélyreható ok-
nak, a regény uralmának s az ebből követke-
zett rokonszenvnek, a melylyel a közönség a 
„regényes" felé  fordul  s azt szívesen látja a 
színpadon, sőt végre már meg is követeli rajta. 

Ez egyetemes oknak okozata, mint láttuk 
a Kemény  Zsigmond népszerűtlensége is. De ez-
zel könnyű és természetes magyarázatát leljük 
annak az általánosan ismert állapotnak is, hogy 
egyfelől  a műbirálat és nálunk az akadémia, 
másfelől  a közönség és színpadi siker mond-



hatni sohasem fordulnak  ugyanazon darabok 
felé. 

Ilyen módon eljutottunk a kérdés lénye-
géhez. A regény az olvasó-nézőközönség révén 
hatással van a mai drámára s láthatólag több 
tekintetben át is alakítja. 

E dolgozatunkban legfőbb  figyelmünket 
tehát arra fogjuk  irányítani, hogy kikutassuk, 
mennyiben egyeznek meg egymással a két mű-
faj  lényeges jellemvonásai, műszabályai ; minő 
hatással van a mai regény beíolyása a dráma 
elváltozására s végül mi jó és mi rossz vár-
ható tőle. 

Szólani fogunk  ezek kapcsán a drámává 
alakított regényekről s a regényírókról, kik szín-
padi babérokat keresnek maguknak. 

Mint ilyent különös tekintetre fogjuk  mél-
tatni Jókai  Mórt, azért is, mert ezeket nálunk 
ma ő képviseli legfeltűnőbb  módon s mert kér-
désünk megvilágítására magyar irodalmunkban 
alig találhatnánk ismertebb, de egyúttal tanulsá-
gosabb példákat is. 

E kérdések fejtegetésénél  minduntalan előnk-
be fog  állani az a kérdés, hogy vájjon lehet-e a 
legényből egyáltalában drámai művet alkotni ? 
A felületes  vizsgáló azonnal készen, van a fele-
letével : lehet, mert tényleg alkotnak. Ott van a 



világirodalom szine : a franczia,  a melynek egy 
olyan regényírója mint Daudet  Alphons, egy 
Zolája  regényből untalan drámákat csinálnak, 
ott van egy Hugó  is, a ki szintén színpadi ba-
bérok felé  tőrt. Tolstoj  Leo, az oroszok kiváló 
írója, csak a napokban hirdettette ki a világsajtó-
val, hogy miután sokan folyamodnak  hozzá, 
hogy engedje meg, hogy regényeiből színdara-
bokat csináljanak: nyíltan, mindenkinek egyszer 
s mindenkorra megengedi, hogy csináljanak a 
műveiből annyi színdarabot, a mennyit csak tet-
szik, de neki hagyjanak békét. 

A nagyhírű író e nyilatkozata éles vonás-
sal jellemzi korunkat s magát az írót is. Ő va-
lószínűleg úgy tudja, hogy jó regényből nem ér-
demes drámát alkotni ; ő maga nem is foglal-
kozik vele, meglehet, talán nem is ért hozzá; 
de mert ő elvekért küzd s azokat egy vallási őr-
jöngő rajongásával igyekszik terjeszteni, regé-
nyeinek színpadra vitelével elveit hiszi népsze-
rűbbekké válni s ezért dobja őket esetleg tehet-
ségtelen drámagyártók kész martalékául. 

Nem így a mi írónk, Jókai.  Ő is bocsátott 
ki hirdetéseket a mult években a magyar sajtó 
utján, a melyekben — mint Tolstoj  — elmondja, 
hogy sokan fordulnak  hozzá engedélyért, hogy 
ebből vagy amabból az elbeszéléséből, regényé-



bői színdarabot „csináljanak" (szándékosan hasz-
nálom ezt a szót) ; de ő egyszer s mindenkorra 
kijelenti, hogy a mesék, a melyeket ő alkotott, 
egyedül az övéi, másoknak nem hajlandó jogot 
adni arra, hogy színdarabot alkossanak belőlük, 
az ő regényeiből maga csinál drámákat. 

Csodálva kérdezzük : igaza volt-e Kemény 
Zsigmondnak, e mélyre látó lángelmének, ki ha-
talmas szellemének erős szemeivel a jövőbe vélt 
látni s midőn még csak úgyszólva csirájában 
volt meg a regényből való drámaírásnak szo-
kása nálunk, felszólalt  ellene a művészet szent 
nevében és érdekében. 

„Kétségtelen, úgymond, hogy a színpadra 
hurczolt regények, bármily gyarlón ütöttek is ki, 
két nem könnyen megszüntethető eredményt idéz-
tek elő." 

„Egyik az, hogy a rossz példa erejénél 
fogva  befolytak  a drámai izlés megrontására." 

„Másik az, hogy az írókat, kik a mai vi-
lágban a dicsőség mellett még a pénzügyi elő-
nyökre is ügyelnek, rászoktatták egy comppsi-
tióról két bőrt húzni le s ugyanazon mesét mint 
regényt és mint drámát megfizettetni."1 

A második eredmény sokkal kevésbbé tár-

1 Eszmék a regény és dráma körül. 142. 1. 



gyilagos fontosságú  és sokkal kevésbbé mélyre-
vágó, mintsem szükségesnek tartanok bővebben 
foglalkozni  vele. Ha különben egy regény jó 
dráma lenne a színpadon, nem tarthatjuk ezt 
elég indítóoknak arra, hogy onnan csak azért 
száműzzük, mert egyszer már regény is volt ; sőt 
csak nyereségnek tartanok. De talán nem is ütkö-
zik ez olyan nagyon az irodalmi tisztesség korlá-
taiba sem, legalább a mai közfelfogás  szerint nem. 

A mi az elsőt illeti, hogy t. i. «a rossz 
példa erejénél fogva  befolytak  a drámai izlés 
megrontására*, az előbbiek alapján le kell szál 
lítanunk az ok fontos  helyzetéről az egyszerű 
tünetek sorába. 

Ha tekintetbe vesszük továbbá, hogy a re-
gények színpadra hurczolásának divata ma már 
jpval elterjedtebb, mintsem ellene küzdeni le-
hetne ; de jóval mélyebb okokban is gyökerezik, 
mintsem ki lehetne küszöbölni : jelen dolgoza-
tunk főfeladatát  abban tűzzük ki, hogy legalább 
nagyjában megállapítsuk a két műfaj  egymást 
érintő határait; mutassunk rá, hogy hol nyúlik 
be egyiké a másikéba ; mi közös mindkettőjük-
ben ; mi sajátságai vannak az egyiknek, a me-
lyeknek utánzása a másikra nézve káros vagy 
előnyös, s hogy ezek alapján minő hatással van 
egyik a másikra. 



Nem kevésbbé érdekes feladatunk  azon ré-
sze sem, a mely hivatva van megállapítani, hogy 
hol vannak e nevezetes kölcsönhatás határai, a 
melyekig menni előnyös, de a melyeket büntet-
lenül már át nem hághatni. 

Ha e kérdésekre sikerül kielégítő feleletet 
adnunk, akkor nem marad felelet  nélkül kérdé-
sünk azon ága sem, hogy vájjon lehet-e regény-
ből drámát (értsd : jó drámát) alkotni vagy nem. 

Ily természetű kérdések kiderítésére a lo-
gika maga is azt az utat szabja, a melyet Ke-
mény Zsigmond említett nagybecsű értekezései-
ben mutatott meg: össze kell hasonlítanunk 
pontról-pontra a két műfaj  természetes törvé-
nyeit; egyikét a másikából levonnunk; megál-
lapítanunk az egyezéseket; megbeszélnünk a kü-
lönbségek természetét, s végül megállapítanunk a 
hatást, a melyet a regény a mai drámára tett. 

A dráma műszabályai—mondhatjuk — ki-
merítőleg ki vannak derítve. A műfajt  magát s 
elméletét ős időktől fogva  művelték ; története 
terjedelmesebb egy birodalom történeténél : így 
legalább a főbb  pontokra nézve a műbirálat 
megegyezésre jutott s csak kevés az, a miben 
egyesek még mindig eltérnek a többség véemé-
nyétől. 

A regény már ujabb keletű ; elmélete nincs 
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kristályosodva s általában csak az ujabb időben 
történtek kísérletek törvényeinek kiderítésére. 
Egyik bírálónk joggal panaszkodik, hogy a 
külföldi  műbírálót általában hallgat a regény-
ről, vagy nem tisztázott és ellentétes nézete-
ket ad. 1 

Természetes, hogy nálunk annál kevésbbé 
tettek valamit a regény elméletének megállapí-
tása dolgában. A Kisfaludy  Társaság  1875-ben 
kitűzte ugyan pályakérdésül a regény elméletét, 
de az 1876-ban eldőlt pályázat meddő maradt s 
a kérdést többé nem tűzték ki.2 A Jósika  Mik-
lós munkáját3, mely régibb keletű, szintén nem 
vehetjük a regény magyarul írott elméletének, a 
mennyiben inkább kezdő regényíróknak ad gya-
korlati tanácsokat. 

Ujabban Haraszti  Gyula adott jeles érteke-
zést «A naturalista regényről*4, ez azonban a 
kérdéses műfajnak  csak egyik oldalát világítja 

1 Beöthy Zsolt: «Versuch einer Thcorie des Romans 
und der Erzáhlkunst von Heinr. Keiter.» stb. Bp. Sz. 1877. 
XIII. k. 427. es köv. 11. 

2 Beöthy Zsolt: «Versuch einer Theorie des Ro-
mans stb.» Bp. Szemle 1877. XIII. k. 427. és köv. II. 

3 Regény és regényitészet Irta Eszther  sat. szei'zöje. 
Pest, 1858. 

4 A naturalista regényről, írta Haraszti  Gyula. Bpest, 
1886. A m. tud. Akad. Kvkiadó Vállalata. 



meg s miután a fősúlyt  a naturalista regény 
tárgykörére s feldolgozási  módjára helyezi, el-
kerülvén vagy csak mellékesen érintvén az ál-
talánosabb természetű műszabályokat : a jelenj 
dolgozat folyamán  kevésbbé használhattuk. 

A magyar művek közül egyedül a Kemény 
Zsigmond kiváló czikksorozata : «Eszmék  a re-
gény és dráma  körül*  az, a mely jelen tárgyunkkal 
foglalkozik.1 

E művében, mint maga máshelyt mondja2, 
kifejtette,  hogy a regény szerkezete a drámáétól 
majd minden pontban különböző. „Kifejtettem, 
úgymond, hogy a lázas elragadtatással fogadott 
regényekben épen a hatásos részek bírnak leg-
ritkábban drámai elemekkel s ennélfogva  — 
mint dönthetlen igazságot, mint kétségtelen ta-j 
pasztalatot — azt valék bátor állítani, hogy a 
szinköltészet silányítására, s különösen a for-
mák megfertőztetéscre  alig lehet sikeresebb esz-
közt találni mint a hires regények drámává ala-
kítását.1" 

Ugyanezen állítását igazolja «Színművésze-
tünk  ügyében» cz. czikksorozatában is3. A té-

1 Tanulmányai II. k. 113. és köv. 11. 
2 Szinművészetünk ügyében. Tanulmányai II. k. 

109. 1. 
3 Összegyűjtve: Tanulmányai II. k. 195. és köv 11. 



nyek és következtetések rendje oly erős, oly 
meggyőző e művekben, hogy az önállóságnak 
csak hiú tettetése volna szemet hunynunk előt-
tük s mellőznünk eredményeiket, a midőn ha-
sonló kérdést fejtegetünk. 

Kemény  Zsigmond azonban e műveiben 
egyenesen a regényeknek színpadra hurczolása 
ellen küzdvén, tényeit és bizonyítékait e szerint 
választotta meg; munkája ez által bizonyos vi-
tázó színezetet nyer, a melyet türelmetlenség jel-
lemez. 

Ez teljesen érthető is, ha meggondoljuk, 
hogy a dráma mai hanyatlását az említett tény-
ből következteti. 

Ma azonban sokkal inkább elterjedte divat, 
n\intsem ellene küzdenünk lehetne, s a mint fentebb 
láttuk, jóval mélyebb okokban is gyökerezik, mint-
sem a legkisebb sikerrel is bíztatna. Aztán a mi nem 
sikerült akkor neki, hogyan sikerülne az ma ne-
künk, gyöngeszavú késő utódnak. Ezért fel-
adatunkat nem is ez irányban fogtuk  fel,  ha-
nem a mint fentebb  jeleztük, egyszerűen a két 
műfaj  határait fogjuk  kutatni s megállapítani pon-
tonként az egymásra tett kölcsönhatást. így az 
ő utján haladva más czélokhoz törekszünk s eb-
ben óhajtunk munkánknak nérni érdemet sze-
rezni. 



A mi a többi segédműveket illeti, röviden 
végezhetünk velők. 

Kérdésünk egyáltalában nincs irodalmi'ag 
kimerítve; a két műfaj  annyira különbözőnek lát-
szik, hogy összehasonlítani még a német műbí-
rálóknak sem igen jutott eszökbe, már pedig 
közmondásossá vált, hogy ők minden összevet-
hetőt összehasonlítanak. 

Itt legfeljebb  csak ellentétül hivatkoznak 
nagy ritkán egyik műfaj  tárgyalásánál a má-
sikra. 

A Kemény  idézett művein kívül nem sike-
rült hasonló tárgyú művet találnom : így az ál-
tala megmutatott módon magam szedtem össze 
a két műfajra  vonatkozó adatokat ; munkám fo-  ^ 
lyamán igyekezni fogok  összevetni őket s az 
eredményeket megállapítani. 

Még csak annyit kell megjegyeznem, hoj / 
a dolog természetéből következőleg a műfaji  tör-
vényeket, a mennyiben meg vannak állapítva 
szószerint fogom  idézni mint alapot, a melyből 
összehasonlításaimban kiindulok. A hol e törvé-
nyek felfogásában  segédműveim eltérnek, ott ter-
mészetesen előbb azokat fog  kelleni összehang-
zásba hoznom s csak azután folytatnom  tár-
gyamat. 

Lásssuk tehát most már rendre, miben áll 
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a két műfaj  tényezőinek egyezése és különb-
sége ; vizsgáljuk meg rendre a) a dráma és re-
gény alapjait, b) tárgykörét, c) a drámai cse-
lekménynek és a regény meséjének viszonyát, 
d)  mindkettő szerkezetét, e) a személyek és 
hősök természetét, a jellemek és jellemfestés 
mibenlétét és végül a két műfaj  kidolgozási 
módját. 



II. 

A DRÁMA ÉS REGÉNY ALAPJAI. 

A műbírálóknak a dráma mindig kedves tár-
gya volt. 

Hatalmas mint egy hegyifolyam  s a mel-
lett tiszta mint egy hegyipatak. Duzzadó erö a 
jellemvonása s a mellett majdnem mértani pon-
tossággal kimérhető határai vannak. Ezért különö-
sen a német műbirálat fordul  rokonszenvvel fe-
léje s törvényei megállapításában valósággal tob-
zódik. 

Nem lehet czélunk s keretünk sem engedi 
meg, hogy az összes rávonatkozó irodalmat vagy 
legalább is jelentékeny részét s a jelentéktele-
nebbé eltérő nézeteket tanulmányunk tárgyává 
tegyük. Köteteket venne igénybe ; de a főbb  pon-
tokra nézve amúgy is megegyeznek egymással a 
vélemények. 

A dráma előadásra szánt mű mint a szó-



noklat s bizonyos tulajdonságai épen ebben gyö-
kereznek. 

Mint egyik műbirálónk megjegyzi, 1 az ese-
ményes költészet egyik alfaját  képezi mint a szé-
lesebb értelemben vett epika s ezért az elbeszélő 
művekkel is van köze, a menyiben eseményekkel 
foglalkozik. 

Az eseményeket amazok mint elmultat, 
ő maga mint most történőt állítja szemünk elé. 

Ha a költészet a maga egészében hatalmas 
fának  képzelhető, úgy igaza van Gottschallnák, 
a ki a drámát a költészet virágának nevezi.2 

Mint a növény virágában mind érvényesülnek a 
nemes nedvek, melyeket a gyökérszálak felszív-
nak, úgy a drámában — mint a költészet igazi vi-
rágában — nemes frigyre  lépnek, nemcsak mint 
Gottschcdl  állítja, az epika és lyra, hanem a leírás 
és szónoklat is. Carriere  ugyanez okok alap-
ján a költészet zárókövének nevezi.3 

Minthogy a nézőközönség a maga egész 
lelkét a színházba viszi, megkívánja a drámától, 
hogy egész lelkét foglalkoztassa  és kielégítse, 
s a drámának valósággal úgy kellett alakulnia, 

1 Greguss  Á.: Magyar költészettan stb. 106. 1. 
2 Gottschall:  Poetik stb. II. k. 184. 1. 
3 Aesthetik. 593. 1. 



hogy mindezeket megtehesse. Carriere1  szerint a 
tér és idő, az értelem és érzelem művészi nyilvá-
nulásait egyesíti magában ; az értelmet vaskövet-
kezetességével, lélektani igazságával elégíti ki, 
az értelmet és egyben az emberi szivet (érzel-
met) a világrend erkölcsi felfogásával,  a szépér-
zéket pedig az érzések összhangjával. 

Egyszóval érdekli és megnyugtatja az egész 
embert s igy ez a műfaj  mint művészet teljesen 
betölti a maga czélját. Úgyde hogy mindezt meg-
tehessse, óvakodnia kell mindattól, a mi czéljá-
nak valamelyik ága ellen volna, pedig sokszor 
ugyancsak ellentétes érdekeket kell, hogy ki-
egyenlítsen s a költészet különböző nemeiből úgy 
kell magába olvasztania az elemeket, hogy egyik 
ne álljon útjában a másiknak. 

Oknyomozó kell, hogy legyen mint egy új-
kori történet, lyrikus mint egy szerelmi költe-
mény, hatalmas, szenvedélyes mint egy rhapso-
dia és tárgyilagos mint egy hősköltemény. Zárt 
sorrendet kivánunk az előttünk legörgetett cse-
lekményekben mint egy természettudományi 
munkától s amellett magas fokát  az igaz költé-
szetnek s teljes egyöntetűségét külső és belső 
alakjainak. „Illeszd a cselekvényt a szóhoz, 

* Acsthetik. 624. 1. 



a szót a cselekvényhez, — úgymond Shakes-
peare 1 — különösen figyelve  arra, hogy a 
természet szerénységét által ne hágd: mert 
minden olyas túlzott dolog távol esik a szín-
játék czéljától, melynek feladata  most és elei-
től fogva  az volt és az marad, hogy tükröt 
tartson mintegy a természetnek, hogy felmutassa 
az erénynek önábrázatát, a gúnynak önnön ké-
pét, és magának az időnek, a század testének 
tulajdon alakját és lenyomatát. No már, ha ezt 
túlozza valaki, vagy innen marad, bár az avat-
lant megnevetteti, a hozzáértőt csak boszantja." 

És milyen alakban kívánjuk mindezt! A 
legkövetkezetesebb törvényszerűséget akarjuk látni 
s egyúttal a költészetet magát; mult idők cse-
lekményeit, a melyek szemünk előtt «okaikból 
kelnek ki.»2 E mellett első sorban is azt köve-
teljük meg tőle, hogy előadható legyen. 

Ezenkívül a színpad az a hely, melyről leg-
jobban lehet a közönség szivéhez szólani, 3 e 
szerint mindezek után még azt is várjuk a drá-
mától, hogy bizonyos mértékig magasabb érte-
lemben vett tanítója legyen a közönségnek. És 

1 Hamlet III. felv.  II. szin. (Arany ford.)  Idézve Gott-
schallnál. 

2 Eberliardt:  Handbu^h der Aesthetik. IV. k. 85. 1. 
3 Wackemayel:  Poetik, Rhetorik u. Stilistik. stb. 201 

—2Q2. 1. 



a dráma mindezt megteszi a maga módja sze-
rint. Epikus, mert eseményeket tárgyal; lyrikus, 
mert a cselekvő személyek lelke tárul fel  a néző 
előtt; a mellett a leíró elem sem hiányzik belőle 
a párbeszédek kapcsán vagy a díszletek révén ; 
mindezek azonban oly összhangban vannak 
benne felolvadva,  mint az ezüst és arany az öt-
vényben. Régi, ismert elemek új alakban és új 
csengéssel. 

Ha már most ennyi mindent kívánunk a 
drámától, nemde természetes, hogy a műalkata 
is szabad ? Igen, ez természetes lenne, ha a 
dráma nem előadásra szánt mű volna. Az ol 
vasót sok minden érdekli, a mi a nézőre nézve 
elveszett, ha nem úgy van csoportosítva, hogy 
úgyszólva kirívóan domborodjék ki előtte. 

>zzanatban gyökerez-

zatunk folyamán  sorra rátérünk. Most csak any-
nyit említsünk [fel,  hogy miután az előadásra 
szánt művek meglehetősen korlátozva vannak 
terjedelmesség tekintetében is (legfeljebb  3 óráig 
tarthatnak), a lélektani rajzba is csak a legjel-
lemzőbb vonások vehetők fel  s minden fino-
mabb árnyalás, annál inkább minden mellékes 
elesik. 

Ebből aztán egyéb tulajdonságok is kö-

a melyekre dolgo-



vetkeznek, a melyek azonban csak mellékesebb 
fontosságúaknak  vehetők azon főkövetelmény 
mellett, hogy a dráma elejétől fogva  élénk, előre-
haladó, az embert folyton  lekötve tartó legyen. 
Ugy de ezt nem könnyű elérni; aránytalanul 
könnyebb ellene véteni mint neki szolgálni; egy 
elvétett szó, egy félszeg  mozdulat egész jele-
net hatását koczkára teheti. A néző ideges, rög-
tönitélő biró. Ezért nincs is műfaj,  a mely oly 
megkötött volna mint a dráma. Ha aztán vala-
melyik mű igazi hatást gyakorol, meg lehetünk 
nyugodva, hogy hatása áUandó, nehezen elévülő; 
hogyne, hiszen századokon át kipróbált jó és 
nemes eszközökkel érte el. 

Hát váljon a regény ? Ez már tiszta elbe-
szélő műfaj.  Nyugodt, sokszor derű t szemlélő-
désre hív s eseményeket tár elénk, mig a dráma 
jellemeket szemléltet tettek által.1 

Alapjában véve a mai társadalom milliom 
irányú törekvéseiben a szépet, a törvényszerűt, 
az egységet ez van hivatva feltalálni  és kereté-
ben művészi érvényre juttatni. E tekintetben van 

1 Carriere:  Aesthetik. 560. 1. «Der Román ist episch, 
er ladet zu ruhig heiterer Betrachtung ein, und stellt, wie 
Goethe selber áussert, vornehmlieh Gesinnungen und Be-
gebenheiten dar, wáhrend das Drama Charaktere darch 
Thaten veranschaulicht.» 



rokonsága a hőskölteménynyel ; némelyek azt 
állítják, hogy egyenesen belőle is származott volna.1 

Mig amaz a régi, a regény az újkori tár-
sadalom „művelődéstörténeti festménye",'2  ezt tárja 
elénk a maga ezerféle  szálaival, bonyodalmaival. 

A mi a hősköltemény volt az ókori nem-
zetre nézve, az a regény a mai egyénre nézve. 
Mig amaz a nemzet sorsán fordító  nagy esemé-
nyeket adja elő, addig emez az egyént állítja a 
mai társadalom ezerféle  viszonyaiba s mutatja 
ki a befolyást,  a melyet azok reá gyakorolnak. 

Ilyenformán  az egyént teszi központjává s 
azt fejlődésében  vagy legalább is változásaiban 
mutatja be. 

Minthogy azonban e viszonyok megszám-
lálhatatlan változatban szövődnek egymáson ke-
resztül-kasul ; minthogy épen legérdekesebb és 
sokszor egyúttal legjellemzőbb s néha legköltőibb 
jellemvonásaik épen az apró vonások, s minthogy 
mi a regénytől e viszonyok művészi képét kiván 
juk : következik a nagy szabadság, melyet a re-
gény műalkat tekintetében kivívott korunkban, a 
mely amúgy sem kedveli többé a stanzákat, mad-
rigalokat s más eféle  túlságosan kötött alakokat. 

1 Wackemagel:  Poetik, Rhetorik u. Stilistik. A re-
génytől szóló fejezet.  250. 1. 

2 Gottschall:  Poetik. II. k. 153. 1. 



III. 

A REGÉNY ÉS DRÁMA TÁRGYKÖRE. 

Korunk társadalmának teljes képét várjuk 
tehát és nyerjük a regénytől; teljes képét an-
nak a társadalomnak, a mely bonyolult viszo-
nyainak sokaságában kimeríthetetlennek mond-
ható. A regény tartalmát társadalmi életünk tar-
talma teszi, úgymond Gottschall.  1 Ez a társada-
lom pedig oly sokoldalú, annyira öszszetett, 
annyi a rút és szép benne s ez elemek keve-
réke is oly változatos, hogy rajzát más műfaj 
mint a szabad regény hiven nem tudná vissza-
adni, nem különösen az oly műfaj,  a mely ter-
mészetéből kifolyólag  erős kori átok közé van 
szorítva külső körülmények és belső törvények 
által. 

Vannak, a kik a példákból úgy látják, hogy 
a regény tárgykörét semmi sem korlátozza, a 

1 Poetik. 162. l. 



mennyiben mindennel tud babérokat aratni. «A 
regény tartalmát nen lehet szabályokba fogni» 
úgymond Gottschall1  s ugyanezt fejezi  ki köitőibb 
nyelven Kemény  Zsigmond is, midőn így szól : 
«A mi felett  az emlékezet vagy a vágy dicsfénye 
leng, a mit a jelen élvezőn karol át vagy a 
hivékeny remény egy álomvilágban lát; a mit £ 
szeretet vagy gyűlölet, a megvetés vagy iszony 
érdekkel ruház fel  ; a mi különös ritkasága által 
piquant v a g y gyermeteg sajátságainál fogva  bi-
zarr vagy vonzó; a mi hű tükre az életnek, mely 
elenyészett, vagy az életnek, mely folyamatban 
van; a mi bölcselmi eszme, társadalmi kérdés, 
politikai irány és lélektani igazság vagy prob-
léma ; a mi a létező érdekeket egymás ellen 
fegyverkezteti  vagy egymással kibékíti; a mi az 
egyént a világhoz közelebb vonja és a világot 
az egyénnek, az egyént a világnak föltárja  ; ami 
a természetből kedélyünkre hat, varázsol és iz-
gat, elragad és elborít; a mi a költészet külön-
böző nemeinek tárgya lehet ; a mit beléletünk-
ből s a külvilágból a lyra, az eposz és ^ dráma 
magának anyagul választhat : szóval minden 
— az undoiítón és feltétlenül  unalmason kivül 
~ egy regény tartalmává válhatik, s ha művészi 

* Poetik. 162. 1. 



kéz dolgozza fel,  nagy hatást gerjeszthet még 
akkor is, ha a költészet semmi más neméhez 
vagy általában nem simulhat, vagy pedig ha 
valamelyiknek formájába  be is férhetne,  azon for-
mák korlátai közt semmi valódi, semmi tisztább 
műélvezetet, sőt múlékony érdeket sem tudna 
támasztani.*1 

De hát mégis — kérdjük — nincsenek-e e 
roppant birodalomnak határai, ha nem is közel, 
hanem legalább valahol a messzi távolban ; 
nincsenek-e határok, a metyeket átlépni nem 
lehet? 

Az elmélet igen, tűzött ki határokat Kemény 
Zsigmondnál a feltétlenül  unalmas és undorító 
van olyannak feltűntetve,  mint a mely kivül kell, 
hogy essék a regény tárgykörének határain ; 
Montegut2  úgy gondolja, hogy az erkölcsi jót 
még a művészet sem hagyhatja figyelmen  kivül. 
Tehát az erkölcsi rút is kivül esnék ez elméle-
tileg kitűzött határokon. Hát vájjon a phisikai 
rút? — Tekintsünk csak végig az uj naturalista 
iskola művein ! 

Kemény  Zsigmond azt mondja valahol, hogy 
1 Eszmék a regény és dráma körül. Tanúim. II. k. 

117—118. 1. 
2 Lásd: Fekete  M: A legújabb franczia  szépiroda-

lom és franczia  kritika. Bp. Sz. (régi folyam)  X. k. 227. 1. 



korunk mindent tud indokolni. Montegut  maga 
az imént idézett Ítéletét azzal zárja be, hogy a 
művész, ha mélységgel és őszinteséggel teszi, 
mindent merhet, «ez esetben korlátlanul választ-
hatja tárgyát» s csak akkor van vesztett ügye, 
ha ledér mulatságból vagy fitogtatásból  teszi, 
így tehát a művészetnek — a regényt érti itt 
— minden szabad, mondja az elmélet nevében 
Montegut  s ez elméletet a gyakorlatból vonta le. 

A regény valójában mindenhez hozzányúl 
s mindennel tud babérokat aratni. 

Lássuk már most, mennyire vágnak össze 
e tekintetben a dráma határai. 

Első tekintetre is feltűnik  a nagy különb-
ség, a mely általában a két műfaj  tárgyköre kö-
zött van. — A dráma is merítheti ugyan bár-
honnan a tárgyát, de azért jóval korlátoltabban 
mint a regeny, mert a dráma  tárgya  csak össze-
ütközés  lehet.  Egyébbel ezenkívül dráma hatást 
nem tud elérni. Ha nem éles összeütközés a 
tárgya : akkor az élet kihal a színpad deszkáin s 
helyét az unalom foglalja  el. 

Robinson Crusoe  élete örökké kedvelt re-
gény marad, de soha színpadon sikerrel előad-
ható nem volna. Egyszóval a dráma a regény 
óriás köréből csak azokkal a tárgyakkal remélhet* 
hatást elérni, a melyek erős összeütközéseket tárnak 



előnkbe. Ez annyira főtörvény,  nevezetes jellem-
vonás, hogy némelyek épen ezzel jellemzik az 
egész műfajt  is ; Gottschallnál1  olvassuk például, 
hogy a dráma egyetlen  erős  összeütközést  vezet ha-
tározott lépésekben czélja felé. 

Legtöbbször az egyén jő összeütközésbe 
a világgal (világrenddel), s veszi fel  ellene a küz-
delmet és győz vagy elbukik. Ez a külső össze-
ütközés ; kedvelt és szokottabb tárgya a drá-
mának. Van azonban másfajú  összeütközés is : 
midőn a hős önmagával jő összeütközésbe, mi-
dőn a belső harcz lép előtérbe s folyik  le sze-
münk előtt. 

Ez kétségtelenül kevésbbé drámai, ke-
vásbbé eleven mint az előbbi, de egy Hamlet, 
egy Faust  azt bizonyítják, hogy a lángelme az 
ilyen tárgyakat is drámaivá tudja eleveníteni. 
Carriere[  a gondolat drámájának (Gedanken-
dramen) nevezi ezeket s ide számítja Wallensteint 
és Bölcs Náthánt  is megjegyezvén azonban, hogy 
az utóbbiakban a tanító elem túlságba csapott 
s megrontotta a tiszta hatást. 

A kör tehát, a melyből a dráma tárgyát 
veszi, ha szintoly nagy is mint a regényé, de a 

1 Poetik II. k. 160. 1. 
1 Aesthetik. 606. 1. 



regény tárgyak nevezetes többsége alkalmatlan 
drámai feldolgozásra. 

Vizsgáljak egy kissé részletesebben e kér-
dést. 

A regény vagy a jelent, vagy a multat 
festi  (a jövő század regényeit hagyjuk egyelőre 
figyelmen  kivül). 

Első tekintetre úgy látszik, hogy e részben 
divatnak hódol. Valaha nagy divatban voltak a 
történeti regények. 

Az olvasók rendre kisérték végig érdekük-
kel a Gessner regényeiben az arkádiai pásztorok 
életét, a lovagregényekben a lovagkor romanti-
kus hőseit, majd a Scott  Walter  révén az angol 
középkor történetei elevenedtek meg lelki sze-
meik előtt; Jósika  tolla egymásután kelti életYe 
a nemzeti fejedelmek  alakjait. Az idő azonban 
múlik, — a divat váitozik. Ma már a regény rit-
kán fordul  a történet felé  ; egész erejével a tár-
sadalom jelenét öleli fel  s veti papirra hihetetle-
nül apró vonásokkal jellemezve. Esetleges-e ez? 
Részünkről azt hisszük, hogy nem. Szoros ösz-
szefüggés  van a mai regény egyik nevezetes jel-
lemvonása és e jelenség között. 

A regény szépségeit ma első sorban a fi-
nom részletezésekben keressük; a mult történeti 
adatai pedig épen ezeket nem tárják fel  előttünk, 



Az író képzelete képes ugyan egy bizonyos ha-
tárig kipótolni ezt a hiányt, de végre is az adat-
hiány mindig érezhetőbbé válik, a képzelem szár-
nyai meglankadtával a híg levegőben nem tud 
többé új tájak felé  repülni ; az író kénytelen is-
métlésekbe bocsátkozni, unalmas lesz, idejét 
múlja. Korunk kételkedésre hajlandó iránya va-
lóságos rajongással viseltetik az adatok iránt ; a 
természettudományok gyors haladása s az álta-
luk használt induktív módszer nagy sikerei ad-
ják e tény megértéséhez a kulcsot. E mellett az-
tán, ha tekintetbe veszszük még azt is, hogy a 
mult épen abban nem versenyezhet a jellennel, 
a mi belőle a mai regén)7 legkedveltebb anya-
gát képezi, — t. i. a létező viszonyok megmér-
hetetlen változatosságában— úgy tetszik nekünk 
hogy csak természetes az, ha a mai regény leg-
szívesebben mégis a jelen társadalmából meríti 
tárgyait. 

Greguss  Ágost azon megjegyzésének igaz-
sága, hogy a regény a jelen mellett szívesen 
fordul  a közelmúlthoz,1 szerintünk csak a fen-
nebb elmondottak egyenes következménye. A 
francziák  a mai társadalom rajza mellett legfel-
jebb még e század eleje iránt mutatnak némi 
hajlamot s nálunk ma már nincs többé történeti 

1 Magyar költészettan 111. 1. 



regény, holott Jókai-nak  a közelmúltat tár-
gyaló regényei (Magyar nábob, Kárpáti Z., Régi 
jó táb'abirák stb.) a legkedveltebbek közé tar-
oznak. 

Az eddig sikert ért regények azt mutatják te-
hát, hogy a regény czélja a társadalom rajzolása és 
pedig első sorban a mai társadalomé ma, a hol-
napié holnap. Természetes, hogy tárgyul is ezt 
a társadalmat veszi a regény s hősét e társa-
da'om viszonyain át kiséri addig, a mig az a 
maga csendes kikötőjébe ér. Méltán nevezi azért 
Gottschall  a regényt művelődéstörténeti  festménynek 
(Kulturgemálde).1 

Ebből következik aztán, hogyha a rajzba fel-
veszi is a társadalmi kinövéseket; ha ezek sok-
szor lehetnek is tárgyai a végből, hogy róluk az 
álarczot lerántsa : egyedül ezeket rajzolnia nem 
egyezik meg sem művészi czéljaival, sem a mű-
vészet általános törvényeivel. „A társadalom fer-
deségeiről lerántani az álczát, — úgymond Jó-
sika2  — igaz ugyan, hogy a regényírónak mint 
életfestőnek  és életitésznek egyik főfeladata,  de 
óvakodnia kell attól, hogy személyei mindnyájan 
ugyanazon mintára legyenek öntve s a társa-
dalom kinövései, abnormitásai mint általános 

1 Poetik: II. 168. 1. 
2 Regény és regényitészet 91. 1. 



szabály tüntettessenek fel  kivételek helyett. Jó 
izlés, erkölcsi érzelem teszen kifogást  ellene." 

A franczia  túlzó naturalisták e tekintetben 
nem ismernek határt; valóságos gyönyörrel tur-
kálnak az erkölcsi s legújabban a phisikai i út-
ban;1 öröklött nyavalyák felfejtése,  a társadalom 
és a város szemétdombja adja legkedvenczebb 
tárgyaikat, de azért ezeknek soha joguk az iro-
dalomban nem lesz. A jó izlés, a mely ma bó-
dult álomba látszik sülyedve, fel  fog  ébiedni s 
kidobja e tárgyakat méltó helyükre. 

Vizsgáljuk most ezeket a drámában. 
Greguss  Ágost azt mondja, hogy a multat 

könnyebb drámai művé alakítani át mint a je-
lent, mert ennek valódisága mindig előttünk 
áll. 2 Ez igaz ; a jelenből — tegyük fel  — ne-
hezebb drámai művet alkotni, de azért csak le-
het ; hogyne, hiszen a mai színműirodalom tár-
gyait jórészt a jelenből meríti. Azért e kérdés 
felett  napirendre térve vizsgáljuk egy kissé aje-
lenből merített drámákat. 

A mai társadalom egyenlőre farag  mind-
nyájunkat. «Mindnyájan egyformára  vagyunk 
nyalva», mondja Greguss  az idéztem lapokon 
egy kissé nyersen, de találóan. «A mai kor em-

1 Lásd : Haraszti  Gyula : A naturalista regényről. 
2 Tanulmányai. 8—9. 11. 



bere önmagában hordozza meghasonlásának tuda-
tát, kifelé  tétlen, befelé  magát emésztő, határo-
zott egyéniséggé nem fejlődhetik  a mindent egyen-
gető életben. Tartalmasabb, jellemesebb fellépés 
esetén nemcsak szerencsétlenné, hanem nevet-
ségessé is válván azon van, hogy ki ne váljék a 
többitől s igy kénytelen közönségessé lenni.» 

Ha már ez igy van ; ha vannak egyének, 
a kik hajlamot éreznek magukban a korral szem-
ben foglalni  állást; ha vannak, a kik lelkükben 
hordozzák a tragikum veszedelmes csiráját, a 
kik képesek volnának elvekért elbukni tragiku-
san : úgy bizonyára sok van közöttük olyan, sőt 
nagyobb részük olyan, hogy meghátrál egy má-
sik hatalom előtt s kész megbékülni a társada-
lommal. Ez a másik hatalom erősebb a halálnál, 
a tragikus bukásnál: ez a nevetségessé létei. A 
régi társadalom csak megölte vagy száműzte a 
Timonokat és Coriolanusokat, mi azonban töb-
bet teszünk azokkal, a kik megcsontosodott for-
máink ellen mernek fellépni  : mi rájok sütjük 
a különcz nevet és nevetségessé teszszük őket. A 
nevetségessé léteitől pedig jobban félünk  mint a 
haláltól. 

Nem azt akarjuk mi mondani ezzel, hogy 
e kornak nincs érzéke az új, a nemes és a szép 
iránt; sőt igen is van. 



Az ujat, a nemest, a szépet mohó vágy-
gyal iszsza be le'künk, könnyen felfogjuk  és 
megértjük. De vannak viszont pontok, a melyek-
ben nem vagyunk hajlandók engedni. 

Politikai ellenségeinket ma már nem öljük 
meg, de minden alkalmat megragadunk nevetsé-
gessé tenni őket. A franczia  társadalom mester 
e tekintetben. Németország birodalmi taná-
csában csak a köze'múltban játszott le az Ahl-
wardt-komédia, melynek szereplő hőse egy fa-
kir vakbuzgalmával támadja meg bizonyos hatal-
mas körök romlottságát s áll szembe társadal-
mával. — Meglehet, hogy nem volt igaza min-
denben, talán semmiben sem, de ő küzdött vég-
kimerülésig vélt igazságáért — s a végén nevet-
ségessé tették. 

Tagadhatatlan, vannak ma is tragikai jel-
lemek, de minthogy pályájukon legtöbbször a 
nevetségessé létei fenyegeti  s a „különcz" czim, 
lemondanak lelkük vágyairól, megbékülnek a 
világgal s lesznek közönséges emberek. 

A drámaírónak már most összeütközések 
kellenek, a közönség pedig legszívesebben a je-
lent látja a színpadon is. Veszi tehát a dráma-
író a maga összeütközéseit a jelenből. Minthogy 
pedig a jelenkorszak összeütközései a mint láttuk 
nagyobb részt elsimulok, tért hódít a színpadon azu. 



n. színmű,  a mely épen abban különbözik a tiszta 
drámai fajoktól,  hogy összeütközése kevésbbé 
mély, mintsem ne lehetne békés megoldását ta-
lálni, de egyúttal komolyabb, mintsem vígjáték 
lehetne be'öle: egyszóval mai összeütközés. 

Szóljunk még a rútról mint drámai tárgyról. 
Olvasva sok minden előtt szemet húnyha-

tunk s a regénynek az „erkölcsi czélzatok" szent 
nevében sok mindent megengedünk De már a 
színpadon közvetlenségüknél fogva  jóval élén-
kebben hatván az egyes tárgyak a szemlélőre, a 
rút maga is egész undokságát előnkbe önti. 
Ezért a rút drámai művek tárgya nem lehet. «A 
bűn csak átmenetileg van megengedve a ko-
moediában*, úgymond Wackernagel,1 mi alatt 
azt érti, hogy ha szerep adható is neki, főtár-
gyul nem használható. iMint borzasztó vagy 
mint nevetséges elem szerepelhet és szerepel is, 
de más czélokra nem használható, mondja Gre-
guss. 

„A művész borzaszszon, ha kell, de soha se 
undorítson 2 Vak Bélát csak szánni lehet, 
de öt felvonáson  keresztül szerepeltetni, mint 
Hegedűs  Lajos teszi a „Bibor és Gyásza-bán, nem 
lehet. — Képzeljük el Hugó  nevető emberét a 

1 Poctik, Rhetorik u. Stilistik. 218. 1. 
2 Greguss-.  Tanulmányai. II. 87. 1. 



színpadon a maga eltorzult vonásaival. Obernyík 
«Brankovics Györgyben» két vakot is szerepel-
tet egyszerre. 

Quasimodo, a «Notredamei toronyőr», e «sü-
ket barom» — a mint Haraszti Gyula nevezi — 
minő kellemetlen hatást tesz az emberre a desz-
kákon, holott a regényben nem jut eszünkbe meg-
botránkozni rajta. A két műfaj  különbségét ta-
lán nem is lehetne kiválóbb példával megvilágí-
tani mint a «Fekete gyémántok» Kuntyorkájá-
val. Ez egy alaktalan emberi teremtés, púpos 
nyomorék karokkal és lábakkal, a ki két man-
kón jar. A regényben csak megjárja — vide-
bamus nos et alios ventos — de tessék csak 
visszaemlékezni arra az aesthetikai érzelemre, a 
melyet akkor éreztek, midőn ez «ember vakarcs» 
a szinpadon fülünk  hallatára és szemünk láttára 
a következőket mondta és cselekedte: 

«Azt, azt! Tánczolni! két lábon, nem négy 
lábon mint most (Örömtelten ugrál mankóival) 
Csárdást tánczolni !» 

A mi már most a további részleteket illeti, 
rövidebben végezhetünk velük. Jean  Paul a re-
génytárgyak főkellékéül  a romantikusságot em-
líti s valóban a regény romantikus kell, hogy le-
gyen. A romantikus világ eszményei: becsület, 
szerelem, szabadság kell, hogy életet leheljen 



belé ; általa az élet új irányzataiban akarjuk 
újra feltalá'ni  azt a szépet, melyet egykor az eposz 
nyilatkoztatott ki.1 Ugyanezt mondja Gottschaíl  is, 
midőn mint kiváló regénytárgyakra mutat rá a 
nagyvárosok, utazó komédiások, művészek, írók 
életéből vett történetekre.2 

Ezeknek életviszonyai nem állanak annyira 
a mai kor rendőri törvényei alatt s így termé-
szetüknél fogva  is kedvelt regény tárgy akul kí-
nálkoznak. 

Nem kevesebb szerep jut a regényben a 
testi szere'emnek is, s ujabban mind nagyobb 
tért hódított benne. Hogy e tekintben minő üd-
vös hatást gyakorolt a drámára, élő bizonysága 
az a körülmény, hogy mai darabjainknak jelen-
tékeny számát alig nézheti végig az ifjúság. 

Ha már most ezekhez veszszük még a re-
gény tárgyainak bonyolult voltát, nagy terjedel-
mét, a melylyel be nem férhetnek  a 3 - 5 felvo-
nás keretébe : nem lesz nehéz megállapítanunk 
a hatást, a melyet e tekintetben a regény a drá-
mára tett. 

Az elfogulatlanul  itélő előtt világosan áll 
egy üdvös hatás képe : a dráma  tárgyköre  kiszí-
lesbillt.  Ma jóval nagyobb a tér, a melyről a 

1 Lásd: Cairiere:  A esthetik. 559. 1. 
2 Poetik. II. k. 157-158. 1.; 



drámaíró tárgyát veheti, mint valaha. Igaz, rom-
boló hatása is van e ténynek : ma sokkal ke-
vésbbé választja meg a drámaíró tárgyát mint 
valaha, de ez mellékesebb körülmény. Társadal-
munk utóvégre igazi drámai tárgyaknak is bő-
vében van s ha ma ezekkel együtt beviszik a 
színpadra az erkölcsben, a testben nyilatkozó 
rutát is: ez hátrányos ugyan, ez rossz eredménye 
ugyan a kölcsönhatásnak; de jöhet idő s jőnie 
is kell a visszahatásnak, a mely ezeket elpusz-
títja s akkor meg fog  maradni tisztán az előbb 
említett hasznos vívmány. 

Valamint a romantikus iskola kibővítette a 
klassikus dráma tárgykörét a nemzeti múltból 
vett tárgyakkal : azonképen a regény a drámaíró 
előtt s jelent  tárta fel  változatos alakú és külön-
böző csengésű érezek gazdag bányájaképen. 

Minthogy a vígjáték tárgya rendesen va-
lami társadalmi ferdeség,  a melyet ostoroz ; 
minthogy e tekintetben jórészt összevág a re-
génynyel : itt jóval kevésbbé érezhető a kölcsön-
hatás mint a dráma többi ágában ; legfeljebb  a 
mesék lettek bonyolultabbakká. De erről később 
szólunk. 

Van azonban a tárgy tekintetében egy má-
sik hatása a regénynek a drámára, a mely ked-
vezőnek egyáltalában nem mondható s ez az, 



hogy a drámai  összeütközések  erejét és mélységét 
csökkentette,  — a mint erre fentebb  rámutattunk. 
Ez a dolog a dráma lényegébe vágó s nagy 
mértékben neki köszönhetjük, hogy mai szín-
műveink óriás többségének ezt a jelzőt kell ad-
nunk : könnyebb fajú  drámák. 

Kitűzött feladatunkhoz  képest lássuk már 
most, miképen világítják meg az itt elmondotta-
kat a Jókai  művei. 

írónk regényeinek tárgyát általában véve 
szerencsésen választja meg. A jelenhez ritkán 
nyúl, többnyire a múltban, még pedig a közel-
múltban keresi fel  őket. Ez által kettős előnyt 
biztosít magának. 

Képzelete merész röptű, szereti a romanti-
kust s ennek a jelen vajmi kevés anyagot ad 
kivált nálunk, annál több szabadságot biztosít 
neki azonban a mi közelmultunk. 

írónk a magyar politikai és társadalmi élet 
legváltozatosabb és egymással majdnem merő 
ellentétben álló korszakait élte át. 

De halljuk őt magát.1 

„Gyermekkorom emlékei visszahatolnak 
egész a Napoleoni világharczok korszakáig : a 
magyar insurrectióig. Apám maga is ott vere-
kedett Győr alatt a francziákkal,  mint nemesi 

1 Negyven év visszhangja. 2—5. 1. 



hadnagy. Még én láttam azokat a nyugalmazott 
huszárfős  trázsamestereket, a kik egy el veszthe-
tetlen golyóval a lábukban, s azokat a nagy vál-
lalkozókat, a kik egy (nagyon is elveszthető) 
millióval a zsebükben jöttek haza a világhábo-
rúból ; s hallgattam a történeteket, a mikben maguk 
is részt vettek, a «kend az Alvinczy ?» adomá-
ját (a sárkánytalan puskával), a «retirá!j, Ko-
máromig meg se állj !» gúnydalát ; a mesés kor-
szakot, a mikor Komáromban volt az udvar ! 
Még láttam a csodaszép hölgyet, a kiről az 
•Aranyember* legendája szól ; egykor császári 
kegytől íölemelve, aztán elfeledve,  megvénülve. 
Még én találkoztam azokkal a mult századbeli 
senátorokkal, a kik a czopfot  megtartották, csak-
hogy a nyakravalójuka kötve viselték. 

Még én ismertem azokat a magyar embe-
reket, a kik az arczukat simára borotválták, de 
hozzá kurucz öltözetben jártak. 

Hát azokat a polgárokat, a kik egyenruhá-
ban jártak, hogy az öltözetükről meg lehetett őket 
ismerni : ez a szabó, ez a molnár, ez a csizma-
dia, ez a takács! 

Aztán még olvastam azokat a könyveket, 
a miket csak leírni volt szabad, de kinyomtatni 
nem ; néhányat még most is tartogatok. 



Talán el sem hiszik már, hogy ilyen kor-
szak is volt valaha. 

Jött helyébe a másik; az ébredés, az 
újjá alakulás kora. Táblabiró kornak csúfolják 
mai nap. 

Pecsovicsokról beszéltek és Kubinczkiak-
ról. Két nagy tábor volt. Fegyvere, zászlója, 
vezére sok! Ütközeteik nagyok ! 

Ugy elmultak mint egy álom ! 
A történetíró feljegyezte  küzdelmeiket ; de 

hova lettek azok a tarka képek, a mikben az élet 
nyilatkozott ? 

Szétfútta  őket a szabadságharcz; követke-
zett rohammal a forradalom,  a népátalakító for-
dulat, a mesés harczok, a mámorító diadalok, a 
kétségbeesés: azután az elnyomatás, a hősi el-
lenállás a néma türelemben, a világháborító re-
ménykedés. Ezer ellentétes helyzet, indulat, fo-
galom ; de a korszak minden eleme ugyanaz : 
ma hősök, holnap földönfutók;  ma a rémület 
szörnyetegei, holnap a nevetség karrikaturái ; 
népvezetők, aztán rabok; nagy urak, aztán föl-
dönfutó  koldusok; rablókalandorok s népmesék 
hősei, a sorstul jobbra-balra forgatva  : óriási ka-
tasztrófáktól  letiporva s megint fölelevenülve, 
egymással szembeállítva. Egy lehetetlen kor-
szak. ÁtélíM is nehéz : átérezni még nehezebb. 



Fátyol takarja már! — S most megint egy 
új «Maelstrom» ragad bennünket magával; a mi 
egészen elválik attól a jeges tengertől, a mit 
hátrahagytunk; a szikláktól, a forgatagoktól. 

Ennek a négy különböző korszaknak min-
den eseménye, minden alakja átvonult a szemem 
előtt. 

Kicsiny pont voltam benne, de mindenütt 
ott voltam.» 

Olyan romantikus hajlamokkal, a milye-
nekkel Jókai rendelkezik, valóban jobb talajt 
tárgyai számára nem is találhatott volna mint 
ezeket az időket, a melyek számára megbecsül-
hetetlen mesekincset nyújtanak s elég távol van-
nak tőlünk, hogy el is higyjük őket. 

Jókai számára mai viszonyaink korántsem 
tudnának oly izlése szerinti tárgykat adni mint 
ezek az idők. 

Másik előnye az, hogy a magyar olvasó-
közönség mindig lankadatlan érdekkel tekint 
a költőnk által rajzolt emez idők felé. 

A regény amúgy is elemében lévén, a mi-
kor a társadalmat festi  : írónk helyes tapintattal 
meríti tárgyait a nemáeti műveltség ébredésé-
nek nagy korszakából (Magyar nábob, Kárpáti 
Zoltán stb.) s valóban művelődéstörténeti fest-
ményeket ad. 



«A régi jó táblabírák* a Bachkorszakot 
festi;  «Mégis mozog a föld*  a magyar színészet, 
irodalom és festészet  úttörő hőseinek életével 
egyetemben a magyar művészet újraébredését; a 
«Politikai divatok* a nemzeti önvédelmi harcz-
nak mozgalmas idejét eleveníti meg; «Az új 
földesúr*  az elnyomás szomorú éveit s az új 
kor hajnalhasadását tárja előnkbe ; a «Szerelem 
bolondjai* az 1864—65-iki ínséges időket adja; 
«A jövő század regénye» az örök béke társa-
dalmát veti oda hatalmas méretű csoportóza-
tokban. Szoros értelemben vett történeti regényei 
(Erdély aranykora, Török világ Magyarorszá-
gon stb.) az erdélyi fejedelmek  korába ve-
zetnek. 

Mindezek méltó és hálás tárgyai a regény-
nek, a melynek — mint fentebb  láttuk — a tár-
sadalmi viszonyok festése  képezi leghálásabb 
forrását. 

Midőn most e tárgyak színpadi értékét 
vizsgáljuk, ki kell terjeszkednünk egy kissé egy 
megjegyzésre, — egy vádra, — melyet írónk 
regényeinek bírálói untalan hangoztatnak. 

Hadd idézzük itt Gyulai Pálnak egy ítéle-
tét,1 a melylyel e vádnak éles kifejezést  ad: 

1 Jókai legújabb művei. Bp. Sz. (új f.)  XIII. k. 510. L 
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«Jókai phantaziája sem erős, sem egészséges. 
Legalább főereje  nem annyira a lényegben nyi-
latkozik mint inkább külsőségekben, minő a ra-
gyogó színezés és élénk előadás. Belső műkö-
désében bizonyos lázas állapotot vehetni észre. 
Tárgyai  és felfogásában  az egyszerű, igaz, nagy 
és megható helyett a különös, csinált, szerte-
len és rémes felé  fordul  előszeretettel. 

Ha magasabb régiókba emelkedik, csak 
ködfátyolképeket  tud elővarázsolni. Leleménye 
ritkán szerencsés, vagy ha az, még ritkábban 
képes nyomorékság nélkül kifejleszteni,  de an-
nál nagyobb mohósággal szed össze könyvből, 
életből egy csoport tarka, csillogó dolgot, jel-
lemvonást, adomát, curiosumot, ötletet; toldoz, 
foldoz,  díszít, elméskedik, szónokol, érzeleg, hí-
zelkedik a napiszenvedélyeknek, legyezi a ma-
gyar hazafiasság  gyöngeségeit, s elbódítja a ke-
vésbbé művelt olvasó fejét.» 

Egyáltalában kimondja Gyulai, hogy nagy 
szerepet juttat a különösnek és kivételesnek; ki-
vételes szenvedélyeket tárgyal, melyekben elvész 
az általános emberi természet. 

Van igaza Gyulai Pálnak, ez bizonyos; 
Jókai ötven éve ír, sokat is írt: kellett tehát, 
hogy kivételes, különös dolgokat is vegyen tár-
gyaiul. Aztán meg azt sem szabad felednünk, 



hogy az ő iskolája a romantikus iskola, a mely 
kedveli az effélékét.  Már pedig ha a Gyöngyösi 
tárgyalásánál és megítélésénél tekintetbe vesz-
szük a Gyöngyösi korát s az iskolát, a mely 
nevelte : úgy hiszszük, hogy a Jókai  méltatásá-
nál is tekintetbe kell vennünk a Jókai korát és 
iskoláját; ezt az irodalomtörténeti és műbirálói 
méltányosság is igy kivánja. 

A fentebb  kiemelt különös és kivételes 
dolgok különben is képezhetik egy regény tár-
gyát, a fő  csak az, hogy írónk iniket teremtett 
belőlük. — Népszerű és kedvelt regényeket, ezt 
senki sem tagadhatja. Hogy regényei egy és 
más okból nem lesznek örökéletűek, az csak a 
regény természetéből következik. 

Vájjon egy Dickens,  egy Thackevay,  egy 
Kemény,  egy Turgenyev  regényei kisebb-nagyobb 
idők multán nem kimennek-e a divatból, bár-
milyen általános emberit tárgyalnak is külön-
ben ? Jósika  maga a «Regény és regény Ítészed-
ben úgy nyilatkozik, hogy a regényírók közül 
örökéletre csakis a műfaj  megalapítója tarthat 
számot s az is csak irodalomtörténeti örökéletre. 
Ugyanezt a nézetet osztja Kemény  Zsigmond is. 

De vájjon olyan nagyon igaz-e az, hogy 
Jókai  nem az általános emberi természetet, az 
örök igazat festené  ? 



Nézzük csak meg, vájjon rengeteg mennyi-
ségű tárgyai között nincsenek-e ezek kellő arány-
ban képviselve. 

A «Negyven év visszhangja* előszavában 
maga állítja össze gondolatait feldolgozott  tár-
gyairól a következő czimek alatt: szerelem, köl-
tészet, nők ereje és gyöngesége, férfiak  ereje és 
gyöngéi, hazaszeretet, árulás, hit, reformáczió, 
hitetlenség, háború, béke, szabadság, dicsőség, 
család, elválás, szív kis világa, költő világa, tu-
dós, hírlapíró, lángész, szenvedélyek, kétségek, 
szenvedések, öngyilkosság, jellem, becsület, for-
radalom, elbukás, reakczio, a magyar ember, 
nagy emberek, társadalom, a pénz, a nyomor, 
bölcseség és bohóság, kereskedés, munka, gaz-
daság, történelem, régi emberek, külföld,  a pápa, 
a pap szívvilága, színészet, festészet,  ügyvédek, 
ifjúság,  urak, úrfiak,  nemzeti hadsereg, politika, 
a játék, a szent természet, a tenger, égbenjárás, 
kortesvilág, párbaj, a nihil, a muszáj, a bor, Na-
poleon, francziák.  oiosz dolgok, törökök, czu 
gány, tetszhalál.1 

Mindezek olyan tárgyak, a melyeket a re-
gény előnynyel dolgozhat fel  s vehet keretébe és 
láthatólag nem hiányzik közűlök az ^általános 
emberi* sem. 

1 Negyven év visszhangja. 11.1. 



Egy másik ellenvetés, a melyet Jókai birálói 
felhoznak,  az, hogy a korok rajza írónknál hű-
telen. képzelme sajátságos világításban tünteti 
fel  a rajzolt viszonyokat s a kép, a meiyet ad, 
bár szép, de nem találó. 

Ez aztán teljesen igy van ; hibának azon-
ban a most tárgyalt szempontokból ez sem te-
kinthető, legfeljebb  azt mondhatjuk rá, hogy ha 
hű is volna a kép, akkor jobb volna, de utó-
végre teljesen tárgyilagos senki sem lehet s 
bennünket Jókai-nál  épen úgy érdekel az, hogy 
ő miként látja a dolgokat mint az, hogy mely 
dolgokat fest. 

Hogy példát is hozzunk fel:  «Mégis  mozog 
a föld»  cz. regényében a magyar irodalom és 
művészet úttörőinek korát festi.  Gyulai is elis-
meri, hogy ez jó regénytárgy. Kiemeli azonban, 
hogy se cselekménye, se személyei nem jellem-
zők. «Bensőleg semmi sincs Jenőiben e kor ne-
vezetes íróiból, nincs Kazinczy kiolthatatlan lel-
kesedése, mindennek örülő naivsága, Kisfaludy 
Károly függetlenségi  szilaj vágya, erélyes szel-
leme, Kölcsey álmodozó és borongó természete.* 
— Ez szépen van mondva igy: de a ki ismeri 
a regényt, az előtt nyilvánvaló, hogy az Ázsiá-
ba utazó ifjúban  van valami azon kor nagy ál-
modozóinak mély és törhetetlen hitéből ; a szi-
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nésznővé lett leánykában van valami azon kor 
művésznőinek nagy erejéből és lelkesedéséből, 
a melylyel az előítéleteknek is szembe mertek 
állani. Van bizonyára jelleme a kornak, a me-
lyet írónk fest;  igaz, hogy nem úgy van az 
festve  a mint Gyulai, a bíráló látja1, de  a re-
gényírónak  tárgyai  felfogásában  is nagy szabad-
sága van. 

Tere, a melyen működhetik, bizonyíthat és 
támadhat, felemelhet  és leránthat, oly nagy, 
hogy a korszakok rajzolása alkalmával a maga 
kifejtett  indokai alapján nemcsak egyes részle-
tekben térhet el a közfelfogástól,  de azt is meg-
teheti, hogy azzal ellenkezőleg : saját felfogása 
-szerint adhatja az egészet 

Tapasztalás szerint épen azok a regények 
tették a legnagyobb hatást, a melyek új, jobb 
vagy legalább jobbnak látszó eredeti felfogással 
adták vissza tárgyukat. 

Hugó  Viktor «A nyomorultak* cz. regényé-
vel aratta sikerei legnagyobbikát. «A nyomorul-
tak* azért hatottak oly erősen a mai nyomoralt 
nemzedékre — úgymond Greguss2 — mert is-
mét lelkébe öntötték, a mi már szinte elfogyott 

1 Ujabb magyar regények. Bp. Szemle. 1873. évf. 
2 Tanulmányai. 281. 1. 



belőle, a hitet egyerkölcsi világrendben, azanya-
giaknál magasabb érdekekben s a lángelme el-
hitető erejével egyszerre, könnyen és biztosan 
átláttatta vele a régi, de a mai bölcsek szerint 
elavult igazságét, hogy nem csak kenyérrel él 
az ember.» 

Thackeray:  «Hiúságok vásáráéban új szem-
pontok szerint fogja  fel  az életet, a mai kort, s 
mosolyogva bizonyítja be nekünk : bizony atyám-
fia,  hiúságból cselekszel mindent, kicsiny dolgot 
és nagy dolgot egyaránt. 

Dosztojeicszki  «Raszkolnikow»-jában hatal-
mas szóval hirdeti, hogy felmentendő  a bűnös, 
ha elvette büntetését s teljes joga van nyugodt-
nak lenni. 

Eötvös  «A falu  jegyzőjéé-ben egy egész tár-
sadalmiszervezetre mondja ki kárhoztató Ítéletét. 

Ezek aztán a valódi irányregények ! 
Világos, hogy ilyenformán  a regényírónak 

teljes joga és szabadsága van a felfogás  terén 
nem csak a jelen társadalommal, hanem a tör-
ténettel szemben is. Azt már aztán a maga ér-
deke kívánja, hogy a köztudatban teljesen és 
általánosan meggyökerezett felfogást,  különösen 
ha az nemzeti érzületre is vonatkozik, ne sért-
sen meg, mert ebben az egy pontban a nem-
zeti büszkeség nem érti a tréfát. 



A regényírónak nem csak szabad külön fel-
fogással  bírnia tehát a feldolgozásra  vett tárgyakról, 
de meg is követeljük tőle, mert ez adja meg 
munkájának a szint és zománczot. 

Jókai  tehát joggal nézi a világot a saját 
szemével s tárgyait — mint regénytárgyakat — 
általában véve tapintattal, jól választja meg ; 
erős össszeütközés nem sok van ugyan bennük 
s ha van, szerzőnk legtöbbször nem várja vé-
gét természetes uton való eldöntésüknek, hanem 
valami bűvészfogással  tünteti el a bogot. A re-
génynek nincs is szüksége mindig erősebb ösz-
szeütközésekre, de van a drámának s Jókai  re-
génytárgyai az itt említett tulajdonságuk miatt 
alkalmatlanok a dramatizálásra. 

Tudomásunk szerint regényei közül *Az 
arany ember*-1 a «Fekete  gyémántok*-at  A 
« Gazdag  szegények*-et  s «A czigány báró*-1 dol-
gozta át színdarabokká. Ezek közül az utóbbi 
Strauss János számára írt operetteszöveg, a 
melyhez Jókai csak a mesét adta, a mennyiben 
Schnitzer dolgozta át. Nem rosszabb más hason-
nemű műveknél, sőt a jobbak közé számíthatni. 
Azonban az effajta  művek jelen dolgozatunk 
határán kivül esvén, nem foglalkozunk  vele.1 

1 Ide tartoznék még cSzép MikháW is, de minthogy 
ez már letűnt a szinpadról: nem fogjuk  bolygatni. 



«Az arany ember» tárgyát érdekfeszítő  ösz-
szeütközés képezi, tehát általában véve drámai 
tárgy. 

Tímárnak szerelme s 'hitvesi kötelessége 
között kell választania ; minthogy pedig Noémit 
egy férfiú  kiolthatatlan szenvedélyével szereti, s 
minthogy becsületes embernek van rajzolva : az 
összeütközésből erős küzdelmet várunk. Jókai 
azonban a helyett, hogy a jellemekből kifolyó-
lag oldaná meg a csomót, szokott büvészfogásai 
egyikével hőse ellenlábasát, Krisztyánt, akkor 
sülyeszti el, a mikor majdnem egyenlő erejűvé 
lett Tímárral s a mikor az előbb szörnyű egyen-
lőtlen küzdelem egyenlővé és így igazán érde-
kessé vált volna, a mikor Tímárnak épen sze-
relme és hitvesi kötelessége között kell vala vá-
lasztania. 

Jól mondja Jókai egyik tehetséges bírá-
lója.1 „S ugyan milyen Jókainál a megfordított 
eszmény ? Ha ilyen a jó, milyen a rossz ? Ha 
ott annyi a napfény,  mennyi lesz itt az árnyék ? 
Ha a jó emberek mind nemes titánok : a rosz-
szak, már t. i. a nagyon rosszak, természetesen 
mind ördögök. Ha ezek most összecsapnak, 
nemde óriás harcz keletkezik, isteneknek való 
színjáték ? 

1 Péterfi  Jenő: Jókai. Bp. Sz. 1881. évf.  8. 1. 



Olvasóm, ki e tények logikáját szivesen 
elismered, mint a boldog költő, e kérdésre bi-
zonyára tagadólag intesz fejeddel,  mert tudod : 
hol a jók minden hatalmat örökbe kaptak, ott a 
szegény ördög nem lehet olyan fekete,  minőnek 
Jókai festi.  Csakugyan a félistenszerű  athletával 
szemben inaszakadt. Ha hegyet dob gátul a fél-
isten elé, az csak olyan papirhegy, melyet ez 
útjából könnyedén ellehel; ha véletlenül egyszer 
ennek elfújja  gyertyáját, a félisten  az égre mar-
kol s egy csillagot vesz le magának lámpásul. 
Igy azután nincsen semmi baj. A jók és rosszak 
harcza a Jókai világában csak olyan szemreharcz, 
nem pedig igazándi. A regény ördöge különben 
is nagyon gyakorlatiasan, inkább Sue Jenőtől 
vagy Ponson du Terrailtól kér segítséget mintáz 
igazi Luczifertől  . . . 

Mondhatnám azt is, hogy Jókai nagy 
gyermekek számára írta meséit: a jók számára 
piskóta hull az égből, a rossz pedig csak olyan 
szilvamumus." 

Ez Ítéletet az idéztem bíráló általánosság-
ban mondja Jókairól. «Az arany ember» regé-
nyére nézve ez ítélet a maga teljességében el-
fogadható  s ebben találom én egyik okát annak, 
hogy belőle igazi jó színművet soha sem lehet 
alkotni. — Azonban ne mondjunk előre ítéletet. 



Olvasóközönségünk nagy része gyönyörű-
ségét találja a hős mesebeli testi és szellemi tu-
lajdonságaiban s az óriás sikerekben, a melyek-
kel pályáját megfutja,  a sikerekben, a melyeket 
biztosan ér el mint egy félisten.  Ilyen ember 
alig létezhetik, de írónk szerencsés kézzel raj-
zolja a lelkében végbemenő, rosszul mondottuk, 
a lelkében egy helyt kavargó meghasonlást.Ez-
zel legalább hasonlít egy emberhez s ezért Jó-
kai szerencsésebben alkotott hősei közé tartozik. 
Az egész regénynek tulajdonképen ez a megha-
sonlás a tárgya ; a czime is igy van választva. 
«Az arany ember* egyúttal azt is jelenti, hogy a 
világ fényesnek  látja kívülről, de mi az íróval 
együtt tudjuk, hogy belül szerencsétlen ; lelké-
ben nagy és végzetes küzdelem van ; a sima 
felszín  alatt örvénylik a folyó. 

Ez az ember tulajdonképen egy gazember, 
de a költő e gazemberséget oly fényes,  csillogó 
mezbe burkolja, hogy megcsalja vele Ítéletünket 
és szinte a legnagyobb erényhősnek tartjuk, ho-
lott önző ; igaz, hogy ez alig látszik. A mellett 
vagyont tulajdonít el, végül kettős házasság bű-
nébe esik ; de a Timea sziveügye s iránta való 
rokonszenvünk úgy véli, hogy az összeütközés 
jól van igy elsimulva. 

Csak el van tüntetve. 



Mindamellett tekintetbe véve, hogy a re-
gény főtárgya  az arany ember a maga kettős 
alakjában, vagyis a külső, a fényes  aranyember 
és a belső, a sötét arany ember s a kettő kö-
zötti küzdelem : nem habozunk kimondani, hogy 
regénytárgynak szerencsésen van valasztva. 

Természetesen e tárgy drámai értékét az 
ainámeg, ha a aranyember belső küzdelme, fel-
felébredő  lelkiismerete ne csak szó volna, hanem 
elhatárolásra,tettre; ha kel!, öngyilkosságra, vagy 
a mi még nagyobb : bünhödésre való bátorságra 
sarkalná* 

Ez érdekességét fokozná,  ha az író azzal, 
hogy Krisztyán Tódort nem veszti a Balaton 
hullámaiba, alkalmat adott volna neki erre. Itt 
szerettük volna látni az arany embert! 

A tárgya tehát ha regénynek jó is, drá-
mának nem jó. 

Nem jó azért, mert az arany ember, Tim ár 
Mihály, nem drámailag küzdő egyén, hanem 
olyan, kit sorsa, körülményei gazdaggá tesznek 
s végig a körülmények embere, a melyeket ma-
ganak kihasznál. Da nem azért vette őt Jókai 
regénye hősének, hanem — a mint láttuk — az 
érdekes küzdelmért, melyet a külső arany em-
ber folytat  elejétől végig a belső arany em-
berrel. 



E küzdelemnek azonban nincs eredménye 
s igy «Az arany ember» tárgya nem drámai, 
csak hasonlít  a drámaihoz. 

Még kevésbbé drámai a «Fekete  gyémántok» 
tárgya : a mi gyémánt volt,  gyémánt maradt.  Dir-
mák Éva, a szép szénhordó lány, a városokba 
jut, énekesnő lesz, csábításnak, elbukásnak van 
kitéve ; de nem bukik el egy perezre sem s tel-
jesen tisztán kerül ki. Még el sem tántorul. Re-
génytárgy lehet az ilyen erkölcsi erőművészet is; 
de drámát drámai összeütközés, küzdelem nél-
kül el nem képzelhetni. És ha a színpadon, 
létjoga van is a színműnek, a melyben az össze-
ütközés — mint láttuk — kevésbbé mély és 
erős : olyan szenvedélyek, a melyeket untalan 
legyőznek, a melyek soha a személyen el nem 
hatalmasodnak, drámai mű tárgyát nem képez-
hetik. Ez közhely; bizonyításra sem szorul. És 
e darabban nem csak Evilának (Évának) ilyen 
a természete, hanem ilyen folytonos  szenvedély-
legyőzés maga Berend  Iván is, a ki szereti Evi-
lát, de egy lépést se tesz utána ; ki megbocsát 
az ellenségeinek, sőt segíti őket s úgyszólva tét-
lenül nézi, mint ragadja el Évát a város, kis uj-
ját sem mozdítja megmentésére. Berend hiábarc 
olt el itt égő tárnákat, emel fel  bukott pénzintézete-
ket : történetében nincs drámai mozzanat semmu 



Ezért e darab határozottan gyengébb az 
«Arany ember*-nél s drámai feldolgozásra  egé-
szen alkalmatlan tárgygyal rendelkezik. 

A »Gazdag  szegények»-et  1893. május ha-
viban adták először a budapesti Arénában. 

Tárgya a fővárosi  élet alsó rétegeiből van 
merítve. Egy öregsége miatt nyugalomba kül-
dött vasúti őr együtt élt egy öreg mosónéval. 
Életük alkonyát a szegények házában szeretnék 
eltölteni, de oda csak úgy veszik fel  őket, ha 
összekelnek. — Hát összekelnek. 

Az összeütközés, a baj ott volna, hogy nincs 
pénzük az esküvő csekély költségeit kiállani. Ezt 
erősebb drámai összeütközésnek annál kevésbbé 
lehet vennünk, merte pénz is könnyen összekerül 
a «Zöld paradicsom» cz. ház kétes állású, de jó, s 
humorral megrajzolt lakóitól: a virágárus lány-
kától, a tót napszámosoktól, a varróleánytól stb. 

Világos, hogy a «Gazdag szegények» eb-
ben a tekintetben regénynek elégséges tárgy-
gyal rendelkezik, de drámai műnek a legszeré-
nyebb igényeket sem elégítheti ki. 

Láttuk tehát, hogy írónk nem a legszeren-
csésebben választotta meg színpadra szánt re-
gényeit; láttuk, hogy tárgy tekintetében „Az arany 
ember" bár nem kifogástalan,  de mégis drámaibb 
mint az utóbbiak. 



Midőn e fejezet  végére értünk, vessünk 
számot azzal az általánosabb érdekű kérdéssel 
is, hogy lehet-e regény tárgy egyúttal drámai 
tárgy is ? 

Ebevhardt  e kérdésre a következőket mond-
ja : a költői cselekményből dráma vagy eposz 
lehet, mert minden költői cselekmény feldolgoz-
ható drámailag is, epikailag is.1 A feldolgozás  e 
formáinak  első befolyása  azonban már a feldol-
gozandó cselekmények megválasztásában nyil-
vánul. Az elbeszélő u. i. sok oly cselekményt 
hozhat előnkbe, mely a drámai műben lehetetlen, 
mondja tovább Eberhardt, tehát állítása má-
sodik felével  lerontja azt, a mit előbb mondott 
s a kérdést felelet  nélkül hagyja. 

Kemény  Zsigmond következőleg nyilatko-
zik: «A regény tárgyainak nagy része olyan, 
mely a drámai feldolgozást  is megtűri*.2 Ebből 
azonban csak egyoldalulag vonja le a követ-
keztetést, midőn így szól: „sekkor az író (nak), 
ha művészi tapintata van, nem fog  könnyelmü-
leg eltérni a drámaturgiában annyi hatást és mű-
élvezetet nyújtó szabályoktól; sőt örvendeni fog, 
ha regényének oekonomiája minél inkább kö-
zelíthet a színművekéhez, s ha különösen a cse-

* Handbuch der Aesthetik. IV. k. 122. 1. 
2 Tanulmányai. II. k. 123 



lekmény egységéből folyó  széparányúságot, össz-
hangzást és bevégzettséget minél szeplőtlenebbül 
megóvhatja.» 

«De egy kevés körültekintés után úgy fog-
juk találni, hogy épen a legnagyobb hatást ger 
jesztett regények tárgyai igen szélesek, igen szét-
ágazók s nem engedik magukat a drámai tör-
vények rámájába szorítani.» 1 

Kemény tehát kérdésünket csak érinti min-
dőn azt következteti, hogy a regénytárgyat elő-
nyös ugyan drámailag dolgozni fel  a regény-
ben, de igen sokszor nem lehet úgy feldolgozni. 

A kérdésre azonban egyszeiű kivonás út-
ján biztos feleletet  nyerhetünk. 

A regény mindent tárgyul vehet (kivéve az 
unalmast és undorítót); a dráma ellenben csak 
egyéneknek jellemből folyó  cselekményét, a mely 
külső vagy belső, mélyebb vagy kevésbbé mély 
összeütközésben gyökerezik. — Úgy, de ezek 
szintén lehetnek regény tárgyak. 

Tehát a regény tárgyainak ez a része olyan, 
hogy nem csak «rnegtűri« a dramatizálást. ha-
nem épen olyan joggal és sikerrel lehet a szín-
padra vinni, mintha a regény spha hozzá se 
nyúlt volna. 

1 Ugyanott. 



Veheti tehát a drámaíró regényből is a tár-
gyát ? — Bátran felelhetjük,  hogy veheti. Gott-
schall  a drámai művek forrásairól  szólván, egye-
nesen rá is mutat a regényre mint olyan for-
rásra, a mely a balladával, elbeszéléssel együtt 
gazdag anyagot adhat a drámaírónak.1 

Ezeknek alapján úgy gondoljuk, hogy szín-
padi irodalmunkra csak előnyök háramlanának, 
ha egy igazi tehetség pl. a Kemény Zsigmond drá-
mai összeütközésekben gazdag regény tárgyait dra-
matizálná; regénytárgyait, mondjuk, és nem re-
gényeit. Mert ha tárgyra nézve van is rokonság 
és egyezés a két műfaj  között: a kidolgozásban 
s egyébb műfaji  tényezőkben mély és határozott 
különbségeket, sőt ellentéteket fogunk  látni mun-
kánk további folyamán. 

i Gottschall: Poetik. II. 201-202. 11. »Neben der 
eigenen Erfindung  und der Geschichte kann der Román, die 
Novelle und die Ballade dem Dramatiker die Grundzüge 
seines Stoffes  geben: und es muss um somehr für  eine 
falsche  Scham mamhafter  Dichter gelten diese Stoffquellen 
verschmáhn, als es grosser schöpferischer  Kraft  und Ori 
ginalitát bedarf,  einen epischen Organismus, dessen Schwer-
punkt nach den entgegengesetzten Seiten hin liegt, in einen 
Dramatischen umzu dichten.» 



IV. 

MESE, CSELEKMÉNY. 

A regénynek meséje van, a drámának cse-
lekménye. 

Itt nagy és inélyrevágó különbséget talá-
lunk a két műfaj  között. 

A regény történeteket ad elő, tehát a múlt-
tal foglalkozik;  mintegy megtörtént tények kró-
nikása s az indokolás révén magyarázója is.Em-
beri akarattól függő,  emberek által véghezvitt 
cselekmények, valamint a sors és a körülmények 
által kormányzott esetek azok, a melyekkel fog-
lalkozik. E tények csoportosítása, elrendezése al-
kotja a regény meséjét. 

A dráma köréből a nem emberi akarattól 
függő  események azonban már ki vannak zárva, 
minthogy benne mindent az emberi lélektannal 
kell indokolnunk. rIgazi tragoedia és igazi ko-
moedia csak akkor lesz, mondja helyesen Greguss 



Ágost,1 midőn a végzet kizáratik be!őlök(az esemé-
nyekből) s a cselekméky kizárólag az emberi jelle-
men épül fel.»A'  véletlen csak helyzeti tragikumot 
vagy komikumot szülhet. 

«Az epikus a tények mellett marad, úgy-
mond Carriere,2  a dramatikus a lélek tetteivé ala-
kítja át e tényeket; az epikus azt kérdi, hogy 
mi történik, a dramatikus azt, hogy miért  tör-
ténik.» 

Ennyiből is látszik, hogy ha a dráma tör-
téneteket is tárgyal, ép úgymint a regény s ál-
talaban az elbeszélő műfajok:  azért benne e tör-
téneti tények mintegy magasabb szempontból 
lesznek a művészet anyagává. 

Ez alatt azt értjük, hogy a drámai történe-
tek okaik alapján bírnak előttünk érdekkel s ha 
a tényeknek van is fontossága,  jóval nagyobb 
súlya van e történeteket előidéző okoknak. 

Ebben rejlik alapja a különbségeknek, me-
lyek a regény meséje és a drámai cselekmény 
között vannak. 

Lássuk, hogy vélekednek róla műbirálóink. 
Wackernagel,  a legtisztábban fogalmazó  ger-

mán műbírálók egyike a cselekményt (ípajxá) a 

1 Magyar költészettan. 120. 1. 
2 Aesthetik. 608. 1. 



leghatározottabb oki és okozati viszony által 
egybekapcsolt és egybefont  események (Begeben-
heiten) lánczolatának nevezi.1 

A lyrai és epikus elemnek: a benső lelki 
állapotnak és a külső valóságnak.2 az érzésnek 
és <dett  dolgok*-nak  egybeforrása  által lesz a tör-
ténet cselekménynyé, mondja másutt egy kissé ho-
mályosabban, de mégis érthetően. Mert a törté-
net csak akkor lesz cselekménynyé, midőn benső 
okai teljes érvényükben és hatásukban mutat-
koznak.* 3 

Carriere  4 ugyanezt látszik mondani csak-
hogy lehetőleg még homályosabban, midőn azt 
állítja, hogy az esemény az által válik cselekmény 
nyé, hogy megtudjuk a szándékot, melyet czél-
jául tűz ki s a mely belvilágát megérzékíti. 

Ez eléggé homályos állításnak kellő ma-
gyarázatát találjuk írónk egy másik nyilatkoza-
tában. mely szerint a drámaíró az által hogyaz 
események miért-jét felderíti:  a vak sorsot előt-

1 Poetik. 184. 1. 
2 «WirkUchkleü*;  a történeti tényeket érti alatta 
3 Poetik. 173. 1. 
4 Aesthetik. 6C2. 1 «dass wir die Absicht erfahren 

welche die sache sich zum Ziele setzt und das Innere 
realisirt.» 



tünk vaskövetkezetességű törvényszerűséggel s 
általános erkölcsi világrenddel helyettesíti.1 

Hogy magyar író véleményét is halljuk, 
idézem Torkost,  ki erre vonatkozólag ezeket 
mondja: 2 

nAz elbeszélő költészetben előforduló  cse-
lekmény nagyrészt függ  a sorstól s mint va-
lami elmúlt, a költő által csak elbeszéltetik; a 
szinköltészet cse'ekménye független  a sorstól, 
minden, a mi történik, minta működő személyek 
jellemének természetszerű kifolyása  tűnik fel  s 
nem mint a múltban bevégzett, hanem mint a 
jelenben, a néző szemei előtt lefolyó,  folyton 
szülemlő adatik elő.fc 

Látjuk ezekből, hogy a cselekmény alapjel-
lemét a műbírálók azon szoros összefüggésben 
keresik, a mely az események és indokaik kö-
zött van. 

S csakugyan ebben is rejlik a különbség 
lényege. 

A regényben csak meséről lehet szó, mert 
•benne események lánczolata van elmondva a 
művészet szabályai s az érdekesség kívánalmai 
szerint csoportosítva és elrendezve. Minthogy 

1 Aesthetik. 609. 1. 
2 Költészettan. Bpest. 1881. IV. kiad. 128 1. 



már megtörtént (vagy megtörténtnek képzelt) dol-
gokról van szó, ezeknek elrendezésében, elmondási 
sorozatában az írónak nagy szabadsága van. 

A regényíró azt is megteheti, hogy az el-
mondott események okait csak utólagosan adja 
elő. A drámaíró ezt nem cselekedheti, minthogy 
az események a jelenben, a néző előtt történ-
nek s bármi történjék is, indoka már elő-
zetesen meg kellett, hogy legyen, minthogy 
ok nélkül a drámában, de talán másutt sem tör-
ténik semmi. 

Van tehát rokonság a regény meséje és a 
dráma cselekménye között, mert mind a kettőt 
események alkotják, csakhogy — s ez a fő  — 
a regény magukra az eseményekre helyezi a fő-
súlyt (indokaikat mint másodrangú dolgokat, 
mint magyarázataikat fogja  fel  és tárgyalja) ; a 
dráma ellenben az események okaira veti az éles 
világítást (s az eseményeket helyezi másod-
rangra, midőn azokat csak mint ez okoknak oko-
zatát fogja  fel  és tárgyalja.) 

Ilyen formán  mese alatt a tárgyalt események-
nek  művészi érdekek szerint való elrendezését 
kell értenünk. A cselekmény  pedig az események-
nek az emberi lélekben  rejlő  okokból  való kibontako-
zása, megsziilemlése. 

A mese tehát az epikai nyugalomnak, a csel ek-



rnény a mozgásnak, a drámai haladásnak kép-
viselője. 

Ha vannak, a kik a regényt s általában az 
elbeszélő műfajokat  az események költészeté-
nek nevezik, úgy méltán mondhatjuk a drámát 
az okok költészetének. 

Igy állván a dolgok, azt mondhatná valaki, 
hogy mivel igy a drámának csak egyetlen eseménye 
lehet, hogyan történik mégis, hogy a drámában 
mindig több eseményt találunk. A magyarázat 
igen egyszerű. — A drámának csak egyetlen 
eseménye van, a mely mint ilyen van tárgyalva 
s ez a végső. Minden többi esemény úgy van. 
úgy kell, hogy legyen tárgyalva mint ennek az 
egyetlenegynek előidéző oka. Egyik esemény 
előidézi a másikat, ez a harmadikat az utolsó-
előtti az utolsót. Itt az első pusztán ok ; a többi 
okozat ugyan, de egyszersmind oka az utána 
következőnek, mig a végső az egyedüli, a mely 
pusztán okozat, vagyis okozata az előbb legör-
dült okláncznak. — E pontra különösen is fel-
hívjuk a figyelmet,  mert később fontos  törvé-
nyek okát fogjuk  benne keresni. 

Ez a drámai cselekmény eszménye s ha 
így van megalkotva, akkor önként következik, 
hogy a dráma cselekménye előrehaladó, egysé-
ges és szakadatlan folyású. 



Ha másként van ez, akkor az író e fő  kö-
vetelménvek közül okvetetlen vét valamelyik el-
len s a művészi hatást legalább is gyengíti. 

Láttuk tehát, hogy az események felfo-
gásában mily különbség van a két műfaj 
között. 

Menjünk most tovább és lássuk a különb-
ségeket, a melyek az itt elmondottakban gyö-
kereznek mint egy természetes talajban. 

Láttuk, hogy a dráma indokai egymásból 
folynak  s a cselekmény ez által teszi a nézőre 
az egység és előrehaladás benyomását. Ha több 
indokot vesz fel  az író egyszerre, a melyek egy-
más mellett haladva közös okozatot eredmé-
nyeznek, az egység megmarad ugyan, de csakis 
úgy, ha világosan egy czél felé  tőrnek. Ha si-
kerül ez az írónak, akkor szerencsés munkát 
végzett, mert a több indok által okozott esemény 
sokkal inkább hordja magán a kérlelhetetlen tör-
vényszerűség bélyegét — a mi a drámának él-
tetője — mint az, a melyet csak egyet'en indok 
okozott, s a mely nem nagyobb erejű mint ama-
zok valamelyike. 

Minthogy azonban a dráma meglehetősen 
korlátozza az írót: az indokokat nem szabad 
feleslegesen  alkalmaznia, különösen az ilyen pár-
huzamos indokokat nem. 



Bánk bán csak hazája sorsa miatt talán nem 
döfte  volna le a királynét, de midőn hozzájárul 
a Melinda gyalázata is, a gyilkosságnak be kell 
következnie. 

Greguss Ágost a sok indokot a dráma meg-
ölőjének tartja.1 

Szigligetinek «Béldi Pál»-járói szóló birá-
latában is épen ezt tartja egyik legnagyobb hi-
bának.2 

Még nagyobb hiba aztán, ha e különböző 
indokok bár egymással párhuzamosan haladnak, 
de különböző eredményeket okoznak. Béldi Pált 
pld. «hajtja 1. féltékenysége  Bánffy  Dénes meg-
buktatására, 2. bosszúvágya az adott szó meg-
szegésére és fegyveres  felkelésre,  3. szeretete a 
fejedelemség  el nem fogadására,  4. balsorsa az 
öngyilkosságra.*3 

Hogy ilyen darabban aztán egységről szó 
sem lehet, első tekintetre is bizonyosnak látszik. 
«Bé'di PáU valójában négy különböző dráma 
összefonása 

Hallgassuk meg már most, mit mond a regény 
indokolásáról egy regényíró. «A regénynek egyik 

1 Tanulmányai. 183. 1. 
2 Ugyanott. 
3 Ugyanott. 



fő  szépsége, sőt postulatuma lévén a valószínű-
ség : ebből a legtermészetesebben foly  a helyes 
indokolás szüksége,» — írja Jósika.1 — «De in-
dokoljon ott, a hol kell, de kerülje mint a tü-
zet a felesleges,  szükségtelen motivatiókat.»Ugyanő 
a szerelmet pld. a regényben nem tartja indo-
kolandónak,2 holott Greguss nyomorult drámai 
viszonyoknak nevezi tanulmányaiban, ha ma a 
dráma a szerelmet nem indokolja többé, hanem 
csak egyszerűen indoknak veszi.3 

Ha egy lépéssel tovább megyünk, eljutunk 
a regényi és drámai indokok legfőbb  különbsé-
géhez, a melynek alapjai az indoklánczról fen-
tebb elmondottunk dolgokban rejlenek, s a me-
lyekre külön is felhívtuk  volt a figyelmet. 

Mondottuk, hogy a drámában egyik indok 
a másikból foly,  egyik oka a másiknak. Ebből 
következik, hogy a drámai indokok maguk is 
indokoltak kell, hogy legyenek; következőleg 
külső indokoknak* a drámában nincs helye. 

Külső indokoknak nevezem azokat, a me-
lyek nem magában a darabban, névszerint nem 
a cselekvő személyek Jelkében gyökereznek. 

1 Regény és regényitészet. 102—103. 11. 
2 U. ott. 105. és 108. 11. 
3 Tanulmányai: a Jókai Dózsa György-éról szóló fe-

jezetben. 



A regényben is előnyösek a belső indo-
kok, de ott nagy szerep jut a külsőknek is, vagy-
is a regénynek nem kell, hogy az indokai is in-
dokoltak legyenek. 

Ez fontos  különbség. A regény ebből ki-
folyólag  indokolásul számtalan körülményt, ese-
tet vesz fel,  a mely önmagában kivül esnék a 
regény keretén, vagyis a melynek indokai esnek 
kivül. 

Ezek aztán azok a tények, a melyeket kö-
zös és megszokott névvel körülményeknek ne-
vezünk. Ezeket a regény nagy előszeretettel 
veszi fel  meséjébe, de hogy mennyire nem drá-
maiak, azt hiszszük,afentebbiekből  eléggé kiviláglik. 

Láttuk, hogy a regény az eseményekre helyezi 
a fősúlyt,  a melyek sokszor egyáltalában nem füg-
genek a szereplő személyektől. Elemi csapások, 
földrengés,  vihar stb. stb. mind fontos  szerepet 
játszhatnak közöttük. Általában véve a regény több 
eseménynyel dolgozik, a melyek egymással sokszor 
nem is állanak oki és okozati összefüggésben,  a me 
lyek sokszor egyáltalában nem is emberi akarattól 
függenek.  Ezeken az eseményeken keresztül ve-
zeti a regényíró személyeit. 

Ezek csak annyiban tartoznak együvé, a 
mennyiben a személyekre külön-külön befolyás-
sal vannak. 



Ha tehát a regény ebben az irányban a 
drámára befolyást  gyakorol, az nem lehet más 
mint hátrányos, a mennyiben a drámai egy-
séget megbontja s a gyors menetet hátrál-
tatja. 

A regény meséje másfelől  épen arra he-
lyezi a fősúlyt,  a minek a dráma csak másod-
rangú szerepet ad : az eseményekre. A dráma 
azonban sok eseménynyel, sok körülmény nyel 
nem tud mit csinálni, azokat az idő rövidsége 
miatt sem tudja egymásból természetesen kifej-
leszteni. 

A regény hatása a drámára ebben a tekin-
tetben is csak hátrányos lehet. 

Eredménye az, hogy a cselekmény túl-
ságosan meg van tömve megemésztetlen esemé-
nyekkel. a felvonásközök  magok is bővelkednek 
ilyenekben s a nézőközönség nagyon sok min 
denről kénytelen a szereplők elbeszéléséből érte-
sülni. Ez a mellett, hogy a drámai gyors menetet 
akadályozza, unalmas is. 

Kiváló példa erre a „Fekete gyémántok." 
Erről azonban később. 

1 P. Szathmári Károly: A beszély elmélete Bp. Sz. 
(új folyam)  XII. k. 15. és k. 11. — Dolgozatunk természete 
hozza magával, hogy még a «közhelyek»  tárgyalása alkal-
mával is hivatkozzunk valamelyik szerzőre. 



A mesének és cselekménynek itt kifejtett 
tulajdonságaiból egyéb fontos  különbségek is kö-
vetkeznek. 

Következik először az, hogy a regény sze-
replő személyeit, néha egész környezetüket is 
a viszonyok számtalan változatain hajtja át. 

Gondoljunk csak Copperfield  Dávidra a 
szülői háznál, az iskolában, a kereskedésben, 
nagynénje házánál, a jólétben, a nyomorban és 
dicsőségben ; gondoljunk első és második sze-
relmére. Gondoljunk a Jókai hőseire, kik épen 
annyin «mennek keresztül* mint költőjük maga. 

»Jártam a korszak legnagyobb hőseivel 
együtt diadalútjaikon s futottam  futóbetyárokkal 
együtt úttalan pusztákon, mocsarak, erdők sűrű-
jében ; ott voltam Bécs város és Budapest ost-
románál, a bombatűz közepette s a feldúlt 
Komárom romjai közt, s láttam a világot fe-
jemre szakadni Világosnál; ettem czigány bog-
rácsából s királyi asztalok ezüst tálaiból stb. stb.«[ 

De idéztük ezt fentebb,  most csák emlé-
kezetbe idézzük, hogy mi minden viszonyon 
ment keresztül szerzőnk. Épen annyin, sőt töb-
ben vezeti keresztül hőseit is. 

Megbírja-e ezeket a dráma ? Nem. Nem 

1 Negyven év visszhangja 5. 1. 



bírja meg, mert nincs ideje rá s nincs alkalma 
ezeket mind szerves összefüggésbe  hozni egy-
mással. Fogg  Phileas 80 napos földkörüli  útján 
mennyi mindenen nem megy keresztül, de váj-
jon a szinpadon halad-e előre a cselekmény ? 
Vájjon nem csak csoportozatokból összetákolt 
férczelmény  lesz-e ott az egész? 

E mellett a regény viszonyai keresztül-
kasul szövik egymást, bonyolulnak, kibonta-
koznak, összeszövődnek s ismét megoldódnak, 
ujak kezdődnek s régiek félbemaradnak;  vájjon 
a dráma tiszta, egyenes, előrehaladó cselekmé-
nyével megegyeznek-e ezek ? — Nem. 

A mai drámákban ritkán van cselekmény-
egység és fejlődő  cselekmény, hanem helyettük 
csoportozatokkal találkozunk, panaszkodik Ke-
mény Zsigmond.1 Minthogy a regény hatott a 
drámára, kérdjük, lehet-e ez másként. Bizo-
nyára nem, de hogy a dráma itt is veszített 
tisztaságából, az bizonyos 

Tagadhatatlan, hogy vannak regények, a 
melyeknek meséje egészen egyszerű s ha ezek-
nek a tárgya is drámai, jóval nagyobb rokon-
ságot mutatnak a drámához mint azok, a me-

1 Szinművészetünk ügyében Tanulmányai II. k . 
202. 1. 



lyekről fentebb  szólottunk. Azonban vegyük te-
kintetbe, hogy a regény természete inkább kí-
vánja a bonyolultságot mint az egyszerűséget 
s igy ezek tulajdonképen a saját természetüket 
tagadják meg. 

Jósika valóságos megvetéssel nyilat kőzik 
az ilyenekről. A történeti regényben pld. egé-
szen mást vár az ember, mondja, mint a mit 
a napjainkban divatozni kezdő, kötetekre ki-
nyújtott egyszerű mesécskékben talál, a melye-
ket regényczég alatt árulnak.1 

Nagyon tévedne azonban az, a ki az ilyen 
meséjű regényeket hasonlóknak venné a drá-
mához. Látni fogjuk,  hogy az eddig tárgyalt 
szempontokon kívül egyéb különbségek is van-
nak a regény meséje és a dráma cselekménye 
között, a melyek e fejezet  elején érintett alap-
tulajdonságaikból következnek. 

Nevezetesen a második különbség a tár-
gyalt események e'rendezésében nyilvánul. A 
regényírót az idő egyáltalában nem korlátozza, 
elébb történt eseméi^eket mond el később, fél-
beszakítja a legérdekesebb helyeken, hogy ujab-
bak szálát vegye fel.  Majd ide — majd oda 

1 Regény és regényitészet. 95. 1. 



nyúl, éveket ugrik át s visszamegy a múltba, 
midőn már a jövőben is járt. 

A drámaíró — mint fentebb  láttuk — ezt 
az időrendi össze-visszaságot cselekményének 
érdekesebbé tételére nem használhatja fel,  mert 
a néző szemei előtt folyván  le a dolgok, merő 
lehetetlenség is volna. 

Tehát a máskülönben alkalmas regényme-
séket is jórészt csak úgy lehet dramatizálni, ha 
az író először gondosan kibontogatja az egy-
máson keresztül-kasul szőtt szálakat s időrend-
be rakja egymás után. 

Erre az időrendre szükség van a drámá-
ban egy más okból is. A cselekedetek nagysá-
gát ugyanis indokaik szerint mérjük s nagysá-
guk szerint nő érdekük is. Másfelöl  a cselek-
ménynek szinét is az indokok adják meg. A 
gyilkosság rablási szándékból pld. gazember-
ség, de a gyilkosság a szabadságért, a hazáért 
más szinben tűnik fel,  az egyenesen k ö t e l e s s é g 
lehet. Hogy a szinpadon mennyire hibás az 
okok felöl  kétségben hagyni a nézőt, e^g lesz 
egy példát idéznünk. Sardou  Viktornak »A jó 
baratok« cz. vígjátékában Caussade két felvoná-
son keresztül folyton  keres valakit töltött fegy-
verrel. A néző azt hiszi, hogy a kit keres, az 
nem más, mint Terouane, feleségének  állítóla-



gos udvarlója. A néző tragoediát vár, a figye-
lem a legfőbb  fokig  feszül;  végre eldördül a 
lövés és Caussade behozza a színpadra a hul-
láját egy — rókának. Mons parturibat gemi-
tus immanes ciens. — At ille murem peperit. Ege-
ret szült a hegy. — Egy pillanatnyi nevetés két 
felvonásnak  az árán ! Vagy ha úgy tetszik : két fel-
vonás egy pillanatnyi nevetésért. 

A nézőnek ismernie kell az előzményeket 
előre, hogy az előtte legördülő cselekményt 
folyton  a kellő figyelemmel  kisérhesse s igaz-
ságosan Ítélhesse meg, egyszóval, hogy minden 
tagjában megértse. 

Tehát a cselekmény a mesétől a tények 
elrendezésére nézve is különbözik. 

Ugy de lehet regény, a melyben az ese-
mények drámai időrendben következnek egy-
más után. — A sok esemánynyel dolgozó regények-
ben ez nem fordul  elő, mert egyfelől  ritkán le-
het keresztül vinni, másfelöl  pedig a regény ma-
ga is sokat veszít érdekességéből általa. 

Leginkább megközelítik e tekintetben a 
dráma cselekményét a mérsékelt naturalizmus 
mesterei: egy Daudet  Alphons, egy Ohnet György, 
egy Dosztojew szki,  kik regényeikben lehető egy-
szerű mesét adnak, de a lélektani indokolásra 



helyezvén a fősúlyt,  meséjüket egyenesen drá-
mai menetűvé teszik. 

Ezeket aztán könnyebb is sikerrel drama-
tizálni s a Daudet »Ifjabb  Fromont és idősb 
Risler«-je nagyrészt ezért tartozik a legsikerül-
tebb dramatizált regények közé az egész világ-
irodalomban. Ugyancsak Daudetnek egy másik 
darabja, melyet szintén regényből dolgoztak 
át: »Sapho«,  nem érhet el oly hatást, mert cse-
lekménye szétfolyóbb,  megfeneklik  a párisi le-
gényélet rajzolásában s nem halad egyenesen a 
vég felé. 

Nagyon csalódnánk azonban, ha azt hin-
nők, hogy a fennebbiek  alapján a drámai cse-
lekménytől arkadiai egyszerűséget kell várnunk. 
A drámai cselekmény gazdag kell hogy legyen.1 

E gazdagságot azonban korántsem a sok sze-
mély lotás-futásában  kell keresnünk, hanem a 
»benső lelki állapotok változásaiban, a hely-
zetek különféleségében,  a leleményben és érde-
kes személyek akaratnyilvánulásaiban.*2 

Ezzel szemben a regényi mese gazdagsá-
gát első sorban az események bőségében keres-

1 Wackernagel:  Poetik stb. 185. 1. és EberJiardt  : 
Handbuch der Aesthetik 89. és k. 1. 

2 Eberliardt:  Handb. der Aesth. 89. cs k. 1. 



sük és találjuk meg s igy itt is nagy különb-
ségeket találunk a regény és dráma között. 

Körülbelöl ezek azok a nevezetesebb pon-
tok, a melyekben a két műfaj  itt eltér egy-
mástól. 

Lássuk, hogy mennyiben tudja ezeket ki-
egyeztetni Jókai  a maga drámává alakított re-
gényeiben 

»Az arany ember*-nek nagyon bonyolult, 
érdekes meséje van. 

Timár Mihály, a Brazovics Athanaz, ko-
máromi búzakereskecő alárendeltje hajón szök-
teti Magyarországba Ali Csorbadzsit és a leá-
nyát, kit a szultán háremébe akartak besorozni. 

Timár megmenti őket a vihartól, üldöző 
ágyunaszádtól, orsovai vesztegzártól, de nem 
tudja megmenteni Krisztyán Tódortól, a török 
és osztrák császár kémétől. Ez felismeri  a szö-
kevényeket. 

Ali Csorbadzsinak, hogy leánya megme-
neküljön, halnia kell: mérget vesz be; leányát, 
Tímárra bízza, hogy vigye Brazovicshoz, a 
ki a leány nagybátyja. Egyebet is rá akar bíz-
ni : a kincseit, de a halál meggátolja benne, 
csak egy részüket adja át neki, a nagyja a hajó 
fenekén  van. 

Timár kisértetbe jő. — Hatha maga jelen-



tené fel  a szökést s a kincset ? Egyharmada az 
övé len ne. «Eg} szerre milyen gazdag ember 
lennél — mondja magában. »A gazdag ember 
derék ember, a szegény ember pedig komisz 
ember.« — >Tehát csak hadd legyek én ilyen 
komisz ember« folytatja  s nem bukik el már a 
iegény elején. Timeát felviszi  Brazovicshoz; rá-
bízza a Csorbadzsitól kapott kincscsel együtt, 
miután útközben az elsülyedt hajóról is meg-
mentette. 

A leányt később se hagyja el; védi a Bra-
zovicsék otromba tréfáitól  s talán szereti is. 
Van oka rá : a leány szép mint egy elefánt-
csontszobor (Jókai kedvencz hasonlata), naiv 
gyermek ; midőn azonban kifejlődik  : SZÍVÓS szen-
vedélyre képes, ideálisan becsületes nő válik 
belőle ; aztán meg Timár az elsülyedt hajón 
megtalálta a kincset is. 

Mesebeli dolog. »Egész füzérek  szijjra hú-
zott gyűrűkből, miknek kövei brilliantok, zafírok, 
smaragdok; — karpereczek opállal, türkizze! 
rakva, gyöngyfüzérek  mogyorónagyságú sze-
mekből, egy nyakláncz csupa gyémántsolitai-
rekből és azután egy achátszelencze, melyet 
midőn felnyitott,  egy egész halmaz gyémánt és 
rubin villogott feléje  . . . az ékszerészek rit-
kaságai, a miket műszeretők egymásra árverez-



nek. — Végül négy tekercs gördült ki a zsák 
fenekéről,  egyet felnyitott  Tímár : ötszáz louis-
dor volt egyben.» 

«Egy kincs volt ott. Egy milliónyi érték.» 
A kisértet tolvajlásracsábítja. —«Roszat akarsz-e 
te Tímeával ?» 

«Netn.» 
«Hiszen nem akarod te megtartani a kin-

cseket magadnak, a mikre rátaláltál. Értékesí-
teni akarod azokat, szapoiítani, még többre nö-
velni s majd, mikor ezek alapján a második, a 
harmadik milliót is megszerezted, akkor odalépsz 
a szegény leányhoz és azt mondod neki: legyen 
mind a tied — és én is vele.» 

Tudjuk tehát, hogy miért érdeklődik Timea 
iránt. 

Ezután egyszerre gazdag ember lesz, házat 
is vesz magának. 

És ő mindezt úgy tudja csinálni, hogy be-
csületes embernek tartják. Kezében minden vál-
lalat mesés összegeket hajt: arany ember. — 
Gazember, de néha becsületesnek látszik. 

Brazovicsékat, a miért Tímeával rosszul bán-
tak, rettenetesen bünteti : megbuktatja őket ; Bra-
zovics maga belehala bukásba. Timár megveszi 
a házát s Timeának adja és — magát is rá-
adásul. 



Most már boldog lehetne, mert gazdag em-
ber, szerencsés ember. De Tímea nem szereti 
őt, szive a Brazovics leányának volt jegyese fe  é 
hajlik 

Ez a Kacsuka érdekes katonaalak : jelle-
mes ember, úri ember, jó szivű, igazán szerette 
va'aha Athaliet, de a mikor az szegény lesz, 
nem veszi el. — Szerencsésen van jellemezve. 

— Ugyan kapitány úr — sugá egyszer 
Athalie neki, mikor még vőlegénye volt, — csi-
náljon egy kis tréfát,  bolondítsa el egy kicsit ezt 
a gyereket. Kezdjen el neki udvarolni. Az sok 
mulatságra fog  alkalmat adni nekünk. Timea, 
te velünk ozsonnázol, ide ülsz a kapitány úr 
mellé.» 

Ez lehetett keserű tréfa,  lehetett gúnyos 
kötődés, lehetett hiú féltékenység,  lehetett gonosz-
ság, jegyzi meg a költő. 

«Meglátjuk, mi lesz belőle » 
A Timár szerencsétlensége lett belőle, a ki 

abban bűnhődik, a miben hibázik. 
Kezdetben rajongással csügg a feleségén  ; de 

az csak tiszteli őt: mély, titkos szenvedély tüze 
emészti őt a tisztért ; az urához azonban vé-
gig hű marad. Tiszteli, mert legnagyobb jóltevő-
jének tartja, de hideg iránta mint egy márvány-
kép, a melyhez mozdulatlan arczaannyira hasonlít 



Kértére házához veszi Timár Athaliet és 
az anyját, a szolgálóból lett nagyságosasszony-
nak kissé túlzott, de eleven színekkel festett  min-
táját. Sőt nemcsak hogy odaveszi, hanem fel-
ajánlja Athalienek a százezer forintot,  a mit atyja 
akart volt adni, kogy férjhez  c ehessen. Athalie-
nek azonban nem kell a vőlegénye. 

«En hozzá nőül nem megyek, hanem itt 
maradok Tímeánál cselédnek.» 

Timár pedig ez ajánlatnál anja gondolt, hogy 
semmi áldozat nem lesz részéről elég nagy a 
végett, hogy ez a két némber házától és Tímeá-
tól eltávozzék s hogy a daliás  kapitány a szép 
Athaliet nőül vegye.1 Athalie a háznál marad, a 
melynek — a mint Timár nevezi — védördöge 
lesz. Ez a leány megesküdt, hogy a mint elő-
ször látja meg Timeát Kacsukára mosolyogni, 
leszúrja. 

Hihetetlenül szenvedélyes nő; egész lényét 
emésztő bosszú tartja megszállva, melyet hűtlen 
vőlegénye iránt érez és Timea iránt, a kit bol-
dogsága megrontójának tart. Nem akarja meg-
ölni, e felöl  nyugton alhatik Timár, mert azt 

1 Szerzőnk e perczben valószínűleg arra gondolt, 
hogy Tímárt beleszerettesse Athalieba, de aztán úgy látszik, 
mást határozott. 



akarja, hogy éljen mind a kettő égve örökkön 
egymás után, el sohasem érhetve egymást a tiszt 
és Timea becsületessége miatt. 

Timea hideg Tímárral szemben s ezért Ti-
már gyanakszik reá, féltékeny  is lesz és sze-
retné, hogy alapja legyen gyanújának, hogy ha-
ragudni tudjon rá, el tudjon válni tőle ; de 
Athalie bizonyság a felöl,  hogy a nő becsületes. 

Tímárt beteg kedélye vigasz keresésére, fe-
ledésre hajtja. Mind a kettőt megtalálja a Senki 
szigetén a naiv kis Noémi mellett, a ki egy sze 
rencsétlen asszony leánya, a Terezáé. A leány 
szegény embernek tartja őt, Timár gyönyörköd-
ve csügg rajta : «van egy nő, a kinek az arany 
emberből nem kell az arany, csak az ember.* 

A senki szigeti boldogságot megzavarja azon-
ban a csavargó Krisztyán Tódor, ki valaha je-
gyese volt Noéminek és a kinek gonosz terveit, 
melyek a Terezáék kifosztására  irá nyítvák, Ti-
már megsemmísiti. 

Egyszer rá is lő Timárra, de nem találja. 
Az arany ember megkegyelmez neki és braziliai 
kereskedelmi gyarmata hivatalnokává teszi, hogy 
egyszer s mindenkorra megmeneküljön tőle. 
Krisztyán javulást, hálát igér és Braziliába megy. 
Timár tudja, hogy ott sikkasztani íog s gályára 
kerül. 



Most hát háborítlanok a senki-szigeti boldog 
órák, hónapok. 

Ezért szeretné Timár, ha Timea hűtlen lesz: 
Noémit akarná nőül venni. 

Valóban azt hallja egyszer Athalietől, hogy 
neje hűtlen és épen várja Kacsukát. Lesbe áll, 
de kétségbeesve győződik meg, hogy Timea 
csak azt köszöni meg neki, hogy férje  be-
csületét párbajban védte egy tengerésztiszttel 
szemben. 

A hős nem lát menekülést a hínárból, ön-
gyilkosságra gondol és lemegy a Balaton mel-
lett levő kastélyába a tettet végrehajtani. 

Itt új fordulatot  vesz a mese. 
A rágalmazó tengerésztiszt nem más mint 

Krisztyán Tódor, a ki időközben csakugyan sik-
kasztott Braziliában, gályára került s onnan meg-
szökve elhatározta, hogy bosszút áll Tímáron. 
Komáromban is őt kereste,, de nem találta ; most 
ide jött utána. Kezébe keríti a Timár fegyverét 
s kényszeríti vele, hogy adja át neki ruháját, 
pénzét. Timár engedelmeskedik. 

Krisztyán magára szedvén a Timár ruháit, 
zsebébe rakván óráját, tárczáját, Tihanynak in-
dul, hogy az ottani apátság levéltárába tegye le 
a leveleket, .a melyekben az aranyembert le-
leplezi. 



Ez azonban nem történhetik meg, mert 
útközben a jég alá bukik. — Tavaszra felismer-
hetetlen holttestet vet partra a víz, rajta a Ti-
már ruhái, zsebében a pénze, órája s a szét-
ázott olvashatatlan vádlevél. 

Nagy fénynyel  temetik el — Timár helyett. 
Timár maga a Senki szigetére megy s ott 

* boldog életet élve végleg letűnik a cselekvés szín-
padáról. 

A drámában még megjelenik egyszer, hogy 
megmentse Timeát Athalietől s azután háborít-
lan életet él — az emberi kor legvégső ha-
táráig. 

Az aranyember meséjével bővebben fog-
lalkoztunk, még pedig kettős okból. Bebizonyít-
ható általa mindaz, a mit fentebb  mondottunk. 
Érdekes és jó regénymese. Jókai a magyar iro-
dalom legkiválóbb mesemondója. Hozzáfogható 
nem volt soha s nincsen ma sem. 

Másodszor fényesen  kimutatható rajta, hogy 
a jó regénymese igen távol áll a jó drámai cse-
lekménytől. 

«Az aranyember* meséje ugyanis széles 
keretekben mozog, elágazó, a főérdek  nem ki-
zárólag a Timár Mihályé. 

Itt külön története van Tímárnak, külön 
Athalienek, Tímeának, Krisztyán Tódornak, a 



Brazovics-háznak, külön története a Senki szi-
getének és Komáromnak. De hát nincsenek-e 
ezek összekötve egymással ? Igenis, össze van-
nak bogozva, úgy hogy az egy regénynek egé-
szen kielégítő, de vájjon olyan egészet képez-
nek-e azok, mint Bánk bánban a Melinda és 
Magyarország sorsa, a mi együtt teszi Bán-
kot gyilkossá? Vájjon nem más czélokra tőr-e 
Athalie mint Timár s vájjon nem lehetne-é két 
külön történetre választani a darabot, h i a nem 
elég erős szálakat elvágjuk? — Mi szükség van 
itt erre a szerencsétlen szenvedélyes leányra, a 
ki az egész darabon keresztül gyötri magát s 
mikor végre tenni akar valamit, akkor megjele-
nik — mint egy mindenható isten — Timár, és 
ledöfi?  Semmit sem cselekedett, a darab me-
netét hátráltatta csak. 

A regényben egészen helyén van, ott új 
viszonyokat teremt s ezért előnyös is, de a drá-
mában felesleges.  — Avagy történik-e valami a 
darabban miatta vagy általa ? 

«Az aranyember* meséje tele van gyúrva 
eseményekkel, a melyek nem előmozdítanak, ha-
nem csak megvilágítanak, a melyek nem oko-
zatok és okok s így nem szervileg tartoznak a 
drámai egészhez, hanem csak hozzá vannak bo-
gozva. 



Minthogy azonban van benne összeütkö-
zés, a mely úgy a hogy megoldást nyer ; mint-
hogy bizonyos folytonosság  észlelhető benne; 
minthogy a mese természete olyan, hogy hala-
dás látszik benne (Timea : kisleány, nagy leány, 
asszony), s minthogy ennek következtében a 
mozgás képzetét költi fel  a nézőben: kimond-
hatjuk, hogy meséje ha nem is drámai, de a drá-
maiság bélyegét hordja magán. 

A «Fekete  gyémántok»  ebben a tekintetben 
határozottan elhibázott mű. Cselekményében sem-
mi mozgás, semmi előhaladás, annál kevesebb 
folytonosság.  — Nem egyéb az egész csoporto-
zatok sorozatánál. 

Az első felvonásban  Berend Iván, a bá-
nyatulajdonos, megkéri Dirmák Évát, a szénta-
licskázó munkás leányt, a ki azonban kosarat 
ad neki. 

Ugyanebben a felvonásban  találkozik Be-
rend a Bondavári herczegnőkkel; homályosan 
látjuk, hogy Angéla valamiért szereti. 

Ő azonban alkalmat ad rá, hogy elvegye a 
lányt Salista nerczeg. 

Említés tétetik Berendnek fővárosi  szerep-
léséről, holmi sikerült felolvasásról.  Ugyanebben 
a felvonásban  Évát megszökteti Kaulman Félix, 
a bankár. 



A II. felvonásban  Éva már mint kész nagy-
világi hölgy jelenik meg előttünk; hogy miképen 
lett azzá, senki sem tudja, ha nem olvasta a re-
gényt. 

A III. felvonásban  egy főpróbát  látunk. 
Evelina (Éva) szinpadra készül; Kaulman az ő 
görög jelmeze és szépsége által akarja az idősb 
Bondavári herczeget a maga üzletének meg-
nyerni. Az egész nem egyéb mint egy elmés 
csoportozat. Megfejtése  : Éva nem bukik el, bár 
Evelina lett belőle. 

IV. felv.  A czime : «A kik mezitláb elfutnak  » 
Kaulman bukását adja elé s azt, hogy Éva is-
mét szegény leánynyálesz. Csoportozat; értelme: 
Evila ismét Éva lesz, azaz szegény leány, de be-
csületes marad. 

V. felv.  Berend Iván eloltott egy égő tár-
nát (a IV. és V. felv.  között); a munkások üd-
vözlését fogadja. 

Fényes csoportozat: a Berend apotheozisa. 
VI. felv.  Iván a tárna eloltásáért Salista 

herczegtől egy kerek milliót kap, kapja azonkí-
vül a bondavári sirbolt kulcsát, a melyben a 
véletlen szerencsétlenség folytán  tűzhalált halt 
Angéla nyugszik s megkapja végül a Dirmák 
Éva leányzó kezét is, a melyért az egész da-
rabban egy lépést sem tett. 



Ilyen cselekmény mellett a szinpadon semmi 
élet sincs. 

A « Gazdag  szegények*-nek  nemcsak cselek-
ménye, de meséje sincs, a mint erre fentebb  rá-
mutattunk. Azegész egyjó humorral megírt életkép. 

Ilyenformán  a Jókai dramatizált regényei 
az egy Aranyemberen kívül kevés drámai érték-
kel bírnak. 

Ezen nem is csodálkozhatni, ha a Jókai 
meséire csak egyetlen pillantást vetünk. 

Meséi a rögtönzés bélyegét viselik magu-
kon, úgymond írónk egyik ismertetője,1 szeszé-
lyesen csaponganak, hatásokat keresnek, költői 
következetességei nem fejlődnek. 

Láttuk, hogy a dráma egészen máskép várja 
és követeli a következetességet mint a regény. 

Eszünk ágában sincs elvitatni írónktól a me-
seszövés nagy tehetségét, de azeddig elmondot-
takból eléggé világos, nogy regényei között alig 
találhatnánk olyanra, a mely sikerrel volna dra-
matizálható, bármily fényesen  van is kidolgozva 
a meséje. 

Általában véve a regény legerősebb s leg-
rombolóbb hatását a drámai cselekményre tette, 
a mennyiben meglazította, a szakadozottság jel-

1 Péterfi  Jenő: «Jókai Mór.» Bp. Sz. 1881. évf. 



legével látta el s mintegy felhígította  az által, 
hogy lazább összefüggésben  levő tényekkel hal-
mozta el. 

Mindezeket bővebben fogjuk  látni követ-
kező szakaszunkban, a mely műfajaink  szerke-
zetéről szól. 



A SZERKEZET. 

A mese és cselekmény természetével szo-
ros összefüggésben  van a szerkezet, jelen feje-
zetünk tárgya. 

A dráma előadásra szánt mű s ezért ke-
rekded, egységes szerkezetet kiván, melyben 
semmi feleslegnek,  semmi hiánynak nem szabad 
lennie. E tekintetben teljesen összevág a szónoki 
beszéddel, a mely szintén előadásra szánt mű s 
a melynek szerkezeti törvényei szintoly határo-
zottak mint a drámáéi. 

A rájok vonatkozó szerkezeti törvények ki 
vannak merítve, úgyszólván jegeczesedve vannak 
már s mi nem is foglalkoznánk  velők, ha ösz-
szehason^'tásokat nem kellene tennünk. 

Az egység kezdetet, közepet, véget kiván a 
drámában. Minthogy pedig benne az időrend 



meg nem zavarható, ezeknek ily rendben is kell 
következniük egymás után. — Következhetik-e ta-
lán valahol a kezdet a közép után is ? kérdez-
hetné valaki. — Látni fogjuk,  hogy a regény-
ben megtörténik ez s nem is olyan lehetetlen-
ség, mint a milyennek látszik. 

A drámai cselekményben tehát három részt 
különböztetünk meg, a melyek szoros logikai 
és idői rendben következnek egymásután; ezek: 
• a kezdet, a melyet expositiónak  nevezünk ; 2. 
a zép, melyet összeütközésnek mondunk, de 
helyesebben a küzdelem,  nevet adhatjuk neki; és 
3. a vég, melyet megoldásnak  nevezünk. 

A drámai cselekménynek e három tagját 
minden valamire való drámai műben megtalál-
juk s ezért a drámai művek nagy hasonlóságot 
mutatnak a szintén hármas tagoltságú szónoki 
beszédhez. 

A regényben ez másként van. A mint lát-
tuk, az elbeszélő műfaj  s így a regény is, az ese-
ményekre helyezvén a fősúlyt,  az eseményeket 
tetszése szerint csoportosíthatja s az okozatok 
okát — tehát a következmények előzményeit — 
utólagosan is elmondhatja, ha az érdekesség pld. 
úgy kivánja. 

E mellett a regény kedveli a kitéréseket 
(episodokat), a melyek gyakran csak annyi ösz-



szefüggésben  vannak a mesével, hogy valamit 
megvilágítanak belőle; sokszor meg épen semmi 
közük hozzá. Jósika — igen helyesen — azt 
tartja, hogy a kitérések a tört. regény fontos 
diszei és szépségei.1 E véleményen legfentebb 
annyi a módosítandó, hogy nemcsak a történeti 
regény, hanem a többi is kedveli a „kitérése-
ket" s általában a kicsapásokat. 

Mind ennek az oka abban rejlik, a mit 
Wackemagel  fejez  ki, midőn nem habozik ki-
mondani, hogy a regény iránya nem egyenes ; 
szereti a művészi, a mesterséges bonyolítást, a 
melyben csak egyetlen egységnek kell lennie, 
egy eszmének (ideának), a melynek a regény-
író mindennel szolgálni tartozik.3 Ez eszme, he-
lyesebben : e vezéreszme szolgálatára minden 
eszközt megragadhat a regényíró : bebizonyítá-
sára tetszésszerinti eseményeket halmozhat fel 
tetszésszerinti rendben. Csak egyet követelünk 
tőle: hogy művészettel dolgozzék. 

Ezért a regény szerkezetének is vannak 
bizonyos törvényei, ha szabadabbak is a drá-
maiaknál. — Jósika  e tekintetben indokolatlan kü-
lönbséget tesz a történeti és társadalmi vagy 

1 Regény és regényitészet. 96. 1. 
2 Poeik. stb. 250. 1. 



korregény között, a mennyiben a történeti re-
génynek szabadab szerkezetet követel.1 A példák, a 
melyekre támaszkodnunk kell, nem igazolják a 
Jósika követelését s szerkezet tekintetében nincs 
miért különbséget tennünk a regény-fajok  kö-
zött. Elég szabad az mindenik. Az eseményeket 
czéljához képest — legfőképen  az érdekességre 
ügyelve — ezer meg ezer módon rendezheti el 
a regényíró. 

Bármily szabad is azonban a regény szer-
kezete, a hármas tagoltságot mégis feltalálhatjuk 
benne ; a regénynek is van ugyanis kezdete, kö-
zepe és vége, más szóval a benne előforduló 
bonyodalom szokottabb állapotokból bogozódik 
össze s aztán megoldódik. 

Lássuk e részeket rendre. 
A.) Szóljunk először a drámai expositióról 

és a regény elejéről,  vagyis a küzdelem és bonyo-
dalom alapjairól. 

A drámai  cselekménynek tulajdonképeni 
alapja az expositio. Ebben vannak elhintve a mag-
vak, a melyekből gyors növéssel a drámai küz-
delem hatalmas törzse fog  kinőni. 

Megismerjük belőle és általa a cselekvésre 
induló személyeket, körülményeiket, terveiket, 

1 Regény és regényitészet. 100. 1. 



óhajaikat, gondjaikat,1 röviden: a drámai műnek 
vagy közelebbről meghatározva: a drámai küzde-
lemnek alapjait. 

A milyen az alap, olyan az épület. 
A drámai mű sikerében így igen jelenté-

keny része van az expositiónak; a küzdelem 
csak annyiban lehet érdekes, megragadó és mély, 
a mennyiben az expositio megengedi. Mig azon-
ban a küzdelem alapjai vannak lerakva benne, 
addig hatással van, még pedig jelentékeny ha-
tással, a drámai mű befejezésére  is, tehát a meg-
oldásra. 

Wackernagel2 kérdés-nek  nevezi áz expo-
sitiót, a melyre a feleletet  a megoldás van hi-
vatva megadni. A megoldás tehát egyszerűen a 
felelet  e kérdésre. — A milyen a kérdés, olyan 
a felelet,  — mondja a közmondás. 

De nincs miért tovább időznünk e helyen; 
legfeljebb  annyit kell még megjegyeznünk, hogy 
az expositio feladata  az lévén, hogy a nézőt elké-
szítse az előtte megindulandó cselekmény meg-
értésére, ezért világosnak és lehetőleg rövidnek 
kell lennie ; minthogy azonban a cselekmény 
ifártt  való érdeket is fel  kell ébresztenie, nem 

1 Lásd Wackernagel:  Poetik stb. Í88. 1. 
2 Poetik, Rhetorik u. Stilistik. 1Ö9. 1. 



szabad mindent elmondania. A következendőKet 
sejtetni, se többet, se kevesebbet nem mondani 
mint a mennyi épen elég erre; ezek mellett az 
egész mű alapját hordozni : mindenesetre oly 
nehéz és fontos  feladat,  a mely az expositiót a 
drámai siker igen fontos  tényezőjévé teszi. 

E fontosság  még inkább kitűnik, ha emlé-
kezetbe idézzük a drámai cselekmény törvényes 
rendjéről mondottakat. —Megkisérlettük ugyan-
is kimutatni, hogy a dráma természete a kérlel-
hetetlen oki és okozati rendet követeli. Ez okok 
és okozatok közül az e'ső csupán ok, a többi 
okozat és ok is egy személyben, az utolsó pe-
dig csupán okozat. Mindezek időrendben is így 
következnek egymás után 

Közülök az első tény, tehát a kezdő ok, a 
mely mintegy megindítja a dráma aládörgő la-
vináját s a melyet csupán mint okot kell fel-
fogni,  az expositióban van. Ennek helyesen ki-
mért erejétől és valószínűségétől függ  a termé-
szet törvénj'ei szerint minden belőle következő 
eredmény s igy minden drámai mozzanat. 

Egyről azonban még sem szabad megfeled-
keznünk. Azt mondják, hogy egyenlő okok egyenlő 
eredményeket szülnek. Ez csak részben igaz. A 
physikai és erkölcsi vi'ágban is csak akkor szül-
nek egyenlő okok egyenlő eredményeket, ha a 



körülmények  is egyenlők, a melyek között hatá-
suk érvényesül. 

Ezért az expositio is nem csak a drámai küz-
delmet megindító s a drámai megoldást magá-
ban foglaló  okot (vagy okokat̂ ) kell hogy elénk 
tárja, hanem híven feladatához,  mely szerint a 
következendőket sejtetnie is kell : magában kell 
foglalnia  a körülményeket is, melyek közt az 
okok hatnak, a talajt, a melyen a drámai cselek-
mény lavinája alá fog  gördülni. Egyszóval az 
expositiótól a drámai jellemek alapjait, de a cse-
lekvő személyek jellemének alapját s részben vi-
szonyait is várjuk. 

Bővebben indokolnunk ezeket aligha szük-
séges ; elég példaképpen rámutatnunk arra, hogy 
a «Bánk bán» tragédiája csak a Bánk jellemével 
s az ország akkori állapotával folyhat  le úgy a 
mint megíratott. Más jellemmel ugyanazon indo-
kok alapján más cselekmények történnek vala. 

Rámutatván ennyiben a drámai expositio 
fontosságára  és időrendi helyére, térjünk át a 
regényre. 

Első tekintetre is fel  kell hogy tűnjék a két 
műfajnak  ebben a pontban való különbözése. 

A drámánál elengedhetetlen az erős expo-
sitio. A regénynél alapjában s a szó szoros ér-



telmében véve nincsen. Gottschall1 szerint a re-
gény kezdete egyenesen a mozgalmas életbe ve-
zeti az olvasót. 

Gondoljunk csak kedves regényeink elejére. 
Egyszerre új arczokkal ismerkedünk meg, 

új helyzetekkel és bonyodalmakkal, a melyek 
felett  csodalatos, a szemnek jól eső félhomály 
borong s benne távoli tárgyak halvány világú 
körvonalai derengenek. Alakok* jelennek meg 
előttünk, a melyek már cselekszenek, küzdenek 
a nélkül, hogy e cselekedetek és küzdelmek okai 
és méretei világcsan á'lanának előttünk. 

Ez azonban csak egy ideig van így. A ho-
mály l a s s a n k é n t oszlik; egy-egy helyt világo-
sabb foltok  tünedeznek fel  s mi olykor tiszta 
bepi l lantást vethetünk a dolgok méhébe, — in na-
turam rerum. Mintha é r c z o l v a s z t ó kemeneze 
előtt állanánk, azt a hatást teszik ránk a jól 
kezdődő regények. Belölről egy-egy hang tőr ki, 
egy egy sistergés, az olvadó é iGzkövek megrok-
kanásának sajátságos robaja. Mindezekről csak 
se j te lmeink vannak. 

Egyszóval kész forrongás  előtt állunk, a 
melyet nem ismerünk. — A gépész alkalmas 
időben megnyit egy-egy kémlőnyilást s ekkor 

1 Poetik. 179—180. 1. 



aztán beláthatunk az izzó, forrongó  érez-és láng-
tömegekbe. 

A nyilás azonban csakhamar bezárul; új 
forrongás,  új hangok, ujabb robajok, ujabb inger 
következnek. 

Kértünkre a mérnök aztán megmagya-
rázza a bent kavargó elemek rendjét és törvényeit. 

Igy vagyunk a regénynyel, a mely rendesen 
a bonyodalmak közepébe állít be. 

Igen természetes már most, hogy e bonyo-
dalmakat meg kell értenünk, a jellemeket, a me-
lyeket nem ismerünk, meg kell ismernünk. Ez is 
bekövetkezik. De már az úgy van, hogy a re-
gény kedveli a regényest s a fentebb  említett 
félhomály  nagyban emeli az elbeszélt esemé-
nyeknek regényességével együtt érdekességét is. 
Azért egyáltalában nem szerencsés regény az, a 
melyben minden előzmény előre el van mondva 
s a regényírók — dicséretükre legyen mondva 
— nem is igen igyekeznek rá. 

Természetesen eljön az ideje a regényben 
is annak, hogy a mozgató okokat megismertesse 
az író az olvasóival. Ez a megismertetés ilyen 
formán  rendesen bele van olvasztva a bonyo-
dalom keretébe. Az író épen ott adja vagy 
adatja elő, a hol regényének jól felfogott  érdeke, 
helyesebben : érdekessége kivánja. 



Van tehát a regény szerkezetében is expo-
sitio, ez bizonyos, ez azonban legalább is a leg-
több regénynél bele van olvasztva a bonyoda-
lomba mint a rajz nál a mese egy-egy jelenet 
keretébe. Ezért a regény expositióját legtalálób-
ban lappangó  (latens) expositiónak nevezhetnők. 

Van az itt kifejtett  ok mellett egy másik 
oka is annak, hogy a regénynél nem lehet szó 
drámai tisztasággal kiváló és előrebocsátott ex-
positióról. 

B.) Ez ok már a regénybeli bonyodalom  ter-
mészetében rejlik s ugyancsak alaposnak ne-
vezhető 

Az első és fő  különbség ugyanis, a mely 
ebben a tekintetben elválasztja egymástól a két 
műfajt,  abban áll, hogy a dráma egyetlen ösz-
szeütközést tárgyal, fejleszt  és old meg, mig a 
regény a bonyodalmak egész sorát öleli fel.  Eb-
ben a tekintetben a drámához csak a novella 
hasonlít, s mennyiben az is egyetlen bogot köt 
és old meg.1 Ezért szerkezeti tekintetekben no-
vellából sokkal könyebb is drámát alkotni mint 
regényből. 

A regény közepe,  úgymond Gottschall,  a ki-

1 Lásd: Greguss  Á. : Magy. költés.ett. 112. 1. és 
Gottschall:  Poetik. 173 -174. 11. 



fejlés  új eszméit tárja fel  előttünk s ujabb ösz-
szeütközéseket hoz napfényre.  Itt egyet megold, 
amott ujat köt. Mindezeknek a regény közepén 
való teljes megoldása azonban meglehetősen 
koczkáztatott vállalat. Nem szabad egymástól 
egészen elválniok s legalább is közük kell hogy 
legyen a végső kifejléshez.  Ez újból kezdett bo-
nyodalmakat mintegy apró adósságoknak, váltók-
nak tekinthetjük, melyeket az írónak regénye 
végén be kell váltania.1 

Már ha ez így van, világos, hogy a re-
gény expositiója nem bocsatható előre s külö-
nösen nem válhatik el a bonyodalomtól, mint-
hogy annyi az expositio, a hány a bonyodalom. 

Vannak azonban egyszerű mesével rendel-
kező regények is, ez bizonyos ; ilyen például a 
Dosztojewszlri  Raszkolnikowja, Ohnet Bányája, 
Daudet  Ifjabb  Fromont és idősb Rislerje, Tolstoj 
Kreutzer-Sonátája ; sok tekintetben s különösen a 
drámai folyamatosság  miatt ide számíthatók a 
Kemény  Zsigmond művei is ; ezek inkább is ösz-
szevágnak a drámai szerkezettel. 

A regény azonban természeténél fogva  in-
kább szereti a fent  vázolt bonyolultságots azért 
e tekintetben is eltér a drámától. 

* Poetik. 179—180. 1. 



C) De meglehetős, bár nem ily nagy kü-
lönbség vehető észre az utolsó szerkezeti ténye-
zőben, a megoldásban,  illetőleg a befejezésben  is. 

«A drámában ez az a pont, a mely felé 
minden törekszik, a melyben minden azelőtt kö-
tött bog megoldódik. Ez tehát a próbaköve nem-
csak a főszemély  egységének — úgymond Wacker-
nagel1 — hanem az egész cselekmény egységé-
nek is. 

A megoldásban ismét helyreáll a megbon-
tott egyensúly s a hős győz vagy bukik. 

Minthogy a dráma itt sem tagadhatja meg 
természetét, a megoldás egyenesen kell hogy 
következzék az előbb lezajlott küzdelem termé-
szetéből és mélyéből s nagyobb igazságot senki 
sem mondhat mint Gottsckall,  midőn azt állítja 
hogy a dráma befejezése  akkor legrosszabb, 
ha az összeütközést vagy a csomót eddig isme-
retlen adat dönti el, illetőleg oldja meg.2 

Ebben a pontban aztán, bármily szabad is 
különben a regény szerkezete, nem térhet el a 
drámáétól. Mert ha eltérne, ha megoldását nem 
az előzőleg elbeszélt bonyodalmak termeszétéből 
merítené : úgy mind az, a mit addig beszélt el, 
felesleges  volna. 

1 Poetik, Rhetorik stb. 186—187. 1. 
2 Poetik. 187. 1. 



Főkövetelmény tehát a regénynél is a ter-
mészetes megoldás, a megoldódás,  a mely ab-
ban rejlik, hogy magva a bonyodalmakban le-
gyen, vagyis hogy a bonyodalom önmagában lelje 
megoldását. A megoldás olyan kell hogy legyen, 
hogy az addig lefolyt  bonyodalmakkal a követ-
kezmény, az okozat viszonyában álljon. Ez a 
viszony természetesen némelyik előzményhez 
szorosabban fűzi  mint a másikhoz, de egészen 
idegennek egyikkel szemben sem szabad lennie. 

Fordulnak elő a regényben kitérések (epi-
sodok) is, a fő  eseményekkel párhuzamosan ha-
ladó történetek, párhuzamosan vagy ellentétül 
festett  viszonyok. Ezeknek is legalább vonatko-
zással kell lenniök a befejezésre 

Ezekből világosan látszik, hogy mily fon-
tos a regény befejezésének  helyzete az egész mű 
szerkezetére nézve. Sokszor ez az egyetlen bog, 
a mely összefűzi%az  ezer meg ezer szálat, amely-
ből a regény szőve van. 

Az erős drámai vég, tehát az, a mely Ke-
mény Zsigmond szerint valamely látható tény-
ben nyilatkozik, nincs ugyan kizárva a regény-
ből, de a mint Gottschall  megjegyzi, a regény 
'általában véve nem végződik oly szükségszerűen 
mint a dráma. Szerinte általában felvehető  tör-
vény, hogy a regény szerencsésen végződik, mint 



az eposz. Sőt vannak regények, melyek termé-
szetüknél fogva  soha be nem fejezhetők,  a milyen 
pld. Immerman-n  ak «Epigonok*  czimű műve, 
melynek tárgya az embernek és a társadalomnak 
tovább képződése. Ez a folyamat  pedig — tudjuk — 
soha be nem végződik ; tehát a róla szóló re-
gény vége előtt félbeszakítandó  . A regény te-
hát, — igy fejezi  be tanulmányát a szerző. — 
általában  véve ott végződik,  a hol a benne tárgyalt 
lét  regényessége  (romantikája)  megszv <k s prózája 
kezdődik.1 

Ha azonban a két műfaj  befejezése  hasonlít is 
egymáshoz, vagy jobban mondva hasonlíthat is bi-
zonyos esetekben : nem szabad megtennünk ösz-
szehasonlításainkat Kemény Zsigmond következő 
észrevételének meghallgatása nélkül: 

«A regényben nem okvetlen szükség, hogy 
a katasztrófa  jellemző, erős és tényben mutat-
kozó legyen ; mert itt a költői igazságszolgálta-
tásnak bágyadtabb, halványabb, kevéssé csattanó 
vagy épen csak egy bölcseimi észleletben nyugvó 
nemeivel is czélt lehet érni. A regényben köny-
nyen motiváltathatik egy kedélyállapot, melyben 
látható tények nélkül is nemezis rejlik. Igy pl. 
a gazdagságra törekvő, mig dús lesz, elveszti a 

1 Lásd: Gott8cliall.  Poetik. A regényről szóló fejezet. 
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kéjérzést, a vétkes, ki bűn által nyerte nő-
jét, nem tud többé mosolygani, szeretni, álmod-
ni stb.1* 

Természetes, hogy a fentebb  elmondottak-
kal egyáltalában nincs kimerítve mindaz, a mit 
műfajaink  szerkezetéről mondani lehet, de ne-
künk csak azokat a pontokat kellett kiemel-
nünk, a melyekre itt összevetésünkben szüksé-
günk volt. 

Világos ezekből három dolog. 
Világos először az, hogy az expositio fel-

tétlenül különböző. Mig a drámában előre van 
bocsátva, addig a regényben el van rejtve, 
mondhatjuk bátran : el van hintve a bonyoda-
lomban. 

Világos másodszor az, hogy mig a dráma 
egyetlen összeütközést vezet egyenes irányban a 
kifejlés  felé,  addig a regény a bonyodalmak egész 
sorát öleli fel. 

Világos harmadszor az, hogy a regény-
nek befejezése  általában véve kevésbbé hatá-
rozott és kevésbbé hordja magán a szükségsze-
rűség bélyegét. 

Ezekből látszik, hogy a regény szerkezet 
tekintetében nem oly kristályszerű mint a dráma, 

1 Eszmék a regény és dráma körül. Tanulmányai II 
k. 129-130. 1. 



következőleg a drámára csak zavarólag hatha-
tott. Közelebbről: megzavarta a mai dráma szer-
kezetét s ha tekintetbe veszszük a bonyodalomról 
mondottakat, világosnak látszik előttünk, hogy 
legfőképen  megzavarta a drámai egységet. Ez 
nem megvetendő eredménye a regény hatásának; 
ennek kell köszönnünk azt a sok elbeszélést, a 
melyeket a cselekmény folyamán  beszélnek el a 
történő dolgok indokolásául, a néző unalmára 
és a cselekmény akadályozására. Világosan és 
egyszerűen következik ez a fentebbiekből;  nem 
is lehet másként. 

Lehet-e azért regényből drámát szerkesz-
teni ? 

Ha egy kissé makacsok vagyunk, azt vá-
laszolhatjuk erre a kérdésre, hogy lehet.  Lehet, 
mondhatják a dramatizálok, mert ime szerkesz-
tünk: sőt jót is lehet alkotni. 

Jól van, igaz. — Tegyük fel,  hogy a fen-
tebbi fejtegetés  kiemelte a lényeges különbsége-
ket ; vagy mondjuk : jőni lbg, a ki helyesen és 
pontosan fogja  kieme'ni őket. 

A regénydramatizálónak már most nincs 
egyéb kötelessége mint elenyésztetni a regény 
ellentétes szerkezetbeli tulajdonságait. Tegyük 
fel:  kiválasztja az expositiót a bonyodalom szá-
lai közül s előrebocsátván cselekménynyé ala-



kítja, a mi amott mint elbeszélés szerepelt; okká 
teszi, a mi amott magyarázat volt. Eldobja a re-
gény száz bonyodalmát s megtartja a legfőbbet 
vagy a legfőbbeket.  Ha a befejezés  drámai volt: 
meghagyja érintetlenül, ha bölcseimi volt: drá-
mai befejezést  keres neki. 

Ez valóban helyes út, de hogy nem fá-
radság nélküli, talán eléggé világos az elmondot-
takból. Mint történeti tényt azonban fel  kell em-
lítenünk, hogy nem tudunk találni dramatizált 
regényt, a mely ily elvek követésével volna a 
szó szoros értelmében drámává  gyiirva 

Ezért fentártjuk  fennebbi  állításunkat: a re-
gény megzavarta a drámai tiszta szerkezetet, meg-
rontotta a drámai egységet s tegyük hozzá : aka-
dozottá tette a cselekmény előrehaladását a foly-
ton szükségessé váló drámailag meddő elbesze-
lések által.1 

Ilyen elbeszélésekkel telve vannak a mai 
színművek, különösen pedig a dramatizált re-
gények 

1 Elbeszélések a drámában is fordulhatnak  elő, de 
csak úgy, ha az általuk a cselekvő személyekre tett be-
nyomás további cselekedetre sarkal; az az elbeszélés, a mely 
egyszerűen a dráma keretébe be nem foglalható  eseménye-
ket ad elő s a további cselekményre nincs befolyással,  drá-
mailag meddő elbeszélésnek nevezhető. 



De térjünk át Jókaira. 
Bírálói ugyancsak kevés hízelgőt monda-

nak az ő szerkezeteiről. Gyulai Pál 1 kiemeii, 
hogy működését át nem gondolt terv, laza szer-
kezet,  sok mesterkéltség, meglepetés, de csekély 
valódi bonyodalom jellemzi. Ugyanő helytelen-
nek tartja az «Egy magyar nábob» megoldását, 
minthogy Fanny gyermekágyban hal meg. — 
Ugyancsak laza szerkezettel vádolják e regényt 
azért is, mert különösen első kötete nem egyéb 
kitérések (episodok) soránál. 

Mindezek helyes észrevételeknek mondha-
tók ; csak egy kis hiba van bennük: rosszul vannak 
alkalmazva, mert a regény biralatánál korántsem 
szabad drámai  törvényeket  tartanunk szem előtt, 
a mint nálunk általában véve teszik. — A re-
génynek a laza szerkezet nem hibája, csak egyik 
általános  tulajdonsága.  Ha a Gyulai törvényei sze-
rint birálnók meg pl. a «Hiúságok  vásárátugyan 
hova enyésznék el e kiváló regényalkotás. Igy 
részünkről hibának egyáltalában nem tarthatjuk 
pl. az «Egy magyar nábob* epizodikus termé-
szetét, annyival kevésbbé, minthogy minden epi-
sodja vonatkozással van a Kárpáthy János jel-
lemére s ezzel együtt az általa képviselt társa-

1 Jókai legújabb művei.Bp. Sz. Uj folyam.XIII.  k. — és 
Ujabb magyar regények. Bp. Sz. I. k. 1873. évf. 



dal mi osztály jellemének kidomborítására. Ez 
elég arra, hogy bármely episod regénybeli létjo-
gát biztosítsa. 

Ezért legyen szabad eltekintenünk a Gyu-
lai fentebbi  Ítéletétől akkor, midőn Jókainak a 
regényeiről szólunk. Midőn azonban szerzőnk re-
gényeinek drámai értékét mérlegeljük, csak kö-
vetkezetesek vagyunk, ha annál inkább hivatko-
zunk rá. — Jókai regényei  szerkezet tekintetében 
valóban nem szerencsés drámai  alkotások. Ennek 
oka egyfelől  a fentebb  mondottakban rejlik, 
másfelöl  azonban azokban a bűvészfogásokban, 
a melyekkel regényei bonyodalmát bogozza és 
megoldja. 

A gyönge indokolás a regénynek sem elő-
nye, de benne az érdekes meséért mégis inkább 
elnézhető ; a drámai művek azonban erős in-
dokolás, erős okozati és oki összefüggés  s az 
ebből folyó  szerkezetbeli egység és folytonosság 
nélkül legsarkalatosabb műfaji  törvényeikkel jő-
nek összeütközésbe. 

Vegyük már most rendre írónk dramatizált 
műveit. 

&Az arany emb:r» szerkezet tekintetében 
sikerültebb darabjai közé tartozik. Cselekmé-
nye gyors egymásutánban folyik  le. A regé-
nyétől annyiban tér e\ hogy sok dolog, a mely 



abban évek alatt történik, az itt egymásután 
foly  le. (Pld. a Brazovics-ház bukása, az árve-
rés már az I. felvonásban  megtörténik.) Ezt csak 
előnyéül lehet betudni. 

Leszámítva az ismételten előforduló  elbe-
széléseket, szerkezete ellen azt a kifogást  lehet 
tenni, hogy a Brazovics-ház és a Senki-sziget 
párhuzamosan folyó  története nincs eléggé ösz-
szekapcsolva egymással. Egyedül a Timár sze-
mélye fűzi  össze őket s ez a regényben elég 
.kapocs is, de a drámában nem mondható kielé-
gítőnek. Noémi pld. az előjátékot leszámítva 
nem is találkozik vetélytársával, Timeával. 

Alaposabb kifogás  alá esik azonban e da-
rab befejezése.  Tudvalevő, hogy a katasztrófá-
nak okvetlen a cselekvő személyek jelleméből 
kell következnie. De mit találunk itt? 

A sors úgy hozza magával, hogy midőn 
Timár meg akarta magát ölni, belefullad  a ked-
véért Krisztyán a Balatonba, még pedig úgy 
hogy előzetesen volt szives magára venni hő-
sünk előnyére az ő ruháit s ezzel alkalmat ad 
neki, hogy örökre eltűnjék a Senki-szigetére. 

íme itt végződik a Timár Mihály drámája 
— színműve, ha szabatosabban akarjuk magun-
kat kifejezni.  Kérdjük, van-e ebben drámai meg-
oldásból valami ? Nem is felelünk  rá. — Jókai egy 



mesterfogással  szépen elsikkasztotta az általa bo-
gozott csomót a nélkül hogy megoldotta volna. 

A Timár története tehát be van fejezve,  de 
nincs még a darab, mert többek dolgát kell még 
eligazítani. Ott van Tímeának, Kacsukának, (a ki a 
színdarabban jobb hangzás kedvéét Kadisa ne-
vet kapott) és Athalienek a dolga, egyszóval a Bra-
zovics-ház tragoediája. 

Timár még egyszer előjön a Senki-szige-
téről és — ismét a csodás véletlen — akkor 
toppan be a Timea szobájába egy rejtekajtón, a 
mikor azzal Athalie épen végezni akar, a mint 
egyszer megígérte volt. Timár megöli Athaliet, 
visszamegy Noémijéhez és így ők is. Timea és 
Kadisa is boldogok lesznek. — De vájjon meg-
nyugodhatunk-e abban, hogy egyedül Athalie 
bukjék, a ki úgy tudott szeretni mint senki e 
darabban, s a mi fő,  csak azért bukjék, hogy a 
többi becsületes ember boldog legyen? 

De vájjon megnyugodhatunk-e az erkölcsi 
tanulságban is, a mely ebből a megoldásból 
sugárzik ki ? Timár szereti Noémit, de hitvese 
van ; ezt elhanyagolja. Eddig rendben volna a 
dolog. Helyes, igazságos megoldás-e már most, 
hogy ez ember oly könnyen boldog iegyen ? — 
Kadisa (Kacsuka) elhagyja első jegyesét, a mi-



kor az szegénynyé lesz. Helyes, igazságos-e 
hogy ez ember is boldog legyen ? 

Naiv felfogásra  vall e kérdésünk, nemde ? 
mert a darab meséje úgy van szőve, hogy mind-
ezek kivánatosak legyenek, mert : Timea szereti 
Kadisát, de csak hálával és tisztelettel viseltetik 
Timár iránt; mert: Kadisa nem vehet el tiszt lé-
tére egy szegény leányt, csak egy gazdag nőt; 
mert: Timár szereti Noémit, de hidegTimea iránt; 
mert: törvényes uton nem akar elválni a felesé-
gétől, de regényesen eltűnni a szeme elől nem 
irtózik, s végül mert: Noémi szereti Timárt. 

Nemde, ezek olyan «mert»-ek, a melyek 
egy erős drámai véget szükségszerűvé tesznek. 

Ez kétségbe nem vonható s ha különben 
a megoldást ez okok idézték volna elő, félretéve 
minden erkölcsi tanulságot, magunknak is meg 
kellene hajolnunk a tények törvényes rendje előtt. 

Ámde mi oldja meg igy a csomót? Egy 
olyan körülmény, a mely egyáltalában nem függ 
egyik személy jellemétől sem s a mely egyszerre 
ront be a drámai cselekménybe, váratlanul, senki-
től sem sejtve mint valami bomba s szétrob-
bantja az épületet, a melyet a szerző addig épí-
tett. Krisztyán Tódor vigyázatlanságból a Bala-
tonba fullad  s ezzel utat ad Tímárnak a Senki-
szigetére. 



Regényben megjárja jobb hiányában az 
ilyen sorsfordulat  is, utóvégre ez is egy köriil-
mény, a mely hat a személyek cselekedetére ; de 
hogy drámában egy eladdig ismeretlen s még 
hozzá külső körülmény döntse el a küzdelmet: 
ellenkezik a műfaj  legsarkalatosabb törvényeivel. 
— Miért folyt  hát le akkor a megelőző küzde-
lem ? — Nemde feleslegessé  vált a maga egész 
teljességében, midőn a megoldás nem belőle kö-
vetkezett ? 

Hogy mennyire elhibázott ez a megoldás, 
hogy mennyit levon a dráma értékéből, azon-
nal belátjuk, mihelyt elgondoljuk, hogy mi törté-
nik vala, ha Krisztyán nem fullad  bele a Bala-
tonba épen akkor, a midőn oly erős lett mint 
Timár. 

E tekintetben helyesen járt volna el írónk, 
ha nem köti magát a regény befejezéséhez,  ha-
nem valami drámaibb, jellemben gyökerező ki-
menetelről gondoskodik vala. — Nem állott volna 
magára a világirodalomban. Dciudet  pl. «Ifjabb 
Fromont és idősb Risler» cz. regényének befe-
jezését egészen szabadon dolgozta ki a szinpad 
számára és senkinek sem juthat eszébe, hogy 
azért vádolja őt. — Itt annyi különbség mégis 
lett volna, hogy mig Daudet drámáját új befe-



jezésével csak gyöngítette,1 addig Jókai csak erő-
síthette volna a maga művét. 

«Az arany ember* tehát drámai szerkezet 
tekintetében elfogadható  küzdelemmel rendel-
kezik ugyan, de megoldása határozoitan elhi-
bázott. 

A «Fekete  gyémántok*-ró\  és a « Gazdag  sze-
gények»-vö\  szerkezet tekintetében jóval kevesebb 
jót mondhatunk. 

A «Fekete gyémántok» drámája feltűnő  pél-
dáit mutatja mindazon hibaknak, a melyekben 
egy dramatizált regény bővelkedhetik. 

Cse'ekményében tátongó hézagok vannak, 
s ezeket a szerző meddő elbeszélésekkel tölti ki. 
Holttestekből rakott halmok ezek az elbeszélé-
sek, a melyekben a drámai haladás untalan meg-
botlik. Fentebb volt alkalmunk kiemelni e darab 
szaggatott voltát, csoportozatokból összeállított 
cselekményét; ebben találjuk szerkezetének leg-
főbb  hibáját, a mely abból következik, hogy 
a szerző nem tudván, vagy nem akarván egyet-
len cselekményt kiemelni : minél több esemény 
összehordása által akart hatni. 

«A gazdag  szegények*  szerkezete már inkább 
1 Desirée t. i. azt mondja, hogy Fcrencz neki írta a 

Rislernének írott levelet s ennek bizonyságául egyszeri hal-
lomás után szórói-szóra el is mondja. 



drámai, a mennyiben egyszerűbb s így tisztább 
amazénál. — Az expositio világos, határozott: a 
szegények házába csak úgy veszik be az író 
hősét és hősnőjét, ha törvényes házasságra 
lépnek. 

A drámai küzdelem egyenesen ezen alap-
szik: tehát összekelnek; de előbb pénzt kell sze-
rezniük az esküvő csekély költségeire. És rnidőn 
e pénz összekerül és ők bejutnak a szegények 
házába : kész a befejezés. 

íme, mily következetes, mily tiszta szerke-
zet ez, mily erős és szé'es az alapja, mily gaz-
dag a küzdelme s mily drámai a befejezése! 

Valóban, nagyon is telítve kell lennie ami 
korunknak a regény Ízlésével, hogy ily darabot 
még csak színpadra is merészelnek bocsátani. 
A műbirálat — talán személyi tekinteteknek, ta-
lán a kor divatjának hódolva — ha nem is húnyt 
szemet e hibák előtt, de egyhangúlag megbo-
csátotta neki a benne szereplő alakok művészi 
rajzolásáért, a darabon elömlő játszi hangulatért, 
a humoráért ; — nekünk azonban engedtessék 
meg, hogy ezzel befejezzük  mondani valóinkat 
róla, mert ime a tárgyilagos műbirálat súlya alatt 
egyszerűen összeesik mint egy üres zsák. 

Bármennyire hatott is a regény a mai drá-
mai ízlésre; bármennyire elváltoztatta is a dráma 



egyes sajátságait: soha idő nem lesz, melyben 
az ily darabok hatással kerülhetnek a színpadra, 
minthogy minden műfaj,  a melyből a cselek-
mény hiányzik, kívül esik a dráma határain s 
közéjük semminemű ízlésnek hatalma soha be 
nem hurczolhatja. 



VI. 

A HŐSÖK. 

Oly fejezethez  értünk, a melynek tárgya 
kimeríthetetlennek mondható. Sokat és sokszor 
írtak a drámáról műbirálóink s legtöbbet a jel-
lemekkel foglalkoztak.  Ez természetes is. A drá-
mai épületnek alapja egyedül és kizárólagosan a 
jellemre van lerakva, más szóval a drámai cse-
lekmény a cselekvő személyek jellemében gyö-
kerezik. 

Ez alapból kiindulva állapították meg a 
drámai személyeknek és jellemzésnek törvé-
nyeit. 

Nehéz volna mindazt elmondanunk itt, a 
mi érdekest és jellemzőt a két műfaj  szereplő 
személyeiről s jellemzésükről elmondhatni; 
de úgy gondoljuk, hogy eléggé megfelelünk  fel-
adatunknak, ha sikerülni fog  a főszereplőkre  vo-



natkozó nevezetesebb elvi szempontokat állítani 
szembe egymással. 

Mint minden művészi alkotásnak, úgy mű-
fajainknak  is szükségük van építészeti közép-
pontra. 

Minthogy a drámai cse'ekmény hordozói 
az emberi jellemek, a drámai középpont sem 
lehet más mint egy ilyen jellem. Ezt köznéven 
a dráma hősének  nevezzük : »Ez a főhős  az, úgy-
mond Wackernagel, 1 a ki a főcselekményt  vég-
rehajtja vagy elszenvedi és így az egész cse-
lekményt a végmegoldásig vezeti." 

Kevés körültekintés után azonban meg-
győződhetünk, hogy ezt nem lehet ily mereven állí-
tani. A drámai cselekmény végrehajtásához, il-
letve elszenvedéséhez ép oly köze lehet a cse-
lekmény többi személyének is. Ha van Caesar-
nak köze Martius Idusához, úgy nem kevesebb 
köze van hozzá Brutusnak, Cascának és tár-
saiknak. 

Ha van köze Bánk bánnak a Gertrudis ha-
lálához, nem kevesebb köze van hozzá magá-
nak Gertrudisnak. 

Ha van köze Lear királynak a maga meg-
őrüléséhez, úgy nem kevesebb köze van hozzá-

i Poetik, Rhetorik u. Stilistik. 186. 1. 



Gonerilnek és Regannak is. Jut-e eszünkbe 
azért például, hogy ne Brutust, ne Bánkot, 
ne Lear királyt tartsuk az illető tragoediák hő-
sének ? 

Amazokban a cselekményt végrehajtók a 
hősök, emitt a eselekmény elszenvedője. Ellent-
mondás van-e itt ? Ellenkezőleg. 

A drámai hős tehát nem azért középpontja 
a műnek, mert végrehajtja vagy elszenvedi a 
cselekményt, hanem valam egyébért. 

Lássuk, mi ez. 
Az eposzi hős nemzetéért cselekszik, a drá-

mai hős saját magáért,  mondja Carriere.1 A drá-
mai hős czélt tűz ki maga elé, a mely a maga 
czélja; ennek következtében összeütközik környe-
zetével, mert akaratát a világ törvényévé akarja 
tenni s vagy bűnhődik, vagy pedig új és szebb 
kort vezet be.2« 

»Eszmét kell adni a drámai hősnek jellem-
tengelyül, úgymond Greguss Ágost,3 ha azt 
akarja (a költő), hogy drámai, hogy tragikai 
jellem legyen belőle.« 

itt kell keresnünk s itt is találjuk meg a 

1 Aesthetik. 600. 1 
2 U. ott. 
3 Tanulmányai II. k. 183. 1. 



drámai hős fogalmának  lényegét. Nem is a drá-
mai hős a középpontja a drámai cselekmény-
nek, hanem az az eszme, a mely e hősön hatal-
mat nyer. Ez az eszme, ez az idea, sokszor fixa 
idea az, a melynek szolgálatában cselekszik a 
hős, (a  kié  az idea),  s a melylyel szemben küz-
denek az ellenfelek.  Ez az, a mely egységessé 
teszi a drámai cselekményt, minthogy minden 
tett ennek javára vagy ellenére van irányítva 

A nélkül, hogy összegezésekbe, ismétlé • 
sekbe bocsátkoznánk, ki lehet mondanunk, hogy 
a drámai  hős középpontja  a cselekménynek  még pedig 
az által,  hogy Ő a letéteményese  azon eszmének,  a 
mely körül  a küzdelem  foly. 

Lehet-e drámai hős, a melynek nincs ilyen 
eszméje ? Nem. — Lehet-e egy személy, csak 
mint személy, középpontja a drámának, ha bár-
milyen tettekben dús is, mihelyt megszűnt egy 
eszmének  állami szolgálatában? Nem bevégződ-
nék-e Brutus tragoediája abban a perczben, a 
melyben megszűnnék a salus rei publicae szol-
gálatában állani. Nem vége-e Bánk tragoediájá-
nak abban a perczben, melyben hazáját és hitve-
vét megbosszulta ? Nem bevégződik-e Lear király 
tragoediája abban a perczben, a melyben rájön, 
hogy Cordelia egyedül volt jó s nem a szó, ha-
nem a tett mutatja a szeretetet ? 



Látjuk tehát, hogy mit kell várnunk egy drá-
mai hőstol. 

Megkapjuk-e ezt a regényhősökben ? 
A regény maga laza szerkezetű műfaj, 

mondják a műbírálók, sok minden szabadságot 
élvez úgy szerkezeti mint egyéb tekintetekben; 
van azonban egy dolog, a mely egységet önt e 
laza szerkezetbe s ez egy eszme, egy idea,  a 
melyhez a regény minden részének kell, hogy 
köze legyen, a mely ama bizonyos „vörös fo-
nalként" húzódik át az egész művön. 

Ebben a tekintetben tehát volna rokonvo-
nás a két műfaj  között. De vájjon olyanok-e 
ezek a regényi eszmék mint a drámaiak ? 

Nem olyanok s ennek oka egyenesen a 
regény czéljában gyökerezik, a mely nem más 
mint a társadalom festése.  A regényíró mindig 
bizonyos czélzattal fog  művéhez. 

Megmutatom egy óriás képben, úgymond, 
hogy e társadalom önző j1 megmutatom, hogy a 
közigazgatás tarthatatlan, hogy a politikai elzül-
lés fenekestül  felforgatja  az erkölcsöket;2 meg-
mutatom, hogy a műveltség sallangjai erkölcs-
telenné teszik az embert; 3 megmutatom, hogy 

1 Thackeray  : „Hiúságok vására." 
2 Eötvös:  „A falu  jegyzője." 
3 Tolstoj:  „Kreutzer-Sonáta." 



hazámban nem ért még meg a föld  az új idők 
számára; 1 megmutatom, hogy az idegen nö-
vény, a melyet e föld  őstalaiába ültetnek, ma-
gyarrá lesz ; 2 megmutatom, hogy az ember vad-
állat;3 megmutatom, hogy a nyavalyák, a me-
lyeket az ősök szereztek, megfertőztetik  az utó-
dok testét és lelkét;4 megmutatom, hogy a mai 
társadalom kicsavarta a Jehova kezéből a bosz-
szuállás korbácsát s bünteti az ivadékot az ősök 
bűnéért harmad- és negyedíziglen.5 Mindezeket 
megmutatom nektek —mint Jézusa maga igaz-
ságait — egy óriás parabolában, egy rengeteg 
mesében 

Nincs igazuk azoknak, a kik a regényt az 
új-kor eposzának nevezik, mert bár amabból 
fejlődött  is ki, többé semmi köze hozzá. A re-
gény az új-kor  parabolája,  mely elvont társadalmi 
és erkö'csi eszméket, igazságokat mutat fel  a 
gyakorlati életből vett, s általunk, nagy gyer-
mekek által, könnyen megérthető példákban. 

Ezek az eszmék azok. a melyek egységet 
öntenek a regénybe, dc ezek egyúttal mélyen is 

1 Turgenyew:  „Új föld." 
2 Jókai'.  „Új földesúr." 
3 Zola:  „Az állat az emberben" 
4 ZoJa\  „Rougon-Maquart cziklus." 
5 Sudermann  H.:  „Katzensteg." 



különböznek a fentebb  tárgyalt drámai esz-
méktől 

A különbség a következő. 
A regény a fősúlyt  a társadalomra, a tár-

sadalmi törvényekre és irányokra helyezi; azt 
mutatja meg, hogy az egyénre minő befolyással 
vannak ezek. Az eszme tehát, a mely a regényt 
egységessé teszi, mintegy maga a társadalom; 
ezt kell rajzolnia, feltüntetnie,  világításba he-
lyeznie s megéltetnie a regénynek egy mese ke-
retében. E mesének a középpontja aztán a re-
gény hőse vagy hősei. 

Hogy mily nagy különbség van már most 
a regényhős és drámai hős között, azonnal kide-
rül, mihelyt elgondoljuk, hogy a regényben a 
társadalom irányai s velük a társadalom vannak 
előtérbe állítva, a drámában ellenben az egyén 
eszméje s vele az egyén maga. 

Mig a drámai hős a maga irányeszméjé-
vel többé vagy kevésbbé, de szemben áll  a tár-
sadalommal, addig a regény hőse benne van e tár-
sadalomban; legtöbbször épen maga hordja magán 
leghatározottabban e társadalom bélyegét, mint 
pl. a Korunk  hőse  Lermontownál, s még ezer meg 
ezer regényhős társa. 

Míg a drámában a hős más irányeszmét 
vall mint a társadalom, addig a regény hősének 



ugyanazok az irányeszméi, a melyek a maga 
társadalmáéi, más szóval: azok az erényei és 
hibái. 

Mit tesz már most regényhősből drámai 
hőst alkotni ? Azt, hogy a mi emitt elsőrangú, 
ott másodrangúvá tétessék, a mi emitt a fő  volt, 
amott másodrangúvá váljék. 

Ebből következik aztán az az épen nem 
csodálatos körülmény, hogy mig egy hős a re-
gényben teljesen megállja a maga helyét, addig ha 
színpadra hurczolják, csodálatosan üresnek, te-
hetetlennek, tétlennek látszik, holott mindazon 
vonásai megvannak, a melyek a regényben jel 
lemezték s regényhősi lételét biztosították. 

íme a regény itt is rombolólag hatott a 
drámára s bevitte a színpadra a passiv hősöket 
s ezáltal alább szállította a drámai cselekmény 
drámaiságát, de egyúttal egységét is meglazította. 

Ez igen könnyen megérthető, ha számba-
veszszük, hogy a dráma egységét alapjában a 
drámai hős irányeszméje adja meg, a mely egy 
személyhez lévén kötve s ez egyetlen személy 
lyel mintegy azonosítva: kirívóan domborodik 
ki mint az összes cselekmények tűzpontja (fo-
kusa). A drámai műben az egység tehát nem-
csak megvan, de látható  is. 

A regény egységes eszméje a társadalom 



valamely irányzata; tehát bár tapasztalati, de nagy 
mértékben elvont bölcseimi tétel, a melyet a 
felvett  mese világításba helyezni van hivatva. 
Hogy ez nem oly szoros egységet jelent mint 
az előbbi, első tekintetre is világosnak látszik. 
Másfelöl  pedig ez irányeszmének, e társadalmi 
hatalmas törvénynek működése,  hatása lévén meg-
világítandó, bár maga tevőleges szerepet játszik: 
az egész mű azért mégis a passivitás bélyegét 
hordja magán, minthogy a színpadon a történ-
teke' a néző a szereplő személyek álláspontjából 
fogja  fel;  már pedig ezek e hatalmas törvény-
nyel szemben kisebb-nagyobb mértékben szen-
vedőleges szerepet játszanak. 

Eszünk ágában sincs, hogy helyesnek tart-
suk ilyesféle  elveknek merev törvénynyé tevé-
sét: lehetnek kivételek, ezt el kell ismernünk, de 
mindenesetre kevés a kivétel. 

A fentebbiekből  kiindulva csak hatalmas 
törvénynek tűnhetik fe',  hogy a drámai műnek 
egy hősénél többje nem lehet a nélkül, hogy 
egysége koczkára ne tétessék, holott a^ regény 
egységét épen nem zavarja, ha két hőse is van, 
mint pl. a »Fekete gyémántokénak Berend Iván 
és Dirmák Éva, »Az arany ember«-nek Timár 
Mihály és Athalie, vagy épen egy sincs mint a 
»Hiúságok vásárá»-nak. 



A regény hőse tehát az a személy, a ki 
az írótól felvetett  s a regényben tárgyalt társa-
dalmi életkérdést (problémát), irányt, eszmét, ta 
pasztalati tételt legkiválóbban képviseli. 

Itt egy lépéssel tovább mehetünk 
A vígjáték czéljaa társadalmi ferdeségek  os-

torozása lévén, hőséül épen ez okból azt az ala-
kot veszi, a mely e társadalmi hibák bélyegét 
leginkább magán viseli. Ezért itt nincs is kü-
lönbség a két műfaj  hősei között s a regény 
ezek szerint a vígjátékra ebben a tekintetben 
bomlasztólag egyáltalában nem, csak emelőleg 
hathat és hatott is. Egy tekintet a mai franczia 
szinműirodalomra meggyőz bennünket arról, hogy 
mig a tulajdonképeni dráma és a tragoedia el-
züllött, addig a vigjátékirodalom tiszteletreméltó 
termékekkel ajándékozza meg napjainkban a szin 
padot. 

Az aprólékosabb részletekre nem térvén ki, 
még egy fontos  különbségre kell itt rámutat-
nunk, mely a fentebbiekből  következik. Ez az, 
hogy mig a tulajdonképeni dráma hőse a maga 
külön eszméjénél fogva  határozottan különváló 
egyén, addig a regény és vígjáték hőse a fen-
tebb elmondottak alapján bizonyos társadalmi 
osztályok typusa. Az aztán kevés elvi különb-
séget tesz, hogy e typusok egyéni jellemvoná-



sokkal vannak felruházva,  mert ha úgy is van 
ez, a dráma a maga hősében mindig az egyéni 
jellemvonásokat lépteti előtérbe s a typikusokat 
hagyja háttérnek, holott a regény és vígjáték ezt 
is épen megfordítva  eszközli. 

Következtetésünk itt is csak az lehet, a mi 
fentebb  volt: regényhősből drámai hőst alkotni 
annyi mint elsőrangúvá tenni azt, a mi másod-
rangú volt, előtérbe állítani a háttért és háttérbe 
az előtért. Ki kell azonban emelnünk, hogy 
a vígjáték e tekintetben összevág a regény-
nyel. 

Magáról a jellemzésről való észrevételein-
ket a következő fejezetre  hagyván, nincs más 
hátra, mint hogy az elmondottakat eddigi el-
járásunkhoz képest a Jókai művein egészít-
sük ki. 

Jókai regényhősei nem valók drámahő-
söknek három alapos okból kifolyólag  : elős ör: 
mert igen erősek, másodszor : mert ugyanakkor 
igen gyöngék s harmadszor: mert általában re-
gényhősök. 

Lássuk ezeket rendre. 
írónk regényalakjairól, legfőképen  pedig 

regényhőseiről többször írtak műbirálóink, köz-
tük Gyulai Pál, Eiedl  Frigyes, legterjedelmesebb 



ben pedig Péterfi  Jenő1; az ők kutatásainak s 
biiálatainak köszönhetjük, hogy hőseink megle-
hetősen leleplezve állanak a műbirálat ítélőszéke 
előtt. 

Ezek szerint a Jókai hősei úgy testileg mint 
szellemileg és erkölcsileg tökéletes lények. Tes-
tileg mind daliák, szépek, fiatalok,  házasulandó 
regényhősök, kik erőművi mutatványaikkal bá-
mulatba ejtik az embert. Eszménye tehát szer-
zőnknek az egészséges testi erő, mondja Péterfi, 
csakhogy ezt egy kissé naivul, egy kissé diáko-
san festi.2  Midőn ezekhez a magunk nézetével 
is csatlakozunk, nem hagyhatjuk szó nélkül azt a 
vádat, hogy hőseit írónk naivul festené  s egy 
kissé diákosan. 

Dolgozatunk kerete nem engedi meg, hogy 
bővebben kitérjünk rá, de meg kell említenünk, 
hogy ránk azt a benyomást teszik a Jókai hő-
sei, mintha benső rokonságban volnának nép-
meséink hőseivel,  a magyar nemzetilélek édes 
gyermekeivel. Megérdemelné, hogy egy hozzá-
értő összehasonlítsa őket egymással. A kérdés 

1 Lásd a Gyulai értekezéseit: Bp. Sz. új folyam  XIIÍ. 
k. — továbbá Bp. Sz. 1873-ik évf.  — A Riedl  czikke megj. 
a Bp. Sz. 1882-ik évfolyamában.  — Péterfi  többször idé-
zett czikkét »Jókai Mór« czimmel, lásd Bp. Sz. 1881. évf. 

2 Bp. Sz. 1881. évf.  6. 1. 



ezen ága azonban kevésbbé érdekli összehason-
lításainkat, minthogy a testi erőnek és egészsé-
ges, ruganyos termetnek — mint a szép egyik 
kinyilatkoztatásának — teljes joga van úgy a 
regényben mint a drámában. 

Jobban érdekel azonban bennünket az, 
hogy szerzőnk hősei szellemi és erkölcsi téren 
is mindenhatók. Nincs előttük akadály, a me-
lyet le ne győznének ; titok, a melyet meg nem 
tudnának; nincs semmi, a mit el ne ernének. 
»Hősében a mindenhatóság az erkölcsi élet te-
rén sem veszti el érvényét. Hősének akarata, 
szabad elhatározásra (való) képessége épen olyan 
végtelen mint elméje.1« 

Lehet-e ilyen természettel drámai hőssé 
tenni egy alakot; valódi s igy érdekes küzdelem 
lesz e az, a mit egy ilyen erkölcsi titán visz vég-
hez nyomorult ellenfeleivel?  — Nem üres játék 
lesz-e a szinpadon a küzdelem, a melyre egy-
általában nincs is szükség, minthogy e hősök az 
első feliépésre  teljes győzelmet arathatnak ? (V. 
ö. Péterfi  idézett czikkét.) Az ilyen hősök küz-
delmét nem benső erő élteti és hajtja előre, ha-
nem csak az író szeszélye, a mi mégis igen ke-
vés drámai értékkel bír. Az ilyen hősök küz-

1 Péterfi:  Jókai Mór. Bp. Sz. 1881. évf.  8. 1. 
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delme u. i. akkor szűnik meg, a mikor az író 
akarja. 

Azok a hősök tehát, a kik ily teljes er-
kölcsi és szellemi hatalommal vannak felruházvar 
a kik előtt papirhegyként dül össze minden aka-
dály, dráma hősei nem lehetnek. — Avagy 
van-e valami drámai a «Fekete gyémántok* hő-
sében, Berend Ivánban ? Ez az ember minden-
kit legyőz, őt nem győzi le semmi: sem haragja, sem 
bosszúvágya, még szerelme sem, ellenségei annál 
kevésbbé. Soha le nem tántoru! a teljes becsület 
útjáról. A regényben egyetlen egyszer tesz 'ma-
gához méltatlan* dolgot, miJőn a bankárnak 
oda kiáltja: doktor  úr! s ez által a kezébe adja 
Évát, kinek a jegyese a doktortól való féltében 
elszökik. — A drámában ezt is megbánta Jókai 
s ott mással kiáltatja el e két szót. — Nem za-
varja már most drámahősünk erkölcsi világát 
semmi ; csend van ott, oly teljes csend mint a 
világaetberben. Még akkor sem korbácsolódik 
fel  a lelke, midőn azt a nőt, a kit szeret, Dir-
mák Évát, brutálisan veri a jegyese, egy része-
ges vadállat. „Joga van hozzá! Az övé. Meny-
asszonya. Ha beavatkozom, még jobban meg-
veri," mondja. 

Ép ily kevéssé drámai a másik főalak  is, 
Dirmák Éva. Hogy az öcscse miatt kész éjet-



napot egybe téve tanulni, dolgozni: ez lehet 
heroizmus ; hogy a nagy városi élet ezer csábja 
között egy pillanatra el nem tántorul : ez lehet 
csodálatos, lehet tiszteletre méltó, de egyáltalában 
nem drámai. 

Timár Mihály drámai értékével már fen-
tebb foglalkoztunk,  midőn a drámai tárgyról szó-
lottunk. Most csak annyit teszünk még az ak-
kor mondottakhoz, hogy jellemében, bármily 
szeszélyesen is van megalkotva, van valami drá-
mai mag : egy eszme szolgálatában áll; arról 
van meggyőződve u. i., hogy ámbár sem ő nem 
szereti a feleségét,  sem az őt  : még sem szabad, 
hogy megmentse magát tőle.  Ez idea miatt jő ösz-
szeütközésbe önmagával s ez képezi »Az 
arany ember«-ben foglalt  küzdelem középpontját. 
Ezért Timár Mihály a Jókai szerencséstbben 
alkotott drámai hősei közé tartozik. Kár, hogy 
meséje természeténél fogva  Timár maga, a mint 
fentebb  kimutattuk, tétlen drámai alak s ha csak 
rajta nyugodnék e dráma épülete, ugyan kevés 
sikerre számíthatna. Van azonban e darabban 
egy másik alak, a ki drámai életet önt bele s ez 
Brazovics Athalie, a kinek aztán — nem mint 
dramai jellemnek, hanem csak mint drámai alak-
nak — az a szerencsétlensége, hogy a mikor 
cselekedni akarna, épen akkor veti útjába a sors 



Timárt. De azért ő jellem, igazi drámai erővel 
megrajzolt jellem, a ki szeretni  tud, a kit elönt a 
szenvedély tűzlánggal, a ki büszke mint egy ki-
rálynő (én olyannak is képzelem) és a mikor 
megsértik, gyűlöl a sírig, olyan szenvedélylyel 
gyűlöl mint a milyennel szeretett, sőt nagyob-
bal ; — ez drámailag következetes jellem. A mi 
élet van e darabban, azt ő adja belé. 

De van e darabban báj is, a senki-szigeti 
élet és Noémije,  ez a bájos, felejthetetlen  alak, a 
magyar irodalomnak igaz gyöngye, a ki a maga 
naivságával, gyermeteg kedélyével, igaz szerel-
mével elejétől végig lekötve tartja érdeklődé-
sünket. Mennyire sajnáljuk, hogy a darabban 
olyan háttérben van az ő külön történetével, hogy 
jellemének finom,  valódi költői ihlettel megraj-
zolt részleteit, a melyeket a regény olvasása 
közben úgy megszerettünk, a drámában nélkülöz-
nünk kell s meg kell elégednünk vonásainak hé-
zagosságával. 

A másik ok, a miért Jókai hősei alkalmat-
anok a dramatizálásra, abban rejlik, hogy igen 

gyöngék. 
Erre nézve rövid magyarázattal tartozunk. 
Nem egy hősénél tapasztaljuk,hogy bár olyan 

hatalmas erkölcsi és szellemi tehetségekkel indul 
útnak mint a fennebb  látott Berend Iván és tár-



sai (Tatrangi Dávid, Jenői Kálmán stb.) tehát 
justus ac tenax propositi vir, kit meg nem ingat-
hat sem föld,sem  ég, sem pokol: addig meglepetve 
tapasztaljuk, hogy egyszerre csak megváltozik jelle-
mének iránya s hanyathomlok rohan alá valamely 
erkölcsi örvénybe vagy valamely megmagya-
rázhatatlan tett hínárjába, ilyen például Harter 
(Szerelem bolondjai), ki elválik feleségétől  nem tud-
ni miért s aztán ekkor megszereti, még pedig rend-
kívüli szenvedélylyel. Az ilyen kivételes állapo-
tok nem lehetnek indokolatlanul  tárgyai nem csak 
egy drámának, — de még egy regénynek sem, a 
mint Gyulai megjegyzi.1 

Ugyanitt mutat rá Gyulai e regény egy má-
sik alakjára, Harter Elemérre, a ki rossz neve-
lésű, egy kissé kicsapongó, czinikus, de aztán 
egyszerre tiszta, nemes hőssé lesz. 

Ugyanily erőszakos változásokon megy át 
Áldorfai  Incze (Enyém, tied, övé) a mint Pé-
terfi  többször idézett tanulmányában2 kimutatja. 
Ez az alak az első nő mellett hős, a második 
mellett gyönge ember, a harmadik mellett pedig 
őrültek házába való nyomorult.3 

1 Jókai legújabb művei. Bp. Sz. (Űj folyam)  XHI-ik k. 
2 15. lap. 
3 ü . ott. 



Ugyanily erőszakos és rohamos változá-
sokon megy át „A tengerszemű hölgy" is. 

Amott azt akarta bebizonyítani a szerző, 
hogy férfi  sorsa a nő, emitt pedig, hogy nő sorsa 
a férfi.  Tehát még abban az esetben sem lehet-
nének drámai hősök, ha elváltozásuk erős in-
dokokon is nyugodnék, rnert ime : nem ők cse-
lekesznek, hanem csak engednek  egy felettük  ural-
kodó hatalmas törvénynek s bebizonyítják azt. 
Hogy pedig oly könnyen, oly nyilvánvalóan en-
gednek, az azt mutatja, hogy szerzőnk az efféle 
fontos  jellembeli elvíiltozásokat csak amúgy a 
délibábos nyelvészet módjára indokolja. 

A harmadik okról, a melyért szerzőnk hő-
sei nem állhatnak meg a szinpadon, fentebb  szó-
lottunk s itt is érintettük : nincs eszméjük, a 
melyért küzdjenek, következőleg nem harczol-
nak, csak példákul állanak, vagyis nem drámai, 
— hanem regényhősök. Ez általanos tulajdon-
ság alól kivételt képez azonban «Az arany em-
ber" hőse ; de róla már fentebb  szólottunk. 



VII. 

AZ ELŐADÁS KÜLÖNBSÉGEI. 

Kózös megállapodása a műbírálóknak, hogy 
a regény alanyias, a dráma tárgyilagos műfaj. 
Ezt azonban általában nem lehet állítani. Nincs 
műfaj,  a me'y ne volna alanyias. Az eposzíró 
például elbeszélt eseményein a maga elmúlt vi-
lágának érzéseit, hitét, reményeit és babonáit, 
bölcsességét vagy gyermeki lelkét csillogtatja át. 
Oly alakok tetteit és lelkivilágát rajzolja más-
felöl,  kik ismét a maguk külön viU'gának érzései-
től vannak eltöltve, kik a maguk világának hi-
tét és babonáit vallják, reményeit és vágyait 
szolgálják. 

Midőn tehát emberi belső világokat tüntet 
fel;  midőn ezeket oly hitnek, reményeknek, vá-
gyaknak és babonáknak világításában rajzolja , 
-a me'y-ek a maga korának s egyúttal saját ma-



gának is hite, reményei, vágyai és babonái ; egy-
szóval midőn oly világot rajzol, a mely egyúttal 
a maga világa is: teljes joggal mondható ala-
nyiasnak, legalább is nem kevesebb joggal mint 
Goethe, ki a Werther  keserveit  írta meg, *a világ-
irodalom legalanyiasabb regényét. Goethe nem 
tett egyebet, minthogy korának érzelgésbe ve-
szett világfelfogását  fejezte  ki egy történettel kap-
csolatosan, épen úgy mint a hogy Homeros  jut-
tatta kifejezésre  a maga eposzaiban az ő társa-
dalmának naiv világnézetét. 

A dráma tárgyilagos költemény, mondják, 
de sokan azon a nézeten vannak, hogy szintén 
alanyias s van is igazuk. A dráma tárgyilagos 
mint az eposz, mert tényeket állít előnkbe, — 
úgymond Carriere,1 — úgy azonban, amint azok a 
jellemekből következnek s minthogy igy a lélek 
mélyeit tárja fel  előttünk, alanyias mint a lyra. 
Ugyanezen a nézeten van Wackernagel2 és le-
hetnek mások is. 

Ha már ez így van s e tekintetben műfa-
jaink között nem látunk különbséget, egysze-
rűen kimondhatnók, hogy a regény és dráma 
határai itt összevágnak. 

* Poetik stb. 171. 1. 
2 Aesthetik. 599. 1. 



Ámde ránk nézve az érintett általános  szem-
pontok meddőséggel járnak ; alap után kell hát 
néznünk, a melyre helyezkedve biztosan Ítél-
hessünk a különbségek felett,  a melyeket mű-
fajaink  tárgyalási módjában első tekintetre is 
észre vehetünk. 

Mondottuk, hogy az eposzíró a maga ko-
rát tükrözi vissza művében. Ez alatt korántsem 
szabad azt értenünk, hogy tárgyát is a maga 
idejéből veszi, hanem valami egyebet vesz on-
nan, azt a felfogást  t. i., a mely tárgyalt ese-
ményeivel szemben korának tulajdona. Az eposz-
író maga e felfogásnak  nem birája, hanem csak 
krónikása; egyéniségével egészen háttérbe vo-
nul s az eseményeket úgy adja, a mint történ-
tek, vagyis a mint az 6 kora  látja  azokat. 

Tehát ha a költő és műve közötti viszonyt 
tekintjük, az eposzt tárgyilagosnak kell vennünk. 

Ép ily tárgyilagos e tekintetben a dráma is. 
Igaz ugyan, hogy a drámaíró, különösen 

pedig a vigjátékíró ugyancsak a saját külön el-
veit hirdeti, midőn a társadalomnak s az ember-
nek bűneit, eltévelyedéseit, hibáit tünteti fel,  os-
torozza vagy elitéli ; mégis ha tekintetbe vesz-
szük, hogy ő maga a saját egyéniségével, meg-
jegyzéseivel leszorul a színpadról: a drámát is 
tárgyilagosnak kell vennünk. 



«A regényben, mondja Carriere1 nemcsak 
költői nyelven, hanem egyúttal igazsággal is, 
az epos mythologiai alapját (világnézetét) a költő 
bölcsesége  helyettesíti, épen ezért kristálytisztán 
kell a világot tükröznie ; követnie  kell  a dolgok 
változásait  lelke  szabad  rythmusával.  Jó  regény ne-
vére csak az tarthat  számot, a melyben a költőileg 
hangolt  lélek  melódiája  halkan  zsong a rajzolt  élet 
zajában.» 

Vegyük továbbá tekintetbe, hogy a társa-
dalmi élet, a mely elmúlt vagy a melyben ma-
gunk élünk s a melyet a regény tárgyául vesz, 
csodálatosan bonyolult, zilált: az elvek és tör-
vények, a melyek szerint forrongásai  és tünetei 
végbe mennek, előttünk, a kik többnyire magunk 
is bennök élünk, homályosak, érthetetlenek vagy 
épen ismeretlenek. 

E nagy zűrzavarban, e látszólagos fejetlen-
ségben látni akarjuk a rendet ; ismerni akarjuk 
a benső törvényeket, a melyek egységes ma-
gyarázatot adnak kezünkbe az őrült forgatagról; 
birálatot akarunk hallani naponként látott dol-
gokról, a melyekről magunk tudatlanságból vagy 
henyeségből nem igyekszünk véleményt alkotni. 

Ezekből s ezekhez hasonló okokból követ-

1 Aesthetik. 5C0. 1. 



kezik, hogy a regényíró a maga véleményével, 
Ítéleteivel, megjegyzéseivel (reflexióival)  előtérbe 
lép s ezek által a regényt alanyias művé teszi. 

Ez rányomja a maga bélyegét a regény 
előadási módjára s hatalmas közzel választja el 
a drámától. Ebből magyarázható meg, hogy a 
regény nagy kitéréseket enged meg írójának, a 
melyek a drámaírónak egyenesen lehetetlenek, 
hacsak nem akarja valamelyik hősét egyenesen 
a maga eszméi szócsövének fonák  szerepére 
kárhoztatni. 

»Hosszú regény jó adag reflexiót  megbir « 
-- mondja Jósika1. Ebben igaza is van, csak a 
kifejezés  ellen kell egy kis kifogást  emelnünk. 
E reflexiók  ugyanis egyik eszközét képezik ama 
követelmény betöltésének, a melyet Carriere oly 
talpraesetten fejez  ki a lentebb idéztem helyen, 
egyik eszközét annak, hogy „a költőileg hangolt 
lélek melódiája halkan zsongjon a rajzolt élet 
zajában." A regénynek szinét is egyrészt épen 
a reflexiók  adják meg s igy teljes joggal foglal-
hatnak helyet benne. 

Az írói megjegyzések (reflexiók)  azonban 
csak másodrendű eszközei a regény alanyi szi-

1 Regény és regényitészet 58. 1. L. továbbá P.Szafh-
máry Károly: A beszély elmélete. Bp.Sz. Uj folyam.  XII. k. 



nezésének; jóval feltűnőbbnek  fog  látszani a két 
műfaj  különbsége, ha meggondoljuk, hogy a re-
gényíró, mikor maga beszéli el az eseményeket, 
elönti rajtuk lelkének fényét,  szivének melegét, 
egyszóval rájuk nyomja a maga egyéniségének 
bélyegét. Ilyenformán  az elbeszélt történetek 
szikláknak és mélységeknek képzelhetők, a me-
lyek fölött  napsugarak rezegnek s a szivárvány 
színeivel vonják be az eleket s midőn bevilágít-
nak, egyszersmind be is melegítenek a mély-
ségekbe. 

A dráma ezt meg nem tűri. Van ott is bi-
zonyos színe az eseményeknek és a cselekmé-
nyeknek, ez bizonyos ; de ezek általában mégis 
a maguk erejére vannak hagyva. Innen magya-
rázható meg pld. az, hogy mig a «Fe1cete  gyé-
mántok*  regényalakban sok gyönyörűséget okoz 
azoknak, a kik szeretik Jókai merész képzeletét, 
meleg kedélyét, élénk, mesteri elbeszélő módját: 
addig drámává gyúrva hatástalanul döczög le 
az egész mű és silány férczelmény  hatását teszi 
nézőire. Azért van ez igy, mert épen az maradt ki 
belőle, a mi jellemzetes a mi színét adta: író 
jának humora, kedélye s az a kiváló elbeszélő-
mód, a mely páratlanul áll a magyar iroda-
lomban. 

Ezek a sajátságai a regénynek azok, a me-
- 148 — 



lyek a színpadra át nem vihetők s ebben leli 
magyarázatát az a nem épen ritka körülmény, 
hogy mig egy-egy mű regényalakban zajos ha-
tásokat ért el, a szinpadon egyáltalában meg-
bukott. 

Van egy másik következménye is a két 
műfaj  e jellembeli különbségének s ezt kivétel 
nélküli  szabályként  merjük  állítani,  az t. i., hogy 
egy drámává alakított regény okvetlenül ride-
gebb s a szónak ősértelmében : léhább mint volt 
regényalakban. Szerencséje, ha még mindig ma-
radt annyi drámaisága, annyi el nem veszett jó 
oldala, hogy fentarthatja  magát. 

Minthogy e most tárgyalt tulajdonságok 
könnyen érthető okokból át nem vihetők a szín-
padra (az író u. i. nem állhat be a saját darab-
jának személyei közé elbeszéléséket mondani és 
reflexiókat  tenni), a dráma e tekintetben nem 
is szenvedett elváltozást. Könnyen megtörténhe-
tik azonban, hogy ez alapon mind nagyobb tért 
fognak  hódítani a szinpadon az u. n szócsövek 
vagyis azok az alakok> a melyek az író eszméit, 
reflexióit,  megjegyzéseit és Ítéleteit fogják  elmon-
dani a nézők épülésére, a mint valaha a pogány 
dráma éneklő karai tették volt. 

A regény és dráma kidolgozási módjáról 
szólván, ezeken kívül még egy igen fontos  kü-



lónbségre kell rámutatnunk, a melyet nem le-
het eléggé hangsúlyoznunk s ez a következő. 

A dráma egész valójának az előreha-
ladás jellegét kell magán hordania, következőleg 
a drámaírónak nem szabad megállania a részle-
teknél nem csak .kitérések, de még bővebb és 
aprólékosabb jellemzés czéljából sem, mert ez 
által épen a gyors drámai haladás törvényét 
szegi meg a legártalmasabb módon. A drámaköltő 
már az idő rövidsége miatt sem ér rá személyeit 
részletesen jellemezni, mondja Greguss Ágost,1 

ezért nagy vonásokkal kell őket oda teremtenie. 
«Ellenben a regényíró többnyire egészen 

más uton jár, egészen más kezelésre van szo-
rítva és egészen más megrovások alá jöhet » 

«Őt a politikai és társadalmi irányeszmék, 
őt a korrajzok, őt a különböző társadalmi viszo-
nyoknak és állapotoknak élethű s művészi visz-
szatükrözései az anyag fejlesztésében  körülmé-
nyességre kényszerítik, és e körülményesség a 
jellem mozzanatainak kisérésénél is a detailokhoz 
vezeti át.»2 

1 Magyar költészettan 106—107. 11. Lásd továbbá: 
Kemény  Zsigmond : Eszmék a regény és dráma körül. Ta-
nulmányai II. k. 134—135. 1. 

2 Kemény  Zs. Eszmék a r. és dráma k. Tanúim. II. 
k. 135. 1. — Lásd továbbá: Péterfi  Jenő: Jókai Mór. Bp. 



A kidolgozási módozatok e fontos  különb-
ségének kettős hatása van a mai drámairoda-
lomra. Egyik az, hogy a jellemzési mód a 
színdarabban jóval gondosabb  ma, mint valaha ; 
a jellemzést különösen a francziák  valóságos 
kaprázatossággal kezelik. A közönség a regények 
révén teljesen megbarátkozott a mikroskopikus 
jellemzési móddal s azt a színpadon is nagyon 
szívesen látja. Nagy kár azonban, hogy ez — a 
mint láttuk — épen nem vág össze a dráma lé-
nyeges követelményeivel s így második hatása 
az, hogy a gyors drámai menetet hátráltatja. En-
nek a jellemzési módnak köszönhetjük, hogy 
mai darabjaink cselekménye nem hordja többé 
magán a gyors, hanem csak a lassú haladás  jellegét. 
Ez nincs jól így. A regény apró részletei (detailok) 
önmagukban véve igen sok szépséggel, költői in-
geivel rendelkeznek,következőleg feltétlenül  meg-
hajlunk költői értékük előtt. Mezőnek képzelhető 
a regény, a melyen dús növényzet díszlik, virá-
gok és bokrok nőnek rajta s az olvasó az író 
vezetése mellett bejárja e mezőt, megáll virágai-
nál, bokrainál, sorra nézi őket és gyönyörködik 
bennök. 

Sz. 1881. évf.  13. 1. — P. Szathmáry  Károly: A be-
szély elmélete Bp. Sz. Új folyam  XII. k. — Carriere:  Aes-
thetikstb. 560. 1. öottschall:  Poetik stb. 159.1. 



Ámde a dráma a mozgás, a haladás, a ro-
hanás költészete. Ki fogna  futóversenyt  rendezni 
térdig érő fűben  és virágok között? Nemde ott 
épen a futás,  a rohanás volna legkevésbbé lát-
ható vagy legkevésbbé megmutatható? Azért ha 
én virágokat akarok látni, kimegyek a mezőre, 
ahol teremnek; — ha versenyfutást  akarok, azt 
a versenytéren nézem meg. Más szóval, ha a 
részletek (detailok) szépségében akarunk gyö-
nyörködni, keressük azt a regényben s ne a 
drámában, a melynek egészen mást kell bemu-
tatnia s másban kell a művészet örök és nagy 
czéljának, a szépnek, szolgálnia. 

Mi az már most: regényből drámát alkotni ? 
Nem egyéb, mint hogy hagyjuk ki belőle mind-
azt. a mi az ő külön szépsége volt; nem egyéb, 
mint hogy kivánjuk tőle, hogy legyen erős ab-
ban, a mi nem az ő ereje: a cselekmény hatal-
mában, előrerohanásában; nem egyéb, mint hogy 
kivánjuk, hogy vetkezze le őstermészetét s ölt-
sön ujat, öltsön oroszlánbőrt magára az, a mi-
nek természete nem az oroszláné. 

Ha már most regényből alkot valaki drá-
mát s valamennyiben a drámai törvényeket is 
szem előtt akarja tartani, ki kell hogy hagyjon 
a részletezésből lega'ább is egy jó nagy részt, 
mert egyszerűen nem fér  bele a dráma keretébe-



Vájjon az a munka, a melyet az ilyen író végez, 
művészi munka lesz-e, nem inkább vandalizmus? 
Ugy tesznek az ilyen írók, mint tenne a festő,  a 
ki készített egy olyan képet, a melynek színezését 
és árnyékolását a mesteri átmenetek jellemzik, te-
szik széppé és művészileg értékessé. Most e 
festő  megirigyelvén egy erősebb ecsetvonások-
kal dolgozó társa sikereit, venné a kését s ki-
vakarná az átmeneti árnyékokat és szineket. Mily 
esztelenség volna ez s mily esztelenség, hogy 
ugyanezt teszik a regényekkel a dramatizálok! 

Hálátlan munka ez minden tekintetben, mert 
mig egyfelől  sokkal több részlet marad el mint-
sem a regény tartalma meg ne csonkulna, vi-
szont többet visznek át belőlük a színpadra, 
mintsem a drámai gyors haladást meg ne gá-
tolnák. 

Mig pld. wAz arany ember* senki-szigeti 
idylliumainak részletes festése  hátráltatja a dráma 
gyorsabb menetét, addig az egész dráma mégis 
azt a benyomást teszi az emberre, mintha is 
mertünk volna valaha egy bájos, bár szeszélyes 
lündérgyermeket, aranyhajút, aranyosruhájút, hí-
mes szárnyút, kinek ellenséges gonosz kezek 
megszaggatták ruháját, levágták aranyhaját, ki-
lépték hímes szárnyait. 

De nincs miért tovább időznünk e helyen. 



Ha tekintetbe veszszük, a miket szerzőnk drama-
tizált regényeiről egyes fejezeteink  kapcsán el-
mondottunk, világosnak tetszik, hogy e darabok 
nem sikerültek mind. A „ Gazdag  szegényeku-ben 
nincs semmi, a mi drámaivá tenné; e darab 
egyenesen halva született. A „Fekete  gyémántoké-
nak  sem tárgya, sem cselekménye, sem hősei, 
sem szerkezete nem drámaiak. % Az arany ember" 
ellenben már drámai tárgygyal rendelkezik, azon-
ban kivitele s egyéb tényezői el vannak hibázva, 
más szóval regényesek, s igy bár Jókai elsőrangú 
regényíró, dramatizáló működéséből irodalmunk 
egyáltalában nem sokat nyert. 

De nem nyerhet a regénydramatizálásból 
egy nemzet szinpada sem, mert a regény és 
dráma műfaji  tényezői az egy tárgyat  kivéve 
annyira elütnek egymástól, hogy regényből 

jó drámát  alkotni,  ha a puszta tárgyon  kívül  egye-
bet is átvisz az író  a színpadra,  merő  lehetetlenség. 

Ebben kívántunk megfelelni  felvetett  kérdé-
sünk egyik ágára. A kérdésnek másik és fonto-
sabb ága az volt, hogy minő hatást gyakorolt a 
regényirodalom a mai drámára. 

A felelet  az előzők után erre is készen áll. 
Láttuk, hogy a regény a maga tárgykörének 
határtalanságával kiszélesítette a dráma tárgykö-
rét is. Ezt magában véve üdvös hatásnak mond-



hatjuk ; ámde azt is láttuk, hogy épen a regény-
tárgyak hatása következtében kevésbbé mélyek 
és így kevésbbé drámaiak lettek az összeütkö-
zések, továbbá a regény hatásából magyaráz-
tuk ki azt a könnyű erkölcsi felfogást,  hogy 
ne mondjuk : ledér irányt is, a mely mai szín-
darabjaink nagy részét jellemzi. Láttuk, hogy a 
regénybeli mesének hatása alatt megemésztetlen 
eseményekkel telt meg a cselekmén}', a mely 
ennek következtében akadozottá lett. Láttuk az-
tán, hogy a regény a drámai szerkezetre is rá-
nyomta a maga bélyegét; láttuk hogy helyet 
csinált a színpadon a passzív hősök számára s 
végül kimutattuk, hogy a kidolgozásbeli különb-
ség kapcsán, a mikroskopikus elemzésnek a 
színpadra vitele révén lassúbbá tette a gyors 
drámai haladást. Egyszóval a regény megterem-
tette  az új drámát,  melyet a régitől a szélesebb 
és változatosabb tárgykör s ezzel kapcsolatosan 
ujabbnál-ujabb alakokban való gazdagság, köny-
nyebb természetű összeütközések, lazább szer-
szerkezet, kisebb gyorsaság — tehát kevesebb 
drámaiság, — gondos és részletes jellemzés meg 
ledérebb irány választanak el. 

A régi drámával szemben ez új irány a 
tárgykörre s új alakokra vonatkozóktól elte-
kintve hanyatlásra mutat, a mely bensőleg va-



tószinűleg tovább fog  nőni, hogy meddig, azt 
nem tudhatjuk. Nincs kizárva azonban az eshe-
lőség, hogy ez irányzat van hivatva minden hi-
bái mellett is arra, hogy új ágakat, új s egész-
séges vért oltson a régi drámába. 

* 



SEGÉDMŰVEK. 

Beöthy Zsolt (bírálata) Keiter Henrik «Versuch einer 
Theorie des Romans und der Erzáhlkunst. Paderborn, 1876« 
cz. művére. Bp. Sz. 1877. XIII. k. 

Dux Adolf:  A szinészet mint közügy, különös te-
kintettel a népszinműre. Bp. Sz. (Uj folyam)  X. k. 

Eberhard: (Johann August) Handbuch derAesthetik 
für  gebildete Leser aus allén Standén : Halle, bey Hemmer-
de und Schwetschke. 1805. IV. kötet. 

Eszther sat. szerzője: Regény és regényitészet. Pest, 
1858. Emich Gusztáv tulajdona. 

Fekete Mihály: A legújabb franczia  szépirodalom 
és franczia  kritika. Bp. Sz. (régi folyam)  X. k. 

Gottschall (Rudolf)  : Poetik. Die Dichtkunst und ihre 
Technik vom Standpunkte der Neuzeit. Zweite vesentlich 
verbesserte und vermehrte Auílage. Breslau. Verlag v. 
Eduárd Trewendt, 1870. II. k. 

Greguss Ágost : Magyar költészettan. Bpest. Az Eg-
genberger-féle  könyvkereskedés kiadása. (HoíTman és Mol-
nár) 1880. 

Greguss Ágost : Tanulmányai. Második kiadás. Bp. 
Ráth Mór. 1880. 

Gyulai Pá l : A franczia  klassikus drámáról. Buda-
desti Szemle (Uj folyam)  IX. k. 



Gyulai Pál: Jókai legújabb művei. Bpesti Szemle, 
( ü j folyam)  XIII. k. 

Gyulai Pá l : Ujabb magyar regények. Bp. Szemle. I. 
k. (1873). 

Haraszti Gyula: A naturalista regényről. Budapest 
1886. A m. tud. Akadémia könyvkiadó vállalata. 

Carriere (Moriz): Aesthetik. Die Idee des Schönen 
und ihre Verwirklichung durch Natúr, Geist und ICunst. 
Zweite neu bearbeitete Auflage.  Leipzig. F. A. Brockhaus. 
1873. II. k. 

Kemény Zsigmond : Eszmék a regény és dráma kö-
rül. Tanulmányai II. k. Kiadja Gyulai Pál, Pest, 1870c (Ráth 
Mór) 111 és köv. 11. 

Kemény Zsigmond: Szinművészetünk ügyében. U. 
ott 193. és köv. 11. 

Névi László: A tragoedia és komoedia között. Bp. 
Sz. II. k. 1873. 

Péterfi  J e n ő : Jókai Mór. Bp. Sz. 1881. XXVI. k. 
Riedl Fr igyes : «A kik kétszer halnak meg. Regény 

négy kötetben. Irta Jókai Mór. 1881.» Bp. Sz. XXIX. k. (1882). 
Sz. «Az arany ember, dráma ö felv.»  A Fővárosi 

Lapok 1884. decz. 4. számában. 
P. Szathmáry Károly: A beszély elmélete. Buda-

pesti Szemle. (Uj folyam)  XII. k. 
Wackernagel (Wilhelm): Ptfetik,  Rhetorik und Sti-

listik. Akademische Vorlesungen. Herausgegeben von Lud-
wig Sieber. Halle. Verlag der Buchhandlung des Waisen-
liauses, 1873. I. k. 



TARTALOM: 

Lap. 

I. Bevezetés — — — — — — — — 3. 
II. A dráma és regény alapjai — — — 26. 

III. A regény és dráma tárgyköre — — — — 33 
IV. Mese, cselekmény — — — — — — 60. 
V. A szerkezet - — - - — — — — — 99. 

VI. A hősök — — — — — — — — 125. 

; 
VII. Az előadás különbségei — — — — — 143. 
Segédművek — — — — — — — — — 157. 








