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A műfaj szerepe a kor irodalmában

1.
Irodalmi és társadalmi változások a 30-as években

1830 európai fejleményei erőteljes lendületet adnak azoknak a nagy 

jelentőségű politikai és művelődési folyamatoknak, amelyeket 

hazánkban már a 20-as évek végén elindított a legjobb gondolkodókban 

tudatosuló felismerés: halaszthatatlanul szükség van a társadalmi 

változásokra, reformokra. Pezsgés indul meg a sokáig lefojtott 

közéletben, sorra napirendre kerülnek a polgári átalakulás fontosabb 

kérdései. Ezzel párhuzamosan alakul ki és terjed el nálunk az 

átalakulásnak a sajátosan magyar viszonyokból kinövő liberális 

ideológiája: az érdekegyesítés, amely azután hatókörébe vonja az egész 

kulturális szférát.
Akkor, amikor a köztudat a reformkort nemzeti műveltségünk első 

virágkoraként tartja számon, elsősorban az irodalmi élet folyamataira, 

teljesítményeire gondol. Annak az irodalomnak a fejlődésére, amely már 

a megelőző évtizedekben is többet jelent nálunk esztétikai 

tudatformánál: vállalja a nemzeti lét őrének, reprezentánsának feladatát, 

az író pedig a nemzeti tudat képviselőjének, állandó hordozójának 

szerepét.1 Irodalomkritikai gondolkodásunk hazai útját vizsgálva mutat 

rá Fenyő István, hogy ezeket a megállapításokat milyen nagy mértékben 

befolyásolták a polgári nemzetté válás felgyorsuló folyamatai, a 

kialakuló új nemzetértelmezés jellegzetességei, a polgári átalakulás 

hazai viszonyai.2

Az önálló nemzeti irodalom elvének meggyökereztetéséért

"apologetikusfolytatott küzdelmekben az irodalom óhatatlanul is 

politikai indíttatást nyert azáltal, hogy állandó aktuálpolitikai feladatok 

közvetlen szolgálata kíséri kibontakozását.3 [...] eredeti feladatkörén

túlmenően is folyvást képvisel, bizonyít, igazol valamit, művei
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egyszersmind dokumentum-erővel bírnak, sőt eleve annak funkciójával 

készülnek.4
E közösségi-közéleti magatartás következményeként irodalom és 

politika a reformkor éveiben elválaszthatatlan Magyarországon. Az írók 

többnyire résztvevői, nemegyszer irányítói a változásokért folytatott 

ellenzéki harcnak. "Az irodalomnak - amely az előző évtizedekben 

főként a nemzeti reprezentánsának szerepét töltötte be - feladatává lesz 

az is, hogy a polgárosodás meghonosításában segítse a hazai politika 

erőit."5

1830 nem csupán történelmi korszakhatár. A két idézett Fenyő István- 

könyv is így foglal állást, amikor 1817-1830-ig, illetve az 1830-1842-ig 

terjedő időszakot külön vizsgálja. Emellett második munkájában utal 

arra a szerző, hogy már a kor kritikusai, Toldy Ferenc, majd Erdélyi 

János is alapvetően másnak látják irodalmunkat 1830 után, mint annak 

előtte.6 Mélyreható változások mennek végbe mind az író megítélése, 

mind az irodalom önszemlélete és belső tagozódása terén. 

Legszembetűnőbben az intézményrendszer kiépülése mutatja ezt a 

változást; az irodalom polgárosodásának egy bizonyos megszilárdult 

szintjét jelenti a megfelelő intézmények megjelenése, illetve a produkció 

intézményekhez kötődése. A másik, szintén az önálló nemzeti irodalom 

elvéből következő vonása az irodalomnak az, hogy követnie és 

szolgálnia kell a nemzeti lét időszerű tendenciáit.7

Magától értetődik, hogy e máig ható értékek: az intézményrendszer, 

az olvasóközönség, a közéletiség és az időszerűség is kölcsönösen 

összefüggnek egymással, csak így képzelhető ugyanis el az irodalom 

azonnali hatása a társadalmi valóságra. Márpedig ezt követeli nemcsak 

az elv, hanem egyre inkább a gyakorlat is; a 20-as évek végétől 

kialakulóban van egy újfajta olvasóközönség. E formálódó közönségnek 

uj az összetétele is. Nem csupán a főúri mecénások és literátorr •
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hajlandóságú táblabírák tartoznak bele, hanem egy egyre nagyobb 

jelentőséggel bíró réteg, az értelmiség is.

Ez a részben nemesi, részben a rendiségen kívül álló intelligencia 

jelenti majd a legbiztosabb keresletet a nyomtatott szövegek számára. 

De a 30-as évek elején jelentkező új írónemzedék jelentékeny része is 

polgári származású, vagy a szegénysorból küzdötte fel magát 
értelmiségivé; számukra az irodalom mesterség, egzisztenciájuk 

fenntartásának alapja. így lassan kialakul a piac, bár igazi piacról T. 

Erdélyi Ilona szerint csak később, a 30-as s még inkább a 40-es években 

beszélhetünk, amikor az újságírás forradalma eléri hazánkat is, és 

alapvetően megváltoztatja a kiadói szokásokat.8 A társadalmi-ideológiai 

változásokkal, a nemzeti burzsoázia, illetve az annak szerepét vállaló 

középnemesség és a honorácior réteg számbeli erősödésével egyre 

terebélyesedik az a közönség, amely elősegítheti, hogy a könyv, az újság 

áruvá váljék, és maga tarthassa el magát.

A sajtó - amelynek a szerepe a kulturális közéletben a két 

évtizedben erőteljesen megnövekedett - anyagi alapokon történő 

demokratizálását egy, a 30-as években feltűnő új laptípusnak, a 

divatlapnak köszönheti, amely a leggyorsabban tudott reagálni az új 

olvasóközönség összetételében, ízlésében és igényeiben bekövetkezett 

változásokra. Ebben a közönségben minden eddiginél erősebben élt az 

igény arra, hogy önmagával, hétköznapjaival, a való élettel 

szembesüljön az írásokban, másrészt az irodalmi lapok létezése múlt 

azon, hogy mennyire tudják - az azonnali hatásra építve - olvasóikat 

magukhoz kapcsolni. A közönség igénye, a divatlapok erőfeszítései az 

előfizetők gyarapítására, valamint a polgárosuló irodalmi élet és a 

politikai-társadalmi harcok kiéleződése új műfajok virágzását indította 

el. A legdivatosabbak, a megváltozott igényeknek leginkább 

megfelelőek az útikép, útirajz, útilevél, útinapló, de mindenekelőtt az a
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műfaj, amelynek népszerűségével egy időben semmi más nem tud 

versenyre kelni: az életkép.

2.
A prózai műfajok előretörése

A Világirodalmi lexikon életkép szócikke9 Pándi Pált idézi a kor 

kedvenc műfajáról: "Versben vetekszik a dallal, prózában a novellával, 

rézmetszetben és festészetben a hagyományos tematikával és 

kompozíciókkal." Itt fontos megjegyezni, hogy ami a műfaj és 

képviselőinek a 40-es években játszott szerepét illeti - a divat 

követésétől a közéleti feladatvállalásig -, elsősorban a prózai formáé a 

népszerűség, azé a riportszerű írásé, amely nagyban hozzájárult a 

modem publicisztika kialakulásához. Nem lehet véletlen, hogy az 

életkép mellett említett divatos műfajok (útilevél, útirajz stb.) is prózai 

formájúak, mint ahogyan az is kétségtelen, hogy a novella térhódítását 

tekinve a lapokban és a folyóiratokban a líra hagyományos egyeduralma 

megszűnni látszik, s az addig háttérbe szorított, az esztétikai 

gondolkodás által a hierarchia alacsonyabb szintjére kényszerített prózai 

műfajok előretörnek, illetve újként jelentkeznek.

Minthogy a próza és a vers esztétikája még tisztázatlan, 

funkciójának, műfajokhoz, mondanivalókhoz, szemléletekhez való 

sajátos kötöttségének felismerése még nem történt meg, a korban a 

költészet osztatlan kategóriája a vezéreszme, s a megnevezés a nyelvi 

művészet minden produktumát illeti.10 De már a 20-as években születik 

olyan stilisztikai munka, Bitnitz Lajosé, amely jó példája a vers-és a 

próza-esztétika kialakulatlanságának, illetve fokozatos kialakulásának.11 

Figyelemre méltó a szerzőnek a "nyelvbéli előadás" három fő formájáról 

írt véleménye, hogy azok, "valamint a' tehetségek egymás mellé 's nem 

egymás alá rendeltettek, úgy hogy a' prosa se nem jobb, se nem
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roszszabb, mint a' költés és ékesszólás, és ezek ismét se nem jobbak, se 

nem roszszabbak, mint a' prosa..."12 A későbbiek szempontjából 

fontosnak tartom itt még egy megfigyelését idézni: "A' valóságos élet, 

különféle oldalairól képzeteinkbe felfogva, nyújt tárgyot a' prosa' 

nyelvének. Ezen tárgyok pedig vagy esmeretek, vagy külső 

történettárgyak és esetek, vagy a' távollévő személyekkel folytatott 

írásbeli közösülések, vagy a' nyilvánvaló polgári élet' állapotainak 's 

környűlállásainak írásbeli kifejezése."13

A reformkor két évtizedében a műfajváltás a lapok és folyóiratok 

hasábjain, illetve a próza és a vers, a prózai és verses műfajok 

irodalomesztétikai körvonalazása együtt, egymás mellett történik. A 

kérdést, hogy mi lehet az oka a próza erőteljes térhódításának a 30-as 

években, miért nyúlnak még a kor legnagyobb lírikusai (Kölcsey, 

Vörösmaty, majd később Petőfi) is ehhez a kifejezési formához, többen 

föltették a szakirodalomban. Martinkó András az esetek egy részére 

vonatkozóan egyszerűnek látja a feleletet; prózát írt Petőfi, mert a 

korabeli nyelvi, műfaji ízlés bizonyos megnyilatkozásokat (misszilis 

levél, publicisztika, útirajz, novella, regény stb.) már csak - vagy inkább 

- prózában tud elképzelni.14 (Ő is utal arra, hogy ez akár egy 

negyedszázaddal korábban sem volt ilyen nyilvánvaló.) Másrészt a 

polgárosodás "és vele egy új, 'nem költői' problematikának az írásos 

érintkezésbe való erőteljes behatolása, az eseményekre való közvetlen 

reagálás szüksége, a valóság alakítatlanabb, az ember, jellem, psziché 

differenciáltabb, extenzívebb ábrázolásának igénye, a valóság 

intellektuális, racionalista szemlélete, nem utolsósorban az olvasó 

közönség átrétegződése (és még sok más tényező) azonban egyre inkább 

a prózai kifejezést-közlést teszi meg az írásos érintkezés bevett 

formájává, ugyanakkor a vers egy exkluzívebb, művészibb 

megnyilatkozási formává lesz."15
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Szajbély Mihály az 1830-as évek magyar prózájáról írt munkájában 

teszi fel a kérdést, mi késztethette Kölcseyt arra, hogy maga is kísérletet 

tegyen a széppróza terén.16 A választ keresve sorra veszi, milyen 

vélemények fogalmazódtak meg a prózáról, ezen belül a novelláról a kor 

magyar, illetve a magyar fejlődésre legnagyobb hatással lévő német 

irodalmában. A gazdag forrásanyagból csak néhányra utalok azok közül, 

amelyek meghatározóak e dolgozat tárgyának szempontjából is.

A német irodalomban a Junges Deutschland törekvései az 

iránymutatóak ebben az időszakban, s irodalomfelfogásukban 

különleges szerep jut a prózának.17 A mozgalom alapműve Ludolf 

Wienbarg Aesthetische Feldzüge című, 1834-ben megjelent munkája, 

amelynek jó kétharmadát már 1836-38 között magyarra fordította 

Erdélyi János Esztétikai táborozások címmel.18 A kilencedik "leckében", 

amely a német költészet nemzeti forrásainak kiszáradásáról, a poézis és 

a színpad idegenségéről tett megállapításokkal kezdődik, hangzanak el a 

próza felértékelődését egyértelműsítő gondolatok: "A nagy költők 

halottak, és mi azon igen busulunk; általában egykedvűbbek lettek a 

művészet és a poézis iránt, hol eddig mindkettő ápoltaték: az 

értelemben, ezt is jó jelnek mondom, azt is, hogy az úgynevezett próza, 

a kötetlen beszéd valóban kötetlenebb és költőibbül kezd hullámzani, 

mint eddig, mikor a próza az épen a filiszteusoktól megkötözött Sámsont 

képzellette, és az úgynevezett kötöttbeszéd, a poézis korlátlanul 

rajoskodott. Költőink prózaibbak, prózaíróink költőibbek lőnek, s ez 

fontos változat, az idő örvendetes jegyeihez és tüneményeihez tartozó 

változat, mert a próza szokott beszédünk és mintegy mindennapi 

kenyerünk, rendeink prózában beszélnek, személyünket, jogainkat 

nyomósabbul védhetjük prózában, mint versben."19 A mindenki számára 

érthető és érdeklődésre számot tartó próza válhat csak társadalmi célok 

elérésének eszközévé, ezért zárul a lecke a világos programadással: "A
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próza mindenek előtt főpontunk, s remélem önöket az utolsó órákon 

tettleges gyakorlatokra buzdítandom. A próza ma fegyver, azt élesíteni 

kell, s ez lenne már kívánt eredménye jövő találkozásunknak."20

A másik, a próza korszerűségét elméletileg is igazoló mű Theodor 

Mundt Die Kunst der deutschen Prosa című munkája, amelyet már 

megjelenése évében, 1837-ben méltat a Figyelmező. A magát P5 

aláírással jelző ismertető utal a problémafelvetés egyrészt örök, másrészt 

újabb jelentkezésének fontosságára, amikor így indítja cikkét: "Korunk1 

különnemű viszonthatásai 's összeütközései közzé tartozik, a' poesist és 

a' prosát előkori elsőségekért-'s jogokérti vitában látni; de ezt már 

századok óta, sőt mondhatni, hogy az illynemű próbák soha nem szűntek 

meg egészen."21 A német próza fejlődésének egyes szakaszaira utalva, 

Mundtnak a próza értékeire vonatkozó következtetéseire hívja fel a 

figyelmet: "Végre ledönte minden korlátot, melly közte, 's a' költészeti 

nyelv között volt, a' különbözések egészen megszűntek, a' magas poétái 

képek és alakok minden kincsei, minden csillogásai átmentek a' prosába, 

ez poesissé lett, a Pamassnak minden forrásitól dagadó folyam, 's ha a' 

poesisnek egyetlen különbözésül még megmaradt a' rím, felmúlja őt a' 

prosa a' nézetek tömöttségében 's a' roppant ideagazdagságban."22

3.
Valóságigény, időszerűség és életközeliség

Szajbély Mihály is kiemeli az általa sokkal szélesebb körben 

áttekintett prózafelfogások kapcsán, hogy a valóság iránti érzékenység 

és igény megnövekedéséből, valamint a prózai formák, különösen a 

novella előtérbe kerüléséből egyenesen következik, hogy az irodalmi 

alkotások megítélésénél fő szemponttá válik az időszerűség, az 

életközeliség s ezzel együtt a hiteles ábrázolás. Éppen ezek az elvárások 

fordították a hazai teoretikusok (mint ahogyan a Junges Deutschland is
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francia minták után indul) figyelmét a korabeli francia s még inkább az 

angol irodalom felé.
Bajza már a Kritikai Lapok III. füzetében 1833-ban megjelent, a 

regény-költészetről írt tanulmányában felhívja a figyelmet arra a 

veszélyre, amelyet a természetellenesen érzelgős német irodalom 

befolyása jelent hazai irodalmunkra, s helyette szükségesnek tartaná a 

tájékozódást Walter Scott, Bulwer, Irwing munkái iránt: "Óhajtom, hogy 

mi magyarok a novellaírásban az angolokat vegyük inkább mustráúl, 

mint Clauren középszerűségeit, vagy Kotzebue és Lafontaine többnyire 

sületlen termékeit, s fordítani is inkább tőle23 ügyekezzünk. Vagy ha 

épen a németeket óhajtjuk példányúi venni, oly írók műveivel 

ismerkednénk meg mint Tieck, Schefer és mások, s tőlök tanúlnánk 

charakterfestési psychologiát s érzelmi mélységet, üresség, ízléstelen 

mysticizmus, s vonagló érzelgés helyett."24

A magyar regényekről és novellákról az a véleménye, hogy azok 

eddig "nagyobb részint lelketlen művek lelketlen fordításaiból állnak", 

az eredetiekből pedig sok egyéb mellett hiányzik "a regény költés fő 

requisituma, a charakterfestés". E tekintetben azért kiemel figyelemre 

méltó teljesítményeket, s a víg elbeszélés terén Kisfaludy Károlynak, a 

komolyban Fáy Andrásnak adja a koszorút. A karakterfestői tehetség 

maximumát pedig az egész magyar irodalomban - a regény minden 

hibája ellenére - Fáy Bélteky-házában látja, megjegyezve: "Kár, hogy a 

lelkes író a regény s általában az elbeszélői költés egyéb posztulatumaira 

is oly gonddal nem ügyelt, mint a charakterekre. Ezek a való életből 

vannak merítve, consequenciával tartva, s rajtok nemzeti szín és sajátság 

ismerszik meg, a mit annál inkább kell becsülnünk, minél ritkább jelenés 

komoly íróink műveiben."25

Találóan állapítja meg Wéber Antal a Bajza által főérdemként 

emlegetett karakterfestésről, hogy a jól megfigyelt alakok, helyzetek
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nem jöhettek volna létre a reformkori magyar társadalom problémáira 

alapozott koncepció nélkül, s így - ha kezdetleges eszközökkel is - a 

magyar valóságnak a modem prózai epika számára lényeges anyagát 

formálta meg, sőt fedezte fel.26

S megint itt vagyunk a korszak fő jelszava, az időszerűség mellett 

az irodalommal szemben támasztott legfontosabb elvárásoknál, az 

életközeliség, a valóságérzékenység, az élet jelenségeinek egy, a 

valóságnak megfelelőbb, reálisabb ábrázolása követelményénél, hiszen 

csak ezek segítségével válhat az irodalom fegyverré, így érheti el kívánt 

célját: a beavatkozást a társadalmi folyamatokba.27 A soha ennyire nem 

tapasztalt valóságigény értékeli fel a korban a prózát és azokat a 

műfajokat, amelyek egyre inkább ezt a kifejezési formát követelik meg 

maguknak. A felismerés már világos, mégsem indulhat meg nálunk a 

próza gyors, egyenes vonalú fejlődése, s ennek irodalmunkban és 

társadalmunkban gyökerező objektív okai vannak. Mindenekelőtt: a 

mintának, normának, példának elfogadott irodalmi nyelveszmény 

hiánya.

Martinkó András beszél róla, hogy a nyelvújítás győztes vonala 

nem annyira a társadalmi, mint inkább az esztétikai principiumokra és 

szükségletekre volt tekintettel; eredménye nem a nyelv, hanem a költői 

nyelv megújítása volt. így költői nyelvünk s nyomában társalgási és 

köznyelvünk is egyre exkluzívebbé, arisztokratikusabbá lett, egyre 

mélyült a szakadék e nyelvtípusok és az élőbeszéd, a beszélt nyelv

között. Ebből következően a próza - mely lényegénél fogva az élőbeszéd

van utalva - vagy megrekedt azanyagára és grammatikájára 

alsóbbrendű nyelvi szinten, vagy a költői stílus eszközeivel próbálta 

meg a maga feladatát teljesíteni.28 Ez az ellentmondás a kor rendkívüli 

nyelvi kevertségében mutatkozik meg. Különböző tendenciák élnek 

egymás mellett: többek között a polgári érzelgés, finomkodás hulláma; a
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Kisfaludy Károly-féle anekdotikus, patriarkális, de az élőbeszéd 

természetességéből is merítő nyelv részben elsikkad, részben erős 

beütésekkel keveredik (történelmi érzelmességgel, etnográfikus 

zsumalizmussal, népiességgel, deákos vagy klasszicizáló stílussal stb.). 

"S végül kialakulóban van egy polgári igényű, par excellence prózai 

fogantatású - bár szintén sok beütéssel kevert - irodalmi nyelv is, amely 

elsősorban közölni, elbeszélni, rajzolni akar, apró reális (vagy annak 

vélt) részleteket megragadni, ékelődni, szatirizálni, mulattatni. [...] 

általában az életkép irodalom és zsurnalisztika jellemző műfajai 

(karcolat, adoma, zsánerkép, életkép stb.) tartoznak ide.

A felülről kezdeményezett, elsősorban poétikus célú és tartalmú 

írói-irodalmi nyelv nehezen ismeri fel és fogadja el a fejlődésnek azt a 

parancsát, hogy az irodalom új feladatait csak akkor láthatja el, ha az 

élet, a lélek realitásait a nyelvi élet, a beszéd, a kollektív nyelvgyakorlat 

realitásával fejezi ki. Bajza, aki sokat foglalkozik a problémával, még 

1833-ban (Kritikai Lapok III. füzete) így ír erről: "A szónoknak szinte 

úgy saját nyelve van mint a költőnek, a történetírónak úgy mint a 

philosophusnak, melyeket összetéveszteni mindig megbocsáthatatlan 

hiba. A mi íróink nagyobb része ezen hibától nem ment. Nálunk a 

történetíró - ha szabad őt így nevezni - valamint szinte a szónok is 

vármegyéinknek, vagy az úgynevezett konyha-, vagy pedig fülemilével, 

csörgő patakkal, esthajnallal felfodrozott nyelvén szól, s oly ízetlenül és 

gond nélkül, hogy Írásaik vagy beszédeiknél a legtürödelmesebb is 

elveszti türödelmét. Az újságíró ossiáni csillogású kifejezésekben 

duzzadoz, a legmindennapibb s egyszerűbb ideát csodálatos 

szócikomyákba burkolja, s nem átall felszedni oly virágokat is, melyek 

egyedül a költő számára termettek, s másnál ízetlen és nevetséges 

piperékké válnak, holott az ő törvénye az volna, hogy lapjait a 

történetírás legalantabb s legvilágosb nyelvén szerkeztesse, mert a mit

"29
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ír, annak nagyobb része csak napi becsű, s rövid idő alatt elavúl, napi 

becsű dolgokat pedig mindenki könnyen akar olvasni, megérteni, nem 

fejtörésekkel s fontolgatás és stúdiumok után. Még mái napig sincs 

alkalmas nyelven írt újságunk, holott igen könnyen lehetne."30

4.
A prózanyelv változásai az új polgári tartalmak közvetítésére

A modem próza Európa-szerte olyan műfajokban alakul ki, 

amelyek a polgárság vagy polgárosuló rétegek igényeit hivatottak 

kielégíteni. Az új polgári tartalmak (jellem, gondolatvilág, eszmeiség) 

közvetítésére a régi próza stiláris és nyelvi eszközei nem voltak 

alkalmasak. Novellát, regényt, útirajzot, életképet, zsurnalisztikát nem 

lehetett korszerű színvonalon ennek a korábbi prózának az eszközeivel 

írni, így legelőször az újságírás egyes területein, az életképekkel, 

rajzolatokkal, a humoros műfajokkal történik meg a fordulat az 

életszerűbb, prózai ihletésű és igényű nyelv irányába. S ezt a döntő 

lépést nem is a legszorosabb értelemben vett széppróza teszi meg,

többnyire fiatal, polgári-köznemesi-értelmiségi 

írócsoportok által képviselt - műfajok, amelyek az élettel, a valósággal, a 

"prózaival" a legközvetlenebb kapcsolatot tartják, abból nőnek ki, abból 

táplálkoznak, arra hatnak vissza: az újdonság, a tárca, az útirajz, a levél, 

a karcolat s a valamennyi jellegzetességét felölelő életkép. Ez az 

Európa-szerte nagy népszerűségnek örvendő műfaj, amely az irodalmi 

látást, feldolgozást mindenütt jelentősen gazdagította, a modem magyar 

köznyelv és prózanyelv kialakulásában játszott szerepének fontosságát 

pedig nem lehet eléggé hangsúlyozni.

Alig van író, aki ne tenne kísérletet e nemben - az élvonalbeliektől 

kezdve az író-újságírókon keresztül a gyenge vagy dilettáns 

toliforgatókig. Általuk megy végbe a prózanyelvnek a beszélt nyelv

hanem azok a
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életszerű elemeivel való feltöltése. S ez a műfaj annál is inkább alkalmas 

eszközük erre, mert szándékának megfelelően többnyire humoros

szatirikus kicsengésű, a humor pedig - a kor esztétikai felfogása szerint - 

mindig realista, mert valósághoz, időszerűséghez, író és közönség 

közvetlen viszonyához kötött.31 A "derűs hang" nyelvének egykorú 

irodalompolitikai, illetve társadalmi jelentőségét nézve Tompa József a 

fejlődést így foglalja össze: "Eleinte az irodalom színeinek gazdagodása 

és a nyelvi többszólamúság elérése a legnagyobb eredmény; meg az, 

hogy az olvasóközönség egyre újabb tömegekkel gyarapodik; olyan 

emberekkel, akiket eleinte talán épp ezek a legszórakoztatóbb formájú, 

könnyű irodalmi szövegek (nyelvi eszközök) nyertek meg a szellemi 

életnek. A kedélyes - többnyire polgári hangulatú - képekben azonban 

az egykorú életnek mind több és több olyan bírálható köznapi részlete is 

bejut az irodalom világába, amely az ünnepélyesen fennkölt, illetve Г art 

pour 1' art művészetfelfogás szerint egyébként aligha került volna oda. A 

biedermeiernek karikírozó divata is segített néha nevetségessé tenni 

azokat a finom, keresett nyelvi formákat, amelyek talán egypár 

évtizeddel ezelőtt éppen az irodalmi nyelv pogárosodásával és 

fölemelésével kapcsolatban korszerű hivatást töltöttek be, de amelyek 

egy kissé már megnehezítették az irodalmi nyelvnek az egész nemzetre 

való kiterjedését s az elnyomott osztályok panaszainak méltó 

kifejezését."32

Megtörténik tehát az irodalom és a társadalom egy hétköznapibb, 

reálisabb, gyakorlatibb szinten történő találkozása. Az egymásra találás - 

az előzőekből látszik - korántsem csupán az életkép műfajában érhető 

tetten, de korabeli közéleti befolyása, az irodalom polgárosodásában 

vállalt szerepe és nem utolsósorban a más műfajokban jelentkező 

erőteljes hatása miatt meghatározó jelentősége vitathatatlan a korban. 

Ennek a műfajnak a vizsgálatára teszek kísérletet dolgozatomban -
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hangsúlyozottan a bemutatás igényével. Nem szánom műfajtörténeti 

áttekintésnek, sokkal inkább célom, hogy az összegyűjtött anyag 

egyfajta elrendezésével azt igyekezzem bemutatni, amelyet többek 

között Wéber Antal is megállapít: "A magyar életképirodalom 

jelentősége nem műfaji különlegességeiben, hanem abban a sajátos 

tematikájában rejlik, ami ezekben az életképekben kimutatható. Honi 

életképeink mozaikszerű színfoltok, látszólag önmagukban zárt 

szabályos ábrák, minden nagyobb, messzebb tekintő igény nélküli 

apróságok. Egymás mellé illesztésük esetén azonban az apró rajzok 

elkapott, hevenyészve rögtönzött jelenetein keresztül a reformkori 

Magyarország hallatlanul izgalmas problémái tárulnak fel."33 Ez 

természetes, mert - a többi realisztikus törekvésű prózai műfajhoz 

hasonlóan - a polgárosuló magyarságtudat, a nemzeti önismeret igénye 

hívja életre a 30-as, és a valóság rohamosan változó viszonyainak 

leképezése virágoztatja fel a 40-es években. Minden érdekli, az 

egységesülő nemzeti társadalom majd minden rétege, csoportja; az 

eleven, forrongó élet legkülönbözőbb jelenségei, helyzetei, érdek- és 

ellenétviszonyai, a napi politikai küzdelmek fordulatai. Jelen idejűsége, 

közéleti töltése, tárgyának aktualitása tehát valóban alkalmassá teszi 

arra, hogy egyidejű képet adjon koráról, a reformkor Magyarországáról. 

Mielőtt azonban körvonalaznám az általam összegyűjtött anyag 

terjedelmét, illetve megindokolnám vizsgálatának, elrendezésének 

szempontjait, szükségesnek tartom röviden kitekinteni a műfaj hazai 

kialakulásával és fejlődésével foglalkozó szakirodalom legfontosabb 

munkáira.

5.
r

Életkép-irodalmunk európai előzményei
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Itt meg kell jegyeznem, hogy pontos műfaj elméleti leírásokra nem 

lehet hivatkozni, s ennek talán oka lehet az is, amit - egyébként nem 

monografikus igényű, de nagyon lényeges tudnivalókat tartalmazó 

összegzésében - Lukácsy Sándor jelez: "az életképnek nincsenek műfaji 

szabályai, formája maga a kötetlen szabadság, csapongó csevegés", 

mindössze egy kötelező parancsa van, hogy "anyagát az életből kell 

meríteni, méghozzá frissiben."34 Még a megnevezésben sem egységes a 

kép: Wéber Antal például szinonim fogalmakként említ életképet, 

tárcajellegű csevegő írást, rajzot;35 a két világháború közötti időszak - 

elsősorban a szellemtörténeti irányzat befolyása alatt született - 

munkáiban pedig ugyan külön műfajként jelenik meg életkép, vázlat, 

tárca, feuilleton, de jellemző, hogy ugyanazon művekről beszélve az 

egyik szerző az életkép, a másik a feuilleton vagy éppen az átmenet a 

tárca és az életkép között műfaji megjelölést használja.36 (Különösen 

igaz ez az európai műfaji előzmények megnevezésére.) Galamb Sándor 

utal is rá, hogy a rajz első jelentkezésének magyarázata a külföldi 

forrásokban is elválaszthatatlan a tárcáétól, hogy a csevegő feuilletonra 

ugyanaz jellemző, mint a rajz kezdeti megnyilatkozásaira: "Mindkettő az 

életet egyrészt distantiálatlan közelségből szemléli, másrészt pedig egyik 

sem törekszik kerek plasztikus compositióra. E pontban a francia tárca

csevegők megegyeznek az angol és német útleírókkal, illetőleg 

rajzírókkal."37 Galamb Sándor azt az elbeszélésformát vizsgálja, amely 

éppen az életkép-irodalom hatására bontakozik ki (de az életkép szó 

elkopásával magát rajznak nevezi), és jelentős tért hódít a XIX. sz. 

utolsó harmadában. Még mindig a műfaji megnevezések 

tisztázatlanságára tartom érdemesnek Gyulai Pál észrevételeit idézni - 

veszélyre felhívó szándéka mellett, amely akkori elbeszélő irodalmunkat 

félti egy káros jelenségtől: "...dalözön helyett most más özönben úszunk, 

a prózában írt úgynevezett beszélyke, vázlat, rajz, genrekép vagy mint
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röviden mondani szokás, tárczaelbeszélések özönében."38 Elsősorban a 

hírlapi divatot, a szerkesztők önkényét teszi felelőssé a túltengésért, 

ugyanakkor figyelmezteti az írókat is, hogy az általa a tárcaelbeszélés 

fogalma alá vont műfajok nem újak, Kisfaludy Károly, Gaal, Nagy Ignác 

írtak már ilyeneket, s forrásukat az angol és a francia irodalomban jelöli 

Szinnyei Ferenc differenciáltabban fogalmaz a kérdésben, 

amikor azt mondja: "A ma uralkodó tárczairodalomnak pedig megfelel 

az akkori életképirodalom. Mintha csak ma írná a Regélő kritikusa: 

'egészet nem követel az olvasó, íróink pedig megelégszenek vele, ha 

vázolhatnak.' (Regélő Pesti Divatlap, 1844. I. 77. 1.) Tényleg vázlatos és 

rövid lélekzetű dolgok az akkori életképek, éppen mint a mai 

szépirodalmi tárczák s éppen úgy kedveli az akkori olvasóközönség 

őket, mint a mai ezeket. Az életképeknek azonban van egy lényeges 

sajátságuk, mely a tárczáktól megkülönbözteti őket, t.i. hogy igazi 

genre-rajzok s majdnem kivétel nélkül humorosak, míg a mai tárczák 

inkább comprimált novellák."40

Hogy az életképi ábrázolás mennyire ősrégi, arra idézi 

bizonyítékként Szinnyei az eposzok, a vígjátékok genrealakjait és - 

jeleneteit, példaként említve Theophrastos Charakteresét kitűnő kis 

jellemrajzaival a Kr. előtti 4. századból.41 A közvetlen előzmények 

azonban a kor európai irodalmában találhatók meg. Hasonlóan a műfaj 

többi monográfusához, az életkép igazi hazájának Angliát tartja, ahol 

Fielding Tom Jonesa és Smolett humoros regényeinek hatására már a 

XVIII. sz.-ban egymást érik a szatiriko-humorisztikus, realisztikus 

életképfestésekkel felfrissített írások.42 A leghíresebbek ezek közül 

Steme Tristram Shandy-je és Sentimental Journey through France and 

Italy (1768) című útirajzai, amelyek humoros elmefuttatásaikkal, 

genreszerű karikatúráikkal, laza szerkezetükkel hamarosan számos 

utánzóra találtak nemcsak az angol, hanem a német nyelvű irodalomban

meg.39
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is. Ez az erőteljes hatású újfajta látásmód Bécsen keresztül korán eljut 

hozzánk, és megérinti hazai irodalmunkat. A német és az osztrák 

irodalomban már a XVIII. sz. végén kezdenek ilyen szatirikus 

apróságokat írni, az utóbbiban tele aktuális utalásokkal a bécsi 

társadalmi és művészeti életet illetően. A legnépszerűbb ezek közül 

Richter füzetes vállalkozása, a Briefe eines Eipeldauers (1785-1821), 

amelynek közvetlen hatását Gaal György Tudós Palótz, avagy Furkáts 

Tamásnak Mónosbélbe lakó sógor-urához irt levelei című füzeteire 

(1803-04), illetve Verseghy Kolomposi Szarvas Gergelyére (1804-05) 

Szinnyei nyilvánvalónak látja.43 Az előzőben különösen a humoros hang 

és a régi pesti élet képeinek a megformálása méltó figyelemre.

A 30-as-40-es évek európai életkép-irodalmára tett hatását tekintve 

Dickensé a vezető szerep, akinek világhírű londoni vázlatai már 1833- 

tól megjelentek az Old Monthly Magazin füzeteiben, majd kötetbe 

összegyűjtve 1836-ban Sketches by Boz. Illustrative of Every-day Life 

and Every-day People címen. Az akkori londoni élet tipikus alakjai és 

tarka jelenetei vonulnak el a kortársak előtt ezekben a hol humoros, hol 

szatirikus genreképekben. Következő nagy munkája a Pickwick Club, 

amely egy utazás keretében jelenít meg helyzeteket, alakokat a 

legszínesebb változatosságban, utánzók sorának adva ezzel mintát a 

korban. Hatásukat tekintve kiemelkednek még az angol irodalomból 

Thackeray gyűjteményei, a The Paris Sketchbook (1840) és a Comic 

Tales and Sketches (1841).

A francia irodalomban híres volt a La correctionelle című 

életképsorozat (Paris, 1840), Henry Mouniemek a saját fametszetű 

rajzaival illusztrált Scenes populaires-je (1836), amely 

színdarab formában írt életképeket tartalmaz, és természetesen az 

egykorú divatos francia regények, amelyekben nagyon sok a genrekép, 

elsősorban Sue óriási hatású Mysteres de Paris-ja.
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Galamb Sándor és Lovrich Gizella kiemeli még az amerikai 

Washington Irwingnek a szerepét az európai életkép- és tárcairodalom 

fejlődésében, aki különösen a Sketch-book of Geoffroy Crayon (1820- 

23), a Bracebridge-Hall (1823) és a Tales of Traveller című műveivel 

keltett nagy feltűnést.44
A mi életkép-irodalmunk kialakulására azonban a felsorolt

előzmények nem közvetlenül hatottak, hanem a német és még inkább az 

osztrák irodalom közvetítésével, amelynek erősebb befolyása ebben az 

időben nyilvánvaló. Az angol példák nem hagyták érintetlenül

Thümmelt, Bőmét, Immermannt, Laubét, Heinét. Steme tanítványa volt 

az a Jean Paul, akinél a nagy formák széthullása kezdődik a német 

irodalomban.45 Ő látta meg először egy jelenetben, egy alakban, egy 

pillanatban azt, ami jellemző; a genreábrázolás első jelei az ő 

regényeiben láthatóak, s nálunk elsősorban előadásmódja hat: a 

szeszélyes ötletek, a tréfás hasonlatok, a humoros elmefuttatások, az 

időszerű utalások és a szubjektív közbevetések kedvelése. Heine 

Reisebilder-jének hatását pedig akkor érthetjük meg igazán, ha

figyelembe vesszük, hogy éppen az útleírás alkalmazta először azt a 

formát, amely az életkép magyar alapformájává vált.

Az előbb említett Jean Paul tanítványa volt a magyarországi 

születésű zsidó-német humorista, Saphir is, akinek már a 20-as években 

jelennek meg írásai, de igazán híressé majd akkor válik, amikor

megindítja Bécsben lapját, a Der Humorist-ot, megadva vele a bécsi 

életkép-irodalom irányát. Bécs közvetítő hatása magától értetődő: 

Ausztria és különösen Bécs a maga nagyszámú magyar lakosságával 

természetes közvetítő volt a német irodalom és Magyarország között, és 

a német irodalom hívei nagyrészt azt az irányvonalat követték, amelyet 

az osztrák irodalmi törekvések képviseltek.46 Talán Saphir befolyása 

érthető legjobban a mi humoros életkép-irodalmunkban: magasztalták
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vagy szidták, de mindenképpen fordították és közölték írásait, s 

humoros felolvasásai jelentős eseménynek számítottak a hazai 

művészeti életben.
A Nagl-Zeidler-Castle-féle Német-osztrák irodalomtörténet utal rá 

a kor író-újságíróiról beszélve, hogy ebben az időben az újságírók 

köréből került ki az a jelentős számú, német nyelvű, zsidó származású 

írócsoport, amelynek legtehetségesebbike és leghirhedtebbike Saphir, 

bár mellette nem lett volna jelentéktelenebb figura a soknyelvű Kari 

Hugo sem, ha nyugtalan életvitele és egyre erősödő nagyzási hóbortja 

miatt korán meg nem törik írói pályája.47 Hogy Saphir Der Humorist-ja a 

forradalom évéig sajtónagyhatalommá válhatott, annak az az oka, hogy - 

ha komolyabb dolgokban, csakúgy, mint mindig, keményen meg is 

akadályozták a szókimondást - meglepő türelmet mutattak a 30-as évek 

közepétől jelentkező, kíméletlenségénél, fesztelen és cinikus 

szemléleténél fogva valóban forradalmi hanggal szemben. Saphir a 

"Wochenkrebs" című tárcaszerű rovatában mindent megtámadhatott, 

ami az útjába került.48

Farkas Gyula is meghatározónak tartja személyiségét az osztrák

magyar irodalmi kapcsolatok szempontjából. О a két főváros sokáig 

hasonló vonalú fejlődésének okait a mélyen gyökerező polgári 

életformában látja; amelyben a pesti német polgárság gyors 

magyarosodása sem sokat változtatott, és a közvetítők már nem Gaal 

György vagy a német-magyar Seidl, hanem a zsidó származású újságíró 

követői. A kapcsolatokat már nem az irodalom, hanem a sajtó 

hordozza.49 Ugyanebben a munkájában tér ki - éppen a két főváros 

társadalmi életét ábrázoló vonatkozásai ürügyén - az életkép műfajára, s 

annak magyarországi népszerűsítését a két német műveltségű író, 

Frankenburg Adolf és Nagy Ignác működéséhez köti. Az a véleménye 

azonban, hogy hiába igyekeztek azt magyarosítani a pesti német
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polgárság életének ábrázolásában, nemcsak a műfaj, de annak anyaga is 

idegen maradt, és életképeik alig térnek el a bécsiektől. Az utóbbiak 

közül - hatásukat tekintve - kiemeli Castellinek az 1835-ben megjelent 

Wiener Lebensbilder. Skizzen aus dem Leben und Treiben in dieser 

Haupstadt című gyűjteményét (az ő műfajmegjelölésének szó szerinti 

fordítása a miénk: életkép), amely ösztönzője lehetett a Heckenast által 

kiadott pesti füzetsorozatnak: Wien und die Wiener in Bildern aus dem 

Leben (1842-től).50

Különleges közvetítő szerepük van a korabeli német nyelvű 

szépirodalmi folyóiratoknak, amelyek munkatársai utánozták az osztrák 

lapok programját, jellegét, és amelyeknek a szerepéről a legújabb 

irodalmi áramlatok magyarországi elterjedésében Szemző Piroska írt 

dolgozatot. A Pannónia (1812-1822), az Iris (1825-28), a Der Spiegel 

(1825-52) és az Iris zsebkönyv (1840-48) mellett kiemeli a Der Ungar 

hatását, amelyben sok magyar vonatkozású életkép jelent meg. 

Szerkesztője, Klein Hermann (magyarosítva Kilényi János), Seidlitz 

mellett főleg Moritz Mahlerre épített, aki humoros tárcacikkeivel, 

szatíráival, tréfáival, kritikáival nagyszámú olvasóközönséget nyert meg 

a lap számára. "O is írt Pesther Skizzeneket (Die Pestherinnen, Kreuz 

und Quergedanken über die Pesther Kunstausstellung), melyek előadása 

a jóízű, szívesen hallgatott adomázó friss, ötletes beszédmodorára 

emlékeztet."51

A közvetlen irodalmi előzmények - természetesen közel sem teljes - 

felsorolása után ebben a megvilágításban még meglepőbb, hogy talán 

éppen ez a műfaj lesz a legfontosabb fegyver a német kultúra ellenében 

a magyar olvasóközönségért, a magyar nemzeti kultúra szélesebb 

alapokra helyezéséért vívott küzdelemben. Az életkép igazi magyar 

műformává válik csakhamar, alakjai, helyzetei minden elemükben a 

hazai világból fakadnak, abból a realitásigényből, amely nem előzmény
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nélküli irodalmunk belső fejlődésében sem: elég, ha csak Bessenyei 

Filozófusának Pontyijára, Kisfaludy Tollagi Jónására, Sulyosdijára vagy 

Fáy Bélteky-házának genre-helyzeteire gondolunk.

Nagyon egyoldalúak tehát azok a vélemények, amelyek kifejezetten 

a német és főleg a bécsi biedermeier irodalomban látják az ösztönzést az 

életkép műfajának megjelenésére, és annak terjedését az ízlésnemesítő 

családi almanachok és zsebkönyvek népszerűségéhez kötik, amelyek 

számára a csevegő írások születtek volna.52 De ezek a munkák részei az 

életképről írt szakirodalomnak, ezért néhány fontosabb megállapításukat 

érdemes megemlíteni.

6

A magyar életkép kialakulása és fejlődése 

Műfajértelmezések
Talán éppen a szigorú műfaji szabályok hiánya miatt valamivel 

szembeállítva vizsgálják: Fíorvát Edith a novellától, Lovrich Gizella a 

tárcától próbálja elhatárolni; alapvetően megegyeznek azonban az írói 

szemlélet újszerűségében, az apróságokat szóhoz juttató könnyed, 

szubjektív megfigyelési mód műfajt alakító vonásaiban. "A genrenak 

éreztetnie kell a könnyedségnek egy fajtáját, az író kissé hanyag, nem 

egészen odaadó, de éppen ezért új megvilágítást találó odafordulását a 

tárgyhoz. Ez a könnyedség, a véletlenadta lehetőségek kihasználása, a 

kompozíció lazulása vagy teljes elejtése választják el az életképet a 

novellától, elválasztja a konfliktus teljes hiánya is. De az életképíró 

szellemi magatartása eleve is különbözik a novelláétól. Amellett, hogy 

nem teljesen merül el tárgyába, mindig megőriz valamilyen személyes 

jegyet, önmaga is részt kér a redukált cselekményből. Néha 

nyilvánvalóan kimutatja személyes belekapcsolódását, néha megbúvik a

háttérben, de jelenléte mindig érezhető. A novella objektív hangja-áz?,
rf-'c-
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életképben a szubjektív leírási formának enged helyet."53 Horvát Edith 

első igazi képviselőjének, sőt mintaadójának Frankenburgot tartja, 

akinél véleménye szerint a legtisztábban figyelhető meg az előbb jelzett 

írói magatartás. Életképeiben a történet sohasem kezdődik közvetlenül. 

A nagyon gyér cselekményt az író maga mint a jelenet egyik szereplője 

vezeti be. "Az ilyen bevezetés kettős célt szolgál. Késlelteti a tárgyra 

való érdemleges rátérést, és bemutatja az író egyik-másik szokását, 

mindennapjainak egy apró részletét, amely így bemutatva maga is genre- 

érték, megkettőzi a genre-tartalmat. Az író a történet folyamán is meg

megszakítja a szöveget, hol egy-egy beleszőtt reflexióval, hol egészen az 

olvasó szemszögéből előadott csodálkozást, vagy szörnyülködést 

tartalmazó felkiáltásokkal, vagy könnyed más tárgyra-téréssel, amely a 

főtárgyat egészen elfeledteti."54

A magyar életkép Frankenburg után kialakult típusainak egyik 

képviselőjeként említi Nagy Ignácot, akinél nem a megfigyelő, hanem az 

ábrázolt alak áll a középpontban a maga gyakran a naturalizmusig híven 

ábrázolt genreszerűségében, és aki a csevegő hangot a torzhoz, a 

groteszkhez közelíti. Kuthy Lajos életképei az éppen meginduló 

cselekvés alaprajzai, ezért képeit már a tiszta leírás fokán is olyan 

elemekkel ruházza fel, amelyek fejlődésre képes epikai tartalmakat 

sejtetnek. Gaal József műveit pedig tartalmilag inkább a novellákhoz 

látja közelieknek, sok-sok bennük foglalt genre-elemmel.

Lovrich Gizella a tárcával vizsgálja együtt az életképet, s ez elég 

indokoltnak tűnik a következő részlet alapján: "Hogy éppen 

genreképíróink azok, akik először fordulnak nálunk a csevegő feuilleton 

felé, annak magyarázata a két műfaj hasonlósága. Mindkettő a 

mindennapi társalgás nyelvén szubjektiven ad elő, műveiket rövidség 

jellemzi, de míg a freskóképnek mindig van meséje, habár háttérbe 

szorítva, a csevegésnek jóformán sohasem, inkább boncolgat, elemez,
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teljes cselekmény nélkül. Tehát ha van is a két műfajnak 

érintkezőpontja, a lényegben eltérőek."55 Ő is Frankenburgnak adja az 

úttörő szerepet azzal a megjegyzéssel, hogy mivel az nem ismerte fel a 

műfaj jellegzetes követelményeit, munkái a ffeskókép és a tárca határán 

állnak (Budapesti levelek - Regélő 1843.). Hogy mennyire nem lehet 

éles határvonalat húzni a két műfaj közé, azt mutatják a dolgozat 

szerzőjének megállapításai. Egyfelől azt mondja, hogy Nagy Ignácnál 

mint újdonságírónál jelenik meg a tárca a maga tisztaságában (Budapesti 

séták - Életképek 1846-47), másfelől viszont azt, hogy életkép- és 

újdonságírói munkássága nem választható el pontosan egymástól, mert 

néha mint újdonságíró is torzképet, tehát életképet ad. Az általa tisztán 

francia feuilletonnak tartott Budapesti sétákról ezt írja: "Megismertet a 

Dunapart életével, mosónők, kofák, halászok vonulnak el előttünk 

humoros és torzított beállításban; átvezet a hajóhídon, bemegyünk vele 

az uszodába - szóval egy séta keretében közvetlenül ír le mindent, ami 

az útjába kerül. Nem fontos, amit mond, de humoros előadásával 

érdekessé válik. A rovat egy részét humoros elmélkedések foglalják el, a 

fonákságokat gúnyolja és mutatja be torzítva, sokszor csipkelődve. 

Genre-részt már alig találunk itt, humor és gúny az éltető elemük, és 

érdekességüket főleg az aktualitás és az ügyes, könnyed csevegő stílus 

adja. Csattanós, fordulatos előadásmódjával az apró jelentéktelen 

eseményeket és megfigyeléseket színessé tudja tenni."56 Kétségtelen, 

hogy az írásokban a szórakoztató elmefuttatásokon van a hangsúly, de 

én úgy látom, nem ritkák a genre-jelenetek sem, hiszen Nagy Ignác célja 

az is, hogy láttasson, hogy partnerévé tegye az olvasót a sétában (II. rész 

- 1846. 2. sz.; VI. r. - 6. és 8. sz.; IX. r. - 12. sz.; XI. r. - 15. sz.; XIV. r. - 

17. sz.; XVI. r. - 19. sz.; XVII. r. - 20. sz.; XIX. r. - 22. sz.).

Zolnai Béla is a biedermeierhez köti az életkép műfajának 

virágzását, ahhoz az életérzéshez, amely állandóan tükröt tart önmaga
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elé és gyönyörködik saját vonásaiban, színességében, az élet 

kavargásában, amikor "divatba jön az 'al fresco' dolgozás, az élet 

frissiben való megörökítése, hogy szinte még érzik rajtuk az impresszió 

elevensége." Mert a nagylélegzetű, világképet nyújtó regény helyett a 

biedermeier megelégszik a pillanat rögzítésével. "Irodalmunk a 

harmincas-negyvenes években megtelt zsibongó, nyüzsgő alakokkal, 

mintha az írók azon versengtek volna, hogy fölvonultassák előttünk az 

élet legtarkább mozgóképeit: valósággal bioszkóppá, életnézővé válnak 

a magyar sajtótermékek."57 De Zolnai ír arról is, hogy ez a valóságigény 

gyakran teljes szakítás volt a finomkodó biedermeierrel, és a realizmus 

tárgyiassága felé közelítette irodalmunkat.

Szinnyei Ferenc a műfaj jellemző vonásaiként az aktualitást és a 

tipizálást emeli ki: "Az életkép tulajdonképpen egy alaknak vagy 

jellemnek, egy társadalmi osztálynak, egy milieunek vagy egy jelenetnek 

bemutatása lehetőleg típusosán. Innen van az életképekben az a 

bizonyos koncentráltság, elvontság s torzító túlzás, ezért csapnak át 

gyakran karikatúrába, paródiába."58 Az eddig említettekkel szemben ő 

egyértelműen Nagy Ignác nevéhez fűzi a népszerűsítését, az ő hatásának 

tulajdonítja a magyar életképirodalom 1843-48-ig tartó virágzását; s 

mindazt, ami előtte született (Frankenburg, Munkácsy, Garay, Gaal 

József írásait) csak kísérletnek tartja.

Nagy Ignác az Athenaeum 1841-diki évfolyamának vége felé 

Budapesti élet címen újdonságaihoz hasonló rovatot kezd írni (Zajtay 

néven), de a csevegésre indító apróságok csakhamar háttérbe szorulnak, 

s helyet adnak a fővárosi életből vett életképeknek. Ezekben találja meg 

a humorista riporter az egyéniségének leginkább megfelelő szatiriko- 

humorisztikus rajzformát. Az Athenaeum 1842. évfolyamában folytatja 

nagy feltűnést keltő csípős írásait, majd Tyukodi álnév alatt
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állatgenreképeit, amelyekkel az akkori közéleti mozgalmakat festi. 

Mindkét sorozata miatt támadások kereszttüzébe kerül.

Szinnyei életképeinek három csoportját különbözteti meg.59 Az 

egyikkel embertípusokat jellemez (a fővárosi élet megannyi hétköznapi 

figuráját). Nem egyes egyéneket másol, hanem "a színeket száznak 

arcáról kölcsönzi", s e sokféle színből az illető alaknak csak 

legjellemzőbb vonásait tűnteti föl, tehát típusokat rajzol úgy, hogy vagy 

több egyént mutat be egy fajtából, vagy pedig, s ez a rendes módszere, 

egy alakot napi foglalkozásának során kísér végig. Életképeit komoly 

vagy humoros elmélkedéssel kezdi, majd apró jelenetek sorozatával 

folytatja, amelyeket meg-megszakít, teletűzdeli őket aktuális célzásokkal 

és megjegyzésekkel. A második, kisebb csoportba a jelenetleírások 

tartoznak, a harmadikba pedig az állatgenreképek, amelyek 

tulajdonképpen politikai szatírák. Nagy Ignác Széchenyi lelkes híve, az 

ő elveinek és a politikában követett módszereinek népszerűsítője a kor 

irodalmában.

A folyóiratokban megjelent életképeit 1844-ben gyűjtötte össze és 

adta közre füzetekben Torzképek cím alatt, amelyet gyorsan 

szétkapkodtak. De még nagyobb feltűnést keltett az a füzetes 

vállalkozása, amelyet Sue híres Párizsi titkainak hatása alatt írt, és 

amelynek nem érdekfeszítő hiperromantikus meséjét értékeli Szinnyei, 

mert ez - Nagy Ignác saját bevallása szerint is - mellékes, hanem a 

fővárosi életet rajzoló életképek sorozatát, amelyekben ugyan a mesének 

engedelmeskedve sok a valószínűtlen túlzás, de még több a korfestő 

erejű, néhol szociografikus pontosságú reális megfigyelés.60 Irodalmunk 

egyik legtermékenyebb írójának munkáiból még a Hajdan és most, a 

Menny és pokol című köteteit, valamint a Budapesti séták és a 

Szúnyogok (Életképek 1846. és 1847.) című sorozatait tartja fontosnak, 

s kiemeli Nagy Ignác életképeinek kortörténeti értékét, azt, hogy ezek az
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írások Széchenyi és Kossuth korának talajából nőttek ki, s valamennyi 

iránymű volt, amely jelenének szólt.

Nagy Ignác hatására támad az az élénk életkép-irodalom 1842-48 

között, amely nyomot hagy más műformákon is: a maga képére formálja 

a novellát, alapja lesz a korabeli regénykísérleteknek.61 Az élvonalbeli 

alkotókon kívül kisebb nevűek és névtelenek, régiek vagy éppen az e 

nem által írókká avatott újak népszerűsítik, sőt vannak közöttük szép 

számmal olyanok is, akiket nem sikerült azonosítani.62

Lukácsy Sándor a műfajról összegyűjtött tudnivalóiban kiemeli az 

életképeknek azt a vonását, hogy mivel az azonnali, erős és tömény 

hatás a fő céljuk, nyilvánvaló, hogy szerzőik nem is engedhetik meg 

maguknak a hosszas művészi érlelést, az elmélyülést, a finomabb 

árnyékolást. Lemondanak az egyénítésről a típus kedvéért, nem művészi 

alacsonyabbrendűségből, hanem mert így kívánja ez a sietős műfaj (a 

modem zsurnalisztika virágoztatta fel!),63 a jelenvalóságé és az 

aktualitásé - s természetesen a jelenhez kötött két esztétikai kategóriáé, a 

humoré és a szatíráé. Nálunk különösen, mert polgárosuló irodalom és 

polgárosuló közönség kapja fel és formálja igényeinek és céljának 

megfelelően egyre harciasabbá.

7.
A humor és a szatíra szerepe a műfajban

Mivel a műfaji jegyeket illetően meghatározó szerep jut ennek a két 

esztétikai kategóriának (bár nem kritérium sem a humor, sem a szatíra), 

érdemes kitérni tartalmának, tárgyának, feladatának néhány korabeli és 

újabb értelmezésére.

Arany János a valószínűleg még a nagykőrösi éveiben írt Széptani 

jegyzetekben a nevetségesnek a fenségessel és a kellemessel történő 

elvegyüléséből származtatja a szép vegyes fajait: a szatírát, a humort és
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a naívot, s el is határolja őket egymástól: "A humor, (melyet némelyek 

nedélynek, mások szeszélynek neveznek, de nem elég helyesen) 

hasonlókép csak álarcát viseli a nevetségesnek. Alapjában véve 

fönséges. Nevetséges álarcában rejtezett sírás. Élesen különbözik mind a 

szatírától, mind a komikumtól. Mert a komikum tisztán csak nevettet, 

semmi keserű íz nem vegyülvén a nevetéshez. A szatíra javítani akar; a 

humor a fájdalomból ered. A komikus író nevet a világ bohóságain, 

mulatja magát és másokat velők. A szatirikus csúffá teszi azokat, hogy 

térjenek eszökre. A humoros író pedig fájdalmat érez a világ romlásán, 

de nem lévén reménye javítani, kétségbeesetten kacag önmaga és a világ 

felett. "64

A humornak ezt a fennköltségét Friedrich Sengle Biedermeierzeit 

című könyve szerint gyakran vitte túlzásba a biedermeier - mintegy 

elhatárolódásként az iróniától. (Mundt óta ez ismeretes. Számára a 

humor a filozófia egy fajtája, amely a világ teljességével bír.) Ez a 

humorral szemben támasztott túlzott követelmény Jean Paul mindenki 

mást beárnyékoló, a korban meghatározó jelenségében rejlik. A 

humorral kapcsolatban mindenütt őt idézik - még a Bécsben megjelenő 

Jeitteles-féle lexikon is, amelynek természetesen retorikai vonatkozásai 

is vannak - különösen igaz ez a humor negatív fennköltségéről alkotott 

szellemes elméletére. Sengle utal rá, hogy azóta tudjuk, a szeszélyből, a 

játékból, a viccből hiányzik a magasabb erkölcsi irányzatosság. A vicc 

ugyan eredeti, de egyéni is: csak egyes balgaságokat és balgákat vesz 

célba, a humor pedig az egész emberi élet fonákságait. ítélkezik, 

ennélfogva nagyon komoly a kapcsolata az erkölcsösség eszményével. 

De érthető, hogy ebben a világnézeti szempontból abszolutisztikus 

korban még nem lehet határvonalat húzni szatíra és humor között.65

Már széptanunk egyik alapvetője, Greguss Ágost is kritika alá veszi 

Jean Paulnak az elmésségről vallott nézeteit, miszerint az "az elmésséget
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töredékes lángelmének nevezte el [...], mert a tehetsége külön-külön 

ötletekben, nem pedig nagyobb alkotásban nyilvánul. Tagadhatatlan 

azonban, hogy az elmésség nem csupán egyes villanatokban szakadozott 

ötletekben, hanem folytonos összefüggő előadásokban is megnyilvánul, 

és ennélfogva Jean Paul meghatározása a próbát ki nem állja; sokkal 

közelebb áll az igazsághoz és különösen lélektani igazság van Heine 

szavaiban, különösen a gúnyos elmésségre nézve, ő azt mondja: 'a gúny 

az elnyomottak fegyvere az elnyomók ellenében'; az elmésség története 

igazolja Heine ezen nyilatkozatát."66 Greguss itt felhívja a figyelmet 

Vischemek az élcről szóló monográfiájára, amely kifejti, hogy az éle és 

főleg a gúny kiváltképp "azon nemzeteknél szokott leghatásosabban 

kifejlődni, melyek el vannak nyomva. Híresek a bécsi, berlini, párisi 

élezek azon időből, midőn ezen városok az abszolutizmus hatalma alatt 

állottak; ismeretes a zsidó nép elméssége, kimagyarázható a századokon 

át tartó elnyomásokból..."67

Ez a fentebb említett elmésség - szélsőségektől mentesen, a 

megfelelő előadásmódban - nélkülözhetetlen feltétele a szatírának, 

amelynek az egri paptanár, Szvorényi József egész fejezetet szán az 

Ékesszólástan című esztétikai munkájában. "Satyrának azon költői 

művet" nevezi, "mely az emberi káros tévedéseket vagy nevetséges 

fonákságokat a' végből rajzolja, hogy amazokat éles gáncsolással 

gyűlöletesekké; emezeket pedig csípős szeszélyével nevetségesekké 

tegye 's megjavítsa."68 Céljaként jelöli meg "az erkölcsi roszszat, rútat, 

ált, vagy nevetségest megróni 's irtani", a tárgyaként szolgáló vétségekre 

vonatkozóan pedig szükségesnek tartja kiemelni, hogy azok minél 

uralkodóbbak, "azaz egész társadalom-felekezet-rend-vagy korra 

kihatók legyenek; mert ha az csak kisebb körben forog 's csupán 

egyesekkel, avagy gyérebben feltűnő botlásokkal bíbelődik, a' közre - 

mint célja kívánná - hatástalanul leend. [...] Gyöngédebb érzést megsértő
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rútabb vétségeket ne vegyünk a' satyrához tárgyúi, vagy ha ilyet is 

megróni kivánnánk, úgy teljesítsük azt, hogy a' satyra javitva hasson; ne 

pedig botrányt ébreszszen. Tárgya mindig erkölcsi vétség, ne pedig 

természeti fogyatkozás legyen. Innét butaságot, vakságot, bénaságot 

avagy hasonló lelki és testi hibákat gúny' tárgyává tenni embertelen és 

céltalan is lenne; minthogy illetőknek ezeket megjavítaniok nem áll 

hatalmokban."69

Bitnitz Lajos még korábban született esztétikai alapműve, A 

magyar nyelvbéli előadás tudománya is foglalkozik ez utóbbi kérdéssel 

A Gúny (satyricum) című részben.70 Eszerint a "Gúny, mint aestheticai 

tulajdon a' valóságos és gondolatbeli világnak lelki, különösen pedig 

erkölcsi tekintetben való ellenkezését adja elő, és ez által vegyes, 

kedvetlen és kedves érzelmeket gerjeszt, de melly végre tiszta 

gyönyörködéssé változik. [...] a gúnynak csak annyiban lehet aestheticai 

foganatja, mennyiben a' valóságnak és ideálnak ellenkezése alkalmatos 

tárgy az aestheticai előadásra, és a' formában tökéletes aestheticai 

egészet nyer. Kitetszik ebből, hogy a' személysértegetés nem lehet 

tárgya aestheticai előadásnak, részént hogy a' gúny tárgyára nézve 

mivoltkép különbőz a' nevetségestől, tréfától és szeszélytől (humor), 

mert ezekben nem érzékenyíttetik a' valóságnak az ideállal való 

ellenkezése."71

Mindketten érintik a túlzásokból született kategóriákat, s mivel 

korabeli életképeink közül nem egy torzkép, stílusparódia (vagy 

tartalmaz parodisztikus elemeket), érdemes felidézni, hogyan értelmezik 

ezeket. Bitnitz szerint "Ha a nevetséges olly képtelenül festetik, hogy az 

olly jelenet a valóságos világban nem is gondolható, és benne a 

képtelenség mintegy idealisáltatik, akkor Caricaturának mondatik." 

Szvorényi József a paródiát a szatíra alfajának tekinti, amely "a' 

különben jeles és ismert költeményt majd tárgya- majd alakjának
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ellenképében állítja elő", de a szatíra írójától elvárja, hogy a "megrótt 

vétségek vagy bohóságok' festését ne vigye túlzásig, hol azoknak már 

semmi való nem felel meg; mert így a' satyra torzképpé (carricatura) 

fajúi át."72

Nem esztétikai-stilisztikai munka, de az újabb szakirodalomban 

értékes összegezést ad a magyar humor és szatíra száz évének 

történetéről Szalay Károly, amelyben igen előkelő helyet juttat a 

forradalom előtti évtizedek életkép-irodalmának a szatirikus próza 

fejlődésében.73 О is hangsúlyozza, hogy a korszak valóságának rajza 

elsősorban a komikus hangvételű írások által hatolt be irodalmunkba, 

hozzájárulva ezzel annak idegen romantikus hatásoktól való 

függetlenedéséhez. A kimondottan magyar nemzeti célokat szolgáló 

életkép valóságfeltáró jelentőségét felbecsülhetetlennek látja (a korszak 

humoros szociográfiájának szerepét is betöltötte), példájára tekintette 

ugyanis feladatának az irodalom a város és a vidék életének bemutatását.

A műfajon belül az ábrázolás módjában megmutatkozó elkülönülés 

alakította ki azokat a típusokat, amelyeket Szalay Károly így határoz 

meg: "Az életképnek van olyan fajtája, amelyben a szociográfikus 

adatszerűség dominál, van, amelyikben a festői leírás és az érzékletes 

kömyezetrajz, s végül találunk olyat is, amelyikben a kerek mese és a 

csattanóra való kihegyezettség az író egyedüli célja."74 Érdekes az a 

meglátása, amit az ebből levont következtetéssel a műfajnak 

irodalmunkat két irányban történő gazdagításáról mond, hogy tudniillik 

az életképek hatására írtak egyrészt nagyobb lélegzetű, összefüggő, már- 

már regényszerű műveket (Nagy Ignác, Kuthy Lajos), másrészt belőlük 

alakultak ki a rövidebb, vázlatosabb, jellegzetesen hírlapi műformák 

komikus változatai (a szatirikus karcolat, a karikatúra, a kroki, a 

humoreszk).
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Az életképen belül elkülönült formák elnevezése bizonytalan és 

rendkívül színes, s ezeket minden szerző a maga módján értelmezte. 

Látszik tehát, hogy a szétkülönülés folyamata meglehetősen esetleges és 

ösztönös. Véleménye szerint a zsánerkép és a nemkép a klasszikus 

értelemben vett életképet jelenti. "A freskó-kép már kötetlenebb típusa 

az életképnek, az akvarellkép pedig még ennél is lazább, változatosabb 

formája. A ködkép, a sziluett és az ámyrajz már a modem értelemben 

vett karcolat felé közeledik - de még mindig az életkép határán belül 

marad, s végül idetartozik a humoreszk is, amely ugyan még nem azonos 

a modem [...] humoreszkkel, de ennek közvetlen őse." Jelentős 

újításokat hoz a művészi eszközök, a művészi ábrázolás terén is, 

egyfajta formai szabatosságot. "A különböző művészi eszközök minden 

kötöttség nélküli

keverése, jelenetezés, írói reflexiók, kitérések, párbeszédek szinte 

önkényes alkalmazása és keverése megbontja az eredeti formát, s e 

bomlási folyamat termékeként alakul ki a karcolat, a humoreszk, a 

karikatúra, a kroki bizonyos fajtája."75

Szalay Károly sorra veszi a továbbiakban a szatíra és a humor 

fejlődése szempontjából legjelentősebb életképírókat, összevetve az 

elfogulatlanságra törekvő vagy éppen a Jean Paul-i könnyezve nevető 

szemlélet által megszelídített humoros magatartást a valamilyen 

szemszögből nagyon is elfogult, a kor küzdelmeiben a könyörtelen 

szatírára érdemes harcot látó írói szemlélettel. Megvizsgálja a 

csöndesebb, tárgyilagosabb, szemlélődőbb életképtípust és a Nagy 

Ignác-féle éles, reflexiódús, a társadalmi problémákat nemzeti 

szempontból megítélő szatirikus formákat, kitér az írói előadásmódok 

közötti különbségekre, az életkép-irodalmon belül megjelenő új 

irányzatra, amely a főváros mellett a vidéki élet sokoldalú rajzát adja.76

fölhalmozása, epikus, lírai és értekező elemek
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8.
Az életkép és elsődleges létezési formája, a sajtó

A humornak és a szatírának óriási a szerepe egyrészt irodalmunk 

belső fejlődésében, eredetivé, nemzetivé válásában, másrészt a kor egyre 

élesebbé, türelmetlenebbé váló politikai harcaiban. A humor és a szatíra 

pedig leginkább az életkép műfajához kötődik ebben az időben: így 

válik az egyszerre irodalmi programmá és a reformkori küzdelmek 

hajtóerejévé. Mindkét szerepe elsődleges létezési formájához, a sajtóhoz 

kötődik: az előbbit tekintve irodalmi folyóiratok, divatlapok 

legfontosabb műfaja, külön rovatot igényel magának, majd a korszak 

meghatározó jelentőségű divatlapját nevezik el róla. A másik szerepét 

illetően a közvetlen és gyors érintkezés gondolkodók és olvasók között, 

az azonnali reagálás, a gondolkodásmódok formálásának szándéka sem 

képzelhető el a nyilvánosságot biztosító orgánumok, a sajtó 

naprakészsége nélkül. Nem hagyhatjuk tehát figyelmen kívül a korabeli 

sajtó, különösen a már említett modem laptípus, az irodalmi divatlap 

alakulását, szerepvállalásait a 30-as-40-es évek közéletében.77

Az új laptípus az 1830-as években tűnt fel a magyar irodalomban, 

s nevét később nyerte el a benne közölt divatképek után. Valójában 

inkább "szépművészeti folyóírás" volt, amely a hazai körülmények 

között egyre inkább irodalmivá vált. A reformkori magyar újságírás e 

jellegzetes terméke általában két, egymástól elválasztható részre 

különült: az első fele szépirodalmi írásokat tartalmazott, a második 

pedig közleményeket a "társasélet és divatvilág" köréből. Ez utóbbi 

melléklet néha társlap, néha meg csak kiegészítője a főlapnak. A 

melléklet, a tárca vállalta cikkeivel a társadalmi érintkezés formáinak 

csiszolását, a nevelést, a pallérozást, de beszámolt frissen megjelent 

könyvekről, színházi előadásokról, zenei vagy képzőművészeti 

eseményekről és természetesen a mindenkori legújabb divatról is.
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Az irodalmi divatlapok megegyeztek abban, hogy a "nővilág", a 

szalonok szépei felé fordultak, elhatárolták magukat a tudományos 

lapoktól, és feladatuknak elsősorban a szórakoztatást, a mulattatást 

vállalták, s ilyen módon sokat tettek a társas élet kulturáltságáért, a 

magyar nyelv terjesztéséért, az olvasás népszerűsítéséért. Kor- és 

közönségigényt szolgáltak ki, amennyiben minden rovatukkal önálló 

lapot pótoltak; s ezek már az irodalmi élet polgárosodásának jelei 

csakúgy, mint a megváltozott kiadói szokások. A 30-as, de főleg a 40-es 

évek kiadója és szerkesztője a közönségnek szórakozást és okulást 

ajánlott, ezért cserébe előfizetési díjat kért. Az újság kelendőségét a 

kereslet és a kínálat, a piac, azaz az előfizetők tetszése vagy nem 

tetszése határozta meg.

Az első irodalmi divatlap, Mátray (Róthkrepf) Gábor Regélő- 

Honművésze (1833-41) után hét évvel induló Rajzolatok szerkesztője, 

Munkácsy János előfizetési felhívásában csak a folyóirat anyagi, tehát 

létalapját biztosító előfizetők összességének hódol. Ezzel a szemlélettel 

összefüggésben is megnő az újságíró tekintélye, az "ezerekhez szóló" 

sajtó hatalma, felelőssége, s a nyilvánosság ereje egyre erőteljesebben 

használható fel a haladás, a polgárosodás eszméinek népszerűsítésében.

Tizenegy évre volt szükség ahhoz, hogy az új típus hazai formája 

végleg kialakuljon. 1842-ben a Garay János és Erdélyi János kiadásában 

és szerkesztésében megjelenő Regélő Pesti Divatlap címmel (1842-44. 

I.) színre lépett az első egyneművé váló, irodalmi profilú divatlap. 1844 

közepén Erdélyi nyugat-európai utazásra indulva átadta sógorának, 

Vahot Imrének, aki Pesti Divatlapként folytatta, majd 1848-ban 

Divatlapként jelentette meg. A szerkesztő- és címváltozások a 

célkitűzésnek, illetve a közönség igényének módosulását tükrözik.

A zsumalizmus hulláma igazán a 40-es évek elején érezteti hatását, 

amellyel lehetővé teszi egyszerre több lap indulását. 1843-ban két
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divatlap jelenik meg az irodalmi életben, a Magyar Életképek (1844-től 

Életképek) Frankenburg Adolf és a Honderű Petrichevich Horváth Lázár 

szerkesztésében. Mindkettő 1848-ig él.

Más igényeket elégítenek ki ezek a lapok - csakúgy, mint a kor 

többi irodalmi folyóirata -, más a társadalmi bázisuk is. A Regélő Pesti 

Divatlap, majd a Pesti Divatlap is a Regélő hagyományait folytatva 

nehéz feladatot vállalt: egy, a fejlődésben megrekedt, az irodalomhoz 

épphogy elérkező városi és főleg vidéki réteget kellett megmozgatnia, 

megnyernie a reformeszméknek. A Rajzolatok és az Életképek 

elsősorban a városok polgárosodó, illetve a fővárosi német lakosság 

egyre inkább magyarosodó rétegeire támaszkodhatott, a franciás 

Honderű a "szalonkörök" vagy "pamlagkörök" orgánuma volt, a kor 

legnagyobb tekintélyű lapját, az Athenaeumot pedig magasabb 

képzettségű rétegek járatták. De nemcsak az előfizetők köre volt más, 

hanem az egyes lapok körül kialakult írói "cotteriák" is, különösen a 30- 

as évek második felétől, az irodalom differenciálódásának 

felgyorsulásától.

Ami a lapok körül kialakult csoportokat összetartotta, az az 

ízlésbeli egyezésen kívül a világnézeti azonosság. Ezt az egységet a 

rivalizálások vagy egyéni torzsalkodások ekkor még nem tudták 

megbontani, de a politikai élet polarizálódása meghozta a frontok végső 

kikristályosodását. T. Erdélyi Ilona bizonyítja a Regélő Pesti Divatlap 

esetében liberalizmus és demokratizmus nyílt szétválását a Tízek 1846- 

os bátor kiállásával, amellyel tulajdonképpen irodalmi párt 

megalapítását demonstrálták. Az irodalmi pártharcok egyik vezérét, 

Jókait idézi, aki az irodalmi és a politikai pártok összefüggésére hívja fel 

a figyelmet, amikor a divatlapokat jellemzi: "Ahogy az egyes politikai 

orgánumokat támogató erők viaskodtak egymással, ...s amilyen harcok 

folytak amazok között a politika régióiban, nem kevesebb eréllyel
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küzdöttek emezek (azaz az irodalmi lapok) az esztétika, poézis és a 

társas élet mezején'. [...] Mert ekkor kapcsolódott össze a liberális 

ellenzék, a Pesti Hírlap és a Kossuth-követők többezres olvasótábora, és 

ekkor tette meg főhadiszállásul a Regélő Pesti Divatlapot az a tábor, 

amely Kossuth és a Pesti Hírlap eszméivel párhuzamosan küzdött az 

ország polgári átalakulásáért, és fáradozott a reformokat támogató, 

széles alapokon nyugvó bázis, egy egységes közvélemény kiépítésén az 

irodalom eszközeivel."78

Kezdetben az Életképek kevésbé adott képet a kor politikai és 

társadalmi életéről, mint a Pesti Divatlap vagy a Honderű. Később 

azonban egyre erősebben vonja maga köré azokat az írókat, akik 

elhatárolták magukat a magyarkodó és hangoskodó Pesti Divatlap 

szerkesztői politikájától. Fordulatot jelentett a lap életében a Petőfi köré 

csoportosult Tízek 1846-os csatlakozása, mert ez készítette elő a 

szerkesztőváltást. 1847 júniusában Frankenburg átadta helyét Jókainak, 

valamint a Petőfi és Vasvári vezette Fiatal Magyarországnak, a márciusi 

ifjak táborának. A lap profilja is megváltozott: a kezdetben csak 

mulattatást kínáló Életképekben már 1846-ban egyre gyakrabban kapnak 

helyet olyan írások, amelyek a fojtogató valóságra, a szociális életre, a 

nép nyomorára, az osztálykorlátok igazságtalanságára, a műveltség 

alacsony szintjére irányítják a figyelmet. A továbbiakban pedig egyre 

inkább a politikus, a társadalom érdekét, az ügyet szolgáló irodalom, az 

irányzatos művek létjogosultságát hirdette.

A harmadik divatlap, Petrichevich elegáns Honderűjének fő 

célkitűzése a magyar arisztokrácia magyarosodásának elősegítése, a 

felsőbb körök támogatásának megnyerése volt irodalmunk érdekében. A 

szerkesztő azonban eltúlozta az arisztokrácia szerepét a magyar 

művelődésben. ízléséből, társadalmi elfogultságából következően 

irodalmunk egészét a szalonliteratúra mércéjével mérte, ettől várta az
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irodalom megnemesedését azokban az években, amikor az irodalmi 

népiesség programja a népköltészetet esztétikai normává emelte, 

felismerve a belőle megújuló irodalom szükségességét. A Honderű 

mégis sokat tett az igazán színvonalas szépirodalom népszerűsítéséért; 

az első években a legolvasottabb lap volt Pesten. Anyagi lehetőségeinél 

fogva a legjobb írókat foglalkoztatta (csak Bajza és Erdélyi nem adott 

egy sort sem Petrichevichnek). Nagy kárt okozott viszont 

irodalmunknak az a fordulat, amellyel 1845-től az addig semleges, irány 

nélkül szerkesztett lap légüres terébe betört a politikum és a maradiság, s 

ezzel a reakció fóruma lett. Az új irány hangadói a Petőfi-ellenes 

hajszában hírhedtté vált Nádaskay és Zerffy voltak. Azzal, hogy 

Petrichevich engedélyezte ezt a hangot, végképp megpecsételte lapja 

sorsát: a Honderű egyre inkább kiszorult az irodalmi életből.

Jókainak a korábban már idézett, a divatlapokról adott rövid 

véleménye jól jellemzi a kor hangulatát: "Ahogy a konzervatív párt 

politikai lapjának satellese volt az arisztokrata Honderű, a neutrális 

táblabíró világ orgánumának a Pesti Divatlap: úgy csatlakozott a 

liberális reformok közlönyéhez a demokrata Életképek..." Az ítélet 

nagyon sommás, de - a személyes ellenszenveken, a kenyéririgységen 

kívül is - magyarázatot adhat arra az állandó polémiára, mindennapos 

harcra, amely közöttük folyt. A gyakran késhegyig menő durva viták 

mögött ugyanis a lapok programjából, célkitűzéseiből, hangneméből, a 

szerkesztők és munkatársaik, sőt közönségük világnézetéből következő 

elvi, irodalompolitikai ellentétek húzódtak meg.

Frankenburg például a szalonias Honderűt tekintette elsősorban 

irodalmi ellenfelének, a Regélő Pesti Divatlappal kevesebbet polemizált. 

Garay sem utal a vele (Életképek) való élesebb vitákra, amikor egy 

ízben lapja nehézségeit magyarázza, hogy " '...jobbra egy örökös 

bosszút, érdemlett, nem érdemlett üldözést esküdt pártfél (értsd:
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Athenaeum) akadékoskodásai, balra egy fiatal erőben feltörekvő 

vetélytárs törekvései (értsd: a Magyar Életképek) ellenében' kelle 

megállnia."79 A viták majd attól kezdve mérgesedtek el, ahogy Vahot 

lett a Pesti Divatlap szerkesztője. О minden irányba támadott; 

gyanúsítgatásaival, szűnni nem akaró "kapcáskodásokkal" gyötörte 

irodalmi ellenfeleit, még inkább riválisait, akár rászolgáltak azok, akár 

nem. Különösen Petrichevich lapjának lejáratásával akarta növelni saját 

előfizetőinek táborát. A Honderűt már 1843-ban gúnyolta Garay, 

Petrichevich viszont az "öregecske, ódivatú, pongyola" Regélő Pesti 

Divatlapnak kifogásolta nyersbe átcsapó, pórias hangját. Az Életképek 

akkor került a Pesti Divatlap és a Honderű támadásainak kereszttüzébe, 

amikor Frankenburg megindította a Hírlapszemlét. A példán felbuzdulva 

aztán Vahot is megindítja lapszemléjét, újabb tápot adva ezzel a 

személyeskedő polémiáknak.

A korabeli, szinte átláthatatlan csatározások töredékét érintve meg 

kell még jegyezni, hogy már az 1834-ben indult Rajzolatok a "zajgó" 

fiatalok orgánuma volt, ahol az irodalmi tekintélyt képviselő, a leendő 

Athenaeum szellemi irányítását felvállaló triász ellenségei gyülekeztek, 

s a tudós doktorokat érintő támadásokban különösen Munkácsynak éles 

a hangja.

9.

A vizsgált életképanyag kiválasztásának szempontjai
A kor nagyhatású műfaja, az életkép elsősorban a sajtóhoz s 

mindenekelőtt az érintett lapokhoz kapcsolódik; ez indokolta, hogy 

bemutatására a folyóiratok tükrében kerüljön sor. Bár nem érdektelenek, 

de a sajtó és a műfaj kapcsolata szempontjából kevésbé fontosak a 

füzetes gyűjtemények (annál is inkább, mert ezek többnyire folyóiratban 

már megjelent írásokat tartalmaztak) és a szintén füzetsorozatban
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megjelent regénykísérletek (belőlük viszont mutatványokat közöltek a 

lapok), ezért ezeket sem dolgoztam fel.

A vizsgált időszak az 1830 és 1848 közötti évek, természetszerűen 

adódva azokból az irodalmon belüli és kívüli változásokból, amelyek 

reformkori irodalmunk e szakaszában az életkép kialakulásának és 

virágzásának történetét hozták. A folyóirat-irodalom megújulásával 

magyarázható, hogy az első ilyen jellegű írások 1832-től jelennek meg, a 

második korszakhatár pedig a kor életkép-irodalmának végét jelzi 

létformája, a sajtó körül kialakult helyzettel: 1848-ban a még meglévő 

lapok is megszűnnek.

Nem törekedtem teljességre a kiadványok tekintetében (nem 

tanulmányoztam például a zsebkönyveket, a német nyelvű divatlapokat, 

az Erdélyben megjelenő irodalmi folyóiratokat, a vegyes típusú lapokat). 

A kiválasztást meghatározta az életképek előfordulásának számaránya 

is. így a divatlapok és az Athenaeum természetszerűen kerültek be a 

tanulmányozott anyagba, a többi talán tekinthető reprezentatív 

válogatásnak, hiszen van közöttük színvonalas és gyengébb fővárosi, 

illetve vidéki lap, irodalmi almanach, alkalmi vállalkozás is. 

Felhasználtam a Széchenyi Jelenkorának melléklapjaként megjelent 

Társalkodót (1832-48), amelynek élén Helmeczy neve látható, de a 

közvetlen szerkesztői munkát az elején Bajza, majd nyolc éven keresztül 

Szenvey József látta el. A Kultsár István szerkesztette Hazai és Külföldi 

Tudósítások melléklapjaként 1817-ben megindított Hasznos 

Mulatságokat (1842-ig), amelynek legfőbb munkatársa, Ungvámémeti 

Tóth László az első években különösen sokat tett az olvasók ízlésének 

neveléséért.80 Összegyűjtöttem még a Hazánknak, Kovács Pál győri 

lapjának (1847-48) és a Charivari Dongó, Lauka humorisztikai

vállalkozásának (1848), valamint Császár Ferenc alkalmi kiadványának/х&я ~ tA/\
(Aradi Vészlapok - 1844) életképeit. Találtam ilyen írásokat azÉmlényi;

1

V A
A
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című almanach évfolyamaiban (az Auróra nem közölt életképeket). 

Kovacsóczy Mihály lapjának, a Szemlélőnek (1833 ill. 1836-37) nem 

minden félévéhez sikerült hozzájutnom, s fellapoztam a szabadságharc 

bukása utáni legmerészebb szépirodalmi lapvállalkozás, Nagy Ignác 

Hölgyfutárának évfolyamait 1858-ig. Itt meg kell jegyeznem, hogy

ugyan születtek még életképek ebben az évtizedben, de mind formájuk, 

mind hangnemük megváltozott, ami nem is csoda, hiszen hiányzott 

éltető elemük, a szabad közéleti levegő.

vizsgálódás

körvonalazhassam, vissza kell utalnom az életkép jellemzőiről már

körüli

szempontjaittovábbiAhhoz, hogy a

korábban elmondottakra. Elsősorban 

bizonytalanságokra, amelyek abból adódnak, hogy az életkép egyszerre 

műfaj és ábrázolási mód; jelentkezhet tiszta formában (de ez a 

legritkább), része lehet átmeneti műfajoknak, beszélyeknek vagy még 

nagyobb formátumú müveknek, átalakíthatja az útirajz, a levél, a napló 

formáját; igazi élettere a valóság, de előfordulhat fantasztikus

romantikus cselekmény bonyolítással együtt is; hangnemére általában a 

humor a jellemző, de éppúgy szúrhat szatirikus fullánkja, mint ahogyan 

felkavarhat érzelmessége; terjedelme, szerkezete, nyelve sokféle és 

sokszínű. Maguk a szerzők által választott műfaji elnevezések is 

rendkívül változatosak, és többféleképpen utalnak a műfaji 

jellegzetességekre. A Lebensbild tükörfordításán kívül életképíróink a 

következő elnevezéseket használják:

nemkép (Pajor István: Az auctoritás - PD 1845)81 

vázlat az életből (Nagy Ignác: A nyárspolgár - MÉ 1843) 

szilhouettek napi életünkből (Bulyovszky Gyula: Az éji lovag - Ha

leírásaa

1848)

tollrajz az élet után (Garay János: Szájasi úr - Ra 1837) 

ffescokép (Lakner Sándor: Nevelés - H 1845)
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genrekép (Csöngei Elek: A jurátus - RPD 1843) 

ámyrajz az életből (Sas Imre: Éji vándorlás - É 1846) 

költői és prózai képek az életből (Halászy: Budapesti séták - PD 

1845)
képmagyarázat (Gaal József: A szél Pesten - É 1844)

humoreszk (Tassi Ede: Egy táblabíró mint nemzetőr - É 1848)

fresco-rajz (Sz. Endre: Oh áldott cholera! - Ra 1838)

ködkép (Young: Ködképek - H 1846)

létkép (Kajdacsy István: A füzér - Ra 1838)

fény- és árnykép az életből (K.: Miskolci kaleidoszkóp - H 1848)

torzkép (Nagy Ignác: A vállalkozó - ME 1843)

fresco-humoreszk (Bemát Gáspár: Első és utolsó csók - ChD 1848)

Sőt az is előfordul, hogy a műfaj megnevezés mellett utalnak a 

témaválasztásra is ilyen megjelölésekkel:

iskolai életkép (Vas Gereben: G'schaeft -É 1845) 

művészeti életkép (Nagy Ignác: Színpadi kalandok - PD 1844) 

irodalmi életkép (Zugligeti: Egy lángész írói pályája - PD 1844) 

társasköri rajzolat (E. Emil: Vasárnapi társaság - Ra 1836) 

farsangi életkép (Kovács Pál: Csináljunk magunknak egy jó napot - 

Em 1844)

szívbeli életkép (Nagy Ignác: Lelia és Trenmor - PD 1844) 

falusi életkép (Gaal József: Az úri tehén - PD 1844) 

pusztai életkép (Fiván: Szónok az akolban - PD 1845) 

nemzeti életkép (Bemát Gáspár: Restauratio - PD 1844) 

forradalmi humoreszk (Jakó Pál: Nem hiszünk mindennek - É 1848) 

fővárosi életkép (Lakner Sándor: Zálogház - H 1844) 

földaljai kép (Tollraghy Jónás: Egy estély a ... pokolban - H 1844) 

Korábban már utaltam arra, hogy a formaválasztás lehetőségével is 

szabadon bánnak az életképírók a rajztól a levélformáig. A Honderű
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1844-46-os évfolyamaiban például közölnek néhány 

magyarázattal ellátott karikatúrákat (Kamatláby Salamon: Frescoképek 

I-П.; Frescoképek szöveg nélkül; Korunk metamorphosisai). A kor 

kedvelt műfaját, az útirajzot és a naplót is gyakran használják a 

genreábrázolás formájául (Kaján Ábel: Utazás Debrecenben - É 1844; - 

r—m: Kivonat naplómbúl - Ra 1839), előfordul a színpadias dramatizált 

megoldás (Jósika Miklós: FJumoristicai életkép - H 1846), sőt Ligeti 

Irma több száz pesti hölgy nevében kérvényben fordul a fővárosi 

rendőrfőkapitányhoz, eleven kép-érvekkel akarván meggyőzni őt a 

járdalocsolás káros következményeiről.

A megjelölt időszakaszban (illetve 1849-től 1858-ig a Hölgyfutárra 

korlátozva) elolvasott több mint 500 írás közül 474 került be abba az 

anyagba, amelyen keresztül megkísérelem bemutatni reformkori életkép

irodalmunkat. A művek kiválasztásának egyetlen szempontja az volt, 

hogy bennük fontos szerepet kapjanak a mindennapi életből 

megörökített vagy arra célzatosan utaló pillanatképek. Nem csupán 

azokat az írásokat tartottam érdemesnek beválogatni, amelyeket szerzőik 

útbaigazító címmel, műfaj-, forma- vagy témautalásokkal láttak el (bár 

ezekben a legvalószínűbb, hogy a műfaj legtipikusabb jegyei 

meghatározóan jelen vannak), hanem azokat az átmeneti jellegű 

műveket is, amelyekben az életképi elemek válnak szervezővé, esetleg 

egyszerűen ürügyként szolgálnak a kritika, a beleszólás szándékával 

alakított gondolatfutam megindításához. S bár a genreábrázolás az 

utóbbiakban szorul a leginkább háttérbe, az egykorúak szerint is sajátos 

jellemzőket hordoznak ezek az írások. Vahot Imre a Pesti Divatlap első, 

1844. évfolyamának 25. számában Szerkesztői számadás címmel fiatal 

lapjának programját gondolja át és értékeli. Itt jegyzi meg: 

"Leggazdagabb volt lapunk első félévi folyama a nemzeti, fővárosi, 

vidéki, irodalmi és művészeti életképek és humoristicai elmefuttatások

soros
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körében, mellyeket eredetiség, játszi elmésség, satirai él, nemzeti irány s 

javítási szellem bélyegez."
Bármilyen legyen is az összegyűjtött írásokban a műfaji jellemzők 

aránya, az indokolhatja együttvizsgálásukat, hogy legtöbbjük az 

azonnali erős hatásra törekszik, a figyelmet koncentráltan tereli a 

felvetett problémára, aktívan beleszól a mindennapi közéletbe, állást 

foglal az egyes tendenciák mellett vagy ellen.

10.

A reformkori életkép-irodalom bemutatásának szempontjai
Az életképpel és a vele érintkező műfajokkal foglalkozó 

szakirodalomban többen és többféleképpen próbáltak a tárgyválasztási, 

szerkezeti és ábrázolási hasonlóságok-különbözések megállapításával 

jellegzetes életképtípusokat elhatárolni egymástól, azzal együtt, hogy 

nincsenek tiszta, egynemű típusok, és a körülhatárolható csoportokon 

belül sem egyforma módon alakítják az életképírók a szerkezetet, 

alakjaik, helyzeteik leírásának módszerét. Ezeknek az elméleti 

összegezéseknek a figyelembevétele határozta meg egyrészt az anyag 

bemutatásának szempontjait.

Másrészt viszont abban a sokszínű halmazban, amelyet a 474 írás 

jelent, felfedezhetők bizonyos erőterek (lépten-nyomon ismétlődő 

témák, problémafelvetések, jelenségek), amelyek köré rendeződtek az 

élet képei, alapot adva ezzel a bemutatás további szempontjainak 

megválasztására, az anyag saját természetét követni próbáló 

megközelítésre. Ugyanis a korabeli élet megörökített területei és 

tényezői bizonyos tematikai csoportok kirajzolódását eredményezik. S 

mert az élet - nagyon leegyszerűsítve - emberekből, életterekből, 

helyzetekből, gondolkodásmódokból áll, az annak pillanatait megragadó 

műfaj is valamilyen formában ezeket a tényezőket érinti. Az egyes
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életképcsoportokat egyrészt a közös tárgyválasztás alakította ki: egy 

embertípus vagy létállapot megfigyelése; egy jellegzetes élethelyzet, 

jelenet elkapása vagy egy gondolkodási mód bemutatása aszerint, hogy 

mi köti le az életképíró érdeklődését az adott pillanatban. Másrészt a 

tárgy megválasztása meghatározza az alkotói módszert is: más módon 

dolgozik egy embertípust, egy jelenetet ábrázoló s megint máshogy egy 

elmélkedő jellegű írás szerzője - a tárgy és a művészi eszközök egyidejű 

megválasztása tehát a csoportalkotó szempont. Ezeken belül a 

témavariációk gazdagságából kirajzolódik a korabeli élet - jellegzetes 

figuráival, jelenségeivel, viszonyaival, törekvéseivel, fonákságaival és 

ellentmondásaival.

A következő táblázat a bemutatásra összegyűjtött 474 írásnak az 

ismertetett szempontok alapján történő, téma, illetve ábrázolási mód 

szerinti elrendezését mutatja az adott időszakaszban, s mivel az időbeli 

megjelenést tekintve egy cezúra látszik kirajzolódni a vizsgált 

időkeretek között (1842), ezért az életképek számát az egyes 

csoportokban a két időszakaszban (illetve kitekintésül a következő 

évtizedre) külön is érdemes megadni.

Szükségesnek tartom röviden, a legfontosabb csoportalkotó jegyek, 

jellegzetességek érintésével megindokolni az anyagnak ilyen módon 

való elrendezését.

I. Embertípusok, létállapotok

1. A kor jellemző embertípusai (36)

2. A fővárosi élet jellegzetes embertípusai (23)

Az első csoportot az életképi jellemábrázolásnak egy jól 

körülírható jegye hozta létre, amely megkülönbözteti például a realista 

regény vagy novella ábrázolási módjától. Lukácsy Sándor ezt így 

fogalmazta meg: "A nagy realista ábrázolók az egyéni embersorsban
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keresik s mutatják be valamely általános eszme megnyilvánulását: egy 

törtető, egy zsugori, egy kalandor arcképét rajzolják meg, hogy arról a 

törtető, a zsugori, a kalandor típusára ismerjünk. Az életképíró nem ezt 

teszi: [...] nem egy tipikus személyt, hanem a típust ábrázolja, nem egy 

jellemző háziurat, hanem a háziurat; tipizál egyénítés nélkül.

De a szabály követése mellett sokféle megoldással találkozhatunk 

az embertípusokat, létállapotokat középpontba helyező csoportban is. 

Három életkép kiválasztásával utalnék az egyezések mellett a 

különbözésekre.

Általános vonása a műfajnak, hogy benne az eseményesség 

háttérbe szorul, a cselekmény másodrendű, az csak bizonyos jelenségek 

vagy jellemvonások jobb megértését szolgálja. Ha a választott figura 

leírásának módszere az, hogy a típust ábrázolja annak legáltalánosabb 

vonásaival, akkor egyáltalán nincs szüksége az írónak se eseményre, se 

hősre (Szemes Ábel: Kisvárosi protocollum V. Az arszlán - PD 1844. 

23. sz. és Garay: A' háziúr - RPD 1842. 34. sz.), ha az alakot napi 

foglalkozásai közben kíséri figyelemmel, akkor többnyire nem mond le 

a jelenetsorokról, a cselekményfordulatokról, hősei beszéltetéséről, hogy 

a típus vonásait életszerűbbé tegye (Nagy Ignác: A' nyárspolgár - ME 

1843. VI. füzet). Szalay Károly jegyzi meg, hogy "az életképírók szinte 

szemérmetlenül ismétlik meg egymás figuráit, témáit. Ez azonban azt is 

jelenti, hogy kik azok a típusok, akik a jellemzőek, és főként milyen 

tulajdonságaik vannak."83 A témák és figurák ismételgetése mellett 

megfigyelhető a jelenségek bemutatásának felvezetésében is ez az 

ismételgetés. Hangja lehet szatirikus-moralizáló (Nagy Ignác), 

mértéktartó (Garay) vagy durván gunyoros (Szemes Ábel); de abban 

általában megegyeznek, hogy többnyire messziről indulnak az 

eszmefuttatásban, mert a sok mellékes érintésével szerzőiknek 

egyáltalán nem mellékes mondanivalója van. Lakner Sándor (Szemes

"82
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Ábel) nyíltan be is vallja felvezetése lezárásaként, hogy: "Aki azt hiszi, 

hogy eddig a dologhoz szóltunk; az pogány ember, s annyi hite sincs, 

mint az arszlánkörmök feketéje." Az életképek szerkezetét tekintve 

ugyanis ez az egyik legjellemzőbb helye az aktuális utalásoknak, a 

személyeskedő megjegyzéseknek, az írói- magánemberi reflexióknak.84

A továbbiakban Lakner Sándor és Garay hasonló módszerrel 

dolgozik, legfeljebb annyi a különbség típusrajzolásukban, hogy Garay 

nem esik komikus túlzásokba, előadásmódja inkább tárgyilagosan 

részletező ("A' háziúr önelégült kinézésű, magát jól bíró férfiú negyven 

és ötven év között. Születése német, rangja polgári; magatartásában 

azonban van valami abból, amit tekintetnek nevezünk; állása, járása 

kényelmes; beszéde szaggatott, kevés szavú de sebes, csin és czikomya 

nélküli, 's mint mondani szoktuk, kereken beszél'...[...] pantallóján 

kengyelt soha nem hord, 's többnyire bokán fölül ér neki, - 's ime 

előttünk a' két elem, mellyből a' házi ur áll: a' polgári és úri; ezt soha 

sem teheti egészen magáévá, amazt egészen soha sem öltheti le magáról. 

Ő valami közép a' rangbeli és polgár között, valami olly eredeti typus, 

melly csak nagy, fővárosokban van, máshol nem ismertetik."); Lakner 

Sándor módszere is a pontos leírás, de nála sok a reflexió, a gunyoros 

félmondat, a pletykaszerű csevegés ("...az arszlánnak nincs esze, nincs 

szive, nincs embersége, nincs becsülete, nincs religiója, nincs 

tudománya, nincs nevelése, nincs erkölcse, legfeljebb mint az erkölcsös 

lónak, nincs mestersége, nincs hivatala, nincs pénze, nincs szakálla... 

azaz szakálla van, de hitele nincs, szóval semmije sincs, mit az érdem 

mérlegébe annak megmutatására: hogy az arszlán - ember, nyomatékül 

vethetnénk...").

Nagy Ignác más módszert követ, ő hőst választ, egy napját 

végigkísérve különböző jelenetek középpontjába helyezi, beszélteti, úgy 

fűzi reflexióit a leírtakhoz. De hogy mennyire általános vonásokkal



46

ruházza fel Nietnagel Jónást, arra utal a kővetkező magyarázattal: "E 

nevet pedig azért választjuk, mivel név csak név, s tulajdonképp akár 

Schunagelnek is nevezhetnék őt, vagy Patkószegnek, az ugyan egyetlen 

mákszemnyit sem fogna az egész dolgon változtatni."

Az életképek befejezései többnyire fordulatosak, csattanószerűek, 

általában közvetlen kapcsolatot keresnek az olvasóval, felhívják a 

figyelmét valamire, vagy tanulságot fogalmaznak meg a számára.

II. Élethelyzetek, jelenetek

1. A táblabírói Magyarország, a megyei közélet visszásságai (43)

2. A fővárosi élet (55)

3. A társasági élet formálódása (táncmulatságok, estélyek, farsang, 

utazások, népmulatságok, kirándulások, fürdői jelenetek) (47)

4. Az irodalom, a sajtó, a művészeti élet (54)

5. Az alföldi élet képei (23)

6. A politika, a közélet, a forradalom és szabadságharc (16)

/ 7. A diákélet (14) /

/ 8. Szerelem, házasság (26) /

Mivel a kijelölt életképanyag bemutatásával az a célom, hogy a 

reformkori Magyarország életéről és viszonyairól kaphassunk képet az 

írások mozaikszerű egymás mellé illesztésével, a II. csoportot látom 

legalkalmasabbnak arra, hogy a bemutatás alapja legyen. A korabeli élet 

szinte minden területe kirajzolódik a tematikai skálán, a tipikus figurák 

is a megjelölt életterekben élnek, a felvetődő problémák nem külön 

szálon futnak, azok ugyanazok, csak a választott tárgy miatt kell az 

íróknak más ábrázolási módszert követniük (alak; élethelyzet). Ezért a 

részletes tárgyalásban ezt fogom követni, és egyidejűleg próbálom 

bemutatni az életnek ugyanazt a vetületét érintő típust, léthehyzetet, 

eszmefuttatást. Indokolhatja ezt az életképeknek a tárgyábrázolástól
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többnyire független szándéka: beleszólni a mindennapokba a jobbítás 

igényével.
Az utolsó két csoport azonban - annak ellenére, hogy tematikailag 

önállósodni látszik - határozott elkülönülést is mutat a megelőzőektől.

Másságukat nem is annyira számbeli részvételük aránya jelzi a teljes 

anyagban (2.9 %, ill. 5.5 %) - bár ez sem hagyható figyelmen kívül, 

különösen, hogy a Szerelem, házasság témacsoportban 1848-ig csak 16

sokkal inkább az előbb említett szándékosságuk. Azírás jelenik meg
előző hat csoporthoz képest a műfajnak a közéleti szerepvállalásban 

megnyilvánuló irányzatossága egyikben sincs jelen hasonló súllyal, a

néhány, az oktatással-neveléssel kapcsolatoskorhoz kötöttség 

problémafelvetést kivéve - nem meghatározó. Magyarázat lehet erre, 

hogy a diákéletet rajzoló írások - több életképíró bevallása szerint is - a

téma iránt érzett nosztalgiából születnek, könnyedek, a diáktréfák 

hagyományait követőek; a szerelem, házasság témájában viszont a dolog 

örök, időtlen volta miatt a legkevesebb az aktuális utalás, a legkevésbé 

érezhető a jelenhez kötöttség. Mivel a 30-as-40-es évek életkép

irodalmának bemutatása során fontos szempontnak tartom a kor és a 

műfaj kapcsolatát, ezért a részletes tárgyalás során nem szánok önálló 

fejezetet az említett két témának - de figyelemre méltó írásaira utalok a 

főváros és az alföld világát idéző életképek között.

A jeleneteket, élethelyzeteket bemutató csoportban még annyira 

sem lehet életképtípusokat körülhatárolni, mint az előzőben; lehet 

egyetlen jelenetet középpontba állító írás (Frankenburg: Rákosy Tamás 

táblabiró ur a 'salon'-ban - É 1844. 17. sz.); lehet jelenetek sorozata 

(Lauka Gusztáv: Kirándulás Palotára - É 1847. II. 7. sz.); közel állhat a 

humoreszkhez (Tassi Ede: Egy táblabiró mint nemzetőr - E II. 8., 15. 

sz.); íródhat levélben (V-i Szőke: Egy nap a' városban /Levélben/ - Ra 

1839. 49. sz.); felfűzheti az író képeit egy utazás fonalára (Frankenburg:
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Somogyi képek I-II. - R 1835. 83-85., 96. sz.); lehet etnográfiai jellegű 

ismertetés (Uszkai: A kormányosok /Tiszaháti népéletismertetés/ - PD 

1845. 36. sz. ) stb. A legfontosabb írói módszereket az életképcsoportok 

bemutatásakor érintem.

III. Aktuális elmefuttatások (70)

Ha csak a bennük felvetődő kérdéseket, az emberi lét egyes 

színtereit (nevelés, társasági élet, politikai viszonyok, művészeti élet, 

szociális gondok) vizsgálnánk, ezek az írások nem jelentenének külön 

csoportot - a feldolgozás írói módszere alakította ki őket. Jelen vannak, 

de többé-kevésbé háttérbe szorulnak bennük az eleven képek, a 

genreszerü alakok vagy helyzetek, átadva a helyet a szubjektív 

elmefuttatásoknak. Nem a mese vagy a figura a fontos, hanem az írói 

reflexió, a többnyire közvetlen hangú elmélkedés. A címek is 

elvontabbak, mint az előző két csoportban (Munkácsy: Világ! - Ra 1839. 

8. sz.; Valaki: Semmi - Ra 1839. 39. sz.; Hazucha: A' fiatalkor - HM 

1835. 11-12. sz.). Vannak köztük komoly hangvételűek (A: Korunk 

egyik nagy baja - T 1845. 81. sz.), ismeretterjesztő-népszerűsítő célúak 

(Nagy Ignácz: A rudnói csoda /Úti képecske/ - É 1844. II. 3. sz.), de 

azért többnyire a humoros előadás tudja érdekessé tenni ezeket az 

elmélkedéseket. Olyan átmeneti írások is tartoznak ide, amelyek a tárca, 

az újdonságírás igényével születtek, de sok bennük az életképi elem 

(Frankenburg: Budapesti levelek - RPD 1843.; Nagy Ignác: Budapesti 

séták-É 1843.)

IV. Állatgenreképek (12)

Mind tárgyukban, mind formájukban többfélék lehetnek, s csak az 

különbözteti meg őket az érintett három csoport életképeitől, hogy 

szereplőik állatbőrbe bújtatott emberfigurák. Többnyire tájékoztatások 

ezek az írások "a magyarországi állatok political, művészeti és házi 

életéről". A politikai szatírák (Tyukodi: Állatvilági mozgalmak - A
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1842. 31. sz.; Állatok közgyűlése - 41-43. sz.) rendkívül éles hangúak, 

tele korszerű vonatkozásokkal a korabeli közéletre. De nemcsak a 

politika felé vághat ilyen formában a szatíra éle, parodizálhatja a 

korabeli színházi viszonyokat vagy a nagy befolyással bíró idegen 

irodalmi mintákat is (Tyukodi: Kos ur szívbajai - A 1841. 41. sz.). 

Közülük a legjellegzetesebbekre a megfelelő tárgycsoportokban utalok.

V. Átmenet a novella és az életkép között (55)

Az ötödik csoportot az indokolja, hogy az életkép nem csupán 

műfaj, hanem ábrázolási módszer is, és nem könnyű határt vonni az 

érintkező epikus műfajok, a novella (beszély), a tárca és az életkép 

között. Mint ahogyan az életképbe többnyire novellisztikus vonások is 

bekerülnek, úgy a korabeli novellák egy része sem egységes szerkezetű. 

Megbontják, szétfeszítik azt a behatoló életképi elemek, sőt egész 

részletek, s önálló epizódokká válva át is veszik a fő cselekményszál 

szerepét, pontosabban a genre-epizódok kerülnek előtérbe az 

alaptörténettel szemben.

Maguk az írók is elég változatosan jelölik ezeknek az átmeneti 

jellegű írásoknak a műfaját. Van, hogy a konfliktusábrázolásánál, 

felépítésénél fogva novellaszerkezetű írást életképnek jelölik (Szegfy 

Mór: Lakoma és tor /életkép/ - É 1847. 13. sz.; Az olvasókör /gerekép/ - 

RPD 1843. 20. sz.; Nagy Ignác: Sápadt Tom süvege /éjkép/ - Ra 1836. 

38. sz.; V-i Barna: Költő szerelme /életkép/ - R 1839. 26. sz.) Előfordul 

az is, hogy az inkább életképies ábrázolású, a genre-elemeket előtérbe 

helyező művet novellának mondja írója (Kuthy Lajos: Nő- és 

férjszemély /novella/ - R 1839. 9-10. sz.; Pilta Mihály: Fogadás /kaland/ 

- H 1846. 20. sz.; Degré Alajos: Uram bátyám és az arszlán /eredeti 

beszély/ - PD 1844.). De van példa rá, hogy az író maga is fontosnak 

tartja megjelölni az átmeneti jelleget, s kevert műfaji meghatározásokat 

talál (Bemát Gáspár: A lehűtött párbajhős /fresco-novella/ - H 1846. 21.
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sz., ill. Jajvár /történeti fresco/ - H 1846. II. 13-16. sz.; Mustár: Egy hét 

falun /ffesco-beszély/ - H 1846. II. 20. sz.).

Ezek az életképszerü novellák vagy novellaszerű életképek 

tárgyukat, tartalmukat tekintve az előzőekben felsoroltak valamennyi 

változatát érinthetik. Mégis szerkezeti-formai sokszínűségüknél fogva 

érdemes őket önálló csoportként megjelölni.

Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy ez a szabályokkal le nem 

írható csoportosítás bizonyára nem mentes az önkényességtől és az 

esetlegességtől, ugynakkor a csoportokat sem lehet egymástól 

elszigetelten tárgyalni. Minthogy jellemző formai vonás a kötetlen 

szabadság, a csapongó csevegés, a népszerű tárgyi és formai motívumok 

nem ismernek határokat.

11.

A kronológia és a tematika néhány összefüggése

Remélhetőleg ugyan a teljes anyag bemutatása bizonyítani tudja 

majd, a 43. oldalhoz tartozó táblázat alapján kirajzolódó néhány 

tendenciáról érdemes előzetesen is szólni. Mindenekelőtt az időbeli 

megoszlás és a tematikai megjelenés kapcsolatának néhány szembetűnő 

összefüggéséről.

A kronológiai elrendezés szerint 1842 és 1848 között jelent meg az 

összegyűjtött életképanyag 63.2%-a, ez a megelőző évtizedben 23.6, a 

követőben pedig 12.7% volt. Az 1832-41-ig megjelent írások 

csoportokon belüli számaránya az aktuális elmefuttatásokban a 

legnagyobb. Ez a legkevésbé kötött forma, nem is a rajzolt kép, hanem a 

hozzá fűzött reflexiók a fontosak - nem egyszer messze eltávolodva a 

felvillantott képtől. Elogy a típusok rajzolása és a tipikus problémákat 

felvető helyzetek életképi ábrázolása csak 1842-től válik uralkodóvá,
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összefügghet egyrészt a társadalmi élet felgyorsult változásaival, 

másrészt azzal, hogy az életképírást is meg kellett tanulni (itt még 

találunk "Saphir után", "Langer után" készült képeket). A 40-es évekre 

nőtt fel az a nemzedék, amely - indíttatását, életformáját tekintve - 

természetesebb módon rendelkezett a műfaj szemléletmódjával. Két 

terület mégis képviselteti magát - a többihez képest jelentős számban - 

ebben az időszakaszban: az irodalmi élettel és a magyar társasági élet 

formálódásával kapcsolatos életképcsoport. Ez is természetes, hiszen az 

egyik azt a szeletét érinti a valóságnak, amelynek maga is része, a másik 

pedig azoknak a lapoknak a jellegéből következik, amelyekben ezek az 

írások megjelentek. A Társalkodó, a Regélő-Honművész, a Rajzolatok 

elsősorban a korabeli társas életről és a divatvilágról tájékoztatott.

Annak, hogy a középső időszakban, 1842-1848-ig ugrásszerűen 

megnő az életképek száma (az összes 63.7%-a), több magyarázata lehet. 

Az egyik az a szerkesztői szemléletváltozás, amely a Regélő- 

Honművésznek Regélő Pesti Divatlappá változásával következett be 

(1842), a másik a műfajt illetően átütő jelentőségű Budapesti élet című 

sorozat elindítása (1841 legvége), illetve a Tyukody-féle 

állatgenreképek közlése az Athenaeumban, de mindenekelőtt az a 

lehetőség, amelyet a három új divatlap egyidejű megjelenése adott a 

műfaj számára (1843). Egy közülük címévé tette meg az életképet, és 

látásmódját irodalmi programmá. A divatlapok egységes törekvése 

mellett - miszerint a nővilág nemzeti érzelmeinek erősítését tűzték ki 

célul - ez tűnik ki Fáy Andrásnak a Magyar Életképeket ajánló 

előszavából: "A1 magyar életképeknek szép feladata: á hazai életből vett 

olvasmányok által, nemzetiséget terjeszteni, 's a' fiatal gyönge sziveket 

és kedélyeket, nemzetiség és erkölcs tiszta érzelmei által képezni." 

Véleménye szerint olyan írásokra van szükség, amelyek hazai nyelven 

hazai életet és embereket festenek, hazafiúi érzelmeket kelteitek,
Y' ^
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önbecsülést, önismeretet emelnek és kötelességre döbbentenek. 

Társadalmi valóság és irodalom kapcsolatára utal a kővetkező 

gondolattal: "Mi egy nemzetté-olvadást rebesgetünk, 's ebben fáradunk; 

de elérhetjük-e teljesen czélunkat, mig annak nőinket meg nem nyerjük? 

Nyelv, hazai élet, honi szokások, még édesebb, bájosabb lánczokkal 

kötnek, mint maga á constitutio. Mig a' hazai életet nem kedveljük, úgy 

gyöngéiben, mint erőiben, addig hazánkat sem szerethetjük igazán, 

addig teljes egybeolvadásról hasztalan álmodoznunk." Az életkép 

elsősorban ezeket a gyöngéket választotta tárgyaiul, hogy az azonnali 

hatásra építve közvetítsen azok kijavításában.

A leglátványosabb a kiugrás a fővárosi életet és a táblabírói 

Magyarországot, a megyei közéletet tárgyazó írások esetében, az előzőt 

tekintve annál is inkább, mivel az irodalommal, a sajtóval, a művészeti 

élettel foglalkozó életképek nagy része ugyancsak Pesthez kötődik; az 

utóbbit viszont számban is erősítik a kor jellemző típusairól készült 

egyes képek. A fővárosi embertípusokat bemutató csoportban 1-ről 22- 

re, a város életét rajzolóban 3-ról 47-re, a megyei közélet visszásságait 

megcélzó csoportban pedig 4-ről 31-re emelkedik a számuk. Ami a 

fővárosi tematikát illeti, indokolhatja az érdeklődés ilyen mértékű 

felerősödését az a sokrétű változás, amelyen a város keresztülmegy a 40- 

es években, a szándék, hogy valóságos központtá váljék, valamint az a 

tény is, hogy az életképírók elsődleges élettere. A másik csoport 

esetében a számbeli növekedés kétségtelenül a közéleti küzdelmek 

kiéleződésével, a pártpolitikai frontok kirajzolódásával hozhazó 

kapcsolatba. Ez a magyarázata annak is, hogy ebben az időszakaszban 

jelenik meg életképi formában a legmagasabb szintű politika a II/6. 

tematikai csoportban és az állatgenreképekben.

Két területen azonban csökken az életképek száma az előző 

időszakhoz képest: az egyik az aktuális elmefuttatásoké (39-ről 29-re),
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amelyek az életképírás technikájának a megtanulásával veszíthettek 

jelentőségükből, a másik pedig a II/8. tematikus csoporté (Szerelem, 

házasság), amelynek tárgyát egy időre háttérbe szorította a közéleti 

pezsgés (ez az egyetlen csoport, amelyben 1849 és 1858 között nő meg 

az írások száma, jelezve azt is, hogy a megváltozott viszonyok között 

hogyan rendeződik át a témaválasztás).

Az 1842 és 1848 közötti időszak nem csak a számbeli eloszlás 

szempontjából mutat hangsúlyozott elsőséget. Itt a legteljesebb a 

tematikus skála, a magyar valóság mind szélesebb területei jelennek meg 

az olvasóközönség előtt: a főváros és a nemesi kúriák világa mellett a 

vidéki kisváros társasági viszonyai, az alföld miliője, a diákélet 

színterei, az országgyűlés, később a forradalom eseményei. Megnő 

azoknak az írásoknak a száma is, amelyek átmenetet mutatnak az életkép 

és a novella között, jelezve az életképi ábrázolás népszerűségét, illetve 

alkalmasságát az újabb irodalmi törekvések szolgálatára.

Régi és új nevek, írók, költők, színészek, újságírók, tollforgató 

tisztviselők, alkalomszerűen megszólalók nyúlnak ehhez a formához. Az 

összegyűjtött anyagban a következők képviseltetik magukat (nem 

egyszer álnéven): Nagy Ignác, Frankenburg Adolf, Gaal József, Kuthy 

Lajos, Lauka Gusztáv, Garay János, Irinyi József, Jósika Miklós, Jókai 

Mór, Tompa Mihály, Pákh Albert, Hazucha Ferenc, Pálffy Albert, Vas 

Gereben, Petrichevich Horváth Lázár, Nádaskay Lajos, Lakner Sándor, 

Bemát Gáspár, Degré Alajos, Halászy József, Fribeisz István, Vahot 

Imre, Varga Soma, Szegfí Mór, Remellay Gusztáv, Kovách László, 

Császár Ferenc, Munkácsy János, Kovács Pál, Pajor István, Fekete 

János, Szép Ferenc, Berec Károly, Egressy Gábor, Szigligeti Ede, Major 

Károly, Csengery Antal, Bulyovszky Gyula, Tóth Kálmán, Csöngei 

Elek, Csuthy Zsigmond, Szabó Richárd, Kiss Antal, Katona Antal, 

Ormós Zsigmond, Pataki Ferenc, Pásztor Dániel, T. Nagy József, Békefy
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Győző, Besze János, Lévai János, Székely József, Jakó Pál, Kelemen 

Mór, Ligeti Irma, Fáik Miksa, Bangó Péter, Szekrényessy Endre, Matics 

Imre, Haraszty Samu, Szollár Mihály, Szabó Dávid, Spetykó Gábor, 

Szerényi Gyula, Uj Károly, Szatmári Pál, Tassi Ede, Fitos István, Kossá 

Ferenc, Vári Balthazár, Kiss Iván, Várady Károly, Sulyovszky Ignác, 

Szarka Nép János, Szokoly Viktor, Novák Dávid, B. Barkóczi Ferenc, 

Kajdacsy István, Szilágyi Sándor, Pongrácz Lajos, Kun Bertalan, 

Praznovszky János, Pilta Mihály, Nagy László, Atádi Vilmos, Balázs 

Sándor, Forster Rudolf.

A következő fejezetekben a bemutatás alapjául választott II. 

életképcsoport (Élethelyzetek, jelenetek) hat tématerületének 

megfelelően próbálom megmutatni, milyen képet adott a műfaj a 

korabeli Magyarországról, törekedve arra, hogy a rendelkezésre álló 

viszonylag nagyszámú szövegből a legjellemzőbbek megválogatásával 

reformkori életkép-irodalmunk legfontosabb tendenciái is 

kirajzolódjanak.
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A táblabírói Magyarország, a megyei közélet visszásságai

A műfajnak a korabeli életet rajzoló tematikai rendszerében nem 

lehet véletlen bizonyos problémafelvetések számukban is kimutatható 

népszerűsége, az összefüggés a két évtizeden belüli társadalmi 
mozgások , illetve az életképekben megjelenő témák gyakorisága között. 

A feldolgozott anyagban szám szerint is előkelő helyet foglalnak el az 

önálló témacsoporton belül a feudális táblabírói Magyarországot, a 

megyei élet fonákságait, a földhözragadt gondolkodású magyar nemest, 

a mindenféle haladást gátló provincializmust megcélzó életképek, de a 

probléma megjelenik a más tematika, illetve ábrázolási mód létrehozta 

csoportokban is: elsősorban a kor jellemző embertípusait bemutatóban, a 

forradalmi eseményekhez szorosabban kapcsolódó életképekben és az 

aktuális elmefuttatásokban.

Nem csoda, hiszen mind a figura, mind a hozzátapadó életforma és 

gondolkodásmód, tágabb értelemben az egész problémakör meghatározó 

alapkonfliktusa a kornak. Természetesen a szűklátókörűség, a 

koncepciótlanság csak a nagyon határozottan megfogalmazott 

törekvések megjelenésével válhat képviselőjévé egy gondolkodási 

módnak, s hordozhatja magában az állandó összeütközések lehetőségét. 

Ezért érdemes itt kitekinteni arra a folyamatra, amely az 1820-as évek 

végétől teljesen új politikai helyzetet teremtett, és amely meghatározója 

lett a következő évtizedek társadalmi változásainak: a magyar liberális 

reformmozgalomra. Indokolja ezt az is, hogy az életképek tanúsága 

szerint a kortársak a parlagi nemesi gondolkodásmódban látták a 

változások legfőbb akadályát, s éppen a liberális eszméknek a 

jellegzetes figurák által történő, ritkán következetes, többnyire minden 

tudatosságot nélkülöző tagadása a rendes módja a tárgy ábrázolásának.
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A magyar liberális reformmozgalom
Gegely András A magyar nemesi liberalizmus születése című 

írásában vállalkozik azoknak a kérédéseknek a megválaszolására: 

milyen társadalmi, eszmei, politikai folyamatok vezettek a 

reformmozgalom kialakulásához; milyen volt a célok és a valóság 

viszonya; mi volt Magyarország számára átvehető abból a 

humanisztikus, felvilágosodási gyökerekből táplálkozó ideológiából, 

amelynek "politikai eszménye a szabad polgárok alkotmányos állama, 

ahol a polgárok által választott parlamenten keresztül juttatják 

kifejezésre akaratukat, ellenőrzik a végrehajtó hatalmat", s amely nem 

ismeri el a feudális függőség semmiféle formáját sem.1 Az egyén 

szabadságát, a törvény előtti egyenlőséget, a tulajdonszerzés 

szabadságát hirdeti, természetjogi alapokon nem ismer különbséget 

emberek között származás, nemzetiség és vallási hovatartozás 

tekintetében, s alapvető jognak tartja a vélemény- és 

gondolatszabadságot.

A nyugatról kiinduló eszme különösen jelentős változásokon megy 

át azokban az országokban, amelyekben a feudalizmus előrehaladott 

válságjelei mutatkoznak, ez azonban nem jár együtt a tőkés viszonyok 

kibontakozásával. Ilyen Magyarország helyzete is, ahol a feudalizmus 

válsága a 20-as években a maga teljességében válik nyilvánvalóvá. Az 

európai erőviszonyok változásai rádöbbentik a nemesség gondolkodó 

csoportjait saját gyengeségükre, a sok évszázados kiváltságrendszer 

törékenységére; de hogy valóban mozgósító erejű lehessen az e 

felismerésből születő és az egymást erősítő gazdasági, társadalmi, kül- 

és belpolitikai körülmények hatására meginduló mozgalom, az új 

berendezkedés követelését szükséges volt nyomós okokkal 

alátámasztani. Az egyik fő érv a mindenki számára nyilvánvaló anyagi 

haszon, a másik a korszellem által kényszerítőén követelt előrelépés
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szükségessége, a harmadik (különösen 1831 után) a jobbágyfelkeléstől 

való félelem volt. Ezek vezették el a reformpolitika alakítóit annak 

megfogalmazásához, hogy törekvéseiknek meg kell nyerniük a velük 

feudális osztályharcban állókat, s eredményezték a magyar liberális 

gondolkodás legsajátosabb vonását: az érdekegyesítés gondolatát.2

Ez a gondolatrendszer nem a kiváltságok eltörlését, hanem a 

meglévő nemesi jogok (szabadság és tulajdon) kiterjesztését tűzte ki 

célul, azt, hogy a nép "az alkotmány sáncaiba emeltessék". Horváth 

Mihály az 1842-ben a Tudománytár XII. kötetében közzétett írásában az 

európai gyors változások vezérfonalának tartja a népjog, az ember 

természettől fogva adott tulajdonszerzési- és szabadságjogának egyre 

erőteljesebb érvényesülését.3

A liberalizmus eszmevilága elválaszthatatlanul összefonódott azzal 

a gondolatkörrel, amely a nemzetté alakulásban látta végső soron 

megvalósíthatónak az érdekegyesítés önrendelkezést, társadalmi 

egyenjogúságot, nemzeti önállóságot jelentő célkitűzéseit. Az 

erőviszonyok reális számbavétele is azt követelte, hogy minél több réteg 

legyen érdekelt a közösség gazdasági megerősítésében és politikai 

védelmében. Nemzetet kellett teremteni a nemesség helyébe, amelyet 

tagjai az őket egybekapcsoló jogok és kötelességek, valamint a nekik 

egyformán biztosított szabadság miatt éreznek magukénak és 

védelmeznek.4 Ahogy "a nemesi nemzetnek a személyi szabadság és 

méltóság alapozta meg kollektív erejét és autonómiáját, a polgári elemek 

nemzeten belülivé válása elsősorban nem a rendhez tartozást (nem az 

elnyomó funkcióban való osztozást), hanem a személyi jogok elnyerését, 

a személyi méltóság tiszteletben tartását jelentette."5

A magyar liberális mozgalom bázisa rendkívül heterogén volt, 

mozgalma nemcsak hogy nem tekinthető egy osztály harcának a többi 

társadalmi osztály ellen, hanem a megosztó vonalak az osztályokon, sőt
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a rétegeken belül is húzódtak, új erővonalakkal tagolva az évszázadok 

óta hagyományos hierarchiát.6 Az átalakulásban érdekelt csoportok egy 

racionális politikai, gazdasági és társadalmi megfontolásokon alapuló, 

világos programmal rendelkező ideológiát támogattak. Ugyan ennek 

megjelenése előtt is volt a kornak egy, a kiváltságőrzést igazoló 

werbőczyánus eszmevilága, de a "vágtatva haladókkal" szemben 

programot adó ideológia, a konzervativizmus, eszmei értelemben csak a 

liberalizmus reakciójaként születik meg. Az önkép és ellenségkép 

ellentétpárjai (arisztokrácia és demokrácia, alkotmány és felforgatás, 

megfontolt haladás és rögtönzés, hivatott politika és dilattantizmus stb.) 

a 40-es évek elején formálódnak ki a konzervatív publicisztikában.7 Az 

önmeggyőzésen kívül az ingadozók megnyerésére is alkalmasnak 

bizonyult az az érvrendszer, amelynek végső következtetése: a reformok 

megvalósítása egyet jelent az arisztokrácia önfelszámolásával. La Motte 

Károly, gömöri követ így érvelt az örökváltság és a tulajdon- és 

szabadságjogok jobbágyokra való kiterjesztése ellen: "Azt mondják 

ugyan, nem szűnünk meg szabadok lenni, bár a népet is részesítjük a 

szabadágban. De mit ér nekem (úgymond a szónok!) mit ér nekem a 

szabadság, ha minden ember szabad?"8 (Ezeket a szavakat feltűnően 

gyakran adják az életképírók tipikus konzervatív nemesi figuráik 

szájába.) Az állagmegőrzésre törekvő nemesi köröknek érdekeiket az 

udvar feudális érdekeivel kellett egyeztetniük, így lett a rendi alkotmány 

tiszteletben tartásának ára a reformok elutasítása. A két irányzat első 

nagy erőpróbájára az 1832-36-os országgyűlésen került sor.9

A haladó szellemű nemesi tábort kezdetben mindenütt csak 

maroknyian képviselték, de a megyei javaslatok, a követválasztások és - 

utasítások végül is a megyék többségében az ő győzelmükről vallottak. 

Több, mint 40 megye követelésének eredményeként országos vitában 

merülhetett fel az úrbéres kérdések megoldása, az ősiség eltörlése, a
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szolgáltatások, illetőleg a robot megválthatósága. Ismét előkerült a 

paraszt hivatalviselésének és birtokbírhatásának kérdése. Ez a nemesi 

jogok mindenkire való kiterjesztésének, a közteherviselésnek, az 

általános hivatalképességnek és a törvény előtti egyenlőség 

követelésének formájában is jelentkezett.

1832 derekára, ha szervezetileg nem is, eszmeileg már kialakultak a 

polgári átalakulást óhajtó reformerek körei, amelyek az európai 

liberalizmus talaján a hazai viszonyok figyelembe vételével vették fel a 

harcot az új nemzetállam megteremtéséért.

A parlagi nemes figurája

Az életképeknek az a tematikus csoportja, amely a haladó eszmék 

népszerűsítését azok tagadásának és tagadóinak ábrázolásával igyekezett 

erősíteni, a mindenfajta változást elítélő, birtokukon vegetáló, 

közömbös, vagy az ősi alkotmány bűvöletében élő, annak megőrzéséért 

ólmos botokkal cselekvő maradi nemesi gondolkodásmódot célozta 

meg.

Tulajdonképpen nem is egy csoportról van itt szó, hiszen a 

probléma felvetődik majd minden témában - megerősítve azt a 

feltételezést, hogy a hétköznapokból táplálkozó műfaj számára 

kimeríthetetlen lehetőséget nyújtott az évszázados hagyományokon és 

szokásjogon alapuló s a nemesi liberalizmus erősödésének tükrében 

egyre veszélyesebbnek és anakronisztikusabbnak tűnő élet- és 

gondolkodásmód. Ugyanazok a jellegzetes figurák a hordozói ennek a 

gondolkodásnak, ugyanaz a nemesi porta az életterük, de a jellemző 

nevekkel történő utalások többféle megközelítést mutatnak: Nyakas 

Gábor - Állásfalva (Bemát Gáspár: Vadászkalandok pongyolában - É 

1847.); Konok Mihály táblabíró - Hátvölgy (Bemát Gáspár: Táblabiró - 

H 1844.); Piczurka szolgabíró - Filkófa (Vas Gereben: Rabvallatás - É
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1845. ); Rondaháti úr - Rondahát (Munkácsy János: Rondaháti ur vagy 

A' pipaszámyi hosszú falu - Ra 1837.); Enyvesi táblabíró, Borosy főbíró 

- Rongyháza (Bökfy Zakariás: Magyar panoráma úti képekben - PD 

1847.); Dünnyögi Márton táblabíró - Jaj vár (Bemát Gáspár: Jajvár - H
1846. ); Homályosy táblabíró (B.P.: Megérkezés Sz-ba - É 1844.); 

Bunkóczy táblabíró (Tassi Ede: Egy táblabiró mint nemzetőr - É 1848.); 

tekintetes Husrágy úr (Kiss Antal: Egy éj a Nyírben - H 1845.); Marady 

úr (Zugváry: Tekintetes Marady úr és hitvese - H 1843.); báró Csapdosy 

főtáblabíró (Besze János: Tisztujítás előtti megyei életkép - PD 1847.); 

Gyomordy táblabíró (Boross Mihály: Uram bátyám 1. A forradalom 

előtt... - Hölgyfutár 1850.); Lophogi táblabíró (Lauka Gusztáv: Tóbiás a 

rendületlen - ChD 1848.); Késey táblabíró, Vesztegházy (A késlekedő - 

R 1834.).

Az alakuló magyar életkép-irodalmon belül éppen a parlagi 

nemesség tükrét adó írások azok, amelyek belső irodalmi 

hagyományokból erednek, bizonyítva azt, hogy az egyes jellemző 

helyzetek, típusok felbukkanása, amennyiben ezek valóban az élet 

lényeges mozzanataira tapintanak, motivikusan egymáshoz kapcsol 

írókat, költőket egy-egy fontos, történetileg körülhatárolható 

időszakban. Sőt átnyúlik határokon, s a hasonló témájú és az írói 

megoldásokat tekintve is rokon művek hatásukban a legkülönbözőbb 

szemléletmódokat eredményezik.

A probléma életképszerű megfogalmazódásakor a vidéki nemesi

az első nagyhatású irodalmi mintától, 

Bessenyei Pontyijától számítva - már hat évtizedes hagyományai 

vannak. Bár véletlenszerű, mégis érdekes, hogy a témacsoport időben 

első írásának hőse Gvadányi "hires peleskei nótáriusának felföldi 

kollegája", aki szintén hazafiúi indíttatásból megy Pestre (Nyilfi: Pipárdi 

nótárius Pesten - R 1835. 17. sz.). De előképei a kor figuráinak Gaal

karikatúrairodalomnak
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György Tudós palócza, Verseghy Kolomposi Szarvas Gergelye és 

közvetlen előzményként Fáy és Kisfaludy víg novelláinak parlagi 

nemesi figurái, különösen Sulyosdi Simon. Sokkal korábban váltak tehát 

a falusi kúriák alakjai a humoros témák forrásaivá, s a humor mögött 

már akkor a születő új és az avuló életformák ellentéte feszült, de az 

elsősorban a nemesi kötöttségekből adódó szemlélet ritkán tudott úgy 

szatírává élesedni, mint Sulyosdi alakjának megformálásában. A 

módszert, hogy külsőségeivel, öltözködési, viselkedési szokásaival, 

környezetének megjelenítésével jellemezhető egy jelenség, jól ismerték 

és használták az elődök, s ez akkor is hagyományt teremtő érték, ha a 

jelenség ábrázolásának mélyebb értelmét igazán csak az a kor adta meg, 

amely felismerte a benne rejlő politikai veszélyeket is.

Az életkép öröklött és nagyon kedvelt módszerbeli fogása, hogy a 

parlagi nemes közvetlen természeti, tárgyi és emberi környezetének 

lefestésével már akkor ítéletet mond, mielőtt beleláttatna a figurák 

gondolataiba. Kísértetiesen hasonlítanak egymáshoz az elhanyagolt, 

gondozatlan, a tudatos gazdálkodás hiányában látványosan pusztuló 

kúriák, azoknak lakói ízléséről képet adó berendezési tárgyai, valamint 

mindenható uraik leggyakoribb tartózkodási helye, a karosszékek körül 

sündörgő emberfigurák. Sőt, mintha a karosszékben ülők külsejét is 

egymáséiról másolták volna egy alapkép elemeinek variálásával. Egy a 

legtipikusabbak közül: "Kurta rókabőrös dolmánykájában, közép 

nagyságú csupa hájtest, hunyorító kicsi szemekkel, mellyek a 

szederpiros pozsgás arcz halmaiból tátongó sír koporsójaként villogának 

ki, borzas bajusz, derűs ajk, s dús zsírban úsztatott hajfürtök, öt ujjnyi 

aranyszegélyü nyakkendőn nyugodva, sujtásos nadrág, piros 

bagariacsizmában: tevék a lényt, kit csukló tisztelettel monda mindenki 

tekintetes Husrágy Jeremiás urnák." (Kiss Antal: Egy éj a Nyírben 

/ffescokép/ - H 1845. II. 15. sz.)
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Ugyanez a sztereotip megközelítési mód jellemzi a nemesi 

udvarházak képi megjelenítését is, éppen a felhasznált elemek 

változatlanságával és állandóságával igazolva azt a feltételezést, hogy a 

reálisnak mesterséges volta miatt nem mondható kömyezetfestés mégis 

a valóságban gyökerező problémára akarja irányítani a figyelmet. 

Tompa Mihály Látogatás urambátyámnál című életképében (H 1844. 19- 

20. sz.) az utazó vidéken élő nagybátyját látogatja meg. A ház körül 

lecsapolatlan mocsár, a kertet buja gaz veti fel, az alsókért 4-5 hold 

földjét hitvány akáccal ültették be, mert a gyümölcsfát óvni kellett volna 

a falu gyerekeitől. Podagrási úr nemesi udvarházában (Bökfy Zakariás: 

Falusi divatképek. Búcsú - PD 1848. 1-5. sz.) a konyhaajtóval "vis a' vis 

kankalékos kút meredezett, melly körül folytonosan olly nagy mocsár 

büzölgött, hogy a nádas szobák ablakait soha nem lehetett felnyitni, 

mivel a megszokott penészszagot azonnal elnyomta a mocsárbüz. 

Podagrásiné ezen posványt csak azért nézte el, mert számos kacsa, lúd 

hizott fel hínárjain." Piczurka szolgabíróéknál (Vas Gereben: 

Rabvallatás - É 1845. II. 24. sz.) "a' sűrűre nőtt málnavirág mellett 

söprőgaz zöldellett, a' háznak udvarában pedig vadászebek bújták a’ 

gazt."

Rondaháti úr nemesi telkének kétharmadát is százados ingovány 

veszi körül (Munkácsy: Rondaháti ur vagy A' pipaszámyi hosszú falu - 

Ra 1837. 60. sz.), s olyan jellegzetes képet nyújt az épület belülről, hogy 

kellékei aligha hiányozhatnak a hasonló tárgykörű írásokból. 

Legjelesebb része a ház falát támogató fegyvertár homlokfalán a 

vasbuzogánnyal, "mellynek nyakán domború fehér betűkkel Írva van: 

'ne bántsd a' Magyart!', de megfogni felettébb veszélyes, mert az egész 

fegyvertár ránkomolhatna." Mellette fekszik "egy hosszú puska, 

mellynek kakassát Rondaháti ur, még az utolsó insurrektiónál, haza felé 

fútamodásakor elvetette, nehogy e' kakas odahaza, a' franczákról neki
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valamikép kukorikolhasson". Az élésládával szemközt "egy szájára 

fordított rakláda, (Verschlag), mellyen Rondaháti ur pipái tartatnak; e' 

rakláda fölött, csirizzel a' falra ragasztva, Zöld Marczi', Becskereki és 

Palatinszki' kiföstett képe" (a vásári ponyvák hőseinek képei a nemesi 

udvarházak, falusi kaszinók, pusztai fogadók jellegzetes díszítőelemei 

az életképekben).

Bemát Gáspártól 1846-ban közli a Honderű azt a két 

életképsorozatot, amelynek tárgya, ábrázolásmódja és hangja ugyanarról 

a tőről fakadt, s amelynek figurái, motívumai jellemző elemei a 

témacsoportnak (Töredék egy kalandor naplójából - 7-10. sz.; Jajvár - II. 

13-16. sz.). Bocskorfalvi Bocskori Tádé a "bürökkel és vaddinnye 

indával nyakigbéllelt" hét szilvafájában "képviselé az ősiség 

sárkány óriását", Dünnyögi Márton táblabírónak, Pirefalva szittya 

basájának kúriája pedig a falu végén ásítozik. Mindkettő karszéke körül 

ugyanazok a szolgálattevők hemzsegnek. Bemát Gáspár kifogyhatatlan 

az ötletekben ezen "testőrségi vitézlet" szerepét és származását illetően.

Természetesen a külső megjelenítés mozaikképeinek 

összeválogatása is a karikírozó szándéknak van alárendelve, mint 

ahogyan maguk a figurák sem hús-vér emberek. Valamennyi vonásuk a 

korabeli életben problémaként létező személyiségvonás, de ezek olyan 

sűrítettséggel vannak jelen egy-egy alakban, hogy az együttesen 

torzképet eredményez. Azonban ez az egyénítés nélküli tipizálás is 

egyfajta realizmus, s fontos a műfaj számára, hogy minél többen 

ismerjenek magukra az ábrázolt típusokban. Az életképírók nem 

elégszenek meg azok tudatos alkalmazásával, az olvasóval meg is 

osztják a megformálásukra vonatkozó elveiket: "Nem egy példányát 

akarom leírni ezen osztálynak, hanem csupán általános jellemvonásokat 

akarok rajzolni, mellyek ha összesen nem is, egy vagy más részben 

legalább minden táblabiróban feltaláltatnak" (Irinyi: A' táblabiró - É
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1845. II. 7-8. sz.), Pajor István pedig még annak nehézségeire is felhívja 

a figyelmet, "miszerint általánosságból nehezebb egy egész nemet 

jellemző egyéni képet öszeállítani, mint egészen eredeti s egyedül 

önmagukat képviselő személyiségeket teremteni..." (A sujtás embere - H

1846. II. 19. sz.)
Ezek után az általános jellemvonásokból összeáll a táblabíró képe, 

aki törzsökös magyar ember, s jelleme a félmüveltségben áll. Nagy 

hazafi, azaz örökké puffog és szenvedélyeskedik, de ha tettekről, 

áldozatokról van szó, visszavonul. Akár vágtató, akár tespedő, hajlik a 

túlzásokra, "csak-megoldásokban" gondolkodik, "ritkán szabadelvű, 

rendesen conservativ, mindig igen sajátságos eredeti ember". Fél minden 

újítástól, "ruházata visszataszító, lelke elparlagiasodik, rozsdát kap és 

mindez, csakhogy délben nagyobb étvágya 's asztalán kövérebb étkek 

legyenek". Semmi nyelvet nem beszél tisztán, de "ez nem rekeszti ki 

ünnepélyesebb alkalmakkor, minő a' megyegyülések, főispáni ebédek 

stb. zabolátlannak ne mutatkozzék a' nyelv fölczifrázásában. [...] A 

Tisza körüliek, hol az igazi táblabiró tenyészik, legállhatatosabban 

ragaszkodnak Árpád nyelvéhez." Legnagyobb bűne, hogy lányát 

egyáltalán nem, fiát pedig rosszul neveli, mert önmaga képére formálja.

Azért is érdekes Irinyi típusalkotása, mert még a bevallott 

általánosításra törekvésen kívül is rendkívül tág keretet ad a táblabíróság 

értelmezésének. Közel sem szűkíti le csupán a konzervatív 

meggyőződésű vagy a minden változásra nemet mondó, parlagi életet 

élő és parlagi gondolkodású nemesek csoportjára, nála a táblabíróság 

egyfajta szemléletet jelent: a csak-megoldásokban gondolkodó, a 

minden tekintetben műveletlen embertípusét.

Általános vonásokat rajzolt Pajor István is, konkrétabbnak mégis 

azért látszik képe, mert egy szűkebb nemesi csoportról készíti - nem 

kisebb személyiségre, mint Kölcseyre hivatkozva, aki sujtásos népnek
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nevezte a magyart. A csupán a külsőségekben megjelenő magyarkodás 

jelenségeinek is megvannak az irodalmi előzményei (a peleskei 

nótáriusnak a magyarságot az öltözködésben számon kérő naiv 

szemléletében; Csokonai A bagoly és a kócsag című prózai 

állatmeséjének az öltözet-hazafiságot szatirizáló irányzatosságában). Ez 

a látszatmagyarság és a szájhazafiság fonódik itt össze a sujtás 

emberében, akit ugyan gyakran látott a szerző háziköntösben vagy 

papucsban, mégis úgy tetszett neki, mintha "lapos sarkú marhabőr 

csizma, paszomános magyar nadrág, insurgens dolmány illtőleg zrínyi, 

báránykucsma és nagyon kiczifrázott juhászbunda, egyetemes e 

costümhez tartozó sallang és czafrangokkal lettek volna sokra becsült 

testiségüknek betakarói; és miért?", mert fantáziája "a szájokból özönlő 

sujtásokkal lassankint egész valójokat ugyanazoníti annyira, hogy 

utoljára nem egyebet, mint egyetlenegy nagyszerű sujtást - in echt 

Kölcseyschen Sinne - látott maga előtt tornyosulni."

О az, aki csak hasának él, akiben nincs egy cseppnyi szellemiség 

sem, ugyanakkor "mód nélkül büszke a nálánál kisebbek, és rendkívül 

meghunyászkodó nagyobbak irányában. Különösen sokat tart pedig 

nemesi szeplőtlen származására és szabadságjogaira. [...] E részben az 

apprehensionál keményebb indignatio lobog bordái közt az adót és 

közteherviselést sürgetők ellen; azon hálátlan kakukkfiak ellen - mint 

magát kifejezni szereti - kik őseik emlékét illy csupán paraszthoz illő 

elvek' - vagy minek is mondja - követelése által beszennyezni nem 

borzadnak." Mindemellett abban a hitben él, hogy "nincs 

Magyarországon kívül élet, - minden más nemzetü és nyelvű embert 

lenéz, s egyedül a magáét tartja minden tekintetben dicsőnek."

A kisbirtokú, a jobbágytelken élő vagy birtoktalan nemesség egy 

része sokkal inkább tudati formában élte meg kiváltságainak előnyeit, 

mint hogy annak anyagiasuk hasznát élvezhette volna; mégis az
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évszázados beidegződések elegendőek voltak ahhoz, hogy ellenezzék a 

liberális törekvéseket. Ez a jelenség pontosan meg is jelenik Pajor István 

szövegében: "A sujtás' embere Horacz nil admirarijának épen 

ellenkezője, a menyiben nem történik a hazában semmi bár egy 

patkószegnyi reform, mi ellen ő mint a régiségek és kövületek' apostola 

1-ször föl nem jajdulna; mi őt 2-szor meg nem döbbentené..." A szerző 

elsősorban a középnemességnek már magas számarányuk miatt is 

veszélyes, kiváltságőrzésre berendezkedő csoportjait veszi célba, illetve 

azt a jobbágytelken élő réteget, amelyet egy 1836-ban hozott törvény 

már állami adó alá vetett, s ezt nyilvánvalóvá is teszi a következő 

utalással: "Ki pótolja neki azon már is több százra menő csirkét, tojást, 

ki azon tetemes mennyiségű méz és sajtosztalékot, ki azon nagyszámú 

borját, miket tőle az ő befolyása' mellőzésével, a 836-diki országgyűlés 

elvett?"

A társadalmi kritika szolgálatában

A 40-es évek előrehaladtával egyre maróbb és elkeseredettebb 

gúnnyal keresik életképíróink a magyarázatot a "szittya basák" élet- és 

gondolkodásmódjára valamiféle ősi magyar jellemben - a látszat ellenére 

is távol állva ugyanakkor a felmentésadás lehetőségétől (a klasszikus 

példa Petőfi verses formájú zsánerképe, a Pató Pál úr). Bemát Gáspár - a 

rá jellemző körmönfontsággal - így kezdi Vadászkalandok pongyolában 

című freskóképét (É 1847. II. 26. sz.): "A' sötét bankóvilág 

aranykorában, midőn a' haladás idétlen váltószömye nem vezeté vala 

még pogány jégre a' szittya kereszténység sujtásos rendéit; ős jellemünk 

leghűbb tükörén: a' komolyan mosolygó alföldön élt és uralkodék egy

hazai füstimádó devalvált patrícius [...]: Nyakas Gábor de Eadeny et 

Állásfalva." S aztán a közel sem csupán az ázsiai nyugalomban 

kiteljesedő eredeti jellemről elmélkedik.
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Rajta kívül sokan hivatkoznak még az ősi magyar jellemre mint a 

bajok egyik forrására. Szűcs Jenő is érinti a kutatásai perifériáján 

mindenütt ott kísértő problémát. Véleménye szerint erről a legokosabb 

dolgokat nem a hungarológusok írták, hanem Babits a Mi a magyar? 

című kötetben közölt tanulmányában, aki nem a nemzeti jellemet 

ragadta meg, mert az nincs, "legfeljebb bizonyos történetileg 

meghatározott tipikus pszichikai reakciók. Ezek nem a 'vitézségben', 

'szabadságszeretetben' és ehhez hasonló lapidáris történeti 

önjellemzésekben állnak, hanem olyasmiben, mint a nil admirari 

bölcsessége és szkepszise (a fonákjáról: a kitartó cselekvés hiánya, 

flegma), a fejlett jogérzet (a fonákjáról: a jogi fikciókba való 

belenyugvás), a 'senki ne háborgasson' büszkesége (a fonákjáról: a 

formális megoldásokba való belenyugvás hajlama) és így tovább."10

Nagyon természetesen adódik a műfaj célzatosságából, a javítani 

akarás szándékából, hogy életképíróink a tipikus pszichikai reakciókhoz 

mindig fonák oldalról közeledtek. A Bökfy Zakariás néven publikáló 

Boross Mihály nem kisebb feladatra vállalkozik egy képsorozatában, 

mint a kor által formált "nemzeti jellemnek" a megrajzolására, méghozzá 

"alkony táján", mikor a tárgyak árnyai megnyúlnak, megnagyobbodnak, 

arányai eltorzulnak, és az így születő képeknek csekély a fényoldala 

(Magyar panoráma árnyképekben - PD 1846. 21-23. sz.). Érzi is a 

kockázat nagyságát szándéka megvalósíthatóságában, mert így készíti 

elő munkáját: "De nemzetéletet rajzolni - midőn az idő alkonyat felé 

ballag - hűn, hogy a nemzet minden egyes tagja, midőn az ecset rajta 

húzódik át, önfejére tapintson; hűn, hogy egy képben, mint tiszta 

tükörben milliók lássák meg ferdeségöket; hűn, hogy mindenki szeresse 

a képet és mégis mindenki nehezteljen is rá; ez a feladat, ennek 

megfelelni nevezem művészetnek."
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Érdekes módszerrel rajzolódik ki a magyar panoráma az írásból, 

amelynek szerkezetét a magyar ember általános vonásaira vonatkozó 

kérdések megválaszolása tartja össze. Ebbe az általános képbe belesűrít 

mindent, ami a tárgycsoport egyes nemesi figuráiban - többnyire 

válogatva a jellegzetes jegyekből - amúgy is koncentrált formában 

jelentkezik. A politikai viszonyok változásával az életképírók egyre 

inkább érezték, hogy a hozzá kötődő külső valóságelemek festésével 

történő kritikán túlmenően mennyire alkalmas ez a figura a kor 

meghatározó gondolatrendszereinek ütköztetésére. A szerzett 

tapasztalatokat és a talált mintákat együtt felhasználva olyanná 

formálták, hogy környezete, alakja és gondolkodásmódja már-már 

szimbólumává váljék annak a pusztulásra ítélt Magyarországnak, amely 

ellen olyan szenvedélyesen vette fel a küzdelmet a reformmozgalom. 

Nem egy író vállalta ezen a módon a bírálat mellett a haladó eszmék 

népszerűsítésének feladatát, sőt a politikai oktatómunkát az életkép 

eszközeivel. Köztük Boross Mihály, akinek tárgyismeretét, 

problémaérzékenységét, szemléletének radikalizmusát valószínűleg 

meghatározta jobbágyi származása is.

Életképében a magyar emberre vonatkozó kérdéseket a magyar 

nemes vonásaival válaszolja meg egy-egy rövid mondattal, amelyet 

aztán azért bont ki, hogy eleget tegyen vállalt feladatának, a 

reformeszmék terjesztésének.11 Néhány a "Milyen a magyar ember?" 

kérdésre adott sok és sokféle hangon kifejtett válaszából: a magyar 

ember büszke. Büszke agarára, nemesi levelére, amit ha a főügyész 

udvarába behajtott négy sárga csikón nyert is, dicsekedve emlegeti 

Árpádtól számított vitézkedő őseit. A magyar ember henye. 

"Összedugott kézzel lesi a föld termését, és mivel az magától csak 

tövisét és bogáncsot terem, hogy legyen mit enni, mit inni és mivel 

ruházkodni: leül, az istenadta tollat fogja a kezébe", és adóslevelet ír a
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zsidónak, de hitelintézetekről hallani sem akar. Dolgozni nem tanult 

meg, mert felfogása szerint "kereskedés zsidónak, mesterség paraszt- s 

németnek való; nemes ember született törvényhozó, született 

tisztviselő." A magyar ember önző. Félti jogait, "azokat mással 

megosztani irtózik, s ősi alkotmánya megoszlása nélkül, 

megoszthatóknak nem is tudja képzelni."

Az előbbi, az önpusztító, korszerűtlen gazdálkodásnak a parlagi 

gondolkodásmóddal történő közvetett bírálata mellett most közvetlenül 

is megszólalnak a liberális reformpolitikának az érdekegyesítésre és a 

közteherviselésre vonatkozó gondolatai, s még megformálásukban is 

érezni rajtuk Wesselényi hatását. Azzal folytatja ugyanis, hogy a jog 

nem olyan, mint a bor vagy a kenyér, hanem "ollyan mint az áldott 

levegő, ezeren szívják és mindenkinek életet ad; ollyan, mint a jóltevő 

nap, milliókra hinti elevenítő sugarait. [...] Minél többek vállain 

nyugszik az alkotmány, minél többekre oszlik a tereh, minél többen 

részesülnek a jólétben: annál erősebb az alkotmány, annál könnyebb a 

tereh, annál nagyobb az összetartás." A következő megválaszolandó 

kérdés: "Mit csinál a magyar ember?" S a válasz: az adósságon és azon 

kívül, hogy naphosszat hosszú pipaszárból eregeti a kertaljai cserebi 

bodor füstjét, agarászik, vadászik, gyűlésezik és ami a legjellemzőbb: 

korteskedik. "Marhával vagy gabonával kereskedni pirul, mert hiszen ő 

nem zsidó, ő a hivatalviselő status; és emberrel, lélekkel kereskedni nem 

irtózik. Néhány ezer forintot zsebébe dug, mint házalózsidó, faluról 

falura megy, pénzt oszt ki, lelket vásárol, itat, részegít, hazudik - más 

szóval capacitál."

A megyei közéletnek ez a sajátos szégyenfoltja, a háromévenkénti 

tisztújítással járó anyagi-, erkölcsi- és vérveszteséget semmibe vevő 

korteskedés olyan állandó jelenlévő célpontja a korabeli életképeknek, 

hogy majd külön figyelmet érdemel. De megszólal panaszként az
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elhagyatott, magára maradt néptömegek kiszolgáltatottsága és 

befolyásolhatósága is - szélesítve a magyar panorámáról rajzolt 

árnyképet. Keserűséggel vegyes részvétre vált az író hangja, amikor így 

fordul társaihoz: "írhattok ti, tudósok, Nemesek hadnagyait, irhattok 

még négy Tisztujitást: azzal czélt nem érendetek." A szegény pór 

ugyanis, aki mint megvásárolt áru kerül színpadra, nem megy színházba, 

a gúny tárgyává tett úr viszont nem ismer magára. "Ne a szegény 

elcsábított pór magyar embert vádoljátok, mert hiszen az tanulatlan, alig 

tud szénás és szalmás lába közt különbséget tenni, mert hiszen az 

szegény, s ha napszámba elmegy maga kenyerén egy húszasért, miért ne 

menne egy pengő forintért elegendő bor s gulyáshus mellett, robotos 

kocsin megyei gyűlésre, hol csak 'maradjon', 'nem kell'-ig terjed 

fáradságos munkája, habár a magyar nyelvről legyen is vita."

A tisztújítás szégyene - a győri retirádáé mellett - talán a 

legmaróbb, legélesebb gúny hangját szólaltatja meg a megyei közélet 

tipikus vonásait, fonákságait rajzoló életképekben. Érthető számbeli 

megjelenésének magas aránya a témacsoporton belül: a megyei 

visszaélésekkel és megszüntetésükkel az országgyűlés és a korabeli 

publicisztika bő terjedelemben foglalkozott,12 s megfelelő érdekű 

tárgyként szolgáltak a klasszikus műfajok számára is (Boross Mihály 

utalása Kovács Pál és Nagy Ignác vígjátékaira).

Mintegy átmenetként a táblabíró személyébe sűrített magyar nemes 

eddig vázolt jellemrajza és annak egyik jellegzetes életfeltétele között, 

érdemes néhány szót szólni Csengery Magyarkák című életképéről (É 

1848. II. 4. sz.). A műfajnak ahhoz a típusához tartozik ez az írás, amely 

kész fametszetekhez készül valamilyen ürüggyel. Ebben az esetben a 

képmetsző nem értvén a magyarka "szellemi jelentőségét", két 

törpemagyart készített. Csengery mégis tud szöveget írni hozzá, mert az 

ő értelmezésében a magyarka korcsmagyar; így a pohost megteszi
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táblabírónak, a soványát pedig közönséges kortesnek, miközben nem 

kevés iróniával nyugtatja meg az olvasót: "efféle csodabogár olly kevés 

már, istennek hála! hazánkban, hogy bizonyosan senki nem fogja 

szavainkat magára venni, annál kevésbé, mivel az illy magyarkák 

Kalendáriomon és álmoskönyven kívül egyebet nem is szoktak olvasni.

Bemát Gáspár "nemzeti életképét" adja a magyar restaurációs 

szokásoknak (Restauratio - PD 1844. II. 10. sz.), s mivel nemzeti 

jellemre s szokásokra nézve - mások is gyakran hangsúlyozzák - igen 

kiválónak találja a Tisza-melléki népet, tárgyát Magyarország egy tiszai 

megyéjében keresi, ahol ilyenkor a mélységes pincékben tanácskoznak 

három évi életre s halálra. Egyik párt szónokának asztaláról sem 

hiányozhatnak az "alkotványos pótlékok", s a sikeres restauráció 

mérlege: "Korteseknek nevezett magyar öldöklő angyalok ez 

alkalommal megbecsülték magokat, mert az ellenpártból nem több, mint 

huszonkilencz sugára vérzett el ólmos halállal az alkotmánynak, ...a 

megyei székváros pedig ez egyszer csak három helyen gyujtaték fel." A 

magát -a-val jelölő író akár Bemát Gáspár is lehetne - ugyanazokkal a 

tárgyi elemekkel, fordulatokkal, hatáskeltő zárómozzanattal dolgozik 

(Díszmenet és tanyaszemle - H 1844. II. 23. sz.).

A Tisztújítás előtti megyei életkép Besze Jánostól (PD 1847.

azon kívül, hogy a méltóságos báró Csapdosy Márton 

főtáblabíró tisztében való megerősítésének körültekintő és alapos 

előkészületeit ecseteli, megfelelő érvekkel alá is támasztja ennek a 

hazára egyedül üdvös voltát. Fonák oldalról képviseli itt is a 

reformpolitikát az életképíró, mert hősével a konzervativizmus 

eszmevilágának hatásos érveit mondatja el az adó ellen, a szabadság- és 

tulajdonjogok jobbágyokra való kiterjesztése ellen: "Ha valahogy a 

másik párt győzne, melly a nemest adóztatni, közmunkában részesíteni, 

s a parasztnak még nagyobb szarvakat adni akar, vége lenne becsülete

17.sz.)
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hitelének, s így természetesen a hazának is: mert ha ös családok dűlnek, 

az aristocratia gyengül, a nemesség hitele vesz - veszni kell mindennek."

A roppant eszemiszomok kortesnépének - cserében a traktáért - egy 

valamit kellett elviselnie: a cikomyás szónoklatokat. (Hogy valóságos a 

jelenség, bizonyítja Bajzának a vármegyei szónoklatok nyelvi 

ízléstelenségeit elítélő megjegyzése a Kritikai Lapok 1833. III. 

füzetében.) A tartalmatlan szájhazafiság retorikája kedvelt tárgya és 

hatásos eszköze az életképeknek a nyolcszázados kiváltságot őrző 

politika ellen (Fiván: Szónok az akolban /Pusztai életkép/ - PD 1845. 5. 

sz.; Pajor István: Az auctoritas /Nemkép/ - PD 1845. 22. sz.), különösen 

kedveli a ballasztok alkalmazására egyébként is hajlamos Bemát 

Gáspár. A töredék egy kalandor naplójából című freskóképében a 

kocsmai parlament szónokának pleonazmusai és hiperbolái (Pajor 

auctoritása pl. más retorikai eszközt nem is ismer) között zárójeles 

mondatok utalnak az egyidejű véres és tragikus történésekre.

Lauka Gusztáv szerint a lélekvásárlásnak és népcsábításnak a testi 

élvezetekre építő módja veszélyt jelentett 1848 nyarán is (Képviselő 

választás - ChD 4. sz.). Az a tapasztalata, hogy a gondolkodásmódot a 

régi beidegződések irányítják, semmi nem változott, csak a frazeológia. 

Ezt karikírozza a szolgabíró programbeszédével, amelynek érzelmi 

csúcspontjait az ilyen felkiáltások adják: "Nyelvemről ismerhettek rám, 

hogy én igazán a nép embere vagyok, a ki lelke van!", s mutat rá egy- 

egy szatirikus fordulattal a megkövesült elvek továbbélésére: 

"Egyenlőség az én jelszavam. De azért ne féljetek kedves barátaim! nem 

engedem én meg, hogy a zsidónak csak annyi jussa legyen mint nekünk 

[...] Eb a lelke zsidaja, miért nem született táblabirónak vagy négy ökrös 

gazdának."

A megyei ólombotos közéleten kívül volt még egy másik szégyen, 

amellyel az utolsó évtizedben egyre kíméletlenebb kritikai élű rajzok
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nem szűnnek meg időről időre szembesíteni a hazáért és kiváltságaikért 

vérükkel adózó nemességet: az 1809-es Napóleon elleni inszurrekció 

csúfos vége. Emlékeztetőként - pl. egy-egy jól irányzott hasonlatban - 

előfordul a győri futásra utalás a más tematikájú életképekben is, de 

természetesen a leggyakrabban ebben a témacsoportban élnek a 

lehetőséggel: megfricskázni a fedezet nélküli nemesi büszkeséget, 

illetve felhívni a figyelmet arra, milyen védtelen, gyenge az ország, 

amelyet nemzetének csak ez az alkotmányos jogokkal rendelkező kis 

létszámú csoport mondhat.

Munkácsy már említett Rondahátiján kívül néhány példa ezekből 

az utalásokból. Gaal József Elkésés című képmagyarázatában (É 1844. 

II. 6. sz.) így mutatja be hősét: "Kupomyai ur koros ember volt, mert a' 

magyar nemes, ha tisztujitáson vagy követválasztáson agyon nem ütik, 

rendszerint megvénül, az ellenség legalább egy század óta nem nagy 

kárt tesz benne." Nem tudja azonban, hogy Pesten mégsem olyan nagy 

úr, mint falujában (megüzeni a "révésznek", hogy egy órával később 

induljon), s hiába fut az utolsó percekben, lekési a bécsi hajót. 

Tehetetlenségében minden dühét egy teherhordóra önti ki, aki neveti őt: 

"...mert ki is ne kaczagna, ha egy nagy tekintélyű és terjedelmű nemes 

embert eszeveszetten futni lát, hiszen mindnyájan nem voltunk jelen a' 

győri csatában."

Kleophas dunántúli kaszinója kályhájának régiségét lehet vele 

hitelt érdemlően bizonyítani (Casino is, nem is - É 1848. II. 24-26. sz.), 

minthogy "uram öcsém az esküit urnák boldog elmlékü édes atyja 

accurate három évvel rakatta utóbb, mint Győrnél a' francziafutás 

történt." Bemát Gáspár hőse, Szaladár uram, "ki a győri világban a 

kukoriczaellentől megfütamlott egyik vitézét képezé a nemesi 

insurrectiónak, a nevét köszönheti neki (Lakodalom - H 1845. 38. sz ), 

Nyárshegyi szolgabíró pedig azért mond le az utolsó pillanatban arról,
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hogy kutyakorbáccsal szerezzen érvényt megrendült tekintélyének, 

"mert emlékében felmerült a győri híres retiráda, hol nemes atyánkfiái 

tettleg bizonyiták, mikép ők nem adó alá, hanem termettek, hogy vérrel 

védjék a hont, s ha kell, becsületüket is feláldozzák." (Bökfy: Falusi 

divatképek - Búcsú)
Az 1809-es események végig jó ürügyet szolgáltatnak a nemesi 

nemzet elleni ironikus, gúnyos vagy dühös támadásokra, de a közélet 

bonyolultabbá válásával természetes módon kapnak egyre nagyobb 

jelentőséget az életképeknek ebben a csoportjában is a kor társadalmi 

mozgásait meghatározó legidőszerűbb kérdések. Az egyes nemesi 

udvarházak, falusi kúriák parlagi környezetének korábban felvillantott 

képei után Bemát Gáspár freskója (Lakodalom) már országos 

parlagiságot és kiúttalanságot ábrázol: "Magyarhon zsidóországából - 

azaz Budapestről - éjszakkeletnek kiindulva, úgy találtam, hogy 

csaknem minden tárgyon Isten' keze helyettesíti az emberi ipart - kivéve 

a tevehátszerü utakat, mellyekről a sáncztalan rend' munkaverítéke még 

mindig égre kiált. Mindenhonnan álarczosan nézdegélt földmivesi 

nyomor és nagyúri kisszerüség; s a szép természet zöld meze alól 

ingatag néphelyzet' halvány képe villogott, [...] sehol semmi kilátás: 

mint ázsiai hanyag jellemünk' vétekhalmain a nemzeti enyészet' 

síréneke."

"Ázsiai hanyag jellemünk" egyik nagy vétke pedig a 

műveletlenség; a lélek és a szellem parlagon hagyása. Nem lehet 

véletlen, hogy állandó jelenlévő eszköz az életképírók kezében a 

szellemi elhanyagoltságnak a naivságtól a már bűnös ostobaságig 

sarkított egyidejű ábrázolása a testi örömök megjelenítésével. Visszatérő 

motívum az "édes hazánk legolvasottabb nyomtatványa"-ként emlegetett 

kártya, valamint a Csízió, a Lőcsei Kalendárium és az Álmoskönyv - 

mint a magyar parlagi nemes műveltségének forrásai.
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Vas Gereben Matyi bácsijával együtt (Matyi bácsi - PD 1848. 6. 

sz.) sokukat azon jámborok közé sorolják, "kiket a nagy Kölcsey azért 

mondott jámboroknak, hogy kíméletesebben essék ki a szamárnál". Ő, 

amikor 1838-ban "Pestet az árviz elöntötte, egyetlen vágyáról is 

lemondott, hogy Pestet valaha láthassa. - Magát ugyan tetőtől talpig 

magyarnak tartotta, de mondhatnák neki: 'tengerre magyar!' ha mind oda 

menne is, ő maga mégis itthon maradna - magnak." így nem kis 

meglepetést okozott unokaöccsének, mikor Pesten mégis meglátogatta, s 

meglehetősen nagy gondot, mikor a Duna-parton sétálva a zárgátakból 

kiálló cölöpökről kérdezett. Neki, aki azt hiszi, hogy a földet cethal 

tartja a hátán, nem lehetett vízkiszivattyúzásról, üvegharangról beszélni 

- így maradt a mese. Széchenyi Pest-Budáján, ahol már épül az új kor 

jelképe, több, mint fél évszázad után is ott kísért Gvadányi naiv 

nótáriusának szelleme.

Menyus bácsi (Turóczy: Menyus bácsi - PD 1844. II. 6. sz.) 

napirendjének bemutatása például olyan befejezéssel zárul, amelyet 

akármelyik - ezt a csoportot alkotó - életkép végén is olvashatnánk: 

"Biztosan állíthatom, hogy Menyus bácsi ezen, felőle írt ismertetést soha 

nem fogja olvasni, mert a milly könnyen és jóizűen emészti meg a túrós 

csuszát, májas gombóczot, az aspikos sódart és a paprikás húst, meg a 

jóféle bakatort, épp olly kevéssé birja megemészteni a szellemi tápokat. 

Menyus bácsi semmiféle szépnek és hasznosnak olvasásával nem töri 

fejét, és nem vesztegeti drága idejét; számos barátja példáját majmolva, 

egy Ízben kezdé ugyan járatni a Pesti Hírlap első félévi folymát, de alig 

kukkantott belé, azonnal a tiszteletes urnák ajándékozd, ezen, a nemesi 

jusokat végveszéllyel fenyegető, gonosz irányú lapot, s azóta az ő 

tisztességes, becsületes nevét semmiféle hirlap előfizetési 

jegyzőkönyvében nem lehet feltalálni."
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Kossuth Pesti Hírlapja olyan politikai vízválasztót jelentett a 

közéletben, amely szinte provokálta az életképekbe való beemelését és 

annak a "jámbor" rokon figurák nézeteivel való ütköztetését. Tompa 

Mihály ezt mesélteti fiatal utazójával: "De alig szólék néhány szót Pesti 

Hírlap-, adó-, emantipatio- s más korszerű tárgyakról, ö csak azzal 

győzött, hogy tűzbe jött... intett... köhögött és elfúlt" (Látogatás 

urambátyámnál - H 1844. II. 19.). Marady úr Kolozsváron él (Zugváry: 

Tekintetes Marady ur és hitvese - H 1843. II. 3., 6. sz.), nem a 

Tiszaháton, mégis így csattan fel, amikor unokaöccse a városban 

szabadon kószáló és rongáló bivalyok kitiltására tesz javaslatot: "Mióta 

az a veszedelmes Pesti Hírlap világra jött, azóta kapott vérszemet a sok 

ostobaság. De engem bizony K...th uram nem fog dirigálni...[...], én 

bizony sem a Pesti Hírlap, sem a ti bolondos Erdélyi Híradótokért a 

bivaltéjről le nem mondok, [...] minden ősömnek megvolt a maga 

bivaltehene, s én kezdenék reformációt?" Bemát Gáspár két 

táblabírójának elvszerű magabiztossága is a korlátoltak magabiztosága. 

Az egyik a "Tisza folyót a világ' legnagyobb vizének hivé; patkányt és 

zsidót kiirtandónak tartott, ...az új adórendszert és pantalont leikéből 

gyűlölé, ...kézikönyvül csíziót és lőcsei kalendáriumot használt" 

(Nagybátyám Budapesten - H 1844. II. 4. sz.), a másik ős törzsökös 

magyar ember lévén így gondolkodott: "Na még csak az volna hátra, 

hogy holmi görög, czigány és zsidóféle ember-formákkal egyem és 

polgárosuljak. [...] Bárminő népfajzavart sugall is jelenkorunk' 

világpolgárisága, én megvallom ócska hitemet, s nemzetemet tisztának 

és eredetinek óhajtóm." (Táblabiró - H 1844. II. 11. sz.)

Ez már nem is a "jámbor" fogadtatása a korszerű tárgyaknak, 

sokkal inkább az ősi, nemesi büszkeségből és a kor legégetőbb kérdéseit 

illető teljes tájékozatlanságból eredő konok, támadó hang, amelynek 

megfelelően változniuk kell az életképírói eszközöknek is. A Matyi és
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Menyus bácsikat még lehetett humorosan ábrázolni, Bemát Gáspár 

figuráinak magatartásmódja már szatirikus megközelítést kíván. A 

társadalmi érdekű szatíra elemei figyelhetőek meg Gaal József 

életképében is (Állandóság 

gazdaságpolitikai probléma ürügyén, amelynek megoldása mind 

sürgetőbb igényként jelentkezik az országgyűlési vitákban: s ez a 

vasútépítési program kérdése. Az író a pest-debreceni vasút 

gondolatának felhasználásával a maradiságnak azt a táborát veszi célba, 

amelynek még csak körvonalazható koncepciója sincs, mert elveit 

pillanatnyi érdekei alakítják.

A vidéki nemesi társaságnak az "állandóságot" képviselő 

végkövetkeztetése, amely szerint "Magyarországra nézve minden vasút' 

felette káros", buta, öröklött beidegződéseken alapuló replikák 

eredményeként születik meg. A vita egyik szakaszában legnyomósabb 

érvként a következő hangzik el: "...az én földem olly szent, mint a' 

templom küszöbe, 's azt csak üdvösségéért imádkozni lépje át, a' ki 

vasutat akar csinálni." Valószínűleg nem véletlen, hogy Gaal azonnal 

megszólaltatja a másik szent dolog, a nemesi szabadságjogok és az ősi 

alkotmány iránt érzett aggodalmat, be is zárva ezzel a nemes urak 

argumentációjának körét: "...haszon, hogy a' nemesi szabadságjogot 

eltemetik, 's minket, nemes embereket a' vasúton fizettetnek? [...] 

...mintha nem rohannánk úgy is elég sebesen a' veszedelembe. 

Elvesztünk mi már gőzkocsi nélkül, mióta uj hóinknak, meg 

ujságiróinknak feje tele gőzzel, 's az ősi alkotmányt ha nem is vasúton, 

de kosuton ragadják pokolba."

A konzervatív táblabírói gondolkodásmódnak a nemesi liberális 

törekvések kerékkötőjeként történő ábrázolása természetesen az 

életképek más csoportjaiban is feltűnik. Megkerülhetetlen Boross 

Mihály sorozatában is, amelyben az író epikus szállal lazán kapcsolt

E 1844. 24. sz.) egy olyan
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életképeket fűz fel egy jövőbeli (1860-as-70-es évek) fantasztikus utazás 

fonalára, de nem a történésekre, hanem az állapotok festéséhez társuló 

elmefuttatásokra helyezi a hangsúlyt (Bökfy Zakariás: Magyar panoráma 

úti képekben I. füzet - PD 1845. 11-12., 17-18., 19., 21., 26., II. füzet - 

PD 1847. 14-16., 18-19., 32-33., 47., 51. sz.). Széles társadalmi körképet 

ad - természetesen a műfaj korlátáival, ugyanakkor alkatának kritikus 

szemléletével. Idegen földrészek uralkodóival mondat véleményt a 

magyarországi társadalmi berendezkedésről, a Marson talált 

viszonyokban a magyar valóság karikatúráját adja, s csak egy űrbéli 

baleset miatt nem lelhet rá Bendegúziában az ősi magyar törzsökre, ahol 

a természet gazdag, lakói mégis nyomorognak: "Számos nép lakja ez 

országot, de csak nép, nem nemzet, mert nagyobb részének csak 

kötelességei vannak, és jogai nincsenek; midőn a kisebb részre nézve 

megfordítva áll a dolog." S a hazájába visszatérő utazó még mindig talál 

Rongyházát és Enyvesy táblabírót, aki " mint apjától látta s tanulta, a 

szerint gazdálkodott széles telkein; ugarat minden évben hagyott, 

birtoka nagy részét legelőnek használta. Hitte, mikép parasztot csak 

bottal lehet valamire venni, mert arra a törvény is csak pálczaütést 

mond."

Körképében gyakran kiált égre a "sáncztalan rend" jogfosztottsága 

és kiszolgáltatottsága a parlagi nemesi gondolkodás szülte 

nyomorúságban. A hangnem, amelyen megszólal, itt is sokféle: az 

elesettek iránt érzett részvéttől a konzervatív nemesi gondolkodásban 

politikai hibát, illetve a gazdálkodás ellen folyamatosan elkövetett bűnt 

látó tárgyilagos hangig. Politikai céljának megfelelően adja figurái 

szájába Wesselényi elveit a jobbágykérdés megoldásáról, az örökváltság 

országos megvalósításáról, amely maga után vonná a törvény előtti 

egyenlőséget, a hivatalviselés jogainak kiterjesztését a parasztokra, és a 

közteherviselésről, amely az egész ország boldogságát szolgálná. Bár
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utópikusán, de ezek a gondolatok szólalnak meg az idős parasztember 

szavaiban (az utazás végén, a 70-es években), múltidézésében különös 

nyomatékot adva a robotban végzett útcsinálásról mondott ítéletének: 

"Hej, uram, okosabb és becsületesebb a mai világ, mint volt a régi, 

midőn a szegény parasztot csak azért hagyták élni, hogy nyúzni 

lehessen, s nyomorult lelke benne maradjon. Adózunk uram most is, de 

közösen, s a hajdani teher többek vállaira oszolt. Ez előtt, ha romlott az 

út, szolgabiró uraimék járásukat kiparancsoltatták utcsinálásra: egy ahoz 

nem, csak a gorombasághoz s iváshoz értő hajdút oda állíttattak; s a 

szegény jobbágy, hogy annál hamarabb szabadulhasson, a rá kimért 

vonalt egy kis murvával megczukrozta, s pár óra múlva kész volt az ut, s 

hogy hány nemes ember lova döglött aztán a sárba, hány gróf kocsija 

dűlt fel, s hány eskütt nyaka tört ki a kátyulokban, azzal nem törődött a 

megye."

Miután pedig a belgrádi pasa kérdésére az utazó arról számol be, 

hogy Magyarországon az ősiséget eltörölték, és a birtokképességet 

kiterjesztették mindenkire, még a parasztra és a zsidóra is, vendéglátója 

a legnagyobb képtelenségről, a megyar nemesi szabadalomról 

elmélkedik, a kutyabőrre írt sárga betűkről, melyek "herékké, minden 

köztehertől mentesekké tesznek, mig sok milliók, kiknek sorsa a minden 

páriák sorsával csaknem egyenlő, vállaikon emelik a hon terheit, 

mellyhez sem érdek, sem birtok, sem hivatal nem köti őket." Azt a 

véleményét is megfogalmazza, hogy úrnak születni nem dicsőség, "ki 

anyja méhéből nemességet, rangczimereket nem hozott, de érdemei után 

emelkedett fel: az a valódi nemes."

A robotban végzett útépítés másnál is gyakran szolgál ürügyül a 

társadalmi kritika megfogalmazására. Az országút megkövecselése 

Arany Jánosnak egy verses életképébe került (A szegény jobbágy - 

1847.),13 Vas Gerebent pedig (Rabvallatás) a következő elmélkedésre
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készteti: "Szép kis história biz az: megcsinálja utainkat a' paraszt, 

beviszi rajt a' legközelebbi városba uraság, pap, mester, kanász, bakter, 

tehénpásztor, csősz 'stb. által megötvenedelt gabonáját, irtózván a' 

'portio', 'contributio', 'executio' latin szavaknak háromságától; megfizeti 

rajt a' vámot; találkozik tulajdon erszényéből fizetett megyei 

tisztviselővel 's ha ki nem kerüli, ismét az ő pénzén egyszer megvett 's 

minden harmadik évben a' rendek által szétrombolt házban, tulajdon 

pénzén vett deresen, az általa mondérozott hajdú tapogatja fel testének 

azon részét, mellyen akármellyik teinsur is békén szeret üldögélni!"

A reformkori küzdelmek erősödésével nemcsak hogy egyre 

kíméletlenebb lesz a támadás hangja az életképek e csoportjának 

központi figurája, a már-már élő anakronizmusnak felfogott konzervatív 

nemes ellen, de az 1848-as márciusi eseményeket követően meg is 

történnek az első leszámolások az "óvilági" magyar táblabírák tipikus 

alakjaival a folyóiratok hasábjain. Bendefy Jeromos tiszahátszegi 

táblabíró, megyei követ szeme előtt megy tönkre a magyar nemesség az 

1847-es országgyűlésen, amelynek eseményeiről októbertől decemberig 

időről időre levelekben tájékoztatja unokahúgát (Székely J.: Egy óvilági 

táblabiró - PD 1848. 19., 21., 23. sz.). A szatirikus hang élesedik Lévai 

Jánosnál, akinek táblabírája egészen odáig megy, hogy végrendelkezik, 

közelgő haláláért nem mást téve felelőssé, mint a 48-as országgyűléssel 

bekövetkezett változásokat (Egy táblabiró végrendelete - É 1848. II. 4. 

sz.). Végrendelkezése úgy hangzik, mint megannyi sóhajtás, amelyek 

legfájdalmasabbika minden bizonnyal a következő kettő: "Oh, hogy még 

jobbágyunkra sem huzhatunk többé huszonötöt! azon okból, mert a' 

törvény kimondta, hogy jobbágyok többé nincsenek!"; "És te, szivemnek 

legfölségesebb bálványa, Opus Tripartitum Stephani Werbőczy i! 

mellyet én gyerekségem óta minden könyvek felett való könyvnek 

ne szállj idegen kezekre, hogy megfertőztessenek,tartottam
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kigúnyoljanak halála után annak, ki előtted mindig tisztelettel hajtotta 

meg térdeit...!"

S a felettük ott leselkedő végzet be is teljesedik Bunkóczy 

táblabírón (Tassi Ede: Egy táblabiró mint nemzetőr - É 1848. II. 8., 15. 

sz.), aki nem nemzetőri mivoltában vérzik el a hazáért a rác háborúban, 

megtér egy karcolás nélkül a becskereki táborból - az életképíró gyilkos 

szatírájának nyila öli meg: a dührohamában kapott gutaütés végez vele.

Hatásos lenne itt befejezni e jellegzetes figura rajzaiból 

mozaikszerűen kiemelt és összerakott képet, de - bizonyítva a kor 

életében meghatározó szerepét - az 50-es években még mindig 

felbukkan az egyetlen divatlap, a Hölgyfutár lapjain. (B...s P.: Az én 

uram bátyám - 1850. 31. sz.; Boross Mihály: Az én Józsep öcsém - 

1850. 77. sz.; Vas Gereben: Levelek, mellyeket az én Matyi bátyámnak 

küldök - 1850. 101., 104. sz.; Boross Mihály: Két táblabiró - 1851. 66. 

sz.; Kelemen Mór: Vásári tréfa - 1852. 273. sz.; Bemát Gáspár: Egy kis 

tréfa a régi jó időkből - 1855. 258-259. sz.)

Hogy a szándékolt torzítások ellenére is hitelesen rajzolta meg a 

táblabíró viselkedését és gondolkodásmódját a sorsfordító napokban 

Boross Mihály (Uram bátyám I. A forradalom előtt, II. A forradalom 

alatt, III. A függetlenség alatt, IV. a forradalom után - 1850. 9-14. sz.), 

azt valószínűsítheti korábbi viszonyulása az élet e jellegzetes alakjához. 

De tekintettel arra, hogy ez az életképe - a maga nemében egyedülállóan 

- 1848-49 egyfajta értékelését is adja, a forradalom- és szabadságharccal 

kapcsolatos írások csoportjában érdemes kitérni rá.

A táblabírói Magyarország kritikája különböző módszerrel és 

hangvétellel a korabeli életképek legkülönbözőbb tárgycsoportjaiban is 

megjelenik; természetes módon következik ez a jelenségnek a társadalmi 

mozgásokban betöltött szerepéből. Elgondolkodtató, hogy a probléma az 

elsők között vetődik fel a bontakozó magyar életkép-irodalomban már a
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30-as években (sőt, ha a belső irodalmi előzményeket figyelembe 

vesszük, még korábban), és témaként jelen van a Hölgyfutár lapjain az 

50-es évek közepéig. Még érdekesebb, hogy sem a figura rajza, sem 

gondolkodásmódjának megítélése nem változik az alatt a húsz év alatt, 

amelyben mégis nagyot fordult a világ. Kétségkívül oka lehet ennek, 

hogy a jelenség - mind külsőségeiben, mind belső lényegét tekintve - 

része maradt a korabeli valóságnak, amelyre főleg az írásokban való 

megjelenésének tömege és megformálásának feltűnő egységessége utal 

(valamennyiben elhanyagolt környezetű és külsejű, a változások elől 

elzárkózó, pusztuló gazdaságú, kiváltságőrzésre berendezkedő 

műveletlen szájhazafi). Azt azonban nehéz megállapítani, hogy mennyi 

van mindebben az írók személyes tapasztalatából, megélt élményeiből. 

A műfaj realisztikus törekvését figyelembe véve és az egyformaság 

ellenére sem mondhatjuk, hogy az életképekben megformált alak a 

korabeli magyar nemes. Bemutatása irodalom, annak sajátos 

eszközeivel, a magyar epikus hagyományokból öröklött vonásaival, 

amelyek annyira erősek és használhatóak, hogy még évtizedekig élnek 

majd prózairodalmunkban. Az állandósult elemekből összeálló rajz 

olyan irodalmi konvencióvá vált, amely végig érdeklődésre tarthatott 

számot az olvasóközönség köreiben, s ezt a népszerűséget ki-ki írói 

alkata szerint használta fel. De mivel a jelenség életképi 

megformálásának irodalmon túli céljai is voltak, nem egyszer vált 

eszközévé a társadalmi kritikának, sőt a határozott politikai 

meggyőződésből fakadó irányzatosságnak.

A probléma megkerülhetetlen voltát bizonyítja az is, hogy a 

legkülönbözőbb irodalmi programmal vagy ízlésirányzattal rendelkező 

szépirodalmi lapok közölték az írásokat. Igaz, hogy amíg az 

Életképekben vagy a Pesti Divatlapban sok névvel találkozunk, a 

Honderűben ezt a vonalat elsősorban Bemát Gáspár, az állandó
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munkatárs és Pajor István képviselte, de egy-egy írással jelen vannak 

mellettük nem kisebb íróegyéniségek, mint Tompa Mihály vagy Jósika 

Miklós. A 40-es években egymás ellen folytatott ádáz harc ellenére úgy 

tűnik, ebben a kérdésben nagyon is közel áll egymáshoz a lapok 

ítéletalkotása: a parlagi lelkületű és életvitelű, a régi vármegyei 

táblabíró-politika mindenhatóságát valló és e meggyőződésben vegetáló 

nemesség gondolkodásmódja a fő kerékkötője minden ésszerű 

változásnak, társadalmi és gazdasági fejlődésnek.
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A fővárosi élet

A "fővárosi életképek" népszerűségének társadalmi hátterei
Azokat a törekvéseket, amelyek a 30-as-40-es években egyre 

nagyobb erővel sürgetik a változásokat megmaradásunk érdekében, az 

egyetlen megoldás, a polgári nemzetté válás szándékának erői 

mozgatták. Az általuk irányított folyamatoknak valamilyen módon 

mindenki részese, s a polgárosuló és egységesülő társadalomban egyre 

erősebben él az igény: ismerni önmagát, választ kapni felvetődő 

problémáira, kérdéseire. Nem véletlen, hogy számarányukat tekintve a 

legelőkelőbb helyet foglalják el a témacsoportok között a főváros világát 

és annak jellegzetes figuráit, élethelyzeteit pillanatfelvételszerüen 

rögzítő s a tárgyi realitáselemeket riportszerüen felhalmozó írások. 

Ennek egyik magyarázata, hogy az a heterogén társadalom, amely itt a 

XIX. sz. első felében létrejött, alakult és változott, éppen nagyvárosi 

jellegénél fogva életformáját tekintve is nagy mértékben különbözött az 

ország többi városi társadalmától, s amelynek rendje már egyre kevésbé 

a szokás és hagyomány, sokkal inkább a nagyvárosi életritmus 

függvénye volt.1

A fővárosi funkciót együtt betöltő két várost szerepköre, 

urbanitásának foka, valamint vonzásterületének nagysága és jellege is 

magasan a többi fölé helyezte; gazdasági szerepköre nemcsak országos 

méretekben volt kiemelkedő fontosságú, de európai viszonylatban is a 

legjelentősebb vásárvárosok egyikeként tartották számon.2 Oka lehet a 

téma gyakoriságának az is, hogy az életkép-irodalom népszerűsítőinek 

(íróknak, újságíróknak, névtelen toliforgatóknak) nagy része már a 

fővárosban él, életterük és munkahelyük az átalakuló nagyváros, s a 

legszemélyesebb kapcsolatok fűzik őket ehhez a világhoz. Szembesítő

rr •
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szándékuk, valóságelemeket felhalmozó sajátosságuk, a reformeszméket 

közvetve vagy közvetlenül hordozó célzatosságuk mellett nagy 

jelentősége van annak ténynek is, hogy az életképek és a rokon 

műformák magyarul olvasó közönséget hoznak létre azon a Pest-Budán, 

amely a 20-as-30-as években még német város, "...minden idegen 

csodálkozni fog, amikor az ország legnagyobb városában német szót 

hall a kereskedelmi forgalomban, a kávéházakban és vendéglőkben, a 

színházban és minden nyilvános szórakozóhelyen, valamint a 

polgárházak legnagyobb részében is."3 Az egykorú források - külföldi 

utazók feljegyzéseinek, történeti könyveknek, Schams Ferenc, 

Csaplovics János, Jankovich Antal, Fényes Elek leírásainak, illetve a két 

évtized életképeinek - felhasználásával készült, a reformkori Pest-Budát 

bemutató munkák szólnak a főváros társadalmi-gazdasági-politikai- 

igazgatási és művelődési életének változásairól, azokról az 

eredményekről és nehézségekről, amelyek ezt a forrongó időszakot 

jellemzik.4

Bácskai Vera alapforrásának, az 1828-as adóösszeírás 

adatbázisának a felhasználásával jellemzi a XIX. sz. eleji városi 

társadalom egészét, meghatározza a különböző típusú városok 

lakosságának társadalmi struktúrájában mutatkozó eltéréseket, és kijelöli 

az egyes csoportok helyét a hierarchiában, illetve szerepét a városi 

funkció betöltésében. A különböző várostípusoknak és a fejlettségénél 

fogva külön clustert alkotó Pest-Budának a bemutatása során a városi 

társadalom alkotóelemeit foglalkozásuk és jogállásuk szerint 

csoportosítva vizsgálja, figyelembe véve a csoportok közötti és a 

csoportokon belüli vagyoni rétegződést is. Hogy az anyagát a jelen 

valóságából merítő, ugyanakkor a korszak humoros szociográfiájának a 

szerepét is betöltő életképben5 mi, milyen gyakorisággal, hogyan jelenik 

meg és mi marad ki közülük, szolgált tanulságokkal.
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A Buda és Pest magyarosodásáról szóló könyvében Kosa János is a 

XX. sz.-i modem társadalomszemlélet alapján rajzolja meg a két város 

társadalmának képét, amikor foglalkozás szerint különbözteti meg a 

rétegeket, de utal rá, hogy már az egykorú művelt honorácior, Jankóvich 

Antal is öt osztályba sorolta a lakosságot.6 Kosa ír az egyes osztályok 

társadalmi szerepéről, a köztük lévő határok átjárhatóságából 

következően a rendi társadalom bomladozó kötelékeiről. A lassan 

fejlődő, konzervatív Budával szembeállítja a sokkal gyorsabb tempójú 

Pestet, ahol az ország mozgékony lakossága gyűlt össze: "szellemi 

vezetők, írók, újságírók, tudósok, a gazdasági élet vezérei: 

nagykereskedők és vállalkozók, végül a társadalom vezető egyéniségei, 

a politikusok. Ez a csoport minden újításra alkalmas talajt szolgáltatott." 

Természetesnek tartja tehát, hogy innen indult ki a magyarosodás, s 

mellette Buda csupán másodlagos szerepet tölthetett be.7

Az olvasóközönség összetételében, ízlésében és elvárásaiban 

bekövetkezett változásokat - jellegénél fogva - a folyóirat-irodalom 

tudta a leggyorsabban és leghatásosabban követni és kielégíteni. A 

magyarosodó nagyváros közönségében egyre erősebb az igény 

önmagával, hétköznapjaival szembesülni az írásokban. A kor gyors 

átalakulási folyamatainak problémái is sokkal erőteljesebben vetődnek 

fel az ország központjában, mint vidéken, mert ide koncentrálódnak a 

változásokat irányító eszmékkel, a polgárosodással, az urbanizációval 

kapcsolatos új jelenségek. Nagyon természetes tehát, hogy a fővárosi 

élet lüktetése az egyik leginkább érdeklődésre számot tartó tárggyá válik 

a folyóiratok munkatársai, az újdonságírók, tárcaírók, novellisták és 

életképírók számára. Megszaporodnak a divatlapok hasábjain a 

"fővárosi életképeként jelölt írások, sőt egész sorozatok vagy rovatok 

indulnak általuk (Budapesti élet - A 1841 végétől; Budapesti levelek - 

RPD 1843; Budapesti séták - É 1846).
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A hétköznapi pesti utca - majdnem mindegyik társadalmi és 

társadalmon kívüli csoportjával 

évfolyamában nyer polgárjogot az irodalomban, s ez Nagy Ignác 

érdeme. A Zajtay néven írt sorozatának első írásában (1841. 73. sz.) arra 

emlékezteti az olvasót, "hogy a' szép Budapest napról napra nagyobb 

részvétet gerjeszt egész hazánkban, 's hogy alig lesz Magyarországban 

olly városka, hol a' gondolkozni szerető és tudó többség ne óhajtana 

azokról néha röviden értesülni, mik Budapesten történnek", a népélet 

pedig a pesti utcán mutatkozik meg a maga eredetiségében. A sorozat az 

írói szándéknak megfelelően "a' lakosság' külön osztályaiból egész 

életrendszeri vázlatot" emelt ki s "a' fővárosi életet változatos 

ámyéklataiban" ismertette meg. Módszerét is elárulta, mondván, hogy 

mivel "minden polgári osztály' embereinek megvan a' magok' fény-és 

ámyékoldala, 's alig képzelhetni a' társaságban olly külön felekezetet, 

mellyben igen jó és igen rósz embereket nem lehetne találni, 

vázlatainkban leginkább azon szineket fogjuk kiemelni, mellyek az 

illető felekezetekben leginkább láthatók, vagyis leginkább a' közápúton 

járandunk."

Az embertípusok és tipikus élethelyzetek nagy feltűnést keltő, 

szatirikus élű rajzaiban az író-újságíró mindent megtámadott, amit 

torznak, visszásnak, hibásnak tartott, s csattanóként a körülöttük támadt 

vihart választotta a záróírás témájául (Zajtay: Zajtay - A 1843. IV. 

füzet). Ennek fantasztikus részletezése mellett Nagy Ignác itt 

műhelytitkokat is elárul a fővárosi életképíró munkamódszeréről, a 

témakeresésről, a meggyőződéséről, amely szerint "a' nevetségessé tétel 

gyakran a' legnagyobb szigornál is többet használ", a tárgybőség adta 

nehézségeiről, melynek következtében a kétszázas címjegyzéket 

"minden átolvasás után még néhány újabb életképnek czimével toldja 

meg", mert "a' fonákságok száma is rendkivűl nagy, 's a' nagyszámú

az Athenaeum 1841-43-as
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lakosságnak egyetlen oily osztálya sincs, melly minden balságtól 

egészen kitisztult volna már." A választott típus megformálásának 

módszerére vonatkozó műfaji jellemzőket is tartalmaznak a sorozat 

írásai. A tisztviselőkről készített képet (A - 1843. II. füzet) például így 

vezeti fel: "Ez úttal egy pár tisztviselőről fogunk szólani; ne gondolja 

azonban senki, hogy azok tetőtől talpig egészen az életből vannak 

merítve, épen nem, mi a' szineket száznak arczárói kölcsönözzük, és úgy 

illesztjük össze, hogy általok főbb jellemvonásai tűnjenek ki az általános 

tisztviselői élet' árny ékoldalának..."

Nagy Ignácon kívül mások is fontosnak tartják az olvasót az 

alkotás elveibe beavatni, megengedi ezt a műfaj szabad, csevegő 

formája, és megköveteli a megfelelni akarás a divatnak és az olvasói 

elvárásoknak. Garay az illő távolságtartásban látja a siker feltételét képe 

elkészítésében (A' háziúr /Pesti genre-képek rovat/ - RPD 1842. 34. sz.), 

s van, aki a felvetett probléma e nemben való feldolgozását indokolja 

meg: "...nem is azért vettük kezünkbe a tollat, hogy itt statusgazdasági 

nézeteket fejtegessünk, e lapok' körén s irányán túlesőket, hanem 

egyenesen azért, hogy egykét hű vonást az életből egy ollyas egész 

valamivé összesítsünk; mellyet aztán az e lapok által divatba hozott 

Frescokép czimzettel megtiszteljünk." (Mephisto: Hármas szövetség 

/Lófuttatási silhouette ördöngös modorban/ - H 1845. 42. sz.)

A pesti utca és a Duna-part képe

A fővárosi életképírók egyik fontos munkahelye az utca, amelynek 

külső képe tipikusan úgy jelenik meg az írásokban, ahogyan Nagy Ignác 

sommás megállapításában; ő egyenesen politikai hite egyik 

alappontjának tette meg ezt a tételt: "Budapesten sok a' por és sár." (Kiss 

Pál: Budapesti séták I. - É 1846. 1. sz.). Még egy valami, ami állandó: a 

szél. Össze is köti ezeket egy korábbi életképében egymással, hogy
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ürügyül használhassa politikai reflexióinak megfogalmazásához: 

"Ugyan minek az a sok por Pesten, miután úgy is tudva van, hogy a 

magyar nem jól lát, s különben is elég van mit nyelnie; s mirevaló ezen 

örökös szél a levegőben, miután a földön is örökké csak a szél, vagy is 

az uralkodik, ki legnagyobb szelet tud csinálni." (Mulatság a hidon - PD 

1844. II. 1. sz.) Hogy az utcák kövezése rendkívül lassan halad, nagy 

problémája a városnak. Külföldi utazók teszik szóvá,8 aggasztja 

Jankovichot, az orvost,9 s foglalkoztatja a kérdés Széchenyit is, aki a 

Pesti por és sár című írásában szól élesen a közállapotokról és arról a 

béketűrésről, amellyel "honunk egyesitő pontjában" nyelik a port és 

gázolják a sarat.10 Annak, hogy gyakran tűnik fel a probléma Nagy 

Ignácnál, a személyes tapasztalaton kívül valószínűleg oka lehet, hogy ő 

közéleti töltésű életképeivel is mindvégig Széchenyi elveinek 

következetes hirdetője és támogatója.

Az utcák állapota mint tárgy végig megtartotta népszerűségét a 30- 

as-40-es években. Nyilfi még egyszerű tényközlő hangon szól a 

kérdésről (Pipárdi Nótárius Pesten - R 1835. 17., 46-47. sz.): "Különös 

szorgalom fordíttatik pár év óta a' fő utszák tisztogatására, mellyeket 

külön fogadott emberek naponként söpörnek és felöntöznek." Egy 

évtizeddel később Halászy képe szerint (Budapesti séták /Költői és 

prózai képek az életből/1. A reg - PD 1845. 6. sz.) már reggel érdemes 

óvatosnak lenni, hogy az ember megússza a "lehúsvétolást"; néhány 

utcai kép pedig Ligeti Irmát egyenesen arra biztatja, hogy kisasszonyok, 

asszonyok és férjek aláírásával ellátott kérvényben forduljon a 

városkapitányhoz, segítségét kérve a drága ruhák és cipők épségének 

megőrzéséhez (Kérelem Szekrényessy Endre úrhoz - H 1843. II. 12. sz.). 

A filmszerű gyorsasággal pergő jelenetleírása Barabás Miklós 

metszetéhez készült igazi életképi helyzetet megörökítő képmagyarázat, 

csakúgy, mint a város polgárainak az egységesítésére lehetőségként
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kínálkozó pesti szélről elmélkedő írás (Gaal: A' szél Pesten - É 1844. II. 

10. sz.).
Az olvasóit reggeli sétára hívó Halászy körül az ébredő, tisztálkodó 

pesti utcán hirtelen pezsegni kezd az élet: mellette falragasz-csirizelő 

rohan el, szín-és hírlapkihordók végzik munkájukat, péklegények járnak 

dúdolva kávéházról kávéházra, favágók erőltetik a tüzelnivalót a 

járókelőkre, csintalan mesterinasok tetszelegnek a vidéki 

kenyéráruslányoknak, s ilyenkor mennek haza a lebujok kártyalovagi ai. 

Nagy a forgalom a hajóhíd közelében húzódó lacikonyhán is, ahol a 

szegény "lazzaroni-szerü néposztály" étkezik - a tulajdonosok hasznára. 

(Lakner Sándor: Laczikonyha /Fővárosi életkép/ - H 1844. II. 18. sz.). 

Benépesülnek az utcák, s az életképek tanúsága szerint gyakran a 

szerencsét is igénybe kell venni ahhoz, hogy az ember ép bőrrel 

átvághasson a belvároson: "Holmi csekély események után, például: 

hogy német bérkocsisok tolongó nép közt versenyeztek; rendőrök 

németmagyarul pofozódtak; egy arszlánféle lovagmajom eltaposott 

gyermekkel adózott a nyomornak stb. - czélhoz jutánk, nem is említve, 

hogy barátomnak nyakkendőjét metszették le, én pedig csak frakkom' 

balszámyától szabadíttatám meg." (Bemát Gáspár: Nagybátyám 

Budapesten - H 1844. II. 4. sz.) Az úri hintók és a bérkocsisok 

durvasága, erőszakossága, a kétkerekű kocsik uracsainak gátlástalansága 

visszatérő motívumai az életképeknek éppen úgy, mint az a jelenet, 

amely szerint az író-szemlélő maga is sokszor kénytelen elugrani a 

robogó járművek elől, hogy a napirenden lévő gázolások áldozatává ne 

váljon. Az 1835-ben Magyarországon utazó John Paget jegyzi fel, hogy 

a pesti bérkocsis nyelvének élességével inkább párizsi kollegáihoz 

hasonlít, mint a londoniakhoz. Az angol orvos itt tapintatosan a 

fiákeresek gorombaságára céloz. Erre és sebes hajtásukra gyakran 

panaszkodik a lapokban a közönség.11 Nagy Ignác is az előbbire utal,
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amikor azt írja: "...a budai hídfőnél vagyunk, hol egy kis vámosi 

gorombaságra várakozunk, hogy néhány sorral többet Írhassunk, melly 

szokás még akkor ragadt ránk, midőn néhány év előtt néha egy tisztelt 

barátunk helyett újdonságokat irtunk. Oh, a vámosok és bérkocsisok 

gorombasága azon szomorú óráimban rám nézve megfizethetlen vala." 

(Kiss Pál: Budapesti séták XII. - É 1846. 16. sz.)

A Duna túlpartjára kétféle módon lehetett átjutni, a hajóhídon és a 

vízen, s a szándékolt túlzásai mellett is sok valóságelemet felhalmozó 

életkép szerint egyik sem volt egyszerűbb és veszélytelenebb a 

másiknál. Nagy Ignác arra invitálja a nyájas olvasót, sétáljon át vele 

Pestről Budára (Mulatság a hídon /Fővárosi életkép/ - PD 1844. II. 1. 

sz.), azt a módját választva életképe megformálásának, ahol az író 

személyes jelenléte mindvégig érezhető. Hogy az élvezetet még 

teljesebbé tegye, nem is a hídfőtől indul, hanem a Váci utca nyüzsgő 

forgatagából, ahol az olvasói szemszögből előadott rácsodálkozó hangú 

színes körkép után a hídfőnél várakozó óriási tömeg fölött tart szemlét. 

Minden jellegzetes figurához van hozzáfűznivalója; például azzal 

együtt, hogy sok a drótos tót, nem mulasztja el megjegyezni, hogy 

Budán sem törik több, mint Pesten, de Pest "gyorsan halad, s a ki 

gyorsan halad, az nem szereti a foltozgatást, hanem inkább ujjat állít a 

romladozottak helyébe, mig a lassabban haladó Buda azt hiszi, hogy a 

jól összefoltozott tárgyak tovább tartanak, mint az ujjak." Gyorsul a 

tempó, egyre mozgalmasabbá válik a kép: éhes gyerek lop kalácsot egy 

kofa kosarából, zsidó suhanc nyúl tévedésből más zsebébe, tolongás, 

sivalkodás támad, az eső elered, az ernyőket kifordítja a szél - teljes a 

zűrzavar.

Az előző mulatságokat csak tavasztól őszig nyújtja az embereknek 

a Duna-part. Széchenyi lánchíd) a még nem épült meg, s a fahíd télen 

nem használható. Schams Ferenc az 1821-ben kiadott városleírásában
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csodálattal vegyes szörnyülködéssel ír arról az egyedülálló és alig hihető 

látványról, amely decembertől márciusig a hajóhíd felszedésének idején 

fogadja a parton álló szemlélőt, s aki fogalmat alkothat magának a 

vakmerőségről és az ügyességről, ha a torlódó jégtáblák közt 

csáklyáikkal manőverező törékeny csónakokat látja.12 Vay Sarolta 

szerint (aki a XVIII-XIX. sz. életét, műveltségi viszonyait festette meg 

csevegő társasági modorban, s úgynevezett krónikáinak többé-kevésbé 

volt valami valóságalapja) még a lánchíd eszméjének megszületése is 

egy rettenetes március éjjeli átkeléshez fűződik.13 Erről az átkelési 

módról készít képet Gaal József (Átszállítási mulatság - É 1844. 25. sz.).

A veszélyes kaland részletező leírásán túl - az életkép tipikus 

Gaal megfigyeli a labilis alkotmányban szorongó 

emberalakokat, és szabad asszociációk sorát fűzi a látványhoz. A rémült 

úrról például az jut az eszébe, hogy "mi magyar emberek nem voltunk 

ugyan vitézek Győr alatt, de annál jobban félünk a vizek hullámzó 

hátán." Arra, hogy a hajósok nagyot löknek a batyuja mellett kuporgó 

zsidón, is ad magyarázatot: "...tudjátok, hogy a' hajós zsidót bántás 

nélkül nem hagy, 's ezt pedig teszi keresztény szeretetből 's igazi 

keresztény nevelésnek miatta."

De nem is kell ahhoz feltétlenül Pestről Budára átkelni, hogy 

mulatságokban legyen része az embernek. Az életképírók szerint az is 

elegendő, ha végigmegy a Duna-parton. Ezt teszi Nagy Ignác (Dunaparti 

élet - É 1844. 6. füzet), hogy megörökítse az ott látottakat: a hídi 

pénzszedőknek nemesi levelére hivatkozva nemet mondó urat, a 

csirkevásárban a naiv vidéki árusnőt megkoppasztó dörzsölt fővárosi 

asszonyokat, a vásári zsúfoltságtól elhullott állatokat olcsón 

megvásároló és a vendégeknek drágán feltálaló kocsmárost. Nagyon 

természetes, hogy a mindent két garasért áruló lacikonyhák előtt 

elsétálva Széchenyi kétgarasos adójának eszméjéről14 elmélkedik, a

elemeként
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hajóhídnál, a rongyos és divatos öltözetű naplopók kedvelt tanyájánál 

pedig - hosszan részletezve a nyomor riasztó látványát - a nevelésről.

A Duna-part a szokásos helye a hetivásároknak is, s a Csaplovics 

János leírásában "a Kelet előhírnökének" nevezett15 pesti vásárokról 

eleven, kort idéző képet ad az életképíró (Lakner Sándor: Heti vásár 

/fővárosi életkép/ - PD 1844. II. 9. sz.), aki pedig nem is ezzel a céllal 

megy ki oda, hanem hogy a női nemet kifürkéssze. A színes forgatagban 

a fővárosi nők jellemzőnek talált típusait látja meg, s a hasonló 

módszerrel készült írások elengedhetetlen elemeinek (a kiválasztott 

figurák követése, a követési nehézségek túlzásoktól sem mentes 

részletezése, hatástkeltő fordulatok, mellékesnek tűnő, de fontos 

jelentést hordozó közbevetések) felhasználásával kritikus képet ad a női 

nemről azzal, hogy a jelenség és a lényeg közötti feszültségre épít.

Halászy sétája a Duna-parton ugyanazt a látványt nyújtja, mint 

Nagy Ignácé (Budapesti séták II. - PD 1845. 9. sz.). Az író, aki 

kötelességének tartja az olvasó szórakoztatását, érdeklődésének 

fenntartását, éppen a Városligetről cseveg, amikor majdnem elgázolja 

egy arszlán kétkerekű kocsija, hatásos fordulattal adva alkalmat ezzel a 

séta és az életkép befejezésére.

Egy divatjelenség: az arszlánkodás

Nem először bukkant fel eddig sem ez a figura, aki a változó világ 

jellegzetes vadhajtása lehetett a korban, mert a legkülönbözőbb témájú 

fővárosi és vidéki életképeknek gyakran jelenlévő szereplője. A 

frissiben ábrázolt világban elfoglalt helyük és megítélésük is jellemző: a 

különböző szépirodalmi lapok és a legkülönbözőbb ízlésű írók 

állásfoglalása velük szemben legalább olyan egységes képet mutat, mint 

a konzervatív táblabírói magatartás- és gondolkodásmódot bíráló írások 

esetében. A támadások hangja itt is sokszínű: az ironikus csipkelődéstől
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a dühösen maró gúnyig - de hogy a legelemibb emberiesség és 

természetesség nevében valamennyi elítéli a divat által felszínre vetett 

jelenséget, abban nagyon is közel állnak egymáshoz. A figuráról 

kialakított kép szerint az arszlánság, illeve az arszlánkodás még annyira 

sem kapcsolható bizonyos osztályokhoz vagy rétegekhez, mint a 

parlagias nemesi gondolkodásmód megnyilvánulásai - fellelhető a 

vargainastól kezdve a boltossegéden át a mágnásig a társadalom minden 

szintjén és mindkét nemében, mert életszemléletet, viselkedés- és 

gondolkodásmódot, életformát jelent. Mindemellett ennek a 

megítélésében is jelentkezhet az a probléma, amely az íróknak a 

divathoz mint a társadalmi élet egyik megnyilvánulásához való 

hozzáállásából ered. A divat bizonyos tekintetben az egyéni 

különbözőségre irányuló törekvés mellett a társadalmi egyenlítődés 

tendenciájának egyik megjelenési formája. Az alsó rétegek ugyanis 

természetesen felfelé tekintenek és törekszenek, s ezt leginkább a 

divatnak alávetett területeken tehetik meg, miután itt lehetséges a külső 

utánzás. Georg Simmel mutat rá, hogy a nagyvárosokban az alul levők 

gyorsabban képesek a felettük állók utánzására, mert "számtalan 

történelmi és szociálpszichológiai mozzanat kapcsolódik össze, amelyek 

révén itt - a szőkébb környezetekkel ellentétben - kedvező táptalaja 

támad a divatnak: a benyomások és viszonyok változásának hűtlen 

gyorsaságáról, az egyének nivellálódásáról s ezzel egyidejű 

hangsúlyozásáról, az összezsúfoltságról, s az éppen ez által szükségessé 

váló tartózkodásról és távolságtartásról van szó."16 Valamiféle 

tartózkodás és távolságtartás figyelhető meg az életképíró 

magatartásában is, amikor az arszlánkodás jelenségeit a drabant-feleség, 

a mészároslegény vagy a vargainas alakjában és környezetében ábrázolja 

tipikusnak.
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Maga a szó, arszlán a Honderű franciás eleganciájú Pesti 

Salonjában született, s hogy ez valóban így lehetett, tanúsítja két 

életképutalás: "Hajdan ezen átkölcsönzött állat-fajt járdatiprónak 

nevezték, legújabban a' Honderű azt a' ffanczia 'lion'-ból arszlán név 

alatt honosította meg hazánkban is." (Sétfői: Egy arszlán kellékei - T 

1845. 34. sz.) Nagy Ignác ezt elkötelezettségéből és egyéniségéből 

adódóan megtoldja egy fricskával: "így keletkeztek tehát 

Francziaországban az úgynevezett arszlánok és arszlánnők, 's milly 

csoda, hogy e' divatnak messze terjedező gyökerei a' jó magyar földben 

is zsíros alapra találtak a hon derűjének pirító napsugarai alatt, mellyek 

már annyi gyomot buja virágzásra érleltek!" (Az arszlánnő - ME 1843. 

IV. füzet) Korábban Petrichevich bizonygatta hosszan a lapját olvasó 

szépeknek, hogy "alig van állat, melly ne kölcsönözné nevét a franczia 

társasági osztályok' valamellyikének" (Arszlán, párducz és tigris - H 

1843. 1. sz.), majd felsorolta a párizsi és a magyar figura közötti 

különbségeket, jó tanácsokkal arra vonatkozóan, mit kell tennie az igazi 

arszlánnak. A legkevesebb: "Délig alunni. Ekkor választékos reggeli 

pongyolában látogatókat fogadni. Théa, Integridad, s egy kis politika. Jő 

a második öltözés, mintegy illy forma: járdataposás a váczi, kígyó és úri 

utczában, egyedül, vagy mi még fessebb, karon fogva más fővárosi vagy 

vidéki - de mi legfessebb, bécsi arszlánnal."

Sétfői feljebb említett életképében először az arszlán általános 

vonásait rajzolja meg, majd a nőtlen arszlán várható életpályáját. Ez, 

miután a sajátjának már nyakára hágott, dúsgazdag nagybátyjától 

várható öröksége fejében annyi pénzt hajt föl, hogy azon divatos kocsit 

vehessen, s egy inast felfogadhasson tigrisnek. A megmaradt pénzét 

divatöltönyökre költi, tigrise kíséretében kölcsönzött paripákon lovagol 

ki. Szabad bejárata van a jobb házakhoz, a divatlapok szerkesztőségeibe, 

mindenütt udvarol, minden újságot tud, ért a zenéhez, a legjobb
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előtáncos, a leghazárdabb játéknak is nekiül, öt-hat kaszinónak, minden 

korszerű intézetnek és egyletnek tagja, jó párbajvívó. Az uzsorások 

legjobb üzletfele, de ha lebukik előttük, elmegy házibarátnak. Róla, a 

pesti szépfiúról készít kritikus képet Degré Alajos (Pesti uracs /fővárosi 

életkép/ - PD 1846. 27-28. sz.), de életképi a figura megformálása 

eredeti beszélyében is (Uram bátyám és az arszlán - PD 1844. II. 15-16. 

sz.).

Nagy Ignác az arszlánnő jellemzésére azt a módot választja, hogy 

több egyént mutat be a társadalom egy-egy szintjéről, s ezt meg is 

indokolja: "Mivel pedig az arszlánnőnek külön fő jellemvonása az, hogy 

nem úgy él, mikép nőnek kellene, 's nem azt cselekszik, mit tennie 

kellene, tehát igen természetes, hogy minden körben hasonlitnak 

egymáshoz, 's csupán az eszközökben különböznek..." A típusról készült 

kép nemcsak azért látszik túlzottnak és valószínűtlennek, mert a 

jellemző jegyek összesűrítésével készült, hanem - csakúgy, mint Lakner 

Heti vására esetében - mert egy konzervatív hozzáállást is takar. Ez 

általános irodalmi, a hagyományos műformákban is jelentkező 

probléma, amely nem tud mit kezdeni a konzervatív női szerepeknek 

megfelelni nem tudó új jelenségekkel. Addig, amíg az angol, francia 

irodalmi mintákban nyíltan összeütközhet egymással a konvencionális 

és a modem szemlélet, nálunk nem tud megjelenni a modem nőtípus, a 

hagyományos hozzáállás az uralkodó. Valószínűleg ez lehet az oka a 

mindkettőjüknél megnyilvánuló nőellenes hangnak, amely érződik a 

házasságot tárgyazó írásaikon is (Nagy Ignác: Töredék / Egy bűneit 

szánó férj végrendelményeiből/ - Ra 1835. 43. sz.; Lakner Sándor: 

Házas élet /Frescokép/ - H 1845. II. 3. sz.), bár az utóbbiakban 

kritikájuk nem csupán a nők ellen irányul. (Lakner elsősorban a 

következő megállapítást fejtegeti életképében: "...itt az a fájdalom, 

mikép fővárosban igen ritka a valódi szerelemből eredett házasság; e
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boldogságot a nyerészkedő fővárosiak a falu' egyszerű lakosainak 

engedik át. Nagyvárosban tervezett kiszámolás, nyerendő pártfogolás és 

remélt kincshalmaz leginkább a házasságok alapja, főrugonya.").

Magyarosodás és polgárosodás 

A zsidó alakjának megítélése

Az életkép hevesen támad mindent, amit természetellenesnek, 

torznak ítél, és nem kis szerepet vállal a maga eszközeivel a nemzetiség 

és polgárosodás jelszavait zászlaikra tűző eszmék küzdelmeiben. A 

főváros csak lassan magyarosodik még a 40-es években is, Nagy Ignác 

például az 1846-os sorozatában (Kiss Pál: Budapesti séták III., VI., XV. 

- É 1846. 3., 6., 18. sz.) többször is visszatér "nemzetiségünk kifejlésére 

különösen Pesten". Keserű gúnnyal állapítja meg, hogy igaz ugyan, 

miszerint fővárosunkban a kocsmák tulajdonosai csehek és morvák, a 

hajósok rácok vagy németek, a boltosok vagy vendéglősök németek 

vagy zsidók, és a gyárak is a zsidókéi, de azért a haladás szellemében 

töretlenül folyik nemzetiségünk emelése. Ezt bizonyító sétáját a 

központi vasútnál kezdi, s fanyar humorral fejtegeti, miért nem magyar 

annak tervezőmérnöke, miért adják minden nyereséget nyújtó 

vállalkozását zsidónak. A napszámosokról megjegyzi, hogy azok 

"többnyire csehek, morvák, tótok és németek, 's ez szinte nemzetiségünk 

iránti hő tisztelettel történik, mert ugyan kinek nem vérzenék szive, ha 

az alkotványozásra, lóra és kardforgatásra termett erős magyart saját 

hazájában, sőt ennek fővárosa körül, ásó- s kapával látná működni, még 

pedig lealjasitó - pénzért?!"

A magyarosodás folyamatát vizsgálva Kosa János szerepet 

tulajdonít annak, hogy Pesten nem annyira az ipar, mint inkább a 

kereskedelem fejlődött, amely összehozta a városok társadalmát a vidék 

földművelőivel, mert így "a vidék nemesi társadalma sok városi elemet
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vett magába, viszont a város sok nemesit, azaz magyarságot." 

Természetes, hogy a nemmesség városba költözése csak erősítette ezt a 

folyamatot, mint ahogy az a tendencia is, hogy a városi polgárság 

számára az elérendő mintakép, a hőn áhított életforma a nemesi volt, 

azaz szintén kimondottan magyaros.17 Vagy az életformáknak az 

egymás felé történő közeledéséről van szó, vagy az életképnek arról a 

vonásáról, hogy egyedi jelenségekből is képes általánosítani, de 

mindenképp érdekes a pesti magyar polgárnak a Garay által megformált 

típusa, akiben az író az oly kívánatos magyarosodásnak egyik 

akadályozóját látja (Félmagyarok /Pesti genre-képek rovat/ - RPD 1842. 

II. 18. sz.). Nem magyarosodott németet vagy tótot ért a szó alatt, 

"hanem mindenesetre tős gyökeres, valódi magyar embert, ki fele 

bajuszát leveteté, felét meghagyá, féllábán czipőt, felén sarkantyús 

csizmát, egyik vállán panyókát, a' másikon Hosentrágert, jobb szárán 

sujtásos magyar nadrágot, ballábán pantallont, fején pedig - csörgő 

sapkát visel." Magyar nevelést kapott ugyan, de amikor az orvosi 

hivatást vagy a prókátorságot kitanulta, a "fővárosi tonnák" a 

külsőségeit is magára vette, mert úgy érzi, a magyar ember 

magyarságában finom, művelt nem lehet. Örökölt ugyan nemzeti 

önérzetet, de az csak magyarok között feszíti bensőjét, "a1 honiról csak 

akkor emlékezvén meg, midőn évnegyedi fizetését felveszi, vagy 

jobbágyainak dézmáját, urbérét stb beszedi, vagy közgyűlésekre kell 

mennie."

Különleges szerepet tölt be a nemesség a fővárosban abból a 

szempontból is, hogy itt volt a legalacsonyabb a városban földet birtokló 

és a legmagasabb a házingatlannal rendelkezők aránya, s körükben elég 

szélesen elterjedt a városi jövedelemszerzés sajátos módja, a 

lakbérjövedelem. Bácskai Vera hívja fel a figyelmet a nemességnek az
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ebből adódó, eddig nem eléggé figyelemre méltatott szerepére a városok 

fejlődésében.18

A házbérjövedelem természetesen a főváros lakosságának többi 

osztályában is fontos anyagi forrás volt; a háztulajdon még az ismeretlen 

foglalkozású, a szakmai testületekbe nem tartozó és polgárjoggal nem 

rendelkező csoportoknak is lehetőséget adott a városi társadalomba való 

beilleszkedésre, mert tulajdonosnak lenni rangot jelentett. Az ebből 

fakadó öntudatot tartják az életképírók is a háziurak legfőbb 

tulajdonságának (Garay János: A' háziúr). Nagy Ignác sok figurát rajzol 

a háztulajdonosként érvényesülni akarók köréből, meglehetősen maró 

gúnnyal beszélve a napszámosként kőműves mellett kezdő tótból, a 

kovácsmester buta fiából, a pékből, a mészárosból, a borbélylegényből, 

a csizmadiamesterből, az ügyvédkéből lett s még inkább a zsidó 

háztulajdonosról (Zajtay: A' házi ur - A 1842. 54-56. sz.).

Nem ez a téma az egyetlen, amelynek érintésében furcsa 

ellentmondás mutatkozik meg az egyik legrutinosabb életképíró 

hozzáállásában. Hangsúlyozza ugyan a sokféleséget, de most is olyan 

jelenségeket tesz meg tipikusnak, amelyek a valóságban meglévő fő 

tendenciákkal szemben (az összeírások szerint a házbérjövedelmet 

élvezők nagy részét a nemesi jogállásúak, illetve a kereskedő és a 

vagyonosabb értelmiségi-tisztviselő foglalkozásúak adták) nem 

tekinthetőek tipikusaknak. Ő, aki kétségtelenül nagy szerepet vállal a 

reformeszmék népszerűsítésében, bizonyos tekintetben erősen kötődik a 

konvenciókhoz a gyorsan változó korban kitörési, illetve egységesülési 

lehetőségként adódó jelenségek megítélésében. Rendkívüli élességgel és 

egyértelmű negatív hozzáállással ír például a zsidó háziúrról. Szemlélete 

nem egyedülálló az életképírók között, de van elegendő példa az 

ellenkezőjére is. Olyan kérdésről van szó, amelyet aligha tudott vagy 

akart megkerülni bárki is, aki ebben a minden változásra reflektáló
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műfajban megszólalt. Bár nem kifejezetten a fővárosi tematika 

velejárója, hiszen mind a figurák, mind a hozzájuk kapcsolódó 

élethelyzetek és gondolkodásmódok a kor meghatározó ideológiáinak 

vonatkozásában át meg átszövik a korabeli írásokat, függetlenül attól, 

hogy az élet melyik képét és hogyan örökítik meg, mégis azért érdemes 

itt foglalkozni a problémával, mert a gazdasági élettel, a polgárosodással 

és az urbanizációval való összefüggésében a legélesebben természetes 

módon a fővárosi életképekben jelentkezik.

A zsidó alakjának megformálása nagyon sokféle a szegény gyufás 

zsidótól a házaló bátyus zsidón, a kereskedőn, a kocsmároson vagy az 

orvoson keresztül a korlátlan hatalommal rendelkező pénztőkésig, az 

uzsorásig. A körülmények is különbözőek, amelyekben élni, cselekedni, 

gondolkodni látjuk őket - ennek megfelelően az írók részéről való 

megítélésük tartalma és hangja is többféle.

Gonda László ír róla - összehasonlítva a polgári átalakulás által 

napirendre tűzött zsidóemancipáció kérdésének európai megoldásait 

hogy a vegyes etnikumú Közép-Kelet-Európában a kultúra közösségén 

alapuló nemzetfejlődés, amely bizonyos szakaszán az államnemzet 

létrehozására való törekvést is megfogalmazott, a zsidóság számára 

sajátos utat mutatott: a polgári jogok elnyerését összekapcsolta a 

zsidóság asszimilációjával, az emancipáció feltételéül a nemzettel mint 

kulturális közösséggel való azonosulást szabta meg. Magyarországon ez 

a kérdés a politikai jogkiterjesztésen alapuló érdekegyesítő politika 

szerves részeként került megválaszolásra elsősorban a rendi 

alkotmányosság meglévő fórumain, a vármegyénél és az 

országgyűlésen. A liberális táborban a 30-as évek végére kirajzolódó 

irányzatok közül a centralista eszmerendszer adta a legnagyobb teret a 

feltétel nélküli egyenjogúsítás gondolatának Eötvös érveiből 

táplálkozva, amelyek szerint a szabadság alapvető emberi jog, és
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állapota az ember mint egyén tulajdonságai kifej lésének természetes 

közege. Szakít az "örök zsidó" és a bűnös nép legendájával, cáfolja azt a 

gondolatmenetet, amely az egyén tulajdonságait az egész népre kivetítve 

ítélkezik.

Az 1840. 29. te. (amelynek legfontosabb eredménye a szabad 

költözés jogának biztosítása volt) is csak részleges jogokkal ruházta fel 

a zsidóságot, de a hatására meginduló, soha nem tapasztalt beköltözési 

hullámmal és belső vándorlással együtt járó szociális feszültségeknek, 

valamint a váltótörvény nemesi körökben tapasztalt negatív 

fogadtatásának következményeként az 1843-44-es országgyűlésen azok 

a megyék határozták meg az alsótábla hangulatát, amelyek feltételhez 

kötötték az emancipációt. A probléma egyre inkább összefonódott a 

vallásreform és - mivel a vallás a zsidó identitás legfőbb hordozója volt - 

a magyarosodás kérdésével. A vallásreform követelése azonban nehezen 

egyeztethető össze a vallásszabadság liberális elvével. Ennek az elméleti 

problémának a megoldására vállalkozott Kossuth az 1844. máj. 5-i Pesti 

Hírlapban közölt cikkében. A zsidóügy reformkori története a feltétel 

nélküli emancipáció gondolatától a nyelvi, kulturális asszimilációhoz 

kötött egyenjogúsítás megfogalmazásáig vezetett: a magyarosodásért 

cserébe kínálta a környező társadalmat megillető jogokat.19

A magyarosodás folyamatában a városi polgárság korábbi 

antiszemita érzelmeinek megváltozását a 30-as években Kosa János nem 

csupán a liberális szellem erősödésében látja, hanem a zsidóságnak a 

társadalmi és gazdasági előretörésében, a fejlődő hitelrendszerben, a

gazdaságpolitikáj ában 

szerepváltozásában.20 Ez az előretörés lassú, de állandó munkával folyt, 

útját apró kis megállók jelezték, mint pl. a tolerált és a házaló 

kommoráns zsidók hetivásárokon való részvételének engedélyezése 

vagy az izraelita mesterlegények keresztény céhmestereknél történő

rendiség bomladozó betöltött
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alaklmazhatósága. A fejlődés végső pontját Budán is, Óbudán is a 

birtokképesség elnyerése jelentette. A városi polgárság megváltozott 

felfogásának bizonyítékaként idézi a nemes tanács állásfoglalását 

Kunewald Jakab 1845-ben benyújtott kérelmére vonatkozóan, hogy a 

házát és a telkét telekkönyvileg is saját nevére írathassa.21

A zsidóságnak a társadalmi-gazdasági életben való előretöréséről, a 

nagykereskedők családi stratégiájáról és mentalitásáról is szól A 

vállalkozók előfutárai című könyvében Bácskai Vera arra a 

következtetésre jutva, hogy előrehaladásuk szempontjából nem is 

annyira a nagypolgári réteg jelentéktelen száma volt a sorsdöntő, hanem 

az, hogy nem állt mögöttük egy modem értelemben vett középpolgári 

réteg. így kényszerültek arra, hogy érdekeik képviseletét átengedjék a 

nemesség liberális szárnyának. "Annak a nemességnek, amely - 

szüksége lévén tőkéjükre, szakértelmükre, üzleti összeköttetéseikre - 

vállalkozásaiban társként elfogadta, társadalmi téren azonban 

mélységesen lenézte őket."22

Korábban volt szó arról, hogy a zsidó alakja az életképekben 

különböző megítéléssel, különböző hangvétellel formálódik meg. Kosa 

János az antiszemitizmus által megérintett rétegeket számbavéve jegyzi 

meg, hogy a 40-es években politikusok és újságírók hosszú sora szállt 

síkra a zsidók emancipációja érdekében (Kossuth lapján kívül említi 

Frankenburg törekvéseit az Életképekben, Petőfinek az 1848 márciusi 

antiszemita megmozdulásokat követő felháborodását, Vörösmartynak a 

Pesti Divatlapban megjelent Zsidó ügy című írását), de ezzel 

párhuzamosan élt egy antiszemita gondolatkör is. "Az értelmiségi 

rétegben nem talált olyan élénk képviseletet, mint a filoszemitizmus. 

Jósika, Berbát Gáspár, Kuthy Lajos, Vas Gereben, Nagy Ignác voltak 

ennek tolmácsolói. Őket nem olyan elméleti elgondolás vezette, mint a 

filoszemitákat, de szépirodalmi müveikben a zsidót pénzsóvár, csaló
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kereskedőnek rajzolták, aki könnyen túlteszi magát az erkölcsi 

követelményeken. "23

Néhány példa az ebből a nézőpontból legtipikusabbnak tűnő írások 

és alakok közül. Bemát Gáspár így kezdi Jajvár című "történeti 

frescokép"-ének utolsó részét (H 1846. II. 16. sz.): "Magyarország' 

szivében, Budapesten vagyunk. Előttünk zsidó... utánunk zsidó... 

közöttünk is zsidó." Ezt a velős megállapítást már kifejtette korábban 

egy életképében, amikor megindokolta, miért kell a zsidónak mindenütt 

ott lennie. Alakjául Sugorfy Jeremiás uzsorást választotta, akinek 

egyszerre akár több helyen is meg kellett jelennie, ha boldogulni akart 

az életben (Vándor bankó /Frescokép/ - H 1844. II. 24. sz.). S ez a 

leggyakrabban feltűnő zsidóalak a korabeli életképekben: a gátlástalan 

uzsorás, a hajhász vagy alkusz alakja.

Külsejüket tekintve - hívják őket Sugorfynak, Keselyfynek, 

a megtévesztésig egyformának írják le őket 

életképíróink, olyasféle sztereotípiát követve, amely meghatározta 

például a parlagi nemesi figurák alakjainak megformálását. A következő 

két tipikus kép elemei kevesebb-több variációval majd mindegyikük 

esetén megismétlődnek: "Képzeljenek Kegyetek egy beesett fonnyadt 

arczot, mellynek sűrű redői közt két apró szem üregébe sülyedve élesen 

villog, az arczon sötét vörösbe átmenő kék foltokat, egy rezes tompa 

orrot, torz bajuszt, keskeny sápadt ajkat, ez alatt sötétlő fekete fogsort, 

keskeny homlokot, s őszbe vegyülő zilált hajat, s mindezekhez kiaszott 

hosszú testet vagy csontvázat, és fogalmuk lehet Uhlrich tőkepénzes 

külsejéről, ki e pillanatban szennyes szobájában, bankjegyei közt a 

kamat felrugtatásáról elmélkedik." (Degré Alajos: Pesti uracs) A másik 

jellegzetes kép Frankenburgé (A' zálogkölcsön - R 1836. 22. sz.), alakját 

mindössze a "merészen hajlott orr" különbözteti meg az előzőtől.

Kancsalfynak
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Az áldozat pedig, aki felett tényleges hatalommal rendelkeznek, az 

életképek szerint bárki lehet: a rosszul számító vállalkozó, az adóssággal 

küszködő háziúr, a becsületes kereskedő, a tisztességes polgárlány, a 

szegény zsidóasszony; de még inkább a gyenge jellemek, a vidékről 

Pestre került tapasztalatlan iíjak, a naív nemesemberek, a felkészületlen 

iparlovagok, az arszlánkodó divatőrületből menekülni nem tudók. Gaal 

József életképének (Financziális gyakorlat - É 1844. II. 17. sz.) főhőse 

egy nemes úrfi, akit apja, megyéje nagytekintélyű táblabírája Pestre küld 

financiális gyakorlatra, s aki ebben találja meg a magyar finánctan 

alapelvét: "...a magyar nemest adó alá vetni nem lehet, mert a' zsidónak 

már is annyit fizet, hogy a' hazának is fizetni nem győzne, 's mivel a 

zsidónaki adózás már szinte ősiséggé vált, igy természetes, hogy ennek 

maradnia kell, és a' nemes nem adózhat."

Amikor "financiális tapasztalatok" és uzsorapróbák kerülnek 

témaként az életképíró tollára, az uzsorás mellett mindig feltűnik egy 

másik alak is. Gaal őt hajhásznak nevezi, Nagy Ignác is, amikor sikeres 

életpályájának rajzát adja (A hajhász - H 1844. 4-5. sz.), alkalmi 

lapvállalkozásába írt életképében Császár Ferenc alkusznak (Az 

alkuszok - Aradi Vészlapok 1844.), miközben egy kis nyelvészeti 

fejtegetésbe is bocsátkozik, hogy annak végén egy fordulattal szúrjon: a 

műveltebb nyelv pénzkupeceknek nevezte a sötét szellemeket, majd a 

grammatikát ismerők hajhászoknak, ám "hiteltörvényes hiteltelen 

napjainkban a sokkal diszesb jelentésű 'Alkusz' név lépett helyébe. 

Boldog nép, melly igy tudja gazdagítni kereskedési - szótárát!!"

Az életképek legfőbb színterei Óbuda és Pest. Schams Ferenc írja 

az óbudai zsidókról: "Az itteni nagyszámú zsidóság kereskedő 

tevékenysége távolról sem korlátozódik lakóhelye szűk területére, ahol 

legfeljebb a kiskereskedelemben tallózhatnának, noha van néhány cs. és 

kir. kiváltságokkal ellátott kartongyáruk és kelmefestő műhelyük. Az ő
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életterük Pest, ott vannak kis üzleteik és raktáraik. Főleg a nagy 

országos piac ideje számukra az a kedvező időszak, amikor a belföldi 

találmányokkal és gyártmányokkal folytatott kis- és 

nagykereskedelemben spekulációs szellemüknek szabad teret 

engedhetnek."24 A feudális kötöttségek lazulásával még inkább így 

lehetett ez húsz évvel később. Még a ceruzavonások is nagyon 

hasonlítanak egymáshoz, amelyekkel Császár és Nagy Ignác az alkusz, 

illetve a hajhász karrierjét rajzolják: mindketten ugyanazt az utat járják 

be nagyon hasonló fordulatokkal.

Némileg más vetületét ábrázolja a pesti "pénzvilágnak" Lakner 

Sándor két életképében, bár azokban is sok az előzőekkel rokon elem 

(Zálogház /Fővárosi életkép/ - H 1844. II. 25. sz. és Czifra nyomorúság 

/Fővárosi életkép/ - H 1845. 4. sz.). Az előző helyszíne jó alkalmat ad 

arra, hogy a budapesti polgárság legkülönbözőbb nemét szemügyre 

vegye, mert hisz "a zálogház a fővárosi lakosoknak épen az, mint a 

pusztában eltévedt vándornak a tanyatűz, a szomjuhalállal küzdőnek a 

víz..." Az itt látottakból vonja le aztán a következtetést, miszerint a 

fővárosi élet nem egyéb cifra nyomorúságnál, amelynek megannyi 

bizonyítékát adja második életképében.

A megvetéssel ábrázolt, ügyeskedő, tisztességtelen hasznot 

hajhászó, a pénzvilágot gátlástalan módon uraló zsidó típusa mellett 

gyakran megjelenik a társadalmi megvetettségében részvéttel és 

szánalommal ábrázolt figura is. A különböző témájú életképekben 

felvillanó mellékalakokon és a számtalan utaláson kívül különösen két 

írás érdemel figyelmet, amely ezzel a szándékkal született (Lakner 

Sándor: A zsidó /Fővárosi életkép/ - PD 1844. II. 13. sz. és Varga Soma: 

A házaló zsidó - H 1843. II. 13. sz.).

Ezt a másféle írói szemléletmódot fogalmazza meg Szegfi Mórnak 

az 1846-os Életképekben megjelent Igénytelen nézetek az újabbkori
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magyar irodalom hatásáról a zsidók irányában című értekezése. A 

romantikus-demokratikus eszmékkel átitatott cikk szerint az írók 

legfőbb kötelessége "szétoszlatni a babona és balfogalmak fellegét" és 

használni. Ha nem így cselekszenek, bűnt követnek el.: "...szennyfolttal 

mocskolák be az irodalom történeti lapjait jelenkorunk három 

legkitűnőbb bajnokai: Jósika, Kuthy és Nagy Ignác. És bemocskolák 

nem azáltal, hogy mindegyike közülük csak aljas, elvetemült zsidót 

festett anélkül, hogy az egyensúly fenntartására jelesebb zsidó 

jellemeket is rajzoltak volna melléje, még az által sem, hogy az 

okozatokat nem sorolták el, mik az elvetemültséget eredményezik,... - 

hanem bemocskolák az által, hogy ők munkáikban nem-zsidó jellemeket 

festettek, hanem öszehalmozák mind, mi gonoszt, ocsmányt, aljasat és 

szívtelent leleményes eszközökkel kigondolhattak; összegyúrták és 

belőlük jellemet képezvén azt mondták: Ez zsidó!" Az ilyen felfogás 

legsúlyosabb következményét Szegfi abban látja, hogy "a helyett, hogy 

az embert embertársával kibékítenék, és a mennyországnak megvetnék 

alapját a földön; még inkább eltávolítanak szívet szívtől."25 A romantika 

diadalának köszönhető, hogy nemcsak etnográfiai megjegyzésekben, 

karakterológiákban jelenik meg a korban a zsidóság hagyományokban 

gyökerező külső élete, hanem az irodalmat érdekelni kezdi annak belső 

világa is. Zsoldos Jenő írja: "A racionalizmus uniformizáló 'ember'- 

kereskedésében nem találta meg a zsidót, a romantika felfedezte s a szív 

erején közeledett feléje. Az ész deformálta a világot; a természetes 

emberi élethez csak az érzelem vezethetett vissza. Ennek a gondolatnak 

a nyomán lazulnak meg irodalmunkban is a zsidómegtagadás rideg 

formái s jut levegőhöz az európai humanizmus szelleme."26

Ez a szándék hatja át Lakner Sándor és Varga Soma írásait. Lakner 

- rendesen alkalmazott módszerével - egész napra Mózes, a bátyus zsidó 

nyomába szegődik, tanúja lesz megpróbáltatásainak, amelyek
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ábrázolásában nem lehet nem észrevenni, hogy a számtalan felbukkanó 

mellékfigura hitvány, értéktelen voltának hangsúlyozásával szemben 

milyen rokonszenvvel és elismeréssel rajzolja meg a zsidó alakját, ilyen 

megítélésre biztatva másokat is. Néha még a közvetettséget is feladja, 

mert így fordul az olvasóhoz: "Emberek! ne irigyeljétek a szegény 

zsidónak néhány összekuporgatott tallérjait; mert higgyétek: azok a 

legkeservesebb verejtékkel gyüjtettek össze."

Ezt teszi Varga Soma is házaló zsidójáról készült képének 

előkészítésében, bár az ő hangütése összefügghet a lap ízlésével, 

amelynek írását adta. Nyíltan megmondja ugyanis, hogy 

olvasóközönségének, annak a hölgyvilágnak a nemes érzéseire apellál, 

"akinek már annyiszor látta szemében az indulatok legnemesbikének, a 

részvétnek gyöngyeit ragyogni." Ő ugyan nem a fővárosban találja meg 

alakját, hanem az alföld egy elhanyagolt falujában, de a felvetődő 

gondolatok szempontjából a helyszín nem meghatározó. Egy sovány, 

rongyos, riadt gyereket rajzol, a karján kosár, benne skatulyák, gyűszű, 

gyufa. Az őt ért sérelmeket többször használja fel az író ürügyül és 

eszközül arra, hogy kíméletlenül nyílt kritikát mondjon a vágtatva 

haladók egy csoportjáról. Attól a fantasztikus megoldástól sem riad 

vissza, hogy egy robogó kocsival vonszoltassa hosszan a kis zsidó fiút, 

mert el akarja mondani annak gazdájáról: "O született szónok, 

publicista, törvényhozó s tisztviselő", más gondolatait az emberi 

jogokról betanulta, s úgy beszél a zsidóemancipációról, az 

állatkínzásról, hogy könnyeket csal a hallgatóság szemébe. Ő nem azok 

közül való - magyarázza az író -, akik "a liberalismus' gyakorlati oldalát 

botforgatásba s verekedésbe helyezik, s kik a jogegyenlőséget drágalátos 

személy ökre kizáró szabadékul tartják bárkivel gyöngédtelenül, hogy ne 

mondjam, gorombán bánhatni: uracsunk nagyon is elkövetkezetes volt, 

mert az ó világ' maradékát, Ábrisunkat t.i. a vágtatva haladók' elvére
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szándékozók, milly sükerrel? látók, kapatni s ennek elérésére használá 

lovait; ez olly fontos ok, melly ötét az oknélküli állatkinzás' bűnéből is 

egészen kimenti."

Varga Soma életképe a maga korlátozott eszközeivel ugyan, de 

mégis a keresztényi szeretet törvényein alapuló társadalom kritikáját 

adja - s ebben nincs egyedül. De talán még színesítheti a képet az a 

Szegfi Mór, aki 1846-47-ben különböző műfajú írásokban (értekezés, 

vezércikk, novella, életkép) foglalkozik a problémával. Lakoma és tor 

című történetének (É 1847.13. sz.) - amelyet ugyan életképnek nevez, de 

inkább átmenet az életkép és a novella között - az az érdekessége, hogy 

a zsidóság belső világába ad bepillantást. A romantika szélsőséges 

elemeitől sem mentes történetnek negatív hősei ugyanis a gazdag zsidó 

hitközségi elnök és gőgös felesége, akik nem tudják gyermeküknek 

megbocsájtani, hogy szegény lányt vett feleségül. A szokványos 

elemeken és fordulatokon kívül (féltékenység, kitagadás, átok, 

nyomorgás, betegség; a bocsánatkérés elutasítása a vigadozást 

parancsoló zsidóünnep, a purim idején; gyűlölet, halál) van egy érdekes 

eszmefuttatás is a zsidók magyarosodásáról Szegfi írásában: "Azt 

mondják, a' zsidó nagyon simul a' magyar nemzetiséghez. Ez igen 

természetes! Hol az a' nemzet, mellynek kivánatai, reményei annyira 

hasonlitnának a' zsidókéihoz, mint a' magyaré?! [...]...hazáról és 

szabadságról csak a' magyar és zsidó képes rokonul érezni. És ha a' 

zsidóság fölszabadulna, a' műveltebb zsidónál buzgóbb, lelkesebb 

hazafit nem lehetne találni. - De, hiszem, tán ezt mások is tudják, 's épen 

ezért nem szabadul föl a' zsidó!"

Számos olyan életképről nem esett itt szó, amelyben a probléma 

csak egy-egy utalás, kiszólás vagy mellékesnek tűnő megjegyzés 

formájában vetődik fel, pedig ezek is bizonyítják a 40-es években 

erősödő tendenciát, hogy az emancipáció, a vallási türelem, a társadalmi
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egyenlőség, egyáltalán az emberi jogok általános kérdései e műfajban is 

jelentőséget kapnak.

Jurátusok és más egzisztenciák

A különböző jelenségek értékelésében a nézetek és 

szemléletmódok sokfélesége, valamint az élénk irodalmi élet nyújtotta 

lehetőségek miatt nem volt egyedülálló az a reagálási mód, amellyel 

Szegfi kelt ki Kuthy, Nagy Ignác és Jósika zsidóábrázolása ellen. Nagy 

Ignácnak A jurátus című életképe (A 1842. II. 7-9. sz.) olyan éles 

sajtóvitát váltott ki a jurátusok védelmében, hogy az író az 1844-ben 

megjelent Torzképek című kötetébe már Az uracs címmel vette fel.27 

Ebben a megbotránkoztató, polgárpukkasztó, gátlástalanul feltűnést 

keltő magatartásmód egy ifjú jurátuscsoport napjából rögzített 

jelenetekből áll össze egésszé. Nagy Ignác láttatja őket, amint a kávéház 

előtt ücsörögve arcpirító megjegyzéseket tesznek a sétáló szépekre, 

amint porig alázzák a magát jurátusnak mondó volt gyufás zsidót, amint 

a budai parton a polgárok megbotránkozására egy szál úszónadrágban 

reggeliznek (ez egy korabeli újsághír beépítése), amint a színházban 

döntenek sikerről vagy bukásról, amint a mulatóhelyeken egy fillér 

nélkül esznek-isznak, rombolnak, s tartozásaikról hamis névvel állítják 

ki a kötelezvényt. Szatirikus hangja ott válik egyre élesebbé, ahol azt a 

meggyőződésüket célozza meg, hogy a haza reményei egyedül bennük 

összpontosulnak, s tetteik fölött csak a közvélemény (ezt viszont ők 

alkotják) bíráskodhat. Jurátusai a legzajosabb kardcsörtetéssel 

jutalmazzák a szónokot, aki "megható hangon ajánlja az egyetértést 's 

különösen a' szólásszabadságot és véleményi türelmet, mellyek nélkül 

csirájában hervad el a' haza boldogításának édes gyümölcse", s 

ugyanilyen zajosan hurrogják le azokat, akik az előző szónokra 

hivatkozva másokat is meg akarnak hallgatni; a felvilágosult
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korszellemtől lelkesítve pedig a Hármaskönyv helyett a hírlapokat 

olvassák és Amerika történeteit tanulják.

Természetesen a jurátusokról kialakított kép az író gúnyolódó és 

karikírozó hajlamát ismerve - az alapelvként többször is hangoztatott 

jobbítás szándékával készült - torzkép, de oka lehet egyrészt az általa 

kiváltott vitának, másrészt annak, hogy a téma, a fiskális-Magyarország 

feltűnően gyakran jelenik meg (és nem csupán ) a fővárosi életképekben. 

A jelentéskörébe tartozó elemek, jellegzetes alakok, helyzetek, utalások, 

eszmefuttatások gyakoriságából kiindulva a jog képviselői igen fontos 

szerepet játszottak a reformkori Pest társadalmi és kialakuló politikai 

életében.

A század elejétől fokozatosan növekedett a fővárosban az 

értelmiségiek-tisztviselők s különösen az ügyvédek száma. "A nemes 

ifjúság, amennyiben felsőbb iskolát végez, majdnem kizárólag jogot 

tanul. Egyebet mit is lett volna érdemes tanulnia főiskoláinkon? A 

törvényismeret volt a megyei tisztviselői pálya egyedüli kelléke" - írja 

Komis Gyula.28 О is, Horváth Mihály is a reáliskolák hiányában, az 

egyoldalú retorikai művelődési eszményben látja annak okát, hogy "az 

ipartól a legjobb s legtöbb erők elvonattak; a jogászok pedig annyira 

elszaporodtak, hogy 'prókátor' és proletarius mindinkább majdnem 

egyértelművé lett s az ország méltán gúnyoltathatott a prókátorok 

országának."29 A korabeli adó- és lélekösszeírások ugyan pontos 

adatokat nem tartalmaznak, mert azokban nem szerepelnek a nemesek (a 

nagyszámú fővárosi ügyvédség, jogászság nagy része pedig 

ingatlanbirtok nélküli nemes volt), de a 40-es években mintegy 600 

ügyvéd él a városban.30 "Némely táblai bíró 10-15 jurátust is tartott. 

Erről a jogi-gyakorlati testületről már az egykorúak között is mindenféle 

anekdoták keringtek, ami természetes is, mivel ebben a nagy társaságban 

a tehetségnek, a szenvedélyeknek, a nevelésnek, a vagyonnak, a szülők
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rangjának megfelelően a legnagyobb sokféleséget lehetett találni, amely 

magatartásukra természetesen kihatással volt."31 Ezt a világot idézik a 

század második felében megjelent, az egyetemi diáktréfák hagyományait 

felhasználó, anekdotázó írások, amelyekben a korhely, mindig 

pénzzavarral küszködő és csak a cenzúrától rettegő jurátusfigurák 

irodalmi sémává formálódva gondolkodnak és cselekszenek.32 A 

konvencióvá válás azonban már korábban megkezdődött, hiszen a 40-es 

évek fővárosi életképei - kevés kivétellel - a jurátust léhának és 

veszélyesnek, a gyakorló ügyvédet korruptnak és uracskodó életmódot 

folytatónak, a zugügyvédet gátlástalannak, a pályája csúcsára érkezett 

principálist pedig az alkotmány és a nemesi előjogok sírig hű 

védelmezőjének rajzolják.

Kétségtelen, hogy lehetett alapja a típusképek kialakulásának. Az 

egykorú történész is említi köznevelési rendszerünk fonákságaként, 

hogy "gyakran riasztá fel a város nyugalmát az utczákon czigány 

zenészek kíséretében fel s alá járó, dorbézoló társaságok zaja, mely nem 

ritkán verekedéssé fajult. E kicsapongásoknak leghíresebb hősei voltak 

Pesten a jogászok s joggyakorlók, kik 'juratus' név alatt ismertetnek. A 

verekedések, melyekbe ezek az iparosokkal keveredtek, nem ritkán oly 

vérengzők valának, hogy emberélet is esett áldozatul, s csak katonai 

karhatalommal lehetett a csöndet, nyugalmat helyreállítani."33 A jogi kar 

történetét feldolgozó Eckhart Ferenc korabeli egyetemi- és 

helytartótanácsi jegyzőkönyvek alapján ír a jogászifjúság erkölcseit 

érintő kérdésekről.34 Ezek szerint már az 1760-as évektől kezdve sok a 

panasz a hallgatók durva viselkedése és féktelen kihágásai miatt, 

amelyek magakadályozására a prímás, majd a helytarótanács többször is 

fegyelmi szabályzat kiadásával intézkedik. A fokozódó szigorúság 

ellenére a 20-as-30-as években mégis sok a gondja a karnak: a legtöbb
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fegyelmi eset színházi botrányokozásokat, kávéházi, kocsmai 

verekedéseket, utcai virtuskodásokat és zsidóveréseket35 említ.

A jurátusokról készült életképek fő színhelyei a belvárosi utcák, a 

Duna-part, a színház, a játékasztalok és a kávéházak, s különösen egy, 

amelyre Nagy Ignác sorozatának egy másik írásában utal (Zajtay: Az 

ovosnövendék - A 1842. 6. sz. ): "A' fiúnak tanulnia kellene, de ő igen 

jól érti a' szabadság' szellemét, a' politicát pedig tökéletesen magáévá 

tette Privorszky' kévéházában, és így mi szüksége neki a' tanulásra?" A 

köztudatban már nem is Privorszky, hanem jurátus kávéháznak ismert 

híres Úri utcai kávézót örökíti meg Vahot Imre (A' jurátus kávéház 

/Pesti genre-képek rovat/ - RPD 1842. 37. sz.), új színekkel és hanggal 

formálva meg véleményét az ifjakról, "akiknek szelleme, életmódja 

nemzeti haladásunk' legújabb idejében fölötte nagy változaton esett 

keresztül; a' bor, kártya, éjszakázás, aljas piszokbeszéd, szilaj 

kicsapongásu, csinydus betyárkodás" helyett "olvasás vagy komoly 

dolgok feletti hasznos vitatkozás" tölti ki szabad idejüket. És ez is 

hozzátartozik a képhez: a 30-as évektől ennek az ifjúságnak a körében 

egyre erősödik az ellenzéki szellem, s a politikai radikalizmus terjedése 

a 40-es években nagyon nyugtalanítja a kormányszékeket.36 A 

továbbiakban Vahot egy hírlapi cikkre reagál, amely "gúnynyal ugyan, 

de nem épen rosszul nevezé jurátusaink kávéházát a' közvélemény 

gyárának, mert különösen nemzeti és fővárosi életünk' mozgalmai fölött 

köz megegyezéssel itt törnek pálczát; a' rósz szellemű 's botrányos 

rágalmakat hirdető lapokat itt szokták egész ünnepélyességgel elégetni, 

hazafiui vagy más jótékony czélokra itt imák alá; ha valamelly jeles 

hazánkfiát nagyszerű zenével akarják megtisztelni, a' fáklyákat itt 

gyújtják meg, 's innét indulnak ki seregestül; a' szinház ügye itt vitattatik 

meg..."
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A fiatal irodalom törzskarának egy része is a jurátusok közül került 

ki. Fábri Anna ír róla, hogy ezek az ifjak, noha elődeik harciasságából 

keveset engedtek, jobban hozzásimultak a kor követelményeihez: 

nemcsak a különféle botránytanyákon tüntetik ki magukat, hanem a 

művelődésben, a szalonok, a társasági rendezvények parkettjein és az 

újságok hasábjain is. Ők diktálják a divatot a fiatalságnak, az ő 

véleményük, viselkedésük a mértékadó. Erre a viselkedésre pedig 

nagyon jellemző a jelenetezettség, a színpadiasság, amelyet nemcsak a 

jelmezek és a modorok olykor karneváli tarkasága jelez, hanem a 

gesztusok harsánysága is. "A nagyobb nyilvánosság előtti föllépés 

főpróbáit a nemzedék saját színe előtt tartja meg, hogy azután a szereplő 

mögött később véleményformáló erejének teljes súlyával sorakozhasson 

föl."37

Ismerve Vahot elveit nemzetiségről, magyarosodásról, nem 

meglepő az a mód, ahogy zárja írását a Csöngei Elek életképében (A' 

juratus - RPD 1843. 8. sz.) már "Pillvax kávés' országhírű termé"-nek 

mondott kávéházról. Privorszky "kávéháza' csinos termeit mindinkább 

diszesiti, kényelmesiti; különösen, hódolva az ifjúság' lángoló 

honszerelmeinek, buzditó jelűi Bezerédy, Deák Ferencz, b. Eötvös, Fáy 

András, Kossuth, Klauzál' stb. derék hazánkfiai' arczképeit függeszté a' 

falra. Privorszky igen sok fiatal, 's talán az egész jurátusi kar' kivánatát 

teljesitené, ha minél több magyarul tudó szolgákat tartana; az is fölötte 

kár, hogy most már jeles hangszerzőnk, Rózsavölgyi' kis zenetársasága 

nem játszik e' helyt, hol azelőtt a' válogatottabb magyar nóták' 

előadásával hatást eszközlött."

Feltűnően kevés a Vahotéhoz hasonló megközelítés azokban a 

képekben, amelyeknek sokat emlegetett erényei közé tartozik, hogy 

alakjainak, helyzeteinek minden eleme a hazai valóságból ered, s 

bizonyos tekintetben a jelenhez szóló, nemzeti célokat szolgáló
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irányművek. Az életkép egy figurában, egy jelenetben, egy pillanatban a 

jellemzőt, a tipikusát ragadja meg - de annak nagyon szubjektív okai is 

lehetnek, hogy írója mit láttat jellemzőnek és tipikusnak, hiszen (és ez is 

műfaji jellemző) a realitáselemek felhasználását szeszélyes ötletek 

irányítják, humoros vagy szatirikus elme futtatások, személyes 

közbevetések teszik egyénivé. Egyénivé, ugyanakkor a többiekéhez 

nagyon hasonlóvá, mert ilyen rövid időszakaszon belül is kialakulnak 

hagyományok: az írók és lapszerkesztők tudják, mi a népszerű, a 

biztosan eladható az olvasóközönség körében, s ezt fontos szempontnak 

tartják. Arra, hogy a 40-es évek közepén a közéletet befolyásolok, sőt 

irányítók csoportjáról elsősorban fonák oldali képet adnak, ez a 

megfelelni akarás is magyarázat lehet.

A jurátusokon kívül témát ad az életképnek azon a sokat ostorozott 

nemzeti vonáson kívül, hogy magyar ember nem lehet meg per nélkül 

(A' perlekedni szerető - T 1848. 10., 13. sz.) az is, hogy az átalakuló 

életben mind nagyobb szerepet kap a köz- és váltóügyvéd. Remellay 

Gusztáv adjunktusa egyenesen azon gondolkodik, hogyan lehetne 

megszabadulni a gazdájához per-ügyével forduló vidéki táblabírótól, 

hiszen "Ma csak a váltó a geschaeft!" (Zöldlaky szállásán - H 1845. 18. 

sz.). A tapasztalatok szerint ezzel a bujdosó ügyvédek is tudnak Pesten 

karriert csinálni (Varga Soma: A nyegle (charlatan) /Fővárosi életkép/ - 

PD 1844. II. 15. sz.), de ha egy jó házassággal a fiatal jurátus pályán 

képes maradni, a csúcsot mégis az jelenti, ha a megfelelő kor elérésével 

principálissá lehet. Erről a figuráról készítette el képét Pajor István (A 

principális /Nemkép/ - H 1845. II. 16. sz.), neme legáltalánosabbnak 

látott külső és belső vonásaiból örökítve meg minden változástól irtózó, 

konzervatív alakját, amelynek karikírozásában az új jelenségekhez, a 

haladó eszmék eredményeihez való viszonyulása a legfontosabb eszköz. 

A Terezianum fordításáról és a nyelvficamító "átkozott Helmeczystilus"-
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ról is véleményt mondó principális így dohog: "...az ifjak egy becsületes 

deák constructiot nem tudnak föltenni, mióta a szerencsétlen mánia lepte 

meg a nemzetet, a civilisalt világ' nyelvét egy vándor egy nomád nép 

nyelvével váltani föl..." Kedvenc kifejezései: "édes magyar hazánk' 

évezredes szeplőtelen constitutiojának boldogitó árnyéka' 

praerogativáinknak hazánk' élő törvényeibe ütköző praejudiciosus 

csorbítása stb. [...] Különös ellenszenvet pedig e szó iránt érez: 

emantipatio." Nem fő alak a principális Vas Gerebennél (Patvaria és két 

ügyvéd - É 1846. 14. sz.), de ő sem akarja cikkét az "újszó-faragó" 

Helmeczy Jelenkorába küldeni, s élesen kel ki a Pesti Hírlap 

zsidóemancipációt sürgető szelleme ellen.

A jog képviselője szinte kizárólag fonák oldali megközelítéssel 

jelenik meg a kor fővárosi életképeiben, s ez nem meglepő, hiszen a 

műfaj - általános jellemzőiből adódóan - nem fest előnyösebb képet az 

orvosról, a tisztviselőről, a pincérről, a boltoslegényről, a háziúrról, a 

mészárosról, a sírásóról, a varrólányról, a tej árusnőről és a többi 

egzisztenciáról sem. Azonban előfordulásuk lényegesen gyakoribb a 

többiekénél, s ez jelezheti, hogy a joggal foglalkozók rétege 

maghatározó szerepet játszott a város alakuló társadalmi életében.

A Bácskai Vera által leírt XIX. sz. eleji pest-budai társadalom 

valamilyen módon kirajzolódik a fővárosi életképekben is; 

természetesen nem az az érdekes, hogy mennyire a hierarchiának 

megfelelően, hanem inkább az, hogy a társadalomnak elsősorban mely 

csoportjai és hogyan jelennek meg ebben a formában. A jogállás szerinti 

megoszlás alapján például feltűnő a zsidó és a honorácior réteg 

képviselőinek, illetve az általuk felvetődő kérdéseknek a gyakori 

jelenléte, bár az utóbbi réteggel kapcsolatos jelenségek egy részét - a 

lényegükből adódóan - az irodalmi és művészeti életet tárgyazó 

életképek között érdemes vizsgálni. Nem jellemző az arisztokrácia

nemesi
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feltűnése, amelynek oka lehet, hogy az író-újságírók közül csak kevesen 

ismerték az arisztokrácia életét közelebbről, mert legvagyonosabb és 

legbefolyásosabb családjai elzárkózva éltek.38 A foglalkozás szerinti 

megoszlást figyelembe véve nagy a szóródás: gyakran jelennek meg 

mellékfiguraként a szállítók (bérkocsisok, hajósok), a vendéglátók 

(kávésok, fogadósok, vendéglősök, kocsmárosok), a bérből élők 

(drabantok, sírásók), az ismeretlen foglalkozásúak (napszámosok, 

favágók), de főalakként elsősorban a mesteremberek, a kereskedők és 

főleg az értelmiségiek-tisztviselők, akiken belül a jogászokról készült 

képek magas számaránya szembetűnő volt. A modem értelemben vett 

polgári középréteg képviselői emelődnek be ezzel az irodalomba, 

amelynek elhanyagolható arányaira többen figyeltek fel a korban. Fábri 

Anna Széchenyi, Döbrentei, Guzmics és Wesselényi észrevételeit 

közli,39 s egy mesterember is megszólal a kérdéssel kapcsolatosan a 

Tudományos Gyűjteményben, Szentpétery József ötvösmester, aki tagja 

volt Vörösmarty Csiga vendéglőbeli asztaltársaságának.40

A különböző életképi figurák azonban jellemző módon nem 

mesterségük tükrében jelennek meg (bár természetesen itt is sok a 

valóságelem), sokkal inkább emberi magatartásformák rajzolódnak ki 

általuk. A korban az egyik legjövedelmezőbb szakma képviselőjéről 

csak azért ír Nagy Ignác (Zajtay: A' mészáros - A 1842. 51-52. sz.), 

hogy megmagyarázza, miért nem vághatnak a mészárosok "jobb, 

olcsóbb és igazabb mértékű húst." Azt a vagyonosodással együtt járó 

törekvést gúnyolja, amelynek célja a felsőbb körök életmódjának 

követése, mert így indokol: hogy tudnának egyébként a 

mészárosiegények arszlánkodni, hogy tudná a mészárosmester 

nagylányának Csődváry grófné életvitelét biztosítani, a kislányok mellé 

francia nevelőnőt fogadni, akik ugyan a "Qui ma-ám"-on kívül semmit

nem mondanak, de azt legalább mindenre. Mind célzatosságában, tnÍnd vX
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hangvételében nagyon hasonlít az előzőhöz a sorozat egy másik írása is 

(Zajtay: A' varró lyány - A 1842. 36. sz.).
Fribeisz István a fővárosi pincért mutatja be, akit azért tart 

nevezetes figurának, mert neki még a magyar nemes ember is fizet adót 

(A pinczér - PD 1845. 4. sz.). Végignézi a ranglétra legalsó fokától, az 

utcaseprő, bort hordó szolgától az étekhordón és a számolópincéren át a 

főpincérig, mi adja különleges helyüket a polgárok társadalmában. A 

tejárusnők is jellegzetes alakjai lehettek a pesti utcának. A magát H.-val 

jelölő szerző fényképszerűén láttatja a soroksári vagy józsefVárosi 

parasztasszonyok jellegzetes vonásaiból összegyúrt figurát napi 

tevékenysége közben (A tejárusnők Pesten /Pesti genre-képek rovat/ - R 

1842. 73. sz.), de az évődés az elsődleges célja, hogy tejmanipulációik 

számlájára írja a pestiek jellegzetes hóka színét.

Az értelmiségi-tisztviselői réteg is úgy jelenik meg az 

életképekben, hogy azok a megnyilvánulásai, amelyek a véleményt 

formálók szemében jóérzéket sértőek, válnak célpontokká. Frankenburg 

és Nagy Ignác a bármilyen úton, gyorsan biztos egzisztenciát teremteni 

akaró orvosokról mond véleményt (Mártási orvos úr - É 1845. 1. sz.; A' 

divatorvos /torzkép/ - É 1844. 1. füzet), de utóbbi figyelmeztet arra is, 

milyen veszélyt rejt az emberiségre nézve a tanulmányait léhán folytató, 

a hivatásra való felkészülés helyett arszlánkodó medikus (Zajtay: Az 

orvosnövendék - A 1842. 6. sz.). Sorozatának utolsó előtti részében 

négy figurát mutat be, hogy legáltalánosabbnak látott vonásaik 

megragadásával rajzolhassa meg a tisztviselőt (Zajtay: A' tisztviselők 

/Életkép/ - A 1843. II. köt. II. füzet). Társadalmuk négy szintjéről 

választott alakjának egy-egy napját mutatja be, s szatirikus éllel túlozza 

el a jelenségeket, nagyítja fel a hibákat "a balságok kiirtására".

Nem érintettem mindenkit azok közül az egzisztenciák közül, 

akiket az életkép megmutat olvasóinak, de talán az is jellemző lehet,
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hogy kiket nem. Feltűnően kevésszer (azok is inkább a nem kifejezetten 

a fővároshoz kapcsolódó "diáki életképekben") tűnnek fel az oktató 

munkát végzők, különösen az egyetemi, főiskolai szintű oktatásban részt 

vevők, a tudósok. Az, hogy ipari munkás egyáltalán nem jelenik meg, 

érthető: az 1828-as adóösszeírásban például egyetlen egy sem szerepel. 

Jelentéktelen a katonatisztek szerepeltetése, és hiányzik a 

nagykereskedőknek, a felsőbb finánctőkének a világa is. Nagy 

valószínűséggel ezzel a világgal nem volt kapcsolatuk az 

életképíróknak; éppen úgy nem volt ismeretük a Bácskai Vera által a 

vállalkozók előfutárainak nevezett körről, mint ahogyan a mágnásokéról 

sem. Ha azonban figyelembe vesszük azt a több társadalmi jelenség 

ábrázolásában is megmutatkozó gyakorlatot, hogy az életképíróknak 

nem feltétlenül volt szükségük a személyes tapasztalatokra, mert 

irodalmi mintaként is használták egymás témáit és módszereit, 

mégiscsak feltűnő, hogy a társadalomnak inkább a közepét mutatja meg 

az életkép, holott a főnemesség is jelen van valamilyen formában a 

főváros életében (az alsó réteg viszont csak a szélsőségek, a nyomor és a 

bűnözés ábrázolásában kap szerepet.) Lehetséges, hogy az érdeklődés 

határainak ez a kirajzolódása kapcsolatba hozható a reform és 

polgárosodás gondolatának egy sajátos eszközökkel történő 

felvállalásával. S hogy az egyház mint intézmény sem volt tárgya a 

maga módján kritikus műfajnak, annak oka lehet a sok évszázados 

beidegződés: annyi mindent nem tisztelt ez a forma, de bizonyos 

témákhoz azért nem nyúlt. Természetesen az ellenkezőjére, az egyes 

témák népszerűségére sem csak az a magyarázat, hogy jellemző, tipikus, 

gyakori jelenségei voltak a kornak; az életképírók egymást is figyelték 

és másolták, sőt figyelemmel kísérték az olvasópiac szükségleteit is, s 

annak megfelelően választottak tárgyat és megformálási módot. (Ha 

például az 1844-es év életképeinek tematikai szóródását nézzük,
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egyértelmű a fővárosi téma elsősége; minden más eltörpül mellette, 

hiszen az irodalmi-művészeti élettel foglalkozók nagy része is a 

fővároshoz kapcsolódik. Ebben az évben majdnem mindenki fővárosi 

életképet ír.)
A két évtized gyors változásainak eredményeként méltán nevezzük 

az időszakot a társaságok és egyletek korának. A társadalmi élet 

szervezése terén óriási jelentősége volt a legkülönfélébb gyűldéknek, 

mert - mint a megnevezés is mutatja - összejöveteli alkalmakat 

jelentettek a kitűzött céljaikért folytatott munkálkodás mellett. Ezek az 

intézmények - kaszinók, gazdasági és kulturális társulatok, egyletek,

tulajdonképpen a társadalmi 

nyilvánosság megteremtésében és szélesítésében játszottak fontos 

szerepet, hiszen lehetőséget adtak a reformeszmék népszerűsítésére a 

társadalom különböző rétegeiben. Ez nagy felelősséget is jelentett mind 

az intézet elveknek megfelelő működését, mind tagjai élet- és 

gondolkodásmódját tekintve. Nagyon természetes, hogy érdeklődésre 

számot tartó tárgyként kezeli az életkép is, feladatának tartva az előbb 

említett felelősségtudat számonkérését.

Kelemenfy elmefuttatásában (Középút a legjobb - PD 1845. 2. sz.) 

azt az embertípust szólaltatja meg, akit haladók és maradók, buzgók és 

fontolgatók, szédelgők és tespedők tarka serege vesz körül - s ő büszke 

bölcsességére, amellyel a középúton tud maradni közöttük. Válaszai egy 

jellemző magatartásmód kritikáját adják a tettfilozófia térhódítása 

idején: "Jár-e ön megyegyülésekre és más hasznos egyesületek 

gyűléseire? Igen. Mond-e ön sok szép és lelkes szavakat e gyűléseken? 

Oh igen. Pártolja-e ön tettleg és tehetsége szerint e hasznos egyesületek 

kitűzött czéljait? Nem! - S miért, ha szabad kérdezni? Eleget szónokiok 

én, a cselekvést más emberfiára bízom; középútat tartok a szó és tett 

között..."

körök, vállalkozások, egyesületek
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A retorikai túlfűtöttség gerjesztésével készített torzképet a retorika 

eluralkodásáról a mindennapokban Nagy Ignác, a végletekig víve azt a 

sűrítést, amellyel egy figura napi tevékenységében különböző 

viselkedés- és felfogásmódokat tud megjeleníteni (Magyar lángész 

/Fővárosi életkép/ - É 1845. 8. sz.). Most is az irónia és a gúny az 

eszköze a karikírozásban, színtereit pedig az egyletek és társaságok (a 

zenetársulat, a színházügyi választmány, a gyermekóvó intézet, az 

állatkínzás elleni társulat, a természetudományi társaság, a Reguly 

Társaság, a védegylet, a kereskedelmi társaság, a Kisfaludy Társaság) 

jelentik. Egymásnak végletesen ellentmondó tartalmú frázisokat ad 

megformált alakja szájába, s hangsúlyozza, hogy előtte még egy 

"hermémetnek vagy pánszlávnak is bámulással meg kell hajolnia", mert 

ezek egyoldalú nagyságok, neki pedig szava van mindenhez.

Keseűrséggel teli gúnnyal beszél ugyanerről a problémáról egy 

évvel később (Kiss Pál: Budapesti séták V. - É 1846. 5. sz.) csakúgy, 

mint a közhasznú vagy jótékonysági céllal rendezett mulatságokról, a 

"honfi, egyél, igyál és tánczolj közcélokra" kérdéséről (Budapesti séták 

IV. - É 1846. 4. sz.). Lakner Sándor is elhatalmasodni látja a 

műkedvelők által ilyen célokra adott rendezvényeket, hangversenyeket, 

szín- és daljátékokat (Műkedvelők /ffescokép/ - H 1845. 39. sz.), de 

hangja sokkal elnézőbb, mint Nagy Ignácé (Művészeti őrjöngés 

/Fővárosi életkép/ - PD 1844. II. 2. sz. és Szegény, ne igyál! - É 1847. 2. 

sz.). Különösen merész és éles kritika az utóbbi életképe, amelyben az 

étellel-itallal dúsan terített asztal mellett mulatozó és lerészegedő 

táblabírák józansági egyesületet alapítanak a szegények erkölcsi 

állapotának javítására a címben megfogalmazott jelszóval, mondván, 

hogy a "paraszt minden bűnét rendesen ittas állapotban szokta 

elkövetni."
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Látva a ferdeségeket azokban a rétegekben, amelyek anyagi 

feltételeik és a társadalomtól kapott lehetőségeiknél fogva a legtöbbet 

tehetnék az ország felemelkedése érdekében sürgető változásokért, az 

életképíró is keresi a bajok okát, s azt többek között a nevelésben találja 

meg.

A nevelésről

A Társalkodó 1832. évi 33. számában M.D. aláírással rövidebb 

cikk jelenik meg Nemzeti nyelv címmel. Az ürügyül szolgáló jelenethez 

(egy Bécsben szalmakalapot vásároló büszke magyar hölgy nem érti, mi 

a meglepő abban, hogy jól beszél németül) fűződő írói reflexió olyan 

gondolatokat vet fel, amelyekkel később gyakran találkozunk a műfaj 

több témacsoportjában is:"...nálunk minden nevelésnek 's csinosodásnak 

fogalma az idegen nyelvek' tanulása és idegen szokások' majmolása [...]. 

Nevelő intézeteinkben, kivált a' leánynevelőiben, semmi nemzeti 

szellemű oktatást nem vesznek nevendékeink. A' magyar nyelvre, hogy 

sok egyebet elhallgassak - nincs tekintet; ez születik az emberrel, úgy 

mondják ('s bár születnék, kivált leányainkkal!) 's ezt tanulni nem kell, 

nem szükség, vagy inkább nem szokás. Némelly felsőbb házi magyar 

dáma, 3-4 százados magyar nevét hibátlanúl le sem tudja írni; ha 

kénytelenségből magyar levelet kell írnia, benne a' mennyi szó van, 

annyi a' hiba, mert a' mit magyarúl tud, - konyhán és szolgalányoktól 

tanulta."

A korra oly jellemző gyermekkultusz mellett egyre inkább 

jelentkezik a fiatal lányok kultusza is, mert mindkettő a jövendő képét 

idézi a felnőttek elé, amelynek záloga csakis a helyes és godos nevelés 

lehet.41 Sokan és sokféle formában nyilvánítottak véleményt a 

nőnevelésről, s a legtöbben - mint Fáy, a téma egyik teoretikusa - 

szorosan összekapcsolták a nemzetnevelés kérdésével.42
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A felsőbb körök leánynevelési gyakorlatát veszi célba Nagy Ignác 

(Leányketrecz /fővárosi életkép/ - PD 1844. 18. sz.), azokét, akik az 

uralkodó divattal lépést tartva leányaik nevelését nevelőintézetekre 

bízzák. Intézete előszobáját ugyan nagy magyar emberek képei díszítik, 

de a növendékek franciául társalognak, francia tánclépéseket tanulnak, s 

a Magyar nyelvtan, Magyar zsebszótár, Magyarország története, 

Magyarország leírása, Magyar költemények, regények "példás 

tiszteletben tartatnak, s minden érintéstől gondosan őriztetnek". Az író 

szerint a hazafiatlan nevelés következményéért az anyákat terheli 

minden felelősség. (Remellay Gusztáv a német kultúrán nevelő 

leányintézetekről mond kritikát Nagyvárosi nőnevelő intézet /PD 1847. 

II. 38. sz./ című életképében.)

Van optimista példa arra is, amikor a "tősgyökös magyar apai 

nevelés" ellenére a könyvek változtatják meg a világot a fiú lelkében és 

környezetében, s válik a Győr alatt magasra nőtt kender ellen vitézkedő 

nemesember fiából igazi gazda, cselekvő reformer (Pityefoki: A 

védegylet mint pártarabló - H 1846. 22-25. sz.). Berkesi Sándor, 

Kisberkes korlátlan ura igazi magyar szellemű nevelésben akarta 

részesíteni fiát, a történet hősét, ezért "Jókor fejébe véré, hogy ő ur, ki 

ha soha nem tanul, nem olvas, nem dolgozik is, ur marad, kinek lesz 

böcsülete ezen haszontalanságok nélkül is". Az apa meghalt, a fiú a 

gazdálkodáshoz nem értett, így hát teljesen visszavonult, és unalomból 

apja pókhálós könyvszekrényét nyitotta fel. Szenvedélyévé vált az 

olvasás, s pesti barátja újságokkal, lapokkal látta el. Ezekből tanulta 

meg, hogy az embert tisztelni kell, "hogy az annyira felmagasztalt haza 

szegény és jelentékeny ség nélküli; hogy fiai hű közremunkálása által 

lehet egykor nagygyá s hatalmassá; hogy e szegény haza mindenkitől 

egyformán igényel főt, kezet, sőt ezenkivül anyagi áldozatot is; ezekből 

tanulta meg, hogy mit a köz jóra, a haza' szükségére áldozunk, olly
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biztos helyre betett tőke az, melly későbben gazdag uzsoráival fizeti 

vissza magát; hogy ki milly részben vesz részt a közállomány' 

jótékonyságából, illő, hogy olly részben vegyen részt annak terheiben is, 

átlátta milly gyalázat dicsőséget a nemadásban helyeztetni; milly lealázó 

a szegény filléréből tengődni, s az élet áldásain hereként lopni a napot. 

Olvasás után meggyőződött, mikép ingadozó azon birodalom, mellynek 

lakóit közös érdek, s törvény előtti egyenlőség nem fűzi össze. Sok 

tettein el kelle pirulnia, ha a múltra viszaemlékezett." Rájött arra is, 

hogy művelni kell a népet; reáliskolákat nyitott, ahol életre oktató 

tanulás folyt, mezei gazdálkodást népszerűsített, jobbágyainak 

takarékmagtárat és -pénztárat állíttatott fel, egy kis tőkét mindig 

forgatott.

A Berkesi Péterről készült képpel Pityefoki a reformeszmék egész 

tárházát adta, példázva azt is, hogyan vált a 40-es évek közepére a műfaj 

a haladó közéleti törekvések közvetlen támogatójává. De nem ez a 

jellemző megoldás az életképeknek a nevelés bajaival kapcsolatos 

problémafelvetéseire. Lakner Sándor "szokott egyszerű modorában" 

készíti el három képét a nevelés hiányának következményeiről a főúri 

osztályban, a középosztályban és az alsó néprétegekben (Nevelés 

/Frescokép/ - H 1845. II. 5. sz.). Más felől közelíti meg a témát két 

írásában Vas Gereben, mert azokról beszél, akik a diákság oktatásáért, 

neveléséért felelősek (Nevelőintézet 1833-ban - É 1846. 26. sz.; Tanító 

ur és tanítványai /Diáki életkép 1830-ban/ - PD 1847. 7. sz.). Az elsőben 

az emberi méltóság megcsúfolása megannyi példájának (szamárpad, 

áztatott nyírfavessző, a bűnösre akasztott pléhdarab szamárképpel) 

társadalmi következményeiről elmélkedik, tiltakozva a "nevendék 

kisdedeknek szabatott" regulák azon pontjai ellen43, amelyek "a' 

padozaton nyújtóztatott ebként" tanítanak "a' ’laplj'-ra". A másodikban a
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nemzeti tanítók "megkívántaié tehettségei"44 közé sorolt jegyeket kéri 

számon az oktató munkát végzők egy típusáról készült képben.

A "pesti titkok" ábrázolása

Feltűnő az életképeknek az a szociális érzékenysége, amellyel az 

elesettek, a jogaikban korlátozottak, a nyomorgók vagy a társadalmon 

kívül élők felé fordulnak. Nem csoda, hogy nincs még egy olyan 

témacsoportja ennek a realizmus felé utat mutató műfajnak, amelybe 

ilyen erőteljesen vegyülnének a romantika, annak elsősorban francia 

elemei.

A francia romantikának irodalmunkra gyakorolt tartós befolyását 

vizsgálja Wéber Antal,45 s annak magyarázatát két jelenségben látja. 

Véleménye szerint egyrészt szükségszerűen ölt romantikus színezetet az 

irodalomban a 40-es években fokozódó érdeklődés a politika és közélet 

s egyáltalán a társadalmi problémák iránt, hiszen éppen a francia 

romantika programja tette az irodalom magasztos feladatává az ilyen 

kérdésekkel való foglalkozást. De a magyar prózairodalom sajátos 

fejlődéséből következően nálunk ez a program nem tud tetté válni, így a 

romantika külsőségei játsszák a fő szerepet. Közben egy erőteljes reális 

látásmód és kritikai felfogás kezd feltűnni az életkép-irodalomban, 

amely azonban önmagában nem ad lehetőséget nagyobb koncepciók 

kibontakoztatására. Ekkor lép előtérbe a többé-kevésbé kipróbált 

hagyomány, s itt találkozik az életképiség a romantikával (a regénnyé 

összefűzött két életképsorozatra utal).

A romantika óriási hatásának másik oka - s itt elsősorban Sue 

magyarországi diadalútjára gondol - egy sajátos illúzió. A polgári 

átalakulás iránti vágy, a kulturált városi élet formáinak keresése azzal
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jár, hogy az írók, miközben a kialakítandó új életkeretek hazai 

megfelelőit kutatják, a hazai városi életet - nyugati minták hatására - 

önkéntelenül is nagyobb szabásúnak, kifejlettebbnek ábrázolják. így 

válik a kisvárosi jellegű főváros a modem alvilág, a titokzatos bűnügyi 

történetek és rejtelmek színterévé. Mártinké András a rémromantika és a 

társadalmi haladás összefonódására megyarázatként emlékeztet rá, hogy 

"már ebben a korban olyasféle összefüggést láttak közöttük, miszerint a 

rémregényességgel, a magyar életből hiányzó társadalmi, bűnügyi stb. 

egzotikumokkal, rendkívüliségekkel - és ezzel együtt a nyelvi-stiláris 

excentricitásokkal! - valamiképpen az eltompult, elemyedt, mozdulni 

nem akaró társadalmi tudatot lehet és kell mozgatni..."46 Egy másik, az 

előzővel kapcsolatos illúziója a kor alkotóinak pedig az, hogy 

romantikát írva realizmust próbálnak követni. Abban a meggyőződésben 

írnak, "hogy az irreális lélektannal, kömyezetrajzzal és nyelvvel- 

stílussal a magyar valóság reális rajzát adják."47

Erősen romantikus színezetűek és mély részvéttel rajzoltak a

naívságukban, ártatlanságukban a környezetüknek kiszolgáltatottakról

a szélsőségesenkészült képek. Kellékeikben, fordulataikban 

romantikus megoldásokon kívül is - túlságosan hasonlítanak egymáshoz. 

A hárfás lány például (Lakner Sándor: A hárfás leány /fővárosi életkép/ 

- PD 1844. II. 19. sz.) vak apjának egyetlen támasza, lerí róla a jóság és 

a tisztaság. "Illyen lehetett talán az ártatlanság nemtője, kit az isten 

menny lakából földünkre küldött az erény védőjéül." Egy lelketlen uracs 

elcsábítja és cserbenhagyja. "Átok üldözi áldás helyett a magzatot", de 

az anya ismét kivirul, s egy kétes hírű nő irányítása alatt szirénként 

csábítja esténként a fővárosba látogatókat. A közös motívumok mellett a 

Nagy Ignácnál (Két testvér /Árnykép az életből/ - É 1847. 1. sz.) 

magyarázatként elhangzó megjegyzések a szerző bátrabb 

állásfoglalására utalnak (az például, hogy a megvádolnál szemben az
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igazi bűnös "szava több nyomatékkai birt, mert ő nemcsak ügyvéd, 

hanem egyszersmind nemes ember, sőt talán még épen táblabiró is 

volt.").

Erős szociális indulattól fűtött Szegfi Mór hangja is (A tót 
/Fővárosi életkép/ - É 1847. 5. sz.), amikor az éhség sújtotta Árva 

vármegyéből való napszámoscsoportról ír. A témát itt is az élet kínálja 

Szegfmek: "A mostoha viszonyok között élő felvidéki tótság épp úgy az 

ígéret földjének tartotta Budapestet, mint fél évszázaddal később az 

alföldi parasztság. [...]...mint alkalmi munkások keresték kenyerüket. 

Ilyen foglalkozású emberekre pedig nagy szükség volt a gyorsan fejlődő 

városban."48 A nemzetiséggel kapcsolatos reflexiók között ritka a 

részvétnek és az igazságérzetnek a Szegfiéhez hasonló megszólalása.49 

Az öreg tót és lányának tragédiája a tárgycsoport visszatérő története a 

jól ismert romantikus elemekkel, amelyek között mindig ott van az 

ördögi csábító, az áldozat kiszolgáltatott helyzete, a kerítőnő, az 

ártatlanul megvádolt tehetetlensége, a gyilkosság, az iszonyatos 

börtönállapotok, az őrület, az öngyilkosság s - a megrendültség hangja 

mellett - az éles írói kritika.

Ez utóbbi alakítja a dermesztő hideg utcán holtan talált kislány 

történetét is (Nagy Ignácz: Éjféli tapasztalások /ámyrajzok az életből/ - 

É 1843.V. füzet). A mérhetetlen nyomor és a bűn egymás mellett él 

ezekben az álló- vagy mozgóképekben, ahol az embernek és az életnek 

nincs értéke. Pestet ebből az alulnézetből szemlélte már korábban is az 

író (Zajtay: Esti séta - A 1842. 18. sz.), de ott inkább a képszerűen 

felvillanó jelenségekkel kapcsolatos gondolatok játszanak szerepet, nem 

maguk a képek: gondolatok a dolgozóházról, javítórendszerről, 

lelencházról, városi rendőrségről, hatósági szerkezetről.

Ami a francia romantikának az életképekre gyakorolt hatását illeti, 

a fővárosi életet idéző írások csoportjában ott találkozunk a leginkább
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vele, ahol az életképírók a budapesti alvilágot festik. Nagyra növesztett, 

túlzott szélsőségeket tartalmazó világ ez, amelynek félelmetességét még 

a szervezettség sugallásával is fokozzák a róla készült képek (Nagy 

Ignácz: A' koldusbiró - É 1844. 1. füzet). Ezeket a méreteket, illetve 

éjszakai élményeinek hitelességét bizonygatja Halászy, amikor a 

következőképpen zárja életképét (Budapesti séták III. Est és éj - PD 

1845. II. 11. sz.): "és nem egyetlen műhelye e barlang a rablók és 

tolvajok hadának; a külvárosokban van számtalan, mellyek közűi 

némellyek föl nem kutathatók, nem is igen kutattatnak; engem a 

kénytelenség vitt rá ujdonságirói minőségemben, hogy az illy helyeket is 

- rangommal ellenkezőleg - a leglazzaroni szerűbb ruhákban megjárjam; 

magamra nézve minden uj volt, de nem a fővárosiaknak." A 

legfantasztikusabb alvilági képet egyébként Bemát Gáspár adja (A 

romkastély - H 1847. II. 4. sz.), ebben sem tagadva meg túlzásokra 

hajlamos önmagát.

A bűntanyák leírásában nem egyszer közvetlen irodalmi utalásokat 

is találunk a nyugati mintákra, amelyek betöltötték az írók képzeletét, és 

irányították hazai látásmódjukat. A "Hat rongyos" kocsmacégérrel 

álcázott bűnbarlangról Halászy így ír: "A konyhában hosszú asztal és 

padok terpeszkednek - jelenleg elfoglalatlanul, csak az ajtóban 

gubbaszkodik egy banya, millyet Sue a bagollyal előállított. Mint a 

'londoni koldusok' alakjai, olly iszonyatosak a földalatti tanya urai, a 

kétségbeesett rémes vázak, vampyrtekintetű gazok, s ragadványszomjas 

emberalakok." Az életképét Gyaraky néven közlő író pedig már-már 

paródiáját adja a francia hatás alatt született magyar mintákra szaporodó 

romantikus írásoknak Pest titkairól (Pesti titkok. Városi álbiztos - É 

1844. II. 4. sz.). így készíti elő történetét: "Azt hiszitek, hogy csak 

Parisnak vannak titkai, bűnbarlangjai, rendetlen, tántorgó rendőrei? - 

Csalódtok! Vannak Pestnek is; 's méltán várjuk, hogy a' 'magyar titkok'
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írója azokat nagyszerű iszonyuságukban művészi kézzel fölfedezze." 

Meggyőződése, hogy a fővárosnak a csend- és rendőrbiztosok mellett 

vannak csend- és rendőri álbiztosai is, és így folytatja: "...gyönyörűséges 

titkokat lehetne az illy ál-biztosokról fölfedezni. A' czim tehát dicső, 

érdemes suei vagy, nem bánom, nagy ignáczi tolira."

Nem kell ahhoz azonban külvárosi bűnbarlangba merészkednie az 

írónak, hogy tapasztalja a nyomort és a bűnt. A belváros utcáin 

zsebtolvajok, koldulásra betanított gyerekek (Zajtay: Esti séta - A 1842. 

18. sz.), éhes, bájaikat áruló lányok, magukat nyomoréknak tettető 

koldusok, verklis suhancok, akik többnyire párban járnak, hogy 

felváltva lehessenek vakok (Halászy: A' sipládások /Pesti genrekép/ - 

RPD 1843. II. 3. sz.). Arra is kiterjed viszont az írók figyelme, hogy a 

bűnök és elvetemültségek megannyi példáját rajzolva 

figyelmeztessenek: "...mielőtt valakit megítélünk, puhatoljunk

mélyebben a dolog' valóságába..." (Lakner Sándor: Megrovások 

/Fővárosi életkép/ - H 1845. 30. sz.), s a társadalmat teszi felelőssé a 

látottakért.

Ha nem volt is az ország fővárosa a század 30-as-40-es éveiben 

európai metropolisz, már a róla és benne született életképek mennyisége 

is utal arra, hogy egyre inkább megnő a jelentősége az ország életében, 

központi szerepe vitathatatlanná válik. Ennek a városnak a 

hétköznapjait, utcáit, házait emeli be az irodalomba a valóságelemek 

minél pontosabb megörökítésére törekvő műfaj az ott élő emberekkel 
együtt. Ők egy fokozatosan polgárosodó és magyarosodó városban élik 

meg a változásokat, amelyeket a kor hoz, itt alakul a történelem, 

amelynek részesei életképírók és életképi figurák, itt küzdenek 

egymással gondolkodásmódok és ideológiák, és mindezek jelennek meg 

a mozgó- és állóképeken.
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Természetesen az eddig felidézett életképek közel sem jelenítik 

meg a teljes világot, de mivel a témacsoportok között sem lehet merev 

határokat vonni, a főváros élete többször fel fog villanni a későbbiekben 

is. Nem volt szó eddig például a városiasodás egyik meghatározó 

jelenségéről, a polgári társas élet formáiról, a szalonok világáról, az 

időtöltés divatos módjairól, az irodalomnak, a sajtónak és a színháznak a 

jelenlétéről és hatásáról a társasági életben. De éppen mert a 

városiasodás nem csupán Pest-Budára korlátozódó folyamat, hanem - és 

ezt az életképek bizonyítják - a vidék is részt kíván benne venni, ezért a 

vele kapcsolatos jelenségeket nem vizsgálhatjuk kizárólag a fővárosi 

témájú életképcsoportban.
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A magyar társasági élet formálódása

A társas élet fellendülésének kora
Egy rendkívül nehéz időszakban, 1855-ben írja meg hazafiúi 

felelősséggel átitatott elmélkedését a magyar társas életről Mocsáry 

Lajos, a következőkben jelölve meg a baj okát: "de egészében véve 

mégis nagyobb a tespedés, a csüggetegség, az eltompultság, mint 

valóságos helyzetünkben menthető volna. Társas életünk állapotában 

teljességgel nem lelünk vigasztalót. Távol az egyetértés-, összetartástól, 

szertehúznak a nemzet tagjai. Az ősi kasztok fönnállanak, köztük 

hidegség, elzárkózás, irigység, gúny uralkodik, s hiányzik az, mi 

legszükségesebb volna helyzetünkben - a szeretet."1 Azon a Pest-Budán, 

ahol alig egy évtizeddel előbb vidám ünnepektől, fáklyás éjjeli zenéktől 

zajos és eleven élet formálódott, most csendes és kihalt minden; a 

társasági élet alakítói, a nagy mintaadók visszahúzódva élnek. Hogy 

mekkora jelentőséget tulajdonít a szerző tárgyának a nemzet életében, 

jól mutatják ezek a gondolatok: "Egy nemzetnek állapota nem függ 

annyira a politikai institutióktól, mint a társasági viszonyoktól. A 

nemzeti jellem, a történeti előzmények hagyományos befolyása, az 

uralkodó vélemények, szokások, a műveltség foka egyes osztályoknál, 

ezek alkotják a nemzet valódi létét, benső életét. [...] A társasági 

viszonyoktól sokkal inkább, mint a politikai formától s törvényektől 

függ, boldog, kellemes élet van-e egy országban."2

A század első három évtizedében még igen éles a rendi elkülönülés 

a hazai társadalomban. Pulszky feljegyzéseiből tudjuk, hogy az 

egymástól elkülönülő osztályok "soha egészen össze nem olvadtak", 

nem jártak egymás társaságaiba. '...Széchenyi érdeme volt az 

összeolvasztásnak megkísérlése a pesti casino alapítása által, hanem ez 

is csak a táblabírákat, a mágnásokat s hivatalos köröket hozta
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mindennapi érintkezésbe, még a pesti nagykereskedők sem érezték 

magukat jól e társaságban, s külön casinót alapítottak, az igazi 

nyárspolgárok pedig, még a leggazdagabbak is, nem jártak se az 

egyikbe, se a másikba, hívei maradtak a kávéházaknak."3

Zolnai Béla A magyar biedermeier című könyvében ír arról, hogy 

a napóleoni háborúk és a szabadságharc között elhelyezkedő 

biedermeier világ a hőskora a magyarországi polgári társas életnek, 

amely nemcsak a főváros, hanem a vidéki, elsősorban honorácior 

társadalmat is megpróbálja a maga körébe vonni. "Az első városi 

szalonok - a régi udvari élet, az arisztokrata irodalomkedvelő és 

művészetpártoló paloták modem és halovány pótlékai - megnyitják 

ajtaikat a kávézó, kuglófevő dámák és a házasulandó arszlánok 

számára."4 A társas öszejöveteleknek van valami pátosza, ünnepélyes 

jellege; mindegyik valamilyen körvonalazható céllal jött létre már az 

előző század végén is, egyéni arculatot adva ezzel a társalkodásnak. A 

legjelentősebb irodalmi szalonok közül Beleznaynéé például a női 

műveltség emelését tűzte ki célul, Vitkovits szalonjában a nyelvi és 

irodalmi újítás, Kultsár Istvánéban a nemzeti eszme kérdéseiről folyt a 

társalgás, Bártfayék körében pedig a költészet, a hazafiság, a barátság 

lett a beszélgetés tárgya.

"A kor a társas élet fellendülésének kora, hiszen magánházaknál, 

kaszinókban, színházban és hangversenyeken, ünnepélyeken és 

kirándulásokon, egyletekben és körökben az emberek oly hévvel 

keresik egymás társaságát, mint soha azelőtt. [...] Nálunk a liberális 

nemesség - legtöbbször a formálódó értelmiségi lét keretein belül - 

keres társakat eszményei megfogalmazásához és kifejezéséhez, az élet 

minden tényét és legköznapibb mozzanatait illetően is."5

Akárhogyan is alakult a társalgás fő iránya és jellege, a lényeg egy 

volt: a nemzet csinosodását, az erkölcsök formálását várták a
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társalkodástól és a szalonok világától. Fontos nemzeti motívumként 

jelentkezett a magyar nyelv népszerűsítése és elterjesztése, s a 

magyarosodás eszméje a társalgáson kívül befolyásolta a társas élet 

egyéb kimagasló eseményeit, a bálokat, a táncmulatságokat is. A kor 

szépprózai műveinek meghatározó színterei a bálok, a különféle 

vigalmak,6 de valóságos báli krónikával, a társas élet és a divatvilág 

körébe sorolható közleményekkel szolgálnak a divatlapok is.

A régi, hagyományos közösségi formák a 30-as évektől 

bomlófélben vannak, a régi életminták avultakká válnak, a rendi 

kötöttségek fellazulnak, az egyes osztályok differenciálódni kezdenek. 

Új szokásokra, új hagyományok alapjainak megteremtésére van szükség, 

s ez elsősorban a városba költözött nemesi rétegeknek fontos. 

"Mindenekelőtt, s főként Pesten. A vidéki nemesi élet a maga kereteit 

továbbra is őrizte, de az elodázhatatlan változásokhoz - a legtöbb 

tekintetben - mintát és útmutatást a fővárostól várt."7

Ekkor, a 30-as évek végétől a 40-es évek közepéig áll teljes 

fényében Fáy András vendéglátó háza. A legnagyobb vonzóerő az itt 

rendezett ünnepségek, vendégeskedések stílusa, nemzeti jellege, mert 

amikor a magánkör, a meghívott vendégek Fáynál szórakoztak, egyben 

közéletet is éltek. Úgy látszott, hogy a társas élet központjává formálódó 

Pest az egész ország számára példa és minta lehet a szokások, az ízlés, 

az érintkezési formák és nem kevésbé a mögöttük álló eszmék 

tekintetében.

Divattá válik a városlakók között a társas élet egy másik formája: a

kirándulás a zöldbe, a nagy népmulatságokon (húsvéthétfő, pünkösd,

megannyi lehetősége a társadalmibúcsú) való részvétel 

egységesülésnek. Bizonyos rétegek számára most válik időszakos

életformává a pihenésnek és a gyógyulásnak a fürdőhelyeken kerese
p'ö)'cte

módja. A társasági élet természetesen gyakran követeli meg a t
A
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helyváltoztatást, a rövidebb-hosszabb utazásokat gyorsszekéren a vidék 

por- és sártengerében, társaskocsival a főváros nyaktörő kövezetén, a 

Duna gőzösein vagy az éppen megépült vasúton, lehetőséget adva a 

hazai valóság megismerésére, a látóhatár kitágulására.

Ellentmondások a műfaj hozzáállásában

E korabeli valóságnak - igaz, hogy általában torzító tükörként, de - 

jól jellemző dokumentumai az életképek. A torzításnak több oka is lehet. 

A társasági élet formálódásának folyamata mást jelent az egykorú 

szemlélőnek és résztvevőnek, mint az azt távlatokból tanulmányozónak. 

Az életképíró újdonságként éli meg vagy alakítja ezt az életet, ízlésbeli, 

csoportbeli hovatartozásától függ, hogy mit ítél furcsának vagy 

természetellenesnek. A divatlapok szerkesztői például nemcsak híreket 

adnak a társas élet világából, hanem ők maguk is rendeznek 

összejöveteleket a közösségformálás szándékával. Más összetételű 

társaság látogatja Petrichevich matinéit, Frankenburg zeneestélyeit, és 

tőlük eltérő nézeteket vall Vahot az ideális társasági életről.8 A legifjabb 

író-újságíró nemzedék viselkedését pedig a másolt és teremtett 

gesztusok és formák sokfélesége, a kötöttségektől való függetlenség 

vágya jellemzi.

Valószínűleg a formálódó társasági élet jelenségei tartalmaztak 

furcsaságokat, de az a kedvelt tárgy például, hogy a nagykereskedő, a 

nyárspolgár is főúri igényességű táncvigasságot rendez, nem lehetett 

tipikus jelenség a korban. Pulszky Ferenc is utal erre 

visszaemlékezéseiben, Bácskai Vera pedig a hagyatéki leltárok 

bizonyítékaira hivatkozva állapítja meg, hogy "a pesti nagykereskedők e 

korban nem igyekeztek a nemesség, s főleg az arisztokrácia példáját 

követni. Lakásaik a módosabb középrétegénél ugyan valamivel 

tágasabbak, valamivel reprezentatívabbak voltak, de inkább a család



134

kényelmét, a lakályosság kívánalmait, mint egy nagyvonalú társasélet 

céljait szolgálták."9 A divatmajmolás állandó célpontként szerepeltetése 

azonban alkalmat ad az életképírónak arra, hogy kritikát mondjon az 

illuzórikus elképzelésről, mely szerint a polgárosodás és egységesülés a 

társadalmi korlátoknak csupán a társas életben történő lebontása útján is 

végbemehet: azzal, hogy a nyárspolgár főúri estélyt ad, hogy a főváros 

minden rétege vasárnaponként a zöldbe kirándul, hogy egyes csoportok 

bármi áron törekednek a színházban páholyt váltani ott, ahol 

szomszédaiknak meg kell elégedniük a zártszékkel. Emellett mintha 

valamilyen félelem is bujkálna az erősen szatirikus megközelítésekben 

és hangokban: mi lesz a társasági élet értékeivel, ha azokhoz mindenki 

hozzáférhet? Nem az egyedüli ellentmondás, amely jellemzi ezt a 

kétségtelenül a polgárosodás és demokratizálódás törekvéseit szolgáló 

műfajt, de itt elég határozottan jelentkezik abban a tendenciában, hogy 

minél szélesebbre nyitódik a kör, a társadalmi hierarchia minél 

alacsonyabb szintjein jelennek meg a társasági élet ugyanazon formái, 

annál szatirikusabb az ábrázolási mód, annál élesebb a gúny hangja.

A társas élet, az utazás, a kirándulás valóságelemeinek 

megjelenésén túl természetesen sok a sztereotípia, a túlzás, a poentírozó 

hajlam az életképekben - írók és olvasók közös és újdonságként megélt 

élményanyagából táplálkoznak az írások, és éppen a ráismerés élménye, 

a célzások elértésének képessége erősíti meg az olvasóban az 

ugyanahhoz a körhöz való tartozás tudatát. A könnyed téma még inkább 

gerjeszti a műfajnak azt a fajta formai szabadságra törekvését, amely a 

művészi eszközök minden kötöttség nélküli felhalmozásával, az epikus 

és lírai elemek, a jeienetezés, az írói kitérések keverésével megbontja az 

eredeti formát, utat mutatva olyan rövidebb komikus műformák felé, 

mint a szatirikus karcolat, a karikatúra vagy a humoreszk. Jól utalnak 

erre az életképírók által tett műfaji meghatározások (Lauka Gusztáv:
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Ünnepély Zengeynél /Humoresc/ - É 1847. 10. sz.; Frankenburg: Egy 

kis kirándulás á hegyek közé /Tréfa/ - É 1844. II. 1. sz.) vagy egy 

sorozatcím (Bakafy /Lauka Gusztáv/: Kisvárosi caricaturák - PD 1846.).

A sajtó, az irodalom témában körvonalazható életképcsoporttal 

szemben itt sokkal kiegyensúlyozottabbnak tűnik a fővárosi és a vidéki 

tematika aránya. Mint ahogy a fővárosi lapok vidéki levelezőik útján 

fontosnak tartották a híradást a fővároson kívüli társasági élet 

eseményeiről, úgy nem elenyésző a vidéki nagy- és kisváros, a falu vagy 

a nemesi kúria színtérként való megjelenése sem az életképekben.

A К-jelzéssel aláírt Miskolcz, társalgási szempontból című, genre- 

elemeket is tartalmazó elmélkedés (H 1846. II. 21.) szerzőjének 

gondolatait ugyanaz a felelősségteljes változtatni akaró szándék 

irányította, mint Mocsáry Lajosét említett értekezésében,10 amikor a 

nemesebb értelemben vett társalgás hiánya miatt aggódik Miskolc és a 

többi vidéki város életében: "Hogy csekély 30000 lakosú városunkban 

mágnási kör egy sincs, e miatt még nem sóhajtanánk, - hogy csekély 

számú főbb úri házaink között kettőnél kevesebb van, melly 

összetartana, és egy sincs, melly rendes folyvásti társalgásnak nyitva 

állana, erre csak szegény fejünket billengetjük; de hogy a középrendnél 

is, mi a lényeges részt képezi, hideg fesz feszíti szét egymástól az 

embereket, az a nevetségig szomorú!"

Derűs megoldást mutat a felvetett problémára a genre-jelenetekben 

bővelkedő írás (Az olvasókör /Genrekép/ - RPD 1843. 20. sz.), 

amelyben a fiatal, művelt vidéki pap a társasági élet megszervezésével 

akarja egymáshoz közelebb hozni az embereket. Az olvasókörnek 

először a papiak ad otthont, Kölcsey és Irwing elbeszélései, Kisfaludy 

vígjátéka a biztosítékai a nemes szórakozásnak, de a következő

összejöveteleket mindig máshol rendezik. Egy helyen, hogy a 

szegénységüket leplezzék, legkülönbözőbb fagylaltokat,a
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süteményeket, likőröket tálalják fel. A példa utánzásra talál, egyre 

gazdagabbak lesznek a vacsorák, a lányok báliruhában jelennek meg, a 

férfiak cotillont szerveznek, s miután a háziasszonyok sem titkolják, 

hogy jónak tartanának a felolvasásra minél kevesebb időt fordítani, 

azonnal felszedik a szőnyeget. Innen ugyan aligha lehetett az 

összejöveteleket olvasóköröknek nevezni, a lelkész mégis örült, mert ha 

a város nem is vált fogékonnyá a literatúra iránt, de leomlottak a 

családok közt a nevetséges közfalak.

Az életképek középpontjában elsősorban az igény megjelenítése áll 

a társasági élet megszervezésére, illetve a divatjelenségek követésére a 

fővárosban és a vidéken egyaránt, de többnyire fonák oldalról közelítve: 

az üres, primitív társalkodás (E. Emil: Vasárnapi társaság /Társasköri 

rajzolat/ - Ra 1836. 11. sz.), a külsőségekben való megragadás, az 

ízléstelen mesterkéltség (Lauka: Ünnepély Zengeynél), a minden nemes 

tartalmat elnyomó eszem-iszom szemlélet (Bakafi /Lauka Gusztáv/: 

Kisvárosi caricaturák. II. Hangverseny Madarászon - PD 1846. 38. sz.) 

rendes tárgyai az e témában született írásoknak.

Sok az ismétlődő motívum, a szatirikus megoldások elsősorban a 

vidékies táblabíró-mentalitást veszik célba a karikatúráját adva a 40-es 

évek törekvéseinek, amelyről Fábri Anna is ír: "Ebben az időben már 

egyre több helyen, vidéki kúriákban és kastélyokban szórakoztatják 

egymást s a társaságbeli érdeklődőket, de akár a cselédséget is 

műkedvelői színielőadásokkal a fiatal úriemberek és hölgyek. Hódítanak 

az oly divatos élőképes beállítások, amelyek egy-egy jelenetet 

formálnak meg Walter Scott, Jósika Miklós vagy a magyar romantikus 

költészet műveiből..."11

A Kisvárosi caricaturák első részében (Grandsoire nemzetes ispán 

urnái - PD 1846. 34. sz.) Lauka Zabasy ispán estélyének előkészületeit 

és fő eseményeit alakítja mozgóképekké, a végletekig torzítva az
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ispánné törekvéseit az egész "história naturális" sültként való 

felvonultatására, a házigazda igyekezetét az antik, a romantik és a 

modem iskola illuminációs megjelenítésére, valamint a Bacchusnak és a 

múzsáknak egyaránt hódoló társaság művészetpártoló lelkesedését. Ez 

utóbbi karikírozott jelenségnek azonban megvolt a maga nem 

lebecsülendő szerepe a korban: az önkifejezés igénye ezen a szinten is 

öszekapcsolódott a szerveződő, fejlődő társas élet formateremtő 

törekvéseivel.12

Egy oláh-sváb-magyar falucska művészetpártoló társaságáról 

készül kíméletlen gúnnyal a torzkép Lauka sorozatának második 

részében (Hangverseny Madarászon), s az író a jótékony célú 

művészetpártolás eleve karikírozott nemességének és a nagyon is 

évszázados hagyományokban gyökerező gyakorlati megvalósulásának 

az ütköztetésére hegyezi ki a történetet.

Az általa olyan gyakran kritika alá vett, változásra képtelen 

táblabíró-mentalitás mellett a népiesség realizmusától idegenkedő 

kritikusoknak13 is odaszúr egyet Boross Mihály a falusi népünnepről 

készült képe előkészítésében (Bökíy Zakariás: Falusi divatképek. Búcsú

- PD 1848. 1-5. sz.), amikor a mesteremberek, kereskedők és parasztok 

mulatságainak leírását gyorsan abbahagyja, és így folytatja: "Azonban 

hagyjuk el a bundaszagú köznépet, nem jó azzal érintkezésben lenni, 

mert a kaput is parasztszagot kap; kivált ha iró a köznéphez ereszkedik 

le s annak sajátos szokásait, jellemét, mulatságait rajzolja, és pedig olly 

eredeti szinben, minőt a nagyvárosi ember nem ismer, és igy nem is 

rajzolhat - tobákos orrú, strimflis és csatos czipős, s czopfos kritikusaink

- kiket Isten haragjában teremtett, mint a balhát - azt mondják, hogy az 

iró írmodora ízetlen, megérzik rajta a zsirszag: és siessünk főrangú 

személyeinkhez, kikben a divatkórság petyhüdt illata érzik, hol a 

mesterkélt nyegleség, a természetellenes szenvelgés, hiú kaczérkodás s
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az alakoskodás oily nagy szerepet játszik, rajzoljuk őket, tán azt fogják 

rólunk mondani ítészeink, hogy eltaláltuk a bon tont."

A fentebb felsorolt, torznak ábrázolt jelenségek a városi társas élet 

fénypontjait jelentő bálák, estélyek, táncmulatságok rajzainak is savát- 

borsát adják. De általános tapasztalat lehetett, mert az e témában 

született életképeknek állandó motívumaként tér vissza, az estély 

gondolatától idegenkedő családfő ostromszerű meggyőzése, a háziak 

erejét messze meghaladó hetes készülődés, a tehetősség túlbecsüléséből 

vagy a gyakorlatlanságból adódó nehézségek, a tarka vendégsereg 

képmutató viselkedése és elégedetlensége s a kimerült háziak bevallott 

vagy be nem vallott csalódása. Ezekre a mozzanatokra épül a Böjtöki 

név alatt (Langer után) megjelent írás (Vigság is bajjal jár - R 1838. 53- 

54. sz.) és Kovács Pál életképe (Csináljunk magunknak egy jó napot! 

/Farsangi életkép/ - Emlény 1844.).

Az estélyek, bálok, farsangi táncmulatságok mellett a főváros 

időtöltésének kedvelt és divatos formája: a kirándulás, a zöldben való 

mulatás. Különösen a három jelentős pest-budai búcsú mozgatott meg 

nagy tömegeket. A gellérthegyi húsvéthétfői népünnepről, a zugligeti 

pünkösdhétfői mulatságról és a lipótmezei kisasszonynapi búcsúról írva 

Népi szórakozások a reformkori Pest-Budán című könyvében Zoltán 

József is gyakran használja forrásként Szekrényessy, Garay és Lakner 

Sándor életképeit.14

A legkülönbözőbb emberi hibák és gyengeségek pellengérre 

állíttatnak ezekben a sokféle emberalakot mozgató írásokban: a 

társalkodás alapvető szabályai ismeretének, a nezetiségi és vallási 

türelemnek, az alkalmazkodóképességnek a hiánya, a sznobizmus, a 

mértéktelenség. A műfaj általános bíráló hajlamának kielégítésén túl 

azonban a korabeli főváros kiránduló- és mulatóhelyeinek - a Zugliget, a
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Sváb-hegy, a Leopoldmezö, a Szép Juhászné, a Horváth-kert, a 

Laszlovszky-kert, a Szarvas kávéház15 - jellegzetes hangulatát is idézik.

A népszerű közlekedési eszközön, a társas kocsin utazás hálás 

helyzet az életképíró számára: összezárva lenni a legkülönfélébb 

emberekkel, megfigyelni viselkedésüket, kihallgatni beszélgetésüket - 

képet alkotni róluk néhány vonással. Meg is jegyzi róla Frankenburg az 

egyik írásában: "A' vidám budapestiek nagyon felkapták már a' szokást, 

a' társas kocsikat, mint megannyi Noé bárkát, á kirándulásokra 

használni" olyannyira, hogy e "társas kocsik a' budapesti nép 

caracteristicájának encyklopádiája kezdenek lenni..." A megtévesztésig 

egyformán töltik ki őket az életképírók alakokkal. Nem hiányozhat róluk 

a többtagú család kisgyerekkel, ölebecskével, papagájjal, mókussal, 

cinegefogóval; a folyton kereplő terebélyes asszonyság; az utastársai 

fmtorgásait figyelmen kívül hagyó, büdös kapadohányfüstöt eregető 

uraság; a hófehér nadrágos, kibodorított hajú uracs, aki az első perctől 

ostromolja a kocsiban ülő szépeket (Lauka Gusztáv: Kirándulás Palotára 

- É 1847. II. 7. sz.; Lakner Sándor: Pünkösdhétfő II. Omnibus - H 1845. 

40. sz.), s egyetlen, a témát érintő életképből sem marad ki a fővárosi 

útviszonyokra utalás egyfajta kedélyes-humoros hangvétellel.

Visszatérő eleme a rokon írásoknak a fővárosi nép kirándulásainak 

modem népvándorlásként és az életképíró számára kimeríthetetlen 

forrásként emlegetése. Ha van is ebben némi túlzás, a sok ember és a 

sokféle helyzet ürügyként szolgálhatott a legkülönbözőbb vélemények 

elmondására. Garay a Mária-ünnep idején készített képében írja a 

kedvelt budai kirándulóhelyről: "E' nagy táblázaton alakul ezer és 

ezerféle változó alakból, jelenetekből, csoportozatokból, egy tarka 

mulatságos genre-kép, mellynek csak egy híja van, hogy t.i. az eszköz, 

mellyel e' képet lemásolni törekszünk, nem ecset, hanem egyszerű 

ludtoll, még pedig az is a' tompájából."
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Közös motívumként szerepel a kirándulás előkészületeinek hosszas 

leírása, amely - a humoros túlzások ellenére is - sokat megmutat a 

korabeli háztartások hétköznapjaiból, s közös az az ironikus hang is, 

amely a zöldben mulatóknak a divatkövetés érdekében önként vállalt 

kellemetlenségeit teszi meg élvezeteknek. Gaal József például 
képmagyarázatában (Az elázott paradicsom - É 1844. II. 7.sz.) 

következetesen végigvitt biblikus hangnemben ironizálva irányítja a 

figyelmet az öncsalás jelenségére és az üzleti szellem térhódítására: "És 

letelepedének az erdőnek árnyékában a' fűbe, és élnek paradicsomi 

életet, és esznek melegített krajczáros kolbászkát hidegen és gyenge 

tormával, és kávét, mellyet még a' városban főztek vala czikóriából, és 

keverének forralt keményitős vizzel, mit tejnek gondolának, és dicsérik 

vala a jó vizet és ivának vala un. bort, mit a' budai kapások és Buda 

melléki svábok csináltak vala szőlőből és vízből, és a' fővárosi 

korcsmárosok keverének egyéb ingredienciákkal. És mondák: valóban 

paradicsomi élet."

Nagy Ignác a főváros majd minden rétegét érintve készít leltárt a 

"gyönyörűségekről", amelyek mellett eltörpülnek az átélt 

kellemetlenségek (Zajtay: Zöld mulatság - A 1842. 73-76. sz.), s a 

kirándulások végetértére vonatkozó megoldása - dúló förgeteg, süvöltő 

szél - sem egyedüli az életképek között.

Olyan divatkómak láttatják a társas élet új formáját, amely egyre 

terjed, nem számol a helyi adottságokkal, viszonyokkal, vele 

kapcsolatban egy a fontos: megfelelni az új idők szavának bármi áron. 

Az erre vonatkozó kritikájának ad hangot Pákh Albert, amikor a vidék 

legnagyobb városáról készült rajzában a nagyerdei társasági életet 

mutatja be (Kaján Ábel: Utazás Debreczenben - É 1844. 2-5. sz.). Ebben 

az utazó által két fejezetben, bevezetéssel és befejezéssel készült 

útirajzban a leírások mellett a látott és megtapasztalt életképi helyzetek,
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jelenetek egymás mellé illesztésével rajzolódik ki a vidéki nagyváros 

korabeli képe, azé a Debrecené, amelynek sokat vitatott főérdeme nem 

egy író szerint "abban fekszik, hogy tősgyökeres magyar s a' magyar 

szokások s eredetiségek el nem fajult hazája." Éppen ezeknek a 

vonásoknak az életképi eszközökkel való ábrázolása az, amely nem hagy 

kétséget az író szándékát és véleményét illetően: a gondolkodásmód 

megváltozásától, a cselekvés, az emberi szorgalom jobbító akaratától 

várhatóak csupán a változások, amelyek a mostani főérdem helyett igazi 

értékei lehetnek a vidék legnagyobb városának.

A műfajnak a reformeszméket közvetlenül is támogató 

irányzatossága a korabeli társas élet viszonyait tárgyzó 

életképcsoportban is jelen van: Gaal Józsefet a Dunán úszó hajó 

látványa készteti elmélkedésre Széchenyi elveiről (Út a' gőzhajón 

Budapesttől Pozsonyig - Ra 1836. 40-41. sz.), Pákh Albert pedig 

Debrecennek a köztudatba ivódott érdeméről gondolkodva fejti ki 

programszerűen a kor legfontosabb kulturális törekvéseit.16
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Az irodalom, a sajtó, a művészetek

Személyeskedő hang az életképekben

A bevezető már érintette, hogy a nemzeti irodalom kialakulásának 

folyamatában mi volt a szerepe az 1848-49-et megelőző két évtizednek, 

melyek azok a mélyreható változások, amelyek polgárosodásának 

bizonyos megszilárdult szintjét jelentették. Az előző időszakhoz képest 

az irodalom máshogy ítéli meg önmagát, megváltozik belső tagolódása, 

kialakítja azt az intézményrendszert, amely nélkül nem létezhet. Hogy az 

egyetlen járható út a demokratizálódásé és a polgárosodásé, az a korábbi 

években is nyilvánvaló, de a legélesebb megfogalmazására a 

Conversations-lexikon-pör ad alkalmat 1830-ban, amikor Bajza az őt 

kioktató Dessewffy József grófhoz intézett válaszában már az új 

irodalom öntudatával szólal meg.1

A patriarchális-feudális irodalmi életben az írók többnyire nemesek 

vagy paptanárok voltak, akik nem műveik tiszteletdíjából éltek. Most 

megszületőben van a hivatásos írónemzedék, amelynek egzisztenciája 

függ az irodalom társadalmivá válásától, az új, szélesebb 

olvasóközönség, a folyamatos, rendszeres lap- és könyvkiadás, a kritika, 

a tudományosság néhány intézménye. A 40-es évek fiatal íróinak 

kenyérkeresete az írás, s nem mecénások, nem alapítványok, nem az 

akadémia gondoskodik megélhetésükről, hanem a közönség. "Az ő 

viszonyuk tehát merőben más a közönséghez, mint az eddigieké volt: ők 

nem kinyilatkoztatásokkal, nem a hagyományos ízlés kielégítésével 

akarnak hatni, hanem felkészültségükkel, újdonságokkal, friss 

szemlélettel, hanggal..."2

Nagyon természetes tehát, hogy a társadalmi élet minden olyan 

területén érdekelt életképnek, amely az új, az érdekes felé fordul, 

éppúgy tárgya ez a most alakuló intézményrendszer, mint azok a
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jelenségek, amelyeket nálunk a legkülönbözőbb irodalmi és eszmei 
hatások párhuzamos egymás mellett élése hozott létre, így önmaga is. 

Jelentős a száma a csoporton belül a lapkiadással, -szerkesztéssel, a 

szerkesztő, a segédszerkesztő munkájával és személyével kapcsolatos 

életképnek, s ez nem is csoda, hiszen elsősorban a divatlapok voltak a 

műfaj megjelenési formái. Munkatársaik pedig egyáltalán nem 

lebecsülendő szerepet játszottak abban a folyamatban, amely egymáshoz 

közelített irodalmat és olvasót, s amely a művészi ábrázolás 

életszerűségéhez és a költői személyesség új megnyilvánulásaihoz 

szoktatta hozzá a közönséget.3

A lapszerkesztés nehézségeit illetően meglehetősen hasonló a 

véleményük az életképíróknak (nem így a mindenható szerkesztő 

megítélésében), igazolva T. Erdélyi Ilona megállapítását: "Pária volt a 

30-as évek magyar újságírója, irodalmi divatlapszerkesztője akkor, 

amikor Jules Janint vagy Saphirt a francia és az osztrák közönség 

dédelgetett kedvenceként ünnepelték."4 A szerkesztőségekben egy, 

esetleg két emberre hárult mindaz a munka, amelynek ellátására néhány 

évtizeddel később kiadóhivatalok kellettek. Levelezők, korrektorok, 

tudósítók, anyagbeszerzők, tördelőszakértők, szépírók, divatszakértők és 

humoristák voltak egy személyben; írtak, fordítottak és ollóztak, mert a 

lapnak meg kellett jelennie, s mert a kedvelt műfaj, az életkép vagy a 

novella egyetlen számból sem hiányozhatott. De a szerkesztő vagy a 

segéd dolga volt az előfizetők gyűjtése, a díjak sürgetése is, neki kellett 

alkudoznia a nyomdával, a képíróval, az írókkal.

A "pária" alakjáról ad képet Nagy Ignác (Segédszerkesztő /irodalmi 

életkép/ - PD 1844. II. 8. sz.), aki belülről ismerte ezt a világot, hiszen 

maga is 1837-től 1844 júniusáig volt Széchenyi lapjának, a Helmeczy- 

szerkesztette Jelenkornak a segédszerkesztője. Talán éppen az 

elfogulatlanság illúziójának fenntartásáért vállalja az életképíró a
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kívülálló szerepét, aki először fordul meg egy szerkesztőségben, de a 

műfajra olyan jellemző módon zsúfolja össze a valóságelemeket egy, "az 

irodalom ezen béketürő vértanú"-járói készült képpé, amely szándékolt 

elfogultságot takar a tárgyhoz fűződő kapcsolatában.

Másrészt viszont az életkép felfigyel arra az új jelenségre is, amely 

a nyilvánosság szerepének felértékelődésével, illetve a sajtó életet 

befolyásolni képes hatalmának felismerésével kapcsolatos - ebből 

fakadóan tárgya a lapszerkesztők felelősségének és hatalmának kérdése.

Frankenburg írásában (Jelenetek egy divatlapszerkesztő 

műhelyében /Nem annyira torz-, mint életkép/ - É 1848. II. 9. sz.) a 

mindenható, a siker vagy bukás fölött döntési joggal rendelkező 

szerkesztőt célozza meg, aki előtt minden színpadra lépőnek tisztelegnie 

kell, s jaj annak, aki ezt nem teszi, mert senki sem mer véleményt 

mondani a produkcióról lapja ítéletének elolvasása előtt. (A 

közvélemény szemében aránytalanul megnövesztett befolyással bíró 

szerkesztőn szúr egyet Jósika Miklós is /Humoristicai életkép - H 1846. 

II. 5. sz./.) Frankenburg választott figurája színikritikát ír: "...homlokán 

mogyorónagyságban gyöngyellenek a' verejték csöppjei, csekély 

ismereteinek egész zsibvásárját kizsákmányolja, indus, arab, görög és 

romai rongyokba burkolja magát, kólikát okozó idézetekkel lép a' 

papirostérre 's meglopja, megcsonkitja a' legnagyobb elméket, hogy 

tulajdon parányisága észre ne vétessék." A további jelenetsorból az is 

kiderül, hogy "renoméját" minden névvel rendelkező legyalázásával, 

botrányokban vállalt szerepeivel szerezte, példát adva ezzel másoknak is 

az érvényesülésre. Kétségtelenül egyoldalú, tendenciózus kép, noha 

Frankenburg műfaj meghatározása mellett (nem annyira torz-, mint 

életkép) még egy kiszólással is igyekszik hangsúlyozni elfogulatlanságát 

a jelenség ábrázolását illetően ("Fia a' színek kissé rikítóbbak, mint 

azokat egynémellyik közülünk szeretné, az nem a' genrefestő, hanem az
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élet hibája..."). Az életképnek a típust megragadó sajátosságával 

szemben ez sokkal inkább arra figyelmeztet, hogy az életképírók - 

állandóan visszatérő módszerként - meglehetős nagyvonalúsággal 

bántak tipikus és torz megítélésével, nem egyszer helyettesítették 

egymással a két kategóriát, ha ezt kívánta egyéni ítéletük kifejezése.

A Jelenetek... indítása utal a kor irodalmi életének - elsősorban a

zsumalizmus korának - arra a jelenségére, amely az életképírókat 

közvetlenül érintő szerepe miatt témától, írói módszertől függetlenül 

valamennyi témacsoportban megjelenik: a lapok és folyóiratok ízlésbeli,

esztétikaielkötelezettségét

különbözőségekből (meg a kenyéririgységből) eredő vitákra. "Magyar 

divatlapirók hárman vagyunk: de azért nagyon csalatkoznék, ki ezen 

háromságban egységet keresne, kivevén, hogy mind a' hárman igen 

sokat képzelünk magunk felől 's még egyikünket sem neveztek ki 

magyar tudós társasági tagnak."

A jelenséget érintő utalásokra azonban általában nem jellemző ez a 

nyugodt hang. A különbözőségek a tréfás-gunyoros célozgatásoktól 

kezdve a komolyabb ütésváltásokon keresztül a kíméletlen, nyílt 

toliháborúig sokféle módon megnyilvánultak, egyféle szempontból 

képviseltek azonos magatartásmódot az életképírók: egyik sem 

burkolózott közülük a személytelenség homályába. Ez a műfaj, amely 

többnyire általános vonásokkal dolgozik, az egyénítés helyett a típust 

rajzolja meg a jellemző jegyek sűrítésével, lehetőséget adva bizonyos 

sémák kialakulására is (pl. a maradi nemes vagy az arszlán alakja), 

ebben a témacsoportban a legtermészetesebb módon személyeskedik. 

Adódhat ez egyszerűen abból, hogy a nyilvánosság előtt ismert neveket 

érint (az ilyenfajta személyesség jelen van a közéletet tárgyazó 

életképekben is), de méginkább magyarázható azzal a ténnyel, hogy az 

írók legszűkebb életteréről, ennek változó viszonyairól szól. Amennyire

és programját illetőeszmei



146

például a parlagi lelkületű magyar nemesi figura rajzában feltűnően 

egységesnek látszik a kortársak szemlélete és ítélete, a kultúrát és a 

sajtót érintő tematika - a tárgy természetéből következően - olyan 

sokféle nézőpontból ítélhet jelenségeket visszásnak vagy torznak.

A lapok közötti elvi vitáknak nem az életkép a legjellemzőbb 

műfaja, de a súrlódások, az összeütközések ebben nyilvánulnak meg a 

leginkább személyeskedő hangon. Egy erősen szatirikus hangvételű 

írásában (Hírlapi epegörcs - T 1845. 82. sz.) Nagy Ignác az Üresde és a 

Széllap (a Honderű és a Pesti Divatlap) öncélú, nagyhangú 

párbaj ozásáról készít képet, amelyben a felek a vagdalkozás puszta 

tényében - az indíték igazságtartalmától függetlenül - elégtételt és 

megtisztulást vélnek elnyerni. A mennykővel párbajozó lapok segédei 

ugyanis megegyeznek, hogy - "afféle vakulj magyar!" módra - "elég 

lesz, ha a mennykő jót durran, 's veszélyes gyújtásra épen nem lesz 

szükség." Nagy Ignác akkor megy el a végsőkig a párbaj ozás 

öncélúságának ábrázolásában, amikor maga is jól tudja, hogy a két 

divatlap szembenállásának elvi-esztétikai alapja van: Petőfi 

megítélésének különbözősége.

Gyakran elhangzanak minden különösebb él nélküli célzások az 

írótársak gyengéire vagy különcségeire, pl. Irinyi József, "Mr Joseph d 

Yrigni rentier" franciás műveltségére (Kaján Ábel: A' sipládás fia és a' 

sipládás fiának az apja /Irány-ábrány ad normám: irány-regény/ - É 

1846. 2-3. sz.), Frankenburg pedig az állatgenreképeket író Nagy 

Ignácra tesz megjegyzést, amikor a társaskocsi egyik utasát mutatja be: 

"Most következtek a vastag úr által elbeszélt Pudlerianá-k és Monsieur 

Fripon-nak nevezetes caracter-vonásai; szóval egy humorista-szerkesztő, 

ha e' kocsiban velünk ült volna, sokat gyűjthet vala 'kutyaságos' 

czikkelyének megtöltésére." (A' társas kocsi - R 1836. 96. sz.)



147

Dómján X. képében (Rapsodia vagy Se föle, se farka - képekbe irta 

Dómján -Ra 1838. 8. sz.) már valaki ellen ír. Az athenaeistákat támadja 

annak a lapszerkesztőnek a védelmében, akit durva, sértegető hangja tett 

hirhedtté a kortársak között. A mindenfelé vagdalkozó szerkesztő, 

Munkácsy különösen vadul rohan ki Rondahátijának harmadik részében 

(Rondaháti ur vagy A' pipaszámyi hosszú falu), amikor történetének 

befejezéséhez hívja segítségül ellenfeleit, a "doctort" és a "historicust". 

Ugyan nem közvetlenül erre, de visszavág az Athenaeum is. A 

szerkesztőség véleményét képviselő név nélküli írás (Öregebb Furkács 

Tamás' levele fiához Pestre - A 1838. 30. sz.) előzményei a 26. számban 

Ifjabb Furkács Tamás apjához írt leveléből derülnek ki, ezekre 

vonatkoznak az apának a higgadt bölcsesség látszatát keltő gondolatai a 

Rajzolatok magatartásának feltételezett okairól.

Az Athenaeum és a Regélő Pesti Divatlap 1842-ben kezdődő és 

hosszan elnyúló vitájára éppen egy életkép szolgáltatott okot. Garay Az 

inasgyerkőcz (RPD 1842. 46. sz.) című pesti genreképének lezárásában 

Nagy Ignácot vádolja meg5: "De ki győzné minden pajkosságait 

elbeszélni ezen ezer alakú kis Protheusnak? ki télen nyáron későn és 

korán űzi egyformán a' maga 's mások' mulatására ezer alakú csineit, 

mellyeknek bővebb kifejtését örömest átengedem a' 'nyújtás' 

mesterségéhez, 's mások által megpendített eszmék 'folytatásához' igen 

értő Zajtay urra; az arczkép festéshez, véleményem szerint, egy pár 

jellemző vonás 's a' szellemnek kikapása elég; ki fogna minden 

szeplőcskét képébe felvenni?" Nagy Ignác már jún. 14-én válaszol a 

sértésre (Őszinte kérdés Garay úrhoz), de reagál rá életképben is (A' 

jurátus), amikor így mentegeti magát a kezdő elmélkedő szakaszban: 

"...de ur isten, hová jutottunk ismét! röviden akartunk szólani, 's imé, 

annyira nyújtottuk már ezen bevezetést, hogy egész külön czikknek is
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beillenék; csak hiában, a' miben mester az ember, attól nem igen bir 

elállani."

A Honderűt már indulásától kezdve csipkedik a más lapokban 

megjelent életképek szalonias stílusa, az arisztokrata körök kegyeit 

kereső törekvései miatt. Egy a számtalan utalás közül, amelyben a 

szerkesztőt, Petrichevichet is célba veszik: "...egy kis emberke lép be, 

nyivácskoló hangon lármáz, köszön, mindenkivel kezet fog, páholyáról 

beszél, minapi munkáival dicsekszik, a külföldet magasztalja, szája 

szalonokkal van tele, és a hallgatók egymásra néznek, és nevetnek, - de 

ő egyre beszél, s visszanevet - mintha elménczségei, s nem maga volna 

nevettető. Órás vagy gombkötőnek gondolva, kérdém Szürke Zsáktól6, 

ki legyen e madárijesztő?' 'Az Ónterhű7 igazgató-tulajdonosa. Ő a 

világon legtudósabb ember, csak hogy a világ azt nem tudja, e mellett 

nagy bűvész, s valóságos szemfényvesztő." (Bökfy Zakariás: Magyar 

panoráma úti képekben. I. füzet. V. szakasz - PD 1845. 19. sz.) Ez már 

több puszta csipkelődésnél, s hogy a későbbiekben csak élesedik a 

támadások hangja, összefüggésben lehet azzal is, hogy 1845 elejétől 

nagy intenzitással folyik a Petőfi-ellenes hadjárat a lap hasábjain 

Nádaskay és Zerffi kritikáinak közlésével.
Új jelenség egyébként irodalmunkban az a pezsgés is, amelyet 

Petőfi rendkívül gyorsan növekvő népszerűsége hozott. Egy-két év alatt 

annyit írtak róla, mint még egy költőről sem Magyarországon. Vidéken 

fáklyás zenével ünnepük, költeményeit szavalják, költők és nem költők 

verseket jelentetnek meg hozzá a lapokban. Itt meg kell jegyezni 

azonban, hogy az életképekben feltűnően ritkán jelenik meg a neve és az 

általa képviselt költészet.

Petrichevich és Nádaskay megszólaltak ebben a formában is (Az 

ifjú Magyarország vagy Hatvankettő egy ellen /Frescokép a vidékből - 

fővárosi csillagokkal/ -H 1847. 18. sz.). A főszerkesztő a borsodi ifjúság
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levelét közli, amelyben arról értesítik, hogy 62 tagú társaságot 

alapítottak, s ha ö továbbra is gátolja Petőfi érdemeinek elterjedését, úgy 

egyenként fogják párbajra hívni. A levél számozott kifejezéseihez 

megjegyzéseket toldott, amelyek között van védekező, ténymegállapító 

hangú, gunyoros és durván sértő is. Itt csak kettőt idézek a 

levélrészlethez: "Kegyed lapjai hasábjain Petőfit gyakran méltatlanul 

gyalázta, Petőfit, kit minden becsületes ember egyaránt szeret, nemcsak 

azért, mivel korunk legjelesebb költője, hanem, mert hű fia hazájának, 

barátja az elhagyott népnek.4 [...] És ön merészelt6 a közvélemény 

ellenére az ifjú költőre anathémát kiáltani. Pedig 50 000 ember 

születhetik olyan, mint ön, Hiador és Zerffi, mig egy olyan érdemet 

szereznek, mint a milyent Petőfi csak egy versével is győzedelmesen 

vívott ki magának. [...]

4. Szegény elhagyott nép! örvendj, fel van fedezve messiásod!

6.A Honderű sokat merészelt már olyast, mitől más lapok máig is 

irtóznak. A szilaj csordával daczolni. Ezen erélyét, s ha úgy tetszik 

önöknek erényünket most csak a miveitek és higgadt lelküek bámulják, 

de elismerendi egykor egy igazságos itélőszék...a jövő kor."

Valószínűleg Petőfi Nádaskay szatirikus képmagyarázatának tárgya 

is (Young: Ködképek - H 1846. 20. sz.). A kép egy költőt ábrázol, aki 

kirúgja maga alól a széket, és homlokához bök. A szöveg: "Ez elég 

világosan mondja, hogy fiatal költő, és igy szegény költő, arrogáns 

költő, magamat legelső genienek képzelő költő vagyok. Épp azon 

perczben rajzoltatám le magamat, a mint agyamban egy pyramidalis 

költőiségü gondolat támadván, kirúgom a széket magam alól, 

mutatóujjamat homlokom búbjára illesztem, szemeim majd kidülyednek 

a nagy fölfodözés fölötti örömben, s diadali állásba téve magam, mintha 

mondanám: ide ti magyar költők valamennyien, a ki lelke van! 

felkiáltok: megvan!"
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A szerzői kör kibővülése

Amellett, hogy az irodalomnak és a sajtónak a korban betöltött 

szerepe gerjesztette, Petőfi diadalútja tovább erősíthette azt a jelenséget, 

amely viszont rendkívül gyakran szerepel megcélzott tárgyként az 

irodalmi és a más témájú életképekben: az új költők fellépése, a szerzői 

kör hirtelen kibővülése. Ebben megint csak közvetlen a lapok 

tapasztalata: naponta el kell viselniük az ismeretlenek ostromát, sőt 

gyakran meg is kell alkudniuk. Különösen vonatkozik ez a divatos 

prózai formákra: a közönség minden számban várja a novellát és az 

életképet, s a szerkesztő azzal tölti ki a rovatokat, amit kap.

A költő- és íróóriásokról készült képek között különleges a helye 

Jókai Keselyeő Péterének (É 1847. II. 14. sz.). Nemcsak azért, mert 

szerzője élvonalbeli író, hanem mert hőse sem azok közé a tipikus 

figurák közé tartozik, akik a lapoktól és a kritikusoktól várják csupán a 

hírnevet. "Azon időkben pedig híres név vala Keselyő Péter neve a' 

maga falujában - kezdi népies stílusparódiáját Jókai 

sütőfőző asszony kovásza keletlenül maradt, ha e' név jutott eszébe, 

mikor bedagasztott. A' gólya megsántult a' levegőben, ha e’ nevet kiálták 

utána. [...] Azon az utczafélen, a' mellyben ő lakott, gyönyörűen 

virágzott a paréj 's a' czigányzab; mert az ő ablaka alatt még a' szénás 

szekér sem mert járni, saját szomszédai is a' kertek alól szökdöstek 

tulajdon házaikba." S csak a hosszas, hatásos előkészítés után fedi fel a 

titkot: "Mi volt légyen tulajdonképpeni oka e' félelmetes respectusnak, 

mindenki tudni fogja, mihelyt megmondom. Megmondom tehát, ha 

addig élek is: Keselyő Péter — poéta vala."

A tehetségből fakadó tekintély szerkesztők és kritikusok által 

történő elismeréséért azonban a legtöbb életkép figura vért izzad (Fekete 

János: Falusi költő /Vidéki életkép/ - PD 1844. II. 19. sz.; Uj Károly:

[...] a' legjobb
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Egy szépreményű költöncz életéből /Életkép/ - PD II. 1845. 20. sz.). 

Nagyon tipikusnak látszanak az őket mozgató indíttatásokra a 

következők: "Tudjátok, milly őrült szenvedéllyel viseltetém rég óta az 

irodalom iránt, mint hevité már syntaxista koromban keblemet a vágy: 

ha nem pályázni is a tudós társaságnál, s elnyerni a száz aranyat, ha nem 

kiáltatni is ki a haza egyetemes véleménye által Vörösmartynál sokkal 
nagyobb költőnek - de lagalább nyomtatva látni valahol nevemet." 

(Zugligeti: Egy lángész irói pályája /Irodalmi életkép/ - PD 1844. II. 20. 

sz.) A pályakép további állomásai is jellemző elemei az írásoknak: a 

költőjelölt elküldi kötetnyi versét az Athenaeumnak, mert kíváncsi rá, 

túl van-e már "a lelki sötétség azon gyászos korán, hol a lángész 

legnagyobb kiömlései is felismertetnek. "Tapasztalnia kell, hogy nem, s 

miután még fél év elteltével sem kap választ, így panaszkodik: "...oh 

barátim! meg sem álmodjátok, mennyi malitia, milly rosszakarat lakik az 

illyen vén literátorokban; hogy félnek minden uj névtől, hogy 

nyomnának el minden kezdőt az irodalom mezejéről, mert attól tartanak, 

egyenesen attól, hogy a kezdő nyakokra talál hágni." Rá kell jönnie, 

hogy Garay és lapja sem különb, ahol novelláival próbálkozik, sőt a 

Honderű sem, amely ugyan közli színibírálatát, de szörnyen 

megcsonkítva, aláírás nélkül. Csalódik az irodalomban, s egy életre 

lemond arról. A folytatásból (Toldalék az "Egy lángész irói pályája" 

mellé - 21. sz.) kiderül, hogy a szerző véletlenül volt fultanúja az előző 

panaszáradatnak, azt megjelentette a Pest Divatlapban, s hőséhez 

hasonlóan csalódik annak fogadtatásában.

Még messzebbre ment Kuthy Lajos a művészet emberi sorsokat 

eldöntő szerepének bemutatásában (Hatyári Gyárfás /Genre kép/ - PD 

1847. 31. sz.). Választott figurája is a művészet által akarja hírbe hozni 

magát "most, midőn szurtos műhelyekben nőnek fel a század félistenei". 

A legtöbbet vállalta: elzálogosította telkét boldog emlékű hét
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szilvafájával együtt, és Pestre ment éneket tanulni. Sorsának magva 

ebben a mondatban van: "...négyló-erövel akart művész lenni, s mint 

félre ismert lángész, suttyomban dohogott a pimasz hazára."

Hogy az életkép foglalkozik a dilettantizmus problémájával, az is a 

való életet tárgyazó szándékosságából adódik. A nyilvánosság 

felértékelődésének korában a kinyomtatott szónak is értéke van, az 

irodalommal foglalkozás már nem privilégium, s egyre szélesebb 

társadalmi körökben beszédtéma, a sajtóban való megjelenésnek megvan 

a maga becse. Az intézményrendszer kiépülése nemcsak az irodalom és 

általában a kultúra polgárosodásának és demokratizálódásának jele, de 

része van abban a folyamatban is, amelynek eredményeként az irodalom 

már egyfajta szakmának gondolja magát. Az önmegítélése terén 

bekövetkezett jelentős változással magyarázható az életképi 

megformálásban is jelentkező reagálása a dilettantizmus kérdésére: 

egyrészt korszellem és demokratizmus ellenére a körnek a konvenciók 

diktálta zárásáról lehet szó, másrészt pedig a kialakuló szakmai öntudat 

köti feltételekhez a körön belülre kerülést. Az egyes jelenségek torznak 

való minősítése lehet egyéni ízlés- , érdek- és értékrendszer kérdése, de 

a problémafelvetés maga fontos belső ügye a demokratizálódással, a 

nyilvánosság kiszélesedésével nyitódó körnek, amelynek kereteit mégis 

csak századok hagyományai alakították ki.
És egyben közügy is. A Kritikai Lapok megindítására készülő 

Bajza még 1829-ben így ír Toldy Ferencnek az irodalmi kontárokról: 

"Agyon fogjuk verni mindezeket a huncfutokat, de az első kötetben a 

nagy hímeket kell bántanunk, hogy a dolog lármát okozzon." Ezt Fábry 

Anna idézi hozzátéve, hogy az irodalom polgárosodásáért vívott harcban 

ők ketten akár egy erős ék feszítik szét az irodalom és a közvélemény 

eddigi, már avult szemléleten és megegyezésen alapuló építményeit. Az 

általuk tört résen aztán az utánuk jövők fognak előrenyomulni, most már
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véglegesen elhatárolva a műkedvelőket a hivatásosoktól, a régit az újtól. 

Kettejük fegyverbarátsága tehát több, mint az irodalom belügye: közéleti 

következményei vannak.8

Kísértetiesen hasonlítanak Zugligeti-Lauka hősének gyötrelmeihez 

Nagy Ignác újoncának próbálkozásai (Az ujoncz - Aradi Vészlapok 

1844.), míg barátja fel nem világosítja őt arról, hogy rosszul kezdett a 

dologhoz. Az íróvá válás legbiztosabb, kipróbált útját vázolja neki: 

"Tolakodjál a nevesebb irók körébe; leginkább azon vendéglőkben, hol 

estelizni szoktak, iparkodjál őket jó ötletekkel mulattatni, csodáld 

minden szavukat, istenítsd munkáikat; mert hiában, az ember gyarló, s 

ritkán idegenkedik az efféléktől. Utczán lesd meg őket, midőn sétálnak, 

és csatlakozzál hozzájuk, hogy az emberek lássák, mikép te is az 

irodalom hősei közé tartozol." Ezek után már csak néhány apróságot kell 

összeszedni vagy hazudni, azokat a lapok újdonságként örömmel közük, 

német újságokban hírül adni, hogy hamarosan új könyve fog megjelenni 

- s így az újoncból bármi lehet.

Még divatíró is.9 A jólértesültség, a beavatottság a sajtó 

munkatársait olyan társasági szerephez juttatja, amely nem csupán az 

írott szó közvéleményt alakító hatalmának további kiterjesztését, hanem 

személyes befolyásuk és súlyuk növekedését is eredményezi. A 

zsumalizmus korának e természetes jelenségéről készít képet Inokai 

Csalán álnéven Bulyovszky Gyula (Divatironcz /Silouettek napi

életünkből/ - Ha 1848. 175. sz.) úgy, hogy annak egyes kísérő elemeit 

helyezi előtérbe és teszi meg tipikusnak, nem titkolva ellenszenvét a 

legtöbbször kezdő, minden előképzettség nélkülire, műveletlenre és 

gátlástalanra formált alak ellen már a lendületes kezdésben sem: "E 

sorokban egy minta-alakot mutatok be neked, az ironcznak legeredetibb 

fajából, ki ha jóléte van, divatbul ír, ha megszorul, szükségből csináK. 

rőfös vásári munkákat, 's elárasztja vele a' szerkesztőket, színházi
*'Q’ 4

Av
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választmányokat negyediziglen, mert ő minden genreben dolgozik, vagy 

ha épen tárgy szűkében beállnak nála mindenfelől az apály ideji, 

legalább az irói díjt igyekszik négy-öt helyről anticipálni. Ezekből 

némileg már világosságra derül, hogy a' divatironcz, az arszlán és az 

iparlovag közt, a' közép helyet foglalja el, vállalkozó szellemre nézve 

meg, ha épen saisonja van, mindkettőt felülmúlja." A divatironc 

természetesen minden színházba bejár, ingyen jegyeket kap, előtte 

nyitva áll valamennyi híres színésznő páholya.

A színház ügye

A színház és az irodalom lapszerkesztőktől, színibírálóktól, 

kritikusoktól és divatíróktól függő kapcsolata gyakori, de nem egyetlen 

tárgya az életképeknek, sok az utalás a korabeli színházi viszonyokra is: 

a közönség viselkedésére (Lauka Gusztáv: Kedves szomszédok 

/Humoresc/ - É 1847. II. 16. sz.; Frankenburg: Egy nézőnek bajai a' 

szinházban - R 1836. 41. sz.), az olyan színházigazgatóra, aki csak a 

megrendezett botrányoktól várhat teltházat (Frankenburg: Egy chinai 

szinházigazgató közönsége - É 1844. II. 2. sz.), a vidéki színházi életre 

(Kaján Ábel: Egy este a' debreczeni szinházban - É 1844. 8. füzet; 

Szigligeti: Bálba készülők - PD 1844. II. 24. sz.).

Mint ahogyan más tematikai csoportokban, úgy a művészeteket 

érintőben is többet vállalt a műfaj a felszíni jelenségek puszta 

megfficskázásánál. A maga eszközeivel szolgálta a reformpolitika 

eszmerendszerének népszerűsítését, amelyben végig fontos szerepet 

kapott a színházügy, hiszen szorosan kapcsolódott a nemzeti nyelv és a 

polgári értelemben vett nemzeti fejlődés kérdéséhez, jelentősége 

túlmutatott a művészet körén. Kerényi Ferenc ír róla,10 hogy amikor az 

országgyűlés tárgyalni kezdte a színházügyet, a nemesekre kötelezően 

kivetendő pártolás javaslata mögött a nemesi adómentesség
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kétségbevonása, a közteherviselés gondolata rejlett. A vita arról, hogy 

minek az irányában épüljön ki az új színház műsora (a francia romantika 

életerős valóságábrázolása vagy a német érzelgősség), megint csak 

többet hordozott: elfogadja-e a színházi gyakorlat V. Hugo híres tételét, 

miszerint a romantika nem más, mint szabadelvűség a művészetben - 

amelyet már csupán lépések választanak el a politikai szabadelvűségtől. 

Abban a kérdésben pedig, hogy képessé lesznek-e valódi együttessé 

formálódni azok, akik a maguk vándortársulatánál sztárok voltak, 

valójában a művészet respublikájáról volt szó: arról, hogy a színpadon 

nem számít származás, rang, korábbi érdem, hanem csupán - akár az 

irodalomban - a tehetség és a pillanatnyi teljesítmény szab értékrendet; s 

ez a gondolat is fontos társadalmi és politikai következtetése a kornak. 

Nem véletlen tehát, hogy Kossuth Pesti Hírlapjának már első számában 

(1841. jan. 2.) leszögezte a T-szignó alatt író Toldy Ferenc, hogy "...a 

színház nálunk nemzeti s ezért szent tárgy, valamint minden, ami a 

nemzeti nyelv és érzelmek kifejezésére, erősítésére szolgál." Ám 

meggyőződése az is, hogy a színügynek ez a megnövekedett szerepe 

közéleti viszonyaink elmaradottságának szükségszerű következménye.11

Nem kis feladat állt az intézmény előtt, amely a nemzeti színházi 

eszme megvalósítását tűzte ki céljául azon a Pest-Budán, ahol 1812 óta 

működött Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb német színháza, a 

Hamburgtól Nagyszebenig terjedő nyelvterület egészéről érkező 

műsorral, neves vendégszínészekkel és vendégénekesekkel, erős 

színjátékhagyományokkal, kialakult közönségkapcsolatokkal.12 A német 

színház nagy apparátusa mellett "készen kapta a nyelve és irodalma által 

európai hírű nemzet eredeti és fordított drámairodalmát. Neki nem 

kellett új drámaíró erőket nevelni, dédelgetni, midőn a szomszéd nemzet 

kitűnőségeinek műveiben válogathatott."13 Ilyen lehetőségek mellett is 

sok szakmai és vezetési nehézséggel küszködött a német színház, s az is
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igaz, hogy színvonalban, műsorban és stílusban nagy végleteket 

egyesített a bűvészmutatványoktól Shakespeare-ig,14 de az az egyoldalú 

életképi megítélése, amely a sekélyes, ízlésromboló művészetére 

vonatkozó gúnyos vagy szatirikus célzások feltűnően nagy számában 

kimutatható, nem objektív értékelés sokkal inkább műfaji 

megnyilvánulása a reformkor tipikus kultúrafelfogásának, amely minden 

elé helyezve a nemzeti mellett foglal állást (Frankenburg "chinai"

színházán kívül Nagy Ignácz: Színpadi kalandok /Művészeti életkép/ - 

PD 1844. II. 25. sz.; Fribeisz: Időtöltés a pesti német színházban 

/Fővárosi életkép/ - PD 1845. II. 35. sz.). Ezt igazolja Bajza is 

Szózatában: "Nem kicsiny közöttünk azoknak száma is, kik 

hazafiútlanságokat művészet szeretetével palástolják; német 

színházakba járnak magyar létökre, mert, úgy mondanak, ott a művészet 

a tökély magasabb fokán áll. Nem volna ugyan nehéz megmutogatni, 

hogy jelenleg budapesti német színházaink művészi tekintetben alig, 

vagy ha igen, kevéssel állanak fellebb a magyarnál: de okoskodásnak a 

fajulni induló saját szofisztikái okoskodását leszen kénytelen ellenébe 

tenni, hogy valahogyan igazolja állítását, mert az önigazolást ott, hol a 

vád hazafiútlanság, még a fajult is becsületbeli dolognak tartandja."15

Fribeisz életképe azon kívül, hogy ítéletet mond "az 

erkölcsnemesítő (?) érzésfinomító (?) bohózatok ezen fészké"-ről, 

valóságos programbeszédet tartalmaz a magyar színház mellett. Azt, 

hogy a közönségből hiányoznak a magyar arisztokrácia és polgárság 

képviselői, az írás hőse a következőkkel magyarázza: "Létesülvén 

magyar színház, az előbbiek, csupa hazafiui kötelességből is, ott 

válténak maguknak páholyt, ám azért a német színházban sem 

nélkülözték ezt. Később országos pártfogás által nagyobb előszeretetre 

képesített magyar színészeink buzgósága, az igazgatóság lelkes 

iparkodása, emelni kezdé a gyönge nemzeti intézet hitelét, s úgy lön,
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hogy nagyjaink lassanként elszokván a német színháztól, mindinkább 

kezdék látogatni a nemzetit, és most, ha mindjárt a legszigorúbban 

vesszük is, kellemes időtöltést egyedül itt élvezhetvén, amattól egészen 

elpártoltak, maguk után vonván a polgárokat is, kik megértve a kor 

szavát, szinte ébredni kezdenek, s nem elégszenek meg a puszta címmel, 

hogy ők magyarok, hanem testtel, lélekkel azok is akarván lenni, a 

nemzeti színházat derekasan kezdik pártolni."

Mert ha nem is a Széchenyi megálmodta méltó helyen, de 1837. 

aug. 22-én megnyílt a fővárosi magyar játékszínt megvalósító Pesti 

Magyar Színház, amelyet elnevezése ellenére az ország az első 

pillanattól kezdve a nemzet színházának tekintett. Ezzel a Magyar Tudós 

Társaság után másodízben sikerült valóra váltani a társadalmi osztályok 

fölötti nemzeti összefogás, a kulturális érdekegyesítés eszméjét, 

bizonyítva, hogy a magyar nyelv jogaiért vívott harcban olyanok is 

együttműködhettek, akik a polgárosodás, a társadalmi haladás 

kérdésében egyébként eltérő nézeteket vallottak. A telket ajándékozó 

Grassalkovich Antal herceg és az arisztokrácia éppúgy adakozott, mint a 

vármegyék és a városok törvényhatóságai, a nemesi közbirtokosság és a 

diákság testületéi, a mesteremberek vagy a két kezük munkáját felajánló 

napszámosok.16

Természeténél fogva nagyon gyakran szúr a műfaj egy-egy életképi 

figura megszólaltatásával azokon, akik a nemesi adómentesség falán 

ütött rést rettegnek a XLIV/1840. törvénycikkben, mondván, hogy talán 

sohasem fogják átlépni a színház küszöbét, de nem egyszer szolgálja az 

életkép a nemzeti önbecsülés és összefogás tettekben megnyilvánuló 

értékeinek gondolatát is. Garay írásában (A' jelenkori társalkodás 

világábul I. Magyar játékszín - T 1836. 97. sz.) az épülő színház előtt 

urak vitatkoznak arról, hogy lesz-e egyáltalán magyar játékszín. Közben 

a hajdú megszólítja az egyik munkást, mert az nem tartozik az
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építkezésen dolgozók közé. Ezt a választ kapja: "Vagy igen, hajdú uram; 

csak a' béresek közé nem. Én gazdag nem vagyok, pénzt a színház

építésre nem adhatok; de megáldott az isten egészséggel s tíz körömmel; 

megengedi tehát uram, hogy feleségemmel két hétig itt dolgozzam."

Bizonyára volt abban valami célzatosság, hogy írását nemzeti 

életképnek jegyezte Szigligeti (Rónafi, magyar színész /Nemzeti 

életkép/ - PD 1844. II. 3. sz.). A romantikus vonásokkal rajzolt történet 

hőse nemesi származású, jó nevelést kapott fiatalember, de mióta 

színésznek állt, szülei kitagadták, barátai elfordultak tőle. Az éhségtől 

folyton sápadt, beesett arcú Rónafi utolsó eszközként átalussza az ebéd 

idejét. Almában egy gróf felajánlja neki segítségét: "...ha kedved volna a 

német színházhoz szegődni, áldoznék érted valamit; te németül úgy 

beszélsz, mint magyarul, taníttatnálak is, s igy idővel jó statista-vezér 

válhatnék belőled." Rónafi hazafiúi meggyőződéssel mond nemet: "A 

színészet nemcsak mulat, hanem hat is, nemzetiségünk szivébe gyilkos 

tőrt nem döfök soha."17 A gróf mégis ad neki valamit: négy számot, 

hogy tegye meg azokat szerencsejátékon. Hiába lesz azonban 

quatemója, az éhségtől összeesik, és meghal.

A nemzeti és az általános emberi érzelmekre építő történet ugyan itt 

ér véget, de az életképhez hozzátartozik a befejezés is: "Ezen quatemo 

után több évvel, 1837-ben a jelenlegi nemzeti színház nyílt meg, s négy 

pesti magyar színész vágtatott bérkocsiban a váczi temető felé, régi jó 

kenyeres, vagy is kenyértelen pajtásuk, szeretett Rónafijok sírját 

látogatni. A magyar színészet is közelebb haladott néhány lépéssel a 

belvároshoz, a Beleznay-kerttől majdnem a szegletig; de hogy egészen a 

Dunapartig jusson, nem kell quintemora vámunk." Szigligeti - Vahottal 

szemben, aki a részvényes társaság érdekeit szolgáló műsorszerkezet és 

az eredeti magyar drámák csekély száma elé helyezve éppen a méltatlan
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optimista azkörülményeket látja a legfőbb problémának18 

ideiglenességet illetően.
Nagy Ignácot is foglalkoztatta a színház ügye, s a német társulatok 

mellett a jobbítás igényével megfogalmazott gúnyos célzásai elérték a 

magyar színházat is. A szándéka szerint jellemzőnek felfogott magyar 

színészsors életképi ábrázolása három felvonásban, elő- és utójátékkal 

A' művésznő című írása (A 1842. 20. sz.) abban a tudatban, "hogy a'

magyar művész és művésznő nemcsak az egyszerű 's mosolygó 

igazságot, hanem a' legszigorúbb bírálatot és gáncsot is valódi nemzeti 

elszántsággal szokta eltűrni." Van is része valamennyiben a pályakép 

alapján, amelyet a kocsmától, a vándorszínész-társulatok Thália- 

templomától19 a fényen, a csillogáson át a temetőig rajzol az író. Sőt 

tovább, mert ezzel zárja az utójátékot: "Végnapjaiban segély nélkül, 

ínséggel küzdött, 's csak halála rázta föl iránta ismét a' közrészvétet. 

Sírjára márványt emelnek hajdani tisztelői, kik nyomorát egyetlen falat 

kenyérrel sem enyhíték; a' hírlapok magasztos hangon tudatják e' 

veszteséget a' két magyar hazával, 

összecsapódnak a' művésznő fölött a' feledékenység' tengerének 

hullámai!"

és és azután örökre

Idegenség és eredetiség

A színház világából visszatérve az irodalmi életet tárgyazó 

életképekhez feltűnő, hogy a környezetükből a művészet által kitűnni 

akarók, a divatból írók és a divatírók mellett nem kevésbé foglalkoztatja 

a szerzőket az a jelenség, amelynek célba vétele a nemzeti öntudatot kéri 

számon a felsőbb körökben. A "nálunk csak az bír beccsel, ami idegen 

és külföldi"-beidegződést még a divatmajmolásnál is kritikusabban ítélik 

meg, ezzel magyarázható Nagy Ignácnak a főúri estélyen megörökített 

jelenete (Kiss Pál: Budapesti séták XI. - É 1846. 15. sz.). Egy négylovas
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hintón érkező úrnak tetszik meg az elhangzó ének, és az író világosítja 

fel arról, hogy az a Szózat. A kérdésre, hogy ki írta, megdöbbenve 

mondja ki Vörösmarty nevét. "Ah? Igen jó zene, nem is tudtam, hogy 

Vörösmarty nevű zeneszerzőnk is van!" - csattan a poén. Hasonlóak az 

utalásai a Szúnyogok című sorozatában is (Fürdői képecskék 11. 

Társalgás - É 1847. 15. sz.), ahol a német könyvet olvasó "szellemdús 

fiatal kisasszony" és a "lelkes úrfi" nem tudják ugyan, hogy a Szigligetit 

Vörösmarty írta-e, de abban biztosak, hogy a Petőfi az ő műve.

Nagyon érthető, hogy a nemzetté válás és a nemzeti irodalom 

kialakulásának folyamatában, az irodalom önszemléletének alapvető 

változásai idején markánsan jelentkezik - az előzővel összefüggésben - 

az idegen értékek átvételével, az idegen minták másolásával kapcsolatos 

jelenségek bírálata az életképekben. A variációk pedig az elejtett 

kiszólásoktól, a keresett hasonlatoktól a stílusparódiákon keresztül a

különbözőszámban,komoly elmélkedésekig mennek 

hangvétellel, témától, sőt megjelenési helytől is függetlenül. Ez utóbbi

nagy

szempontból érdekes, hogy még az ismert ízlésiránnyal rendelkező 

Honderű is helyet ad olyan parodisztikus elemeket is tartalmazó írásnak, 

amely a válogatás nélkül átvett természetellenes finomkodás és 

szenvelgés stílusát gúnyolja ki (Pityefoki: Házassági kaland - H 1846. 

14. sz.). Ennek egyik betétjében a 27 éves szende szűz és a "sóhajos 

Byroni alak", Ede úrfi egymásra találásában gyönyörködik az író: "Oh 

mi szép volt látni az andalgó párt a fák' árnyaiban bolyongva, ajkaikról 

lelesni az első gerjedező szerelem' ömledezését, az esdő vágy költői 

kínját Edvard' holdvilágképén, ennek megfelelően Eulália' arczán a 

betanult szendeséget, a reményt adó szerelem' édeskínos mosolyával, a 

Sand György úrnő' regényéből merített szemérempírt a halványérdekes 

vonások' kölcsönzött bíbora fölött." Élesebb az utalás Tóbiásy írásában 

(Tölper Kleofás - Ha 1847. 37. sz.), mert az ő szerelmes fűzfapoétája
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egyenesen Kazinczy Gábortól, Vas Gerebentől, Kolmártól és Kuthytól 

tanult meg stilizálni.

Különleges helyet foglalnak el ebben a témacsoportban Pákh 

Albert (Kaján Ábel néven írt) humoros irodalmi életképei. A' 

honszerelmesek vagyis Ignácz és Konstanczia (É - 1847. II. 1-3. sz.) 

alakjai "a lánglobbanású haza" divatlapjainak frazeológiájában 

érintkeznek egymással, s eddig megy el szerelmük. A már említett A' 

sipládás fia... a korabeli irodalmi jelenségek és személyiségek paródiáját 

adja. Még önmagát is megfricskázza az "egy ismeretlen egyéniség" által 

1890-ben szerzett történetének indításában, amikor író-hőse, Hondery 

Ákos, aki " épen kéz alatt levő regényének kifejlési stádiumán vala, 's á 

regényhősök bonyolódásaiba úgy belebonyolult maga is, hogy nyakába 

borult volna annak, a' ki hamarjában kezébe adta volna gomolyaga 

irányfonalát", elkeseredésében rágyújtott a pipájára, "...e' készületet ő a' 

nem régiben Csokonaihoz tért magyar Beranger hátrahagyott holmijának 

eladásakor szerezte drága pénzen. Igen! a' kezében levő pipából hajdan 

Petőfi szívott, igen! az ujjai között kígyózó szárat kárpáti 

vándorlásaiban hajdan ő szerezte. És azért legkedvesebb Ákos urnák 

ezen pipa. - Neveli érdekét még az is, hogy volt tulajdonosának kortársa, 
a' —a' 'kebeldús' Kaján Ábel (a' ki jelenleg pálinkát főz álnév alatt 

Árvában) is szippantgatott belőle néha-néha a' jobb időkben, midőn még 

egymás társaságában töltögettek üres órákat és üres pipákat."

A fiatal óriás /Magyar titkok vagyis hazai rejtelem/ (É - 1846. 24. 

sz.) is paródia - a divatos beszélyek stílusát bírálja és mondat véleményt 

íróiról a kor olvasójával.

Számos utalást találhatunk az életképekben a Sue (és a Nagy Ignác) 

hatása alatt kialakult mysterekre, illetve a szélsőséges romantika harsány 

színeinek a hazai viszonyok között idegennek, természetellenesnek ható 

térhódítására. Még a Magyar titkok szerzője is felszólal a jelenség ellen,
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amikor szobalány és cseléd hőseinek történetét - hogy küzdötték le a 

szemetes, sáros Háromdob utcában az őket elválasztó tócsa-akadályt - 

írja le azon "modorban, mellyben Sue Jenő 'Örök zsidó' czimű legújabb 

regénye, bizonyos dagályos iskola nem csekély örömére, Íratott." (Nagy 

Ignácz: Lélia és Trenmor /Szívbéli életkép/ - PD 1844. II. 11. sz.)

De ami érdekesebb, hogy vele szemben a sajátos eszközökön kívül 

(pl. torz forma használata a torz jelenség ellen) komoly elmélkedő 

formában is helyet kapnak a legkorszerűbb irodalmi programok ebben a 

műfajban. így az új eredetiségprogram, az eredeti életanyag sablonok 

nélkül való ábrázolása, a magyar élet jellemző problémáinak beengedése 

az elbeszélő irodalomba, a valóságábrázolás igénye.

Szabó Dávid írásában (Divat-regények - Ra 1837. 10. sz.) egy 

fiatal, művelt társaság tagjai vitatkoznak szenvedélyesen. Az egyik "az 

új divatszerű romantica' védelmére" annak hatni akaró és fenséges 

jegyeit említi, a másik nem ért vele egyet: "Megkapja ugyan eleinte az 

olvasót, de ha jőnek egymás után az őrület rettentő kitörései, az 

erőszakos meggyalázások, a' vesztőhelyek, hohérpallos, kinpad, 

elundorítnak; fönség sincs benne, mert emeli-e az embert a' sok 

iszonyatosság, rondaság, mellyekben az író bujálkodik? valószínűség 

sincs benne, mi a' költészetben lényeges volna." Mások is meg akarják 

győzni a francia romantikáért lelkesedőt, s a magyar regény szebb 

irányait, az Abafit és a Bélteky-házat hozzák fel ellenpéldának. Ez 

utóbbiról mondja az egyik: "Nagy becsű e' könyv azért, mert a' történet 

nem ábránd-világból, vagy a' holdból van lehozva czikomyás 

epedezésekkel, a' mellyekhez szokott olvasót - mint a' derék szerző 

mondja ideje már a' fellegekből leköltöztetni. A' mindennapi társasélet' 

körében foly a' történet; de nem sanyarú Ínség' szemete közt, vagy épen 

a' czégéres erkölcstelenség' tanyáiban, hol a' dolog' egy részét talán 

hagyta volna történni egy franczia regényíró."
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Ugyanerről az irodalmi elvről beszél Pákh Albert is a Fiatal 

óriásában, csak ő a fonák oldali megközelítésnek megfelelően iróniával. 

Az olvasó szájába adja a kor íróira vonatkozó szavakat: "Jól teszik, ha 

minél több uj és frappant helyzeteket, ha soha nem látott jellemeket és 

soha nem hallott dolgokat teremtenek. Bölcsek, hogy erejük utolsó 

megfeszítésével is eredetiek akarnak lenni. [...] 'S akár mit beszél és 

gondol b. Eötvös József, hogy á magyar népnek illy 

érzéscsiklandozásokra még szüksége nincs: én azt kiáltom több rokon 

érzelmüekkel együtt, hogy van! hogy a' magyar közönség is elvesztette 

immár ama könnyűszerrel is megindítható szűziességét. - Hogy szegény 

a' magyar élet és kevés benne a' felhasználható tárgy és alak? igaz. De 

épen azért kell költögetnünk szabadon, minden tartózkodás nélkül 

színpadokat, és teremtgetnünk bele annyi exoticus személyt, a' mennyit 

csak megbirunk. - Az igazsághoz és valószínűséghez nekünk minél 

kevesebb közünk van."

A fővárosi életképeket bemutató fejezetben már volt szó arról, 

miért használhatta fel a lélektani hitelességre és a realitásigényre 

törekvő prózairodalom a szélsőséges romantika eszközeit. Jó példa a 

romantikus ábrázolásmódon realizmust értő felfogásra Pongrácz Lajos: 

Zsellér leánya című "jogi beszélye" (ME 1843. 5. füzet). A "minden 

valódi ember érző szívére" apelláló, megoldásában jellegzetesen 

romantikus történetet ezzel vezeti be a szerző: "Korunk már eszményileg 

kiszerette magát, a schilleri ideálok rózsakora elvirult, s azt goethei 

valódiság napjai váltották fel. A tündérregényekre már ki sem hisz, sem 

aranyhajú lányaira; de igen a történetiekre s valódilag létezőkre, habár 

ördögök is volnának. Közéletben és irodalomban egyaránt ütött ki ez 

eszmék lázadása, fellázadása a valóságnak az ideál ellenében. [...] Ott és 

itt csak a hihetőnek, a valónak hisznek. Minthogy pedig a literatura nem 

egyéb, mint nyilatkozata, visszhangja az életnek, így balgaságnak
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tartanók irodalmunk növényházából száműzni az olyféle növényeket, 

melyek az élet mezején tenyésznek..."

(Még állatgenrekép-formában is jelentkezik az idegen minták 

utánzásának bírálata. Nagy Ignác az előítéletektől és az apai 

zsarnokságtól elválasztott kos úrfi és kecske kisasszony tragikus 

szerelmi történetében /Tyukodi: Kos úr szívbajai - A 1842. 41-43. sz./ a 

szentimentális német regények szatíráját adja.)

A különböző irodalmi jelenségek ellen vagy mellett állást foglaló 

életkép természetesen önmagát is vizsgálja, s ha kell, önmagával 
szemben is kíméletlen. Éppen az a lap, amely nyíltan vállalva esztétikai 

programját címéül választotta a műfajt, szólal fel először az életképírás 

torz méreteket öltött divatja ellen (É 1845. 10. sz.), amely már valóságos 

"cholera morbus", és az olvasóban "émelygést és gyomorcsikarást" 

okoz. Figyelmeztet, hogy az írók a könnyebbik végénél fogják meg a 

dolgot, amikor a hídfőnél, a csapszékekben, a zsibvásáron vagy a 

kávéházban látott-hallott jeleneteket firkantják le sebtiben, 

pipadohány elszívása alatt", s árasztják el velük a lapokat.

Hamarosan megtörténik a leszámolás is a műfajjal - s nagyon 

természetes, hogy életképben (Frescofi Tihamér: Nincs többé! /fővárosi 
ffescokép/ - É 1845. II. 16. sz.). A szerző azt az elsősorban a francia 

folyóiratokból átvett mintát viszi végletekig, amely kész fametszetekhez 

közöl szöveget. Hogy a lapokat sem menti fel a járvány elterjesztésének 

vádja alól, azt bizonyítják az írás megszületésének előzményei. A 

szerzőnek egy közös esti séta alkalmával tett kijelentése - "milly setét az 

éj!" - ugyanis ezt váltotta ki a szerkesztőből: "Lelkem barátom, ön most 

olly roppant elmésséget mondott, hogy fényesen bizonyitá, mikép 

egyenesen fővárosi fresco-képek Írására született. Baráti érzelmeiből 's 

a' tiszteletdíjra nemesen resignáló vonzalmától remélem, hogy ön lapom 

számára illy megböcsülhetlen irodalmi kincset fog készíteni."

"egy
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Megegyeztek, s hamarosan el is készült "arszlána...a' fővárosi 

frescoknak" a Länderer úr nyomdájából hasznavehetetlen régi lomként 

kikerült fametszetekhez. Van hőse is, aki a képrengeteg által vezettetve 

teszi sétáját a fővárosban, jegyzi azok mellé az észrevételeit, és cseveg 

az olvasóval: "Azt méltóztatik a' nyájas olvasó talán gondolni, hogy 

mindez nem érdekes, sőt valamennyire unalmasnak is mondható! 

Boldog Isten, hiszen képes fővárosi ffesco-képet Írunk, miben nem a' 

gondolatok szülik a' képeket, hanem a' képek a' gondolatokat 's lehet-e 

ezután valami jobbat vagy mulattatóbbat kívánni. Méltóztassanak tehát 

megnyugodni a' sors engesztelhetlen végzésében, melly e' frescot önökre 

mérte, hiszen nem olly shakespearei fátum ez, mint az itt látható tőr és 

méregcsésze a' ffesco-fej alatt, mellyről örömest szeretők elmondani: 

'nincs többé' - üres fej!" Sok a kép, kevés a szöveg, de erre talán 

magyarázatot ad egy az utolsók közül: "Ezután (itt kép!) honi szivart 

gyujta meg hősünk Szentkirályi gyárából 's kedélyesen füstölgetvén azt, 

azon lélekemelő meggyőződéssel végzé be fővárosi sétáját, hogy ma 

már eleget tön a' hon boldogságának 's derűjének előmozdítására 's 

egyik kezével fejét vakarván, a' másikkal zsebét tapogatván, e' kettős 

üresség fölötti édes megnyugvással susogá: 'nincs többé' - rám szükség!" 

Az olvasót pedig az menti meg a továbbiaktól, hogy "Nincs többé!" - 

tudniillik kép.

Másféle szempontból kerül önmaga középpontjába a műfaj Nagy 

Ignácnál (Zajtay: Zajtay /Életkép/ -A 1843. II. 4. füzet), aki 

életképsorozatát lezáró írásában önmagát mint életképírót és képeit, 

elsősorban azok javító célzatosságát értékeli. Hogy a végén mégis 

számvetés és a műfajjal történő leszámolás lesz belőle, annak az 

életképbe beépített álma az oka. Ebben ugyanis vele számol le véresen 

egy egész tömeg, mindazok a varrólányok, művésznők, orvosok, 

mészárosok, háziurak, családfők stb., akik a sorozat torzképeinek
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alakjaiban önmagukat vélik felfedezni. Ő pedig a szörnyű rémálom 

tanulságaként örökre lemond a jobbítás szándékával készült életképek 

írásáról.

Az ismerősség körének kitágítása

Természetesen a két évtized irodalmi élete annál sokkal 

bonyolultabb, összefüggéseiben mélyebb és sokrétűbb, mint ahogyan 

arra a jelenségek szintjén az idézett életképek utalnak. A műfaj 

esztétikailag nem is törekszik többre, mint néhány vonással vázolni a 

megcélzott tárgyat (pl. korabeli művészeti életünket átfogóan: Fellegi 

Jordan: Olympi titkok, vagy a regeistenek és a magyar - PD 1846. 24-25. 

sz.), ennél azonban fontosabb a társadalmi igényt kielégítő szerepe. A 

kor képzőművészetének ismerője, Lyka Károly "a festőműhelyekből 

lassacskán elészerénykedő ", majd a 30-as évektől egyre jelentősebbé 

váló életképnek ezt a szerepét a következőkben látja: "E tárgyak, 

jelenetek, alakok a festői szándékon túl egyéb figyelemre méltót is 

tartalmaztak, s ez az egyéb figyelemre méltó elem volt az, amely a 

közönséget a képekhez vonzotta. A polgárság s általában a városi 

közönség elenyésző kivétellel teljesen tájékozatlan volt egy életkép 

művészi értéke dolgában, azonban hivatottnak érezte magát megítélni, 

vajon az ebédlő tót parasztfiú csakugyan olyan ruhában van-e, 

amilyenben őt a felvidéken látták, vajon a rablóknak eléggé kriminális 

az ábrázata, a menyasszony oly szende-e, amilyennek egy jó polgári 

családból való menyasszonynak lennie illik, az öltöztető szobalány 

eléggé fitos-e, a lantoló nő átszellemült ábrázatú, a cigánypurdé eléggé 

barna és rongyos-e. Ily külsőségek révén ébredezett lassankint az 

életkép iránt való érdeklődés a közönségben, amelynek Pest-Budán csak 

1840-től kezdve volt módjában a képeket rendszeres kiállításokon 

egymással összehasonlítgatni, művészeti ismeretei azonban még sokáig
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fogyatékosak maradtak, mert a behatóbb művészeti irodalom, nevelés, 

iskolázás még csak igen szerény kísérletig jutott el."20 Egybehangzanak 

ezekkel az észrevételekkel Fábry Anna gondolatai is a műfaj szerepéről 

Jókai Magyarországán, amikor így fogalmaz: "Az életkép (nemcsak az 

irodalomban) a mindennapi futó benyomások rendszerezésével és új - 

megszerkesztett - elrendezésével nemcsak új társadalmi ismereteket, sőt 

tudást kínált, hanem az ismerősség és hozzáértés körének kitágítására is 

vállalkozott. Az életképíró, amikor olvasója elé állít egy háziurat, 

lapszerkesztőt vagy tejesasszonyt, egy közös világ virtuális körvonalait 

segít meghúzni - tájékoztat és szempontokat ad a saját élethelyzet 

megértéséhez és viszonyításához."21

A kultúra polgárosodásának és demokratizálódásának korában, az 

irodalmi életben bekövetkezett változások idején fellépő műfaj - mind a 

jelenségeket megragadó és ábrázoló, mind állást foglaló szándéka 

tekintetében - különös kétarcúságot mutat. Egyfelől kétségtelen, hogy a 

kor által megfogalmazott társadalmi igényeket olyan szerepvállalással 

igyekezett kielégíteni, amellyel támogatója lett haladó politikai és 

programoknak,

problémafelvetésekben küszködött képviselőinek társadalmi korlátáival, 

illetve a konvenciókkal. Különösen feltűnő ez az ellentmondás az újként 

jelentkezők, az irodalmi életbe bekerülni szándékozók megítélése terén. 

Megkerülhetetlen irodalompolitikai kérdése a kornak a céhbeliség 

igényének hangsúlyozása, a szakma határainak kijelölése a 

dilettantizmussal szemben; de az, hogy az életkép a befelé igyekvők 

jelentős részét dilettánsnak ítéli, ellentmond az oly gyakran 

hangsúlyozott elveknek, a demokratizmusnak, a nyilvánosságnak, annak 

a gyakorlatnak, hogy nem a korábbi érdem, hanem a pillanatnyi 

teljesítmény lehet csak értékmérő.

művelődési másfelől viszont fontos

pb/ú’tc?

V'O'

% 7
&



168

Ez az ellentmondásosság elég határozottan megmutatkozik abban a 

meglehetősen antidemokratikus hozzáállásban is, amely a társasági élet 

hagyományos és újabb értékeit félti a minden rétegre kiterjedő, 

megfékezhetetlennek ábrázolt divatkövetés következményeitől, attól a 

veszélytől, amelyet a társasági élet és a művelődés kialakuló formáihoz 

való hozzáférés lehetősége jelent. Minél szélesebbre nyitódik a kör, a 

társadalmi hierarchia minél alacsonyabb szintjein jelennek meg 

ugyanazok a formák, annál szatirikusabb az ábrázolási mód, annál 

élesebb a gúny hangja.

Kétarcúsága ellenére mégis sokat tesz a műfaj a kulturális életet 

tárgyazó témacsoportban az irodalom, a művészet belügyeit érintő 

kérdéseken túl is: bizonyosfajta tudást, ismereteket, a beavatottság 

érzését kínálja a széles olvasóközönségnek arról a világról, amely eddig 

csak egy nagyon szűk kör számára volt ismerős.
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Alföldi életképek

Az alföld felértékelődése az irodalomban

Fekete Jánosnak a Fellegi Jordán néven megjelent írásában 

(Olymp i titkok) a múzsáknak a magyarországi művészetek helyzetére 

vonatkozó jelentése után a zsiványok nemtője veszi át a szót, s beszél 

Sobriról, Zöld Marciról, Angyal Bandiról, Becskerekiről, "kiktől a nép 

életökben nem igen félt, azon hiedelemben lévén, hogy azok a 

szegénység nemtői; kiket, ha sorsuk elérte, sirva kisér a nép a bitóhoz, 

haláluk után poesisbe fölvesz, s a piaczi gyékényről - melly a népnek 

egyedüli szépliteraturai könyvtára - vásárolt dalokban halhatatlanig s 

mig egy Hunyadiról, Zrinyiről mitsem tud: minden zsiványt ujján 

számlál el."

1835-ben egy, a Rajzolatokban megjelent Zöld Marci-történettel az 

eddig piaci gyékényen halhatatlanított világ bevonul az irodalomba 

(Gaal József: Haramiacsók - 47. sz.). Maga a betyár-alak nem újként, de 

- egyrészt a magyar irodalomra ható külföldi romantika nemzeti 

jellegűvé válásával, másrészt a naiv népi realizmus alkotási elveinek 

kibontakozásával - megváltozott jelleggel.1 Itt a jóképű, férfias betyár, 

akit a környék csak "hortobágyi úrfmak" emleget, a büszke és öntudatos 

igazságosztó. "A' hortobágyi puszta az én jószágom, hitem szerint pedig 

minden ur köteles védni alattvalóit, 's ki e' földet tapodja, az én 

jobbágyom" - mondja magáról, és igazságos dézsmát szed nagyúri 

jobbágyaitól.

Gaal Zöld Marci tárgyú anekdotikus életképeinek fő forrásaiul a 

szájhagyomány és a ponyvatermékek jelölhetőek meg,2 amelyekben a 

"társadalmi intézmények által meg nem bilincselt teljes szabadság 

képzete idézte elő azt a csodálatot, amit a nép e szabadság tulajdonosa: a 

betyár iránt érzett. E csodálat hatása alatt háttérbe szorult a gonosztevő,
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s kiemelkedett az ember, ki félelmetes, halálmegvető bátorsággal szállt 

szembe a szabadságért az emberi társadalom közösségével, a 

hatalommal."3

Dömötör Sándor szerint a betyárromantika egy szellemi 

megmozdulás jele, amelynek legfontosabb alkotóeleme a törvényellenes 

tényeknek az általános emberi jogok megérzésén keresztül való 

megítélhetősége a XVIII. századtól. "Egész Európa szellemi életét lázas, 

forradalmi mozgalomba hozta az emberi közösségből kiemelkedő 

Egyén, mely döngetni kezdte a társadalom szilárdnak hitt falait: 

megindult a klasszicizmus és a romanticizmus nagy harca."4 A művészi 

ábrázolás kedveltjei pedig a törvényes társadalmi osztályok helyett a 

törvénytelenek lettek, mert a romantika felfogása szerint nem a tett, 

hanem a tett alapjául szolgáló érzés adja meg az erkölcsi értéket. 

Dömötör Sándor Horváth Jánosra hivatkozik a továbbiakban: a 

romantika megkövetelte hazaiságról és népiességről beszél, amelyből 

kifejlődött a nemzeti költészet a különböző népek jelleme és idoma 

szerint s a kor ihletése után, hiszen ez lehet az oka annak, hogy a magyar 

lélek "a betyárromantika népies formájában talált teljesen magyaros 

kielégítésre."5

Nem csupán a magyar írók ábrázolják gyakran a hőssé előlépett 

pusztai rablót, a betyárt. Az egzotikumokat mohó érdeklődéssel olvasó 

német közönségnek Lenau, Karl Beck, Stifter (Normann, Schütte, 

Woenig, Pitawall stb.) népszerűsítette a magyar elemeket, s rajtuk kívül 

még sokan, akik a magyar érdekességek iránti lelkesedésükben ragadtak 

tollat, vagy pedig jó jövedelemre számítottak a divatos téma 

feldolgozásában.6

Mert a korban divatot jelentettek az első képek az alföldi tájról, a 

puszta lakóiról, növény- és állatvilágáról. A friss, élményszerű utazási 

beszámolók, az életszerű leírások, a realisztikus elemekben bővelkedő
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rajzok felkeltették az érdeklődést a síkság iránt. Az ország egyes 

tájainak

a kiválása a többi közül, a magyar irodalmi tájeszmény újrafogalmazása 

része volt annak a jelenségnek, amely a reformkor évtizedeiben óriási 

hatást gyakorolt a közgondolkozásra: társadalmi igénnyé vált a hon- és 

népismeret.

Az ország tudományos igényű leírásában inspiráló szerepet 

játszottak a külföldi utazók művei, a főurak (Teleki Domokos, 

Batthyány Vince) hazai útikönyvei, de főleg az írók, Kazinczy, Erdélyi, 

Vahot és Petőfi színes útiképei. Az 1830-as-40-es években virágzó 

műfajnak sokat köszönhet a magyar népismeret is, hiszen az útirajzok 

többségében szó esett tájnyelvről, népszokásokról, viseletekről s a 

népélet egyéb részleteiről. Leíró statisztikai és történeti szemléletű 

etnográfiai munkák sora jelent meg néhány évtized alatt,7 táj- és 

népismertetések, magyar és nemzetiségi tárgyú néprajzi közlemények 

kaptak helyet a Tudományos Gyűjteményben, s ilyen témájú 

olvasmányos cikkeket közölt a Hasznos Mulatságok, a Társalkodó, 

valamint a Regélő is. 1846-47-ben kiadták az első magyar honismereti 

folyóiratnak tekinthető vállalkozást Vahot Imre és Luczenbacher János 

szerkesztésében Magyarföld és népei eredeti képekben címmel, 

amelynek előszavában a kor legtekintélyesebb statisztikusa, Fényes Elek 

jelölte meg a célt: az ország népeit, tájait, történeteit, műemlékeit 

ismertetve a honszeretetet ápolni. A folyóirat népszerű modorban írt 

cikkei igyekeztek közvetíteni a tudományos kutatással feltárt 

eredményeket is.

A táj- és népismertetések, az útirajzok, útiképek, valamint az 

életképek egymásra hatása következtében gyakran a műfaji határok 

megvonása sem könnyű a kor irodalmában. Természetes közös 

motívuma az írásoknak maga az utazás, amely már jelen van több mint



172

fél évszázaddal korábban Gvadányinak a sokak által tisztelt és szeretett 

történetében. Realisztikus képekkel festettek nótáriusának alföldi 

kalandjai: a felbőszült vad gulyától való megmenekülése, az 

érzékletesen ábrázolt, félelmetes pusztai vihar átvészelése.8 Meg is 

jegyzi Erdélyi János az 1842-ben írt I. Útiképében, miután a jó Zajtay 

által meglátogatott helyeket maga is megnézte: "Imé a költészet szelíd 

hatalma. Nekem mindegy, akár történt valami, akár nem a szegény 

nótáriussal, de varázsszálak kötik ezáltal lelkemet Hortobágy földjéhez, 

s az emlékezet virága, melyet oda költő ültetett, hervadatlan."9 Petőfi 

pedig a XIV. útilevelében írja 1847-ben Zajtárói és Peleskéről: 

"Valahányszor átjöttem e falukon, megemlékeztem a peleskei nótárius 

Nagy-Zajtai Zajtay Istvánról és szerzőjéről, a régi jó Gvadányiról. 

Istenemre, sokért nem adnám, ha én írtam volna a Peleskei nótáriust."10

Az, hogy az alföld miliőjének ábrázolása divat lett az irodalomban, 

többféle okkal magyarázható. A XIX. sz.-i költészet egyik 

legjellemzőbb vonása a természet iránti mély vonzalom, s különösen 

szembetűnő ez a század első felének romantikájában. A magyar 

romantika pedig mint a nemzetiség kifejeződésének szimbólumát 

szemlélte az alföldet. Jancsó Benedek, aki a Koszorú 1885-ös 

évfolyamában cikksorozatban vizsgálta a puszta befolyását a magyar 

költészetre,11 ezzel a megállapítással indítja fejtegetését: "Magyarország 

egyéniségét az alföld alkotja meg: és csakugyan e földön él a magyarság 

zöme. [...] Itt van a magyar nemzetiség, költészet, művészet és 

államalkotó képesség örök életű, soha ki nem apadó forrása." Ugyanez a 

gondolat merül fel Erdélyinél is, amikor népköltészet és táj 

összefüggéséről elmélkedik a már említett útiképében: "Egyébiránt e 

tájon a népköltészet ugyancsak divatos, és amint én tudom, legerősebb 

az egész hazában; a Tisza, az alföld, a síksági zivatarok, a sötét felhők, a 

szegénylegények, a puszta és csárda nem egy dalban énekeltetnek meg.
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Ha Magyarországot, mint rétesnek való tésztát, mikor széle a nyújtásban 

megrongyollott, körültépnők; minden idegen nyelvű népszakadéktól 

tisztán menten maradna egy rész, mely igazán magyar; és e tiszta magyar 

résznek középpontja nem más volna, mint Hevesnek különösen a 

Tiszára eső része. Hogy ez így van, mutatja a földkép. Ide, éppen a 

magyarság középpontjára a külföld divata még be nem tolakodott, itt 

magyar minden, jó és rossz; s ez engem jobban gyönyörködtet, mint 

majommíveltség; jobban, mint a dunántúli civilisatio, melyben semmi 

köszönet, s, mely néz Damaskus felé! Hogy a népköltészet e tájon 

erősebb, mint másutt, annak oka legelőször a tiszta magyarság, továbbá 

a pusztai élettel összekötött szabad élet, hol az ember senkinek nem 

alkalmatlankodik, ha danol..."12

A német írók, költők és utazók szemébe is itt ötlik először a 

tulajdonképpeni "magyarische Ungarn" az ország képének 

alapvonásaként, s itt, a puszták világában, a primitív építkezésű 

falvakban keresik az ősmagyaros életformákat és embertípusokat.13

A pusztai élettel összekapcsolt szabadság és végtelenség képzete 

az, amely meghatározó, műfajokat, formákat is közelítő motívumként 

kínálta a lehetőséget az alföldnek az irodalomban történő 

felmagasztosítására. Gaal József, "az Alföld első lelkes költőapostola",14 

a Haramiacsók után életképsorozatba kezd, amelynek első részében 

önálló tárggyá válik a végtelen puszta képe (Alföldi képek és kalandok 

I. Az Alföld képe - Ra 1836. 10. sz.). Ábrázolásmódja meghatározó 

hatással lesz Petőfi táj szemléletére: itt képiesül először a szabadság 

fogalma - a német költészet "In den Bergen ist die Freiheit"- 

gondolatával szemben - a végtelen pusztává, amely nem veti az ember 

szemére kicsinységét. "De álljon ki az ember egy nyilt sik tájra, hol 

legfeljebb is csak emberi művek magaslanak ki a' sima föllapon, 

tekintsen végig az el nem zárt látkörön, hol semmi sem korlátolja
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lelkének a' végtelenre törő érzelmeit; urnák és szabadnak fogja magát 

érezni méltósága teljében, mert a' föld, melly őt legnemesebb lényének 

nemzé, és táplálja, hosszan terül el alatta, mintegy lábaihoz borulva, a' 

teremtés parancsnokának."
Ez a szabadságfogalom- és kép jelenik meg Petőfi sas

metaforájában,15 III. útilevelének a dicső rónaságot leíró elragadtatott 

soraiban.16 Erdélyi útiképében is megismétlődnek a gondolatok: "A 

magyar jellemzetében egyik fő vonás a szabadságszeretet, s az igaz 

magyar faj a 'Tisza boldog partjai mellé', a síkságra telepedett, holott azt 

jegyzik meg a statistikusok, hogy a szabadság hegyen virágzik. [...] Az a 

nagyság, mely a szem előtt feltárul, sőt kimegy annak határaiból, s 

mintegy a végtelenségbe foly el, lehetlen, hogy a fenséges érzetét fel ne 

támassza kebelünkben."17 Mély fájdalommal átitatva, a nemzetpusztulás 

rémétől fenyegetve, de ugyanebben a képrendszerben tűnik fel az alföld 

Tompa Mihály két, 1850-ben született költeményében, az Alföldi képek 

és a Pusztán címűekben.18

Gaal József már 1836-ban figyelmezteti az első költőt, aki a hegyek 

magasztalása után végre az alföld megéneklésére vállalkozna, hogy 

ehhez a tárgyhoz nem elegendő a "mathissoni lágy érzet, ide egy gazdag 

kebel való", shakespeare-i tűzzel, s hosszan, szenvedélyes meggyőző 

erővel bizonyítja, mennyi a költőiség ebben a tájban. "Hiszen az egész 

vidék 's főleg puszta részei magosabb érzetü lélekben mint egy költői 

gondolat tűnik-föl, mellynek itt, ott, egy nádas mocsár, egy elvágtató 

csikós, egy legelő nyáj, egy magas gémű kút, 's az elkülönzött tanya 

vagy csárda epizódjai. Amott merően űl a' sas, nem messziről egy juhász 

bundájába burkolt ülőparasztnak véli, de felemelkedik lassan, 's mindig 

nevekedő sebességgel szélesre feszíti szárnyait, és felhő magasában 

inkább érzi méltóságát, mert csak ő 's a' nap, melly felé küzd, tüntetik ki 

magokat a' környéken. 'S midőn már a' déli forróság sugarai a' földet
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fölheviték, leszáll a' délibába, ezen sajátszerü tünemény, mellyhez 

hasonlót csak Reggio mutathat a' Fata Morganában, 's a' kelet 

légtünetiben. Ez, mint nemzetünk, olly idegen Európában, 's hajlandó 

lehetne a' magyar vélni, hogy Árpádot követte Asia sivatagjairól a' 

Tiszához."

Jancsó Benedek említett cikkében egyenesen a puszta hatásának 

eredményeiből származtatja a magyar nemzeti jellemet, talaj-, 

táplálkozási- és éghajlati jellemzőkből a természettüneményeknek Petőfi 

és Arany költészetére tett különböző hatását.19

"Az Alföld képe" kapcsán többször merült fel a német költészetnek 

a tárggyal való kapcsolata, amely valamiképpen hatással lehetett a 

magyar irodalmi ábrázolásra is. A nagy fellendülés a német irodalomban 

éppen a 30-as-40-es évekre tehető: a magyar puszta élete és lakói, a 

délibáb, a futóhomok, a pusztai vihar félelmetes, de gyönyörű látványa, 

a festői naplamente és napfelkelte, a pásztortüzek mind költői háttérként 

szolgálták a változatos érzelmeket.20 Dukony Mária idézett tanulmánya 

szerint a korabeli német munkák egy részének közös motívumaként 

jelenik meg, hogy ha valaki először látja életében a pusztát, az első 

pillanatban leikébe markol a fenséges látvány, de mikor tovább 

utaztában is csak a végtelen síkságot látja, valami kényelmetlen, 

nyomasztó érzés nehezedik a kedélyére, tekintete elfárad, megelégeli a 

nagy semmiséget. Náluk a fárasztó végtelenség, az egyhangúság és a 

néptelenség a magyar puszta legtöbbször emlegetett három külső 

tulajdonsága (Hofffnannsegg, Stifter, Löher, Kohl), de Kömer például 

velük szemben megjegyzi, hogy az elhagyatottság érzése csak azt lepheti 

meg, aki a térséget a költői szépségek elől elzárkózva, csak egyhangú 

vadonnak fogja fel. A látvány által létrejött érzelmek kibontakoztatása 

szempontjából egyedülálló Lenau költészete: a széles német irodalmi 

körökben nincs még egy költő, akinek a lelkivilágához a puszta fogalma
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ilyen közel állna. Dukony Mária utal Paul Wertheimer értékelésére, 

miszerint Lenau olyan forrás, amely az Alpok sziklahasadákaiból buzog 

elő, fölötte sápadt holdfény ragyog, mélyen lent pedig az Alföld látható, 

a magyar puszta, halkan susogó nádassal, betyárokkal, tüzes 

cigánylegényekkel, pásztorokkal és rablókkal a csárdában. Rajta kívül 

voltak még mások is, akiknek a gondolatait a romantikus szabadságvágy 

hozta a pusztára, mert azzal nemcsak a táj fogalma fonódott össze 

szemükben, hanem benépesítőinek többé-kevésbé képzeletbeli 

életmódja is (Vilney, H. v. Reder, Treumund, Franki).21

A 30-as években Gaal József nagy érdeme, hogy a polgárosuló 

nagyváros és a vidéki nemesi kúriák mellett, mint a magyar valóságnak 

az előzőekkel egyenrangú életterét, ezt a világot bevitte a modem 

novella- és életkép-irodalomba. Mert hamarosan be is népesülnek az 

alföld tájai tipikus alakokkal, a szegénylegényeken kívül a tanyák 

népével, drótos- és napszámos tótokkal, vándorló diákokkal, bátyus 

zsidókkal, falusi gazdákkal, a csárdák csaplárosaival, tűzrőlpattant 

parasztlányokkal. Az alakok megformálásával, a történeteknek a magyar 

elbeszélés anekdotikus hagyományainak megfelelő alakításával, a 

szereplők megszólaltatásával az életkép a kor művelődési életében egyre 

nagyobb szerepet játszó iránynak, a népiességnek a lehetőségeit mutatta 

fel a prózában is (versben már a 20-as években megjelenik a tematika 

Kisfaludy Károly és Czuczor "népdalaiban").

Említett sorozatában a betyárromantika is anekdotikus formát ölt 

(Alföldi képek és kalandok IV. Hortobágyi éjszaka - Ra 1836. 75. sz.).

Zöld Marci alakjában még annyi romantikus vonás sincs, mint a 

Haramiacsókban itt a furfangos eszű, egészséges humorú 

szegénylegény hozza megalázó helyzetbe a hetvenkedő őrnagyot, s a 

másik két történetének genrealakjai is az anekdota kedvéért formálódtak

meg (A1 drótosok - 15. sz.; Legenda a' szomjas palóczokról - 27. sz.).
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Sok reális mozzanatot, népies elemet, életszerű párbeszédet 

tartalmaz Az úri tehén című humoros "falusi életképe" (PD - 1844. II. 4. 

sz.), amelynek hősét, János gazdát senki sem tudja meggyőzni arról, 

milyen rossz vásárt csinált az uraság majorosától vett úri tehénnel. A 

hosszas viták nem hoznak eredményt:" 'S én mégis azt mondom, hogy a 

vármegyében nincs jobb tehén.' S ezen legbensőbb meggyőződésből 

származott szavai után, talán tovább feleselést elkerülni a kapufélhez 

dűlt János gazda, s kéménynél hatalmasabban füstölt az utczára. Most 

tova bőgés a csorda hazatértét jelenté, János egyszerre kivevé szájából a 

pipát s darab ideig merőn nézve ki, a házajtóban álló feleségéhez 

fordulva aggodalmas hangon szólalt fel: 'De már én is félek, hogy baja 

lesz úri tehenünknek, mert a csordás bőrét hozza haza.

Az író kedvelte az anekdotának megfelelő csattanós befejezéseket a 

poén különböző árnyalatainak kihasználására. A keményfejű, 

meggyőzhetetlen magyar paraszt ebben a lezáró fordulatban legalább 

egy kicsit megrendül hitében, egy másik életképének rokon alakja 

viszont a végsőkig kiélezett helyzetben is rendíthetetlen marad (A 

keresztapa /Alföldi történet/ - H 1843. 5. sz.). Egy alföldi csárdában 

folyó beszélgetésből rajzolódik ki a kép. Egy juhászember akarja 

mindenképpen meggyőzni a csapiárt, keresztfia apját arról, hogy a 

keresztfiú derék ember lesz. Hiába panaszkodik a csapiár a fiára, aki 

"még csak kukoriczakapáláskor lesz huszonkét esztendős, s már három 

ízben egy esztendőt a tömlöczben töltött", a keresztapa mindenre talál 

felmentést abban az erős hitben, hogy mégis derék ember lesz a fiú. A 

lólopás vádjára például így vág vissza: "No már gyalog nem szeret járni, 

azt dicsérem benne; csak drótos tótnak való a gyaloglás, nem tiszaháti 

magyar legénynek. S látja, kend, koma, maga az oka, hogy fia lovat lop; 

miért nem ad neki." Az írás egy freskóképpel zárul: két év múlva a

I I!



178

keresztapa az akasztófán látja viszont a fiút, és megszólal: "Kár szegény 

keresztfiamért, derék ember lett volna belőle."

A megjelenés kapcsán viszont felvetődik egy kérdés. Ha ezt a 

vaskosan népies elemeket is tartalmazó, a magyar paraszti életben 

gyökerező életképet közölte a Honderű, akkor Petrichevich szerkesztői 

koncepcióját illetően nem látszik-e túlságosan elfogultnak a kortársak 

megítélése? Annál is inkább, mert A keresztapa fogadtatásával, illetve 

az alföldi tárgyú életképek közlésével kapcsolatban ki is fejti a 

véleményét Petrichevich. Az első írás ugyan név nélkül jelent meg, de 

éppúgy az ő állásfoglalását jelzi, mint a szerkesztői megjegyzésként 

Kuthy Lajos képeit bevezető második. Az Alföldi képek első részében 

(1843. 16. sz.) egy "alföldi pipás gazda" válaszol a szerkesztő levelére, 

amelyben arra kérte őt, hogy "saloni, kivált nemzeti életből vett 

jelenetek rajzával" emelje lapja díszét. A rajzoló válaszából: "Ad vocem 

Alföld, csodálkozással olvasám a hírlapokban, hogy a múltkor 

salonodba igtatott igazi alföldi képek egyikéért olly nevetséges zúgásra 

keltenek. Csak azt kérdeznéd meg ama szuperbölcs uraktól, ha vájjon 

illetlennek tartanák-e, hahogy bármelly elegáns salonban is Markónak, 

vagy Barabásnak egy tájképe függene, mellynek staffagéja épenségesen 

Gaal ur' derék alföldi történetéből lenne kölcsönözve s nem volna sem 

több, sem kevesebb, mint amaz igen jelesen rajzolt, bármellyik derék 

franczia vagy angol croquis-rajzoló szeszélyével bátran vetekedhető 

igazi magyaros vignettke? Vannak emberek, kik csak azért kárhoztatnak 

valamit, minthogy ők még ollyat nem láttak. És furcsa, hogy vidékünkön 

is épen azoknak nem tűnt föl a dolog de legkevésbbé sem, kikre van 

számítva inkábbat lapod, t.i. a salonok- és műveltebb olvasóknak."

Kuthy Fresco-festések című, több részből álló írása előtt újra 

megszólal a szerkesztő, s most egyenesen azt fejti ki, hogy a népszerű - 

tehát közönséges, népies - tárgyaknak még a szalonok irodalmában is
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helyük van. "Kuthynk kedves tolla egészen új elemben lép föl e rajzban. 

Ki azt hinné, hogy az a tárgy' és kitételek' népszerűsége miatt nem 

divatlapba való, gondolatunk szerint igen hibáznék, mert a nyelvnek 

minden elem és oldalruli kifejtése csak nyereség lehet az irodalomnak, s 

kik azt kedvelik, a hölgyvilágnak. A hires Boz Dickens - ki minden 

salonban látható - ezen elemnek köszönheti nagy hírét. Nem minden 

saloniatlan, mi népszerű. Ezt már egyszer ama nevezetes keresztapai 

processusunkban is elmondok, mellyben az utón útfélen látható bitófák 

költöisége ellen keltek volna ki azok, kik salonokban pamlagon és 

habostejnél egyebet nem keresnek."

Kuthy első freskójának is homoros-anekdotikus alapja van. Ezt 

nyilvánvalóvá teszi az előkészítés, amelyben látszatra elkezd egy 

történetet, de hamar észreveszi, hogy hátul kezdte, "pedig itt nem javát 

kell elöl tálalni, mint a ripóti tót nemzetes Agárdiné asszonyt igazítá". 

Ennek a hasonlatnak a kedvéért aztán el is hagyja az eredeti történetet, 

mert egy fordulattal így folytatja: "Ad vocem ripóti tót: Agárdi Máté két 

lábú atyánkfia egy volt azon szuszogó debreczeni polgárok közöl, kik 

télen torkig juhbőrbe, nyáron talpig juhszőrbe varratván magokat, 

dülledt szemmel várják a tizedessé léteit, a döghalált, húslimitációt, s 

több illy országos jövendőt. Azonban Agárdi uram civistulajdonin kívül 

főkép szeretett két krajczár helyett egyet adni ki, felét annak is 

elkörmölvén. Efféle természetében, megfogott egy lucskos hajnalban a 

napszámos soron, bizonyos iromba pánszlávot, kinek hórihorgas 

lapoczkáit beküldhetnéd (ha volna) a trencsini iparműkiállításba."

Vezérkaszásnak fogadta fel, aki a tempót diktálja a magyar 

atyafiaknak. A magyar paraszt általában kiszolgáltatottságában, 

elesettségében tűnik fel az életképekben, itt az egyezségnek megfelelően 

"rohanva haladó" Szlupuj mögött így jelennek meg: "Azalatt nyomában 

káromkodva maradoztak ittott a magyar atyafiak. Ázsiai vérök szeretett
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tempóra pihenni. Kalapálás, fenés, rágyújtás, jó szó és tűzadás, 

fénköcsere, kaszahajlítás, regebéd, délálom, ozsonna stb. stb. mindannyi 

firól-fias csele a rendszerezett időlopásnak köztük divatban volt; s most 

ama hevenyészett ripóti zabhombár forgatta ki a százados gyakorlat' 

kedvezményeiből, annyi nyugtot sem engedve hajtott leikeiknek, míg 

egy ketté kaszált szökcső ament mond, vagy Isten' igazában jót 

köphetnének."

A humoros történet első felében a meghajtott parasztok viccelik 

meg - meglehetősen durván - a holtfáradt Szlupujt, a másodikban pedig 

a kezdő hasonlat nyer értelmet. Ekkor jön ugyanis a fizetség: a tót olyan 

mohón falja az először feltálalt tejes puliszkát, friss cipót és 

túrósgaluskát, hogy a töltöttkáposztánál könnyező szemmel erőlködik, s 

drámája a pirosra sült pulykanövendéknél teljesedik be, amelynek már 

csak az illatát képes élvezni. Éjszaka szenved a létezéstől, s reggel csak 

arra kéri a nemzetes asszonyt, hogy máskor a javát tálalja előbb.

Közben sok-sok realitáselemmel készült felvétel kerül be a képbe: 

a mező, ahol "minden fűszál inog a hemzsegő élettől", a hajnali 

napfényben furdőző hortobágyi puszta, a gulya, a tanyaudvar, amelynek 

felvillan egy-egy lakója is: "A hordó mellé egy kurta kölök jött ki 

szájtátóba, egyik azokbul, kiknek, ha ruhátlanul látjuk, a has teszi 

háromnegyed részét. Száj ok körül megátalkodott piszokudvar ül, melly 

rendesen ott telel, s ennivalót látva, nincs olly időpont, hogy ne 

kérjenek."

Egy nemzetiség megítélése

Szlupuj sorsa elemeiben az életképekben megjelenő tipikus tótsors 

(durva viccet űznek vele, kutyák támadnak rá, az örökös éhezés miatt 

válik nevetségessé), még torzításaiban is hordozza azokat a vonásokat, 

amelyek jellemzőek az országutakat járó, még a falvak és tanyák lakóitól
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is megvetett gyolcsos, üveges vagy drótozó tótok alakjaira (Őslaky: 

Falusi életképek II. Vándor tótok - É 1846. II. 3. sz.; Gaal: Alföldi képek 

és kalandok II. A’ drótosok - Ra 1836. 15. sz.).

A megalázott, lenézett vagy valami miatt komikussá váló tótfigura 

feltűnik más témacsoportok elemeként is, s itt meg kell jegyezni, hogy a 

soknemzetiségű Magyarország életének képeiben szinte egyedül. A 

fővárosi életképekben - természetesen a zsidó nagyon is meghatározó 

alakja mellett - helyet kap a német polgár, esetleg a budai rác kocsmáros 

vagy hajós, de sem az előfordulás számát, sem a tipikus jegyek 

megformálását tekintve nem akkora jelentőséggel, mint az előző. Közös 

motívuma a róla alkotott képeknek az alávetettségből, a szolgaságból 

következő élethelyzetük többnyire fölényes vagy egyfajta nemzeti 

öntudattal történő megítélése (érződik ez Petőfi hasonlatában is: "Egy 

dűlőföldnyire legel a gulya; hosszú botjára támaszkodva áll mögötte a 

gulyás és megemeli előttünk kalapját, nem szolgaiságból, mint a felföldi 

német és tót, hanem emberségből, mint magyarhoz illik."22).

A szlovákok sajátos helyzetét a kelet-európai nemzeti megújulási 

mozgalmakat vizsgálva Niederhauser Emil abban látja, hogy azok más 

nemzetektől eltérően nem tartoztak különböző országokhoz vagy 

tartományokhoz. "Szomorú előny, mert ez egyben azt jelentette, hogy 

voltaképpen nyomtalanul elvesztek a feudális Magyarországon, amelyen 

belül semmiféle tartományi, rendi vagy akár vallási különállás sem 

különböztette meg őket. Politikailag tehát a teljes elnyomás állapotában 

voltak."23

Kiszolgáltatottan, emberi méltóságuktól megfosztva vannak jelen

az életképekben is többnyire humorral, kevésbé részvéttel és általában 

azzal a szemléletmóddal ábrázolva, amelyről Szűcs Jenő ír a középkori 

"nemzetiségi tudat" motívumait számba véve. Ezek már a 13. sz. óta 

jellegzetes sztereotípiákba sűrűsödtek és népszerű
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népkarakterológiákban csapódtak le. A nyelvi motívumon kívül (amely 

nem azonos a nyelvi tudattal) "a motívumok rendszerét a következő 

fogalomkörök alkotják: 'rossz szokások' (közelebbi meghatározás 

nélkül), ruházat, hajviselet, testi nagyság, ételek és italok, továbbá 

sztereotip virtusok, 'erkölcsi' sajátságok: vitézség, becsület, szorgalom 

(illetőleg gyávaság, hűtlenség, henyeség). Vagyis csupa olyan elem, 

amelyek primitív struktúrákban is az 'etnocentrikus' mentalitás jegyei", s 

amelyekben nem a nemzetiségi tudatról, "hanem a kezdetleges 

csoportelhatárolás 'pszichikai infrastruktúrájáról' van szó.

A XVIII. sz. végétől különösen a statisztikában szaporodnak a 

nemzeti jellemre vonatkozó megjegyzések. Csaplovics összehasonlító 

módszere is tartalmilag abból állt, hogy az egyes etnikumokat jórészt a 

kor előítéleteiből gyúrt nemzetkarakterológiával mutatta be. Az 

Ethnographiai értekezésekben az étkezés fogalomkörét például így 

használja fel népismertetéséhez: "Egyéb aránt él a' Tót többnyire tejjel, 

liszttel, krumplival, pályinkával; a' Magyar búza kenyérrel, hússal, 

borral; a' Sváb krumplival, serrel; a' Horváth kásával, pályinkával; az 

Orosz, Oláh és Rácz kukoriczával, paszulyal, pályinkával; a' Czigány 

döggel; a' Zsidó végtére alig ha nem legnyomorúltabban él, 's majd nem 

csak veres hagymával és merő levegővel."25 Fényes Elek sem tudja 

kiegyensúlyozni a szélsőségeket, népjellemzései összefoglalását jelentik 

a kor idevonatkozó nézeteinek. A Kuthy életképében felhasznált jegyek 

nála így válnak összetevőivé a nemzeti jellemnek: "A magyarnak 

természete: a henyélni szeretés, másra-támaszkodás; ő igen nehezen 

indit, lendit meg valamit, hamar abba hagyja, hamar elcsügged, de ha 

már egyszer belejött a dologba, jól szokta elvégezni. [...] A magyar, még 

a legszegényebb is, büszke, különösen arra, hogy ő nem tót, nem német, 

hanem magyarnak született; ha pedig a magyar felhág az ugorkafára: 

akkor gőgös, kevély, s igen rátartja magát. A hetyke legénykedés-, a

"24
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szolgai hunyászkodással ellenkező hősies bátorság és daczolás is 

jellemvonásai közé tartozik. [...] A tót igen szelid, alázatos, sokszor a 

gyávaságig jámbor, munkás, mesterségre alkalmas, de nagy részint 

fösvény, ravasz, kétszinü többnyire magas szállás-termetű, főkép a 

sok pálinkaital buta, hülye-arczkifejezést ad neki, s sápadttá, sovánnyá 

teszi őt."26 Bár a nemzetkarakterológia általános és nem speciálisan 

magyar sajátsága a szomszédos népek és nemzetiségek előnytelen 

beállítása, a tótoknak mind etnográfiai, mind életképi ábrázolása jele 

annak, hogy velük szemben létezett a korban egyfajta intoleráns, 

kirekesztő gondolkodásmód.

Vándorló diákok

Az alföldi puszták, fogadók, a falusi paplakok a színterei a 

református egyház különleges intézménye, a legáció megjelenésének is 

az életképekben. A legációnak a legközvetlenebb hasznán, az anyagi 

jövedelmen kívül másfajta értékes hatásai is voltak: a küldetés megfelelő 

alkalmat jelentett a lelkipásztorságra való felkészülésben, nagy 

ünnepeken kiragadta "a rendszerint félszeg kálvinista ifjút" az 

"intemátus kaszárnyái környezetéből" s egy kisebb eklézsia 

istentiszteletének, sőt társadalmának középpontjává tette egy rövid 

időre, a vidéki gyülekezetnek segített a jövendő pap választások esetére, 

nem utolsósorban pedig "már a legáció színhelyére való, néha hosszú és 

körülményes utazás is több irányban gyarapította a diák föld- és 

emberismeretét."27 A debreceni kollégium történetét feldolgozó munkák 

azonban megjegyzik, hogy mindezekkel együtt a feladat veszélyekkel és 

kísértésekkel járt a legátusokra nézve. "A prédikálás gyakorlásának 

kiváló alkalma volt a legáció. Nevelő értéke is nagy, mert általa a diák 

messze vidékeket és embereket is megismert. Bizonyos azonban, hogy a 

hosszas útak, az útbaeső csárdák miatt, melyektől az iskola csak a
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lehetőségig (quantum fieri potest) tudja a diákot elvonni, 

erkölcsromboló hatással is járt."28

Az életképek pedig elsősorban ezeket a veszélyeket, kísértéseket, 

viszontagságokat ragadják meg a legátusok és mendikánsaik 

kalandjainak anekdotikus megformálásában, s bennük olyan sok a 

hasonlóság, hogy bármelyik kezdődhetne így: "...hősöm [...] többet 

kiállott a' világhíres peleskei nótáriusnál, sőt többet a tengeren hányatott 

Ulissesnél..." (Boros Mihály: Potyondi Márton legátus' viszontagságai 

/Genrekép/ - RPD 1844. 20-22. sz.). Állandó elemei ezeknek a 

történeteknek a rendkívüli útviszonyok, az akadályoztató eső, köd 

(Kossá Ferenc: A' legátusok /Genrekép/ - RPD 1843. II. 9. sz.; Fekete 

János: Diák kaland - PD 1846. II. 34. sz.), a legátust ebéd helyett pipával 

kínáló pap, az iskolatanítók fukar feleségei, a prédikálási nehézségek, a 

gyűjtés elől elbújó atyafiak és a szerelmi bonyodalmak, amelyek vagy 

fájdalmas elválással végződnek (Jakó Pál: Legátus /életképecske/ - É 

1846. II. 16. sz.) vagy boldog egymásratalálással. Ez utóbbi a jutalma a 

társainál is több viszontagságon átment Potyondi Mártonnak, akit a 

hortobágyi pusztán a kútba kergetett a bika, a pusztai fogadóban 

megszónokoltatott a betyár, akit felrúgott a ló, mikor szőréből gyűszűt 

font volna kedvesének, a majdnem negyven éves papkisasszonynak.

A falu, a tanya

Az alföld képeit rajzoló írásokban az előzőek mellett feltűnnek más 

jellegzetes életterek is. A faluról készült Pajor István életképe, amely a 

nehéz hétköznapok mellett a helyi társasági élet évente egyszer 

megtartott legjelesebb eseményét jeleníti meg (Falusi vendégség - É 

1845. 6. sz.) "iskolai kapta" szerint: sok figurával mutatja be a 

szokásokat a vendégség előtt, alatt és után. Élethű képet rajzol a két 

héttel korábban kezdődő készülődésekről, magyarázatot ad az időzítésre:
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"Minthogy köznépünk, - ha a' has jön kérdésbe, csak olly ildomos, mint 

a' közép- és legfőbb osztály; vendégségeinek éventes tartása úgy van 

többnyire intézve, hogy azt két-három nappal valamelly közelebb fekvő 

parlagi városnak országos barom és kirakó vásárai előzzék meg: 

miszerint ezekben - ha van mit - részint eladhasson részint 's okvetlenül 

elláthassa magát a' vendégség kellékeivel." Sok-sok apró részletből áll 

össze a falusi vendégség képe a küszöbön rendíthetetlen nyugalommal 

sütkérező gazda,29 a sürgő-forgó gazdasszony alakjával, a 

vendégfogadás, az asztalhoz ülés és az étkezés szokásaival, az ételek 

feltálalásának sorrendjével, az idősek és fiatalok mulatságaival, sőt "egy 

férjhez menendő magyar hajadon" tulipánosládájának gazdag, részletező 

bemutatásával.

Ahogyan a láda tartalma és a vendégség előzményei is mutatják, a 

vásárnak van még nagy szerepe a köznép társasági életében. Más a 

hangulata ennek egy tipikus mezővárosban, mint Pesten vagy Budán egy 

magát meg nem nevező szerző szerint (Honi vásárkép - RPD 1842. 17- 

18. sz.): "Pór, zsidó és czigány teszik nálunk a' vásár’ jellemét. Már a' 

mesterember, kereskedő vagy épen úri rendnél le van csiszolva eme' 

baroque élvezete a' népünnep' ffescoföstvényének. A' pór együgyü, úgy 

minden vasfejüsége mellett is könnyen hivő, a' maga kárán sem tanul; a' 

zsidó psycholog, ismeri az utat a' köznép szivéhez, sokat tud hadrikálni; 

a' czigány mindenből tréfát üz, még saját balsorsából is és viszi a' vásár 

humoristicai szerepét. Eme' háromnak vegyitéke nálunk a' vásár, 

önhaszon kereséssel föleresztve." Van itt minden, alkudozás, 

lacikonyha, szórakozási lehetőség: "Távol egy szellős helyen magas 

deszkakerítés közöl harsány trombita 's dobszó a' kötél- és majomtáncz 

zenéje hallatszik; imitt paprikajancsik verik egymás' fejét; gyönyörű 

komédia! Anott a' nép' egy része képes mutatvány előtt áll, mi rendesen 

valami boszantó gyilkosságot ábrázol illy forma fölirással: 'igaz történet
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ez 's ez éjszakán ez 's ez malomban éjfélkor történt. Csak egy kis lányka 

maradt életben az ágy alá búván.' [...] Erre egy ponyván mindenféle 

verses mesés könyvek Becskereki, Zöld Marcziról 's a' t. vőfél vőlegény 

köszöntések, nyomattak ez esztendőben...Miskolczon és más helyen."

S ha gyakran érződik is a gúny, a lekicsinylés az író hangján, a 

megrajzolt képek - a falvak, a tanyák, az országutak az alföldi puszta, a 

csárdák az ott élő emberekkel együtt - csakúgy részei voltak a korabeli 

valóságnak, mint az eddigiek. Az életképnek pedig nagy a szerepe 

abban, hogy megismerteti ezt a világot a korabeli városi 

olvasóközönséggel, hogy sok elemét megőrzi az utókornak, 

természetesen nem egyedül, hanem együtt az útinaplóval, az útirajzzal, 

az etnográfiai igényességü ismertetésekkel, sőt azokkal műfajilag 

gyakran keveredve (Lombosi: A tanya /Töredék úti naplómból/ - PD 

1845. II. 29. sz.; Katona Antal: Pestről Karczagra /Utazási képek/ - Ra 

1836. 30. sz.; Uszkai: A kormányosok /Tiszaháti népéletismertetés/ - PD 

1845. II. 36. sz.), és nem utolsó érdeme, hogy a kor irodalmában mind 

meghatározóbb prózai műfajoknak utat mutat a népiesség felé.
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A politika, a közélet, a forradalom és a szabadságharc

A közéleti mozgalmak rajzai
Az eddig bemutatott tárgycsoportok mindegyikéből kitűnik, hogy 

az életkép, megfelelve az irodalom iránt megnyilvánuló társadalmi 

elvárásoknak, tárgyától függetlenül is tudta képviselni azokat a 

tendenciákat, amelyek a kor politikai életét meghatározták és alakították. 

Ez a műfaj természetéből következett, hiszen éppen az aktualitás, a 

közéleti levegő éltette, azonnal és koncentráltan akart hatni, s csevegő 

hajlamánál fogva bármivel kapcsolatban irányíthatta az olvasó figyelmét 

és gondolatait. Minthogy népszerűségében is szerepet játszott a divat, 

bizonyára közéleti és politikai aktivitása betudható sok esetben a 

"korszellem" követésének, de az is kétségtelen, hogy az életkép

irodalom meghatározó egyéniségei (Nagy Ignác, Gaal József, Garay 

János, Boross Mihály, Frankenburg Adolf, Pákh Albert) maguk is 

tudatos hívei és támogatói politikai elveknek és gyakorlatoknak az 

irodalom terén. Az a folyamat, amelyben az életkép a magyar valóság 

elemeinek szépprózai ábrázolásával divatból irodalmi programmá 

emelkedett, egybeesett a közéleti mozgalmak differenciálódásával, 

illetve a meghatározó politikai nézetek radikalizálódásával. Természetes 

tehát, hogy a műfaj, amely népszerűségénél fogva befolyásolhatta az 

olvasóközönség gondolkodásmódját, élt is ezzel a lehetőséggel, 

méghozzá egyre nyíltabban: a legkülönbözőbb témák ürügyén 

megszólaltatott utalások és eszmefuttatások mellett a 40-es évek elejétől 

önálló témává emelve közéleti viszonyokat és politikai történéseket.

A korabeli közéleti mozgalmak rajzolására különösen alkalmas volt 

az állatgenrekép, mert a valóságos embertípusok állatbőrbe bújtatásával 

még maróbb a gúny, még metszőbb a szatíra éle. Elsősorban Nagy Ignác 

(Tyukodi) és Boross Mihály élt a forma és az írói alkatuk adta
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lehetőséggel, s írtak a magyarországi állatok politikai (és művészeti) 

életéről. Közös vonásuk ezeknek az életképeknek, hogy ismétlődnek 

szereplőik: a behízelgő modorával, "szabadelvű" nézeteivel mindig 

akcióban levő róka, az ösztöneit féken tartani nem tudó farkas, a 

hiszékeny, befolyásolható juh vagy lúd, a hátrafelé haladó rák, a 

korlátolt ökör, a buta szamár stb.

A hazai állatok közéletének pezsgése (Tyukodi: Állatvilági 

mozgalmak - A 1842. 31. sz.) a franciaországi társaik mozgalmainak 

következményeként indult meg, akik a sajtó útján történő felvilágosítást 

tartották célszerű eszköznek jármaik levetésére, s az eszme 

terjesztésének érdekében követeket küldtek minden országba. 

Magyarországra a csigát, akinek lassúsága nem lehetett akadály, mert itt 

a jelszó "Lassan járj, tovább érsz!", s akinek érkezése puszta hírére 

felborzolódtak a kedélyek, mert "a' francia állatok szabadságának bűze 

annyira csiklandozá a' magyarországiak orrát, hogy minden társasági 

viszonyt és százados szokást vakmerőén felforgatni iparkodtak, 's még a 

targonczás vontató komondora is született urnák kezdé magát képzelni." 

(Tyukodi: Állatok közgyűlése - A 1842. 41-43. sz.) A meghirdetett 

gyűlésre sorra érkeztek az állatok fajra, nemre való különbség nélkül, a 

hölgyek közül "leginkább egy majom kisasszony az angol gyarmatokból 

vonta magára a' közfigyelmet, melly az egész világot beutazta már, és 

mindenütt adatokat gyűjtött az állatok' nyilvános és házi életükből, 

miket aztán Londonban sajtó alá bocsájtott."1 A hiányzók miatt a kezdés 

egyre húzódik, s a jelenlévő külföldieket hiába nyugtatják, hogy ez 

Magyarországon igen természetes, megszólal egy újfunlandi, a 

lánchídon dolgozó angolok tulajdona: "Elég rósz [...] az idő pénz, 

kedves atyámfiai, és azért takarékosan kell azzal bánnotok, különben az 

állatvilágban is megkondul a csődületek vészharangja!" A karzati 

ifjúság zajong, hogy merészelik ilyen leplezetlenül kritizálni hazájukat,
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de csak a zsebükben mernek fügét mutatni az előzővel egyetértő 

majomkisasszonynak. Ezt az időt a róka korteskedésre használja ki: 

először a ludakat győzi meg arról, hogy ha indítványára szavaznak, soha 

egyetlen példányukhoz sem közeledik becstelen szándékkal, tőlük a 

farkashoz megy, akinek minden hétre gyenge lúdhúst ígér. A birkákat 

annyira leveszi a lábukról nemes szándékával, miszerint a farkas úrtól 

örökös békét eszközöl ki számukra, hogy egy kos felindultságában 

bárkivel megvívna, aki egy rossz szót is szólna rá. Közben jelentik, hogy 

minden állat megérkezett, és helyet is foglalt: jobb oldalon a háziállatok, 

középen a csúszómászók, a balon a ragadozók. "Róka úr igen ügyesen 

viselé magát; ő egyik oldalon sem foglalt állandóan helyet, hanem majd 

erre, majd arra sürgőit forgott, majd csiga úrral beszélgetett, majd pedig 

a' karzaton ülő hölgykoszorúra kacsingatott, végre az első csöndes 

pillanatot használva, meglepő gyorsasággal á szószékül szolgáló 

dombra szökdécselt, feje' szőrét fölborzolá első jobb lábával, szakállát 

megsimítá, és szemeit sokat jelentő kifejezéssel a' nagyszámú 

gyülekezeten végig j áltatván, rövid torokköszörülés után" megnyitotta 

az ülést: "Uraim, igen: uraim! Ezen egyszerű módon bátorkodom önöket 

megszólítani, mert azt hiszem, hogy minden üres czimezgetést 

mellőznünk kell, miután a' tizenkilenczedik század' fölvilágosodási 

szövétnekét szándékunk fejeink fölött lobogtatni."

Már ez elég volt a jelenlévők megosztásához, s ettől kezdve örökös 

a zúgás, az éljenzés, a tiltakozás, a személyeskedő bekiabálás. Végre 

elnököt választanak az ökör személyében, és a csiga szót kaphat. 

Felolvassa a saját közgyűlésük jegyzőkönyvét, s a következőkben azon 

vitatkoznak leírhatatlan zajban, hogy a magyarországi állatok is 

kövessék-e a békés megoldást, vagy erőszakkal szabaduljanak meg az 

emberektől. Az indulatok magasra csapnak, az ökör tehetetlen, a 

külföldiek az ülés felfüggesztését javasolják, amikor egy sas érkerzik, és
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a következőket mondja: "Uraim, török háborút kívánnak! Hallgassanak 

meg engem. Tanyám a' távol Tátra bérczein van; onnan egy nagy 

nemzetet láttam porba hullani, mivel érett meggondolás nélkül kezde 

hatalmasb ellenségével háborút. Ez lesz önök' sorsa is, ha a' sokkal 

hatalmasb emberek ellen minden előleges hevület nélkül felzendűlnek!" 

Ennek hatására a többség azt javasolja, hogy a sajtó által kell az 

embereket gondolkodásra bírni, de a zűrzavar fokozódik, az ökör izzad, 

az irányítást újra a róka veszi át, aki indítványozza, hogy határozzanak, 

nehogy azt mondják róluk is, mint az emberekről: "Azt határozták, hogy 

majd máskor fognak határozni." Végre jegyzőkönyvbe diktál 12 pontot a 

megegyezésekről, melyek irányát és súlyosságát jól kifejezi a hetedik: 

"Miután a' játékszíni előadások nagy hatást gyakorolhatnak az 

erkölcsnemesítésre, ez által pedig méltán remélhetjük az emberek 

szelidebb bánásmódját kieszközölhetni, tehát ajánltatik az illető 

állatoknak, mellyek t.i. erre magokban hajlandóságot érzenek, hogy 

minden héten legalább egy szavaló és egy éneklő előadást tartsanak." A 

jegyzőkönyv felvétele után "a' gyűlés eloszlott; a' mi azonban nem 

minden baj nélkül esett meg, mert búcsuzáskor róka ur olly forrón 

szorította kebléhez a' gúnárt, farkas ur pedig a' kos urat, hogy ezek 

szegények azonnal kiadták párájokat; a' min azonban nem kell 

megütközni, mert csiga ur állítása szerint illyesmik a' franczia állatok' 

gyűlésén is történtek."

Az állatok közéletéről készült képek számtalan időszerű utalást 

tartalmaznak az említetteken kívül is politikai életünk fonákságaira, s a 

hatásuk azonnali. A Pesti Hírlap például magát Bajzát vonja 

felelősségre, hogy a "Zajtay és Tyukodi név alatt író urak által 

legszentebb közérdekeinket gúny tárgyul használni s politikai pályánk 

legtisztább férfiait sértő gyanúsító célzásokkal megtámadni engedé".2 

Pedig Nagy Ignác nem kíméli az idegen eszméket sem, amennyiben
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azok kritika nélküli átvétele veszélyt jelentene a magyarság számára. 

Súlyos tanulságokat fogalmaztat meg erre vonatkozóan róka úrral, aki 

tudja, mit kellene lerombolni hazájában, csak azt nem, mit kellene a 

helyére építeni. Ez ösztönözte a megoldás megtalálására: "Fajom 

boldogságát annyira szivemen viselém, hogy ezen veszélyes eszköz 

megkísérlésétől sem borzadtam vissza, hanem elhatároztam a világ 

ismert és ismeretlen részeit egymásután beutazni, az uralkodó 

rendszereket mindenütt szorgalmasan tanulni, részrehajlás nélkül 

feljegyezni, és azután rövid kivonatban állattársaim elébe terjeszteni, 

hogy a' legjobbat tetszésök szerint választhassák ki." Az országokat csak 

a bennük lakó állatokról nevezi meg, de a rendszerekre utaló 

feljegyzésekből nem nehéz következtetni Angliára, az angol 

gyarmatokra, Franciaországra, Amerikára, Lengyelország tragédiájára. 

Néhány jelenség leírásában önmagával szembesíti a magyarországi 

gyakorlatot, ezt teszi akkor is, amikor a hangyák országgyűlési 

küldöttválasztásáról beszámolva így ironizál: "Nem, nem, édes hangya 

és ember urak, a' magyarországi rókák, farkasok, ökrök, sertések és 

egyéb oktalan barmok annyira soha nem fogják magokat lealjasitani, 

hogy közügyekben meggyőző okok helyett gyalázatos vesztegetést és 

botokat használjanak." A látottak nem adnak okot derűlátásra, s ezt 

azzal is nyomatékosítja róka úr, hogy beszámolójának végére teszi a 

szabadság hazájában tapasztaltakat, "...láttam, hogy a' korlátlan 

szabadság' közepeit más országokból hozatott szerencsétlen állatok 

lánczokkal terhelten, fájdalmas verés által nehéz munkára 

kényszeríttettek; láttam, hogy azon állatokat, kik ez iszonyú kínzás ellen 

nyíltan szólani vagy a' 'szabad' sajtót és a' 'korlátlan' nyilvánosságot 

használni merészelék, más állatok elfogták, 's először szurokba, azután 

pedig tollúba hempergették, 's 'szabadon' bocsátották..." Nem csoda hát, 

hogy az utazás végső tanulsága a magyarországi állatoknak: nem szabad
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addig lerombolniuk a fennállót, amíg újat, de a meglévőnél jobbat nem 

tudnak helyette alkotni.

A pozsonyi színtér rajzolása

A 40-es évek elején a divatlapok írnak a magyar politikai élet egyik 

fő színteréről, Pozsonyról, az orzággyűlésről is. Vahot egész sorozatot3 

szentel (bár nem életkép-formában) a témának, egy rá jellemző4 

hasonlattal hangsúlyozva, miszerint "P. és P. közt országgyűlésen kívül 

és országgyűlés alatt oly forma különbség van, mint az egyszerű idegen 

és a' fényes nemzeti díszruhába öltözött magyar ember közt, - méltán 

mondható el róla: hogy csak hálni jár bele a' lélek." (Pozsonyi képek IV. 

Különbség Pozsony és Pozsony közt - RPD 1843. II. 4. sz.) Az életkép 

felvételeket készít a hivatalos és nem hivatalos történésekről (Cs. Gábor: 
Országgyűlési scenák - É 1848. 28. sz.), a közszereplés tanulására 

Pozsonyba küldött magyar ifjak fáklyás zenés, táncos, könnyelmű 

életmódjáról, illetve komoly férfivá válásáról (Jakó Pál: Országgyűlési 

tapasztalás /Életkép/ - H 1845. II. 10. sz.), a különböző nézetek 

összeütközéséről. Ez utóbbi történik a kissé nehézkes stílusú 

beszélgetésben (**től: Pozsonyi életképek és jellemek /Párbeszédben és 

levelekben 184?dik évből/ - T 1843. 88. sz.), amelyben két fiatalember 

hosszan győzködi egymást saját véleménye igazságáról, miután В így 

zárja a vitát: "...de én neked most is oda nyilatkozom, hogy noha, midőn 

a' Duna gőzösei, Vaskapuja, meghidalandó dereka, a' magyart 

öszpontositó casinók, lóverseny, a' felsőházba bevitt nemzeti nyelv, 

tudományos akadémia, létesítendő kikötő' stb. e' féle tényei 's az 

epemirigy dulása alkalmakor megjelent czenki bátorító iratkájátol 

kezdve a' Két garas' czikkéig kiadott annyi jeles észmüvei jutnak 

elmémbe, Sz...re nem haraghatom, elég az hozzá, hogy mégis csak K... a'
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derék hazafi 's őt tartja az elvbarátok közvéleménye legelső magyarnak 

a' hangadásban."

A forradalom és szabadságharc az életképekben

A politikai élet sodrásában szerepet vállaló életkép természetesen 

reagált a forradalmi eseményekre is a rendelkezésére álló idő alatt. 

Érdekes, hogy a tárggyal foglalkozó első írások csak júniusban jelennek 

meg a lapokban, és egyáltalán nem érintik a márciusi eseményeket. Az 

eufóriás időszakban nem ez volt a legalkalmasabb műfaj a 

megszólalásra, de néhány hónap elmúltával, a veszélyes ellentmondások 

felszínre kerülésével az életkép is bevetette a torz jelenségeket célba 

vevő eszközeit. Rövid ideig: a Honderű már nem közölhetett ilyen 

írásokat, mert április elején megszűnt, a Pesti Divatlap Nemzetőr 

mellékletét hamarosan elsodorták az események (maga Vahot is 

nemzetőrnek állt), s Buda elestével az Életképek sem jelenhetett meg 

tovább. Jellegénél fogva helye volt az életképnek Lauka rövidéletű 

lapvállalkozásában, a Charivari Dongóban, s majd csak később, 1850- 

ben tűnik újra fel első szépirodalmi napilapunkban, a Hölgyfutárban, 

amelynek indítására Nagy Ignác kapott engedélyt az előző év 

novemberében.

Egy 1848-as életképben megjelennek ugyan a reakció szalonjai 

(valószínűleg Vahot: Bécsi fátyolképek a forradalom előtti korból. 1. 

Politikai enyelgés, 2. Egy estély Iknemél - PD Nemzetőr melléklete 26- 

27. sz.), de a többi tárgyválasztásából egyértelműen látszik, hogy a 

forradalmat fenyegető igazi veszélyt a belső torzulásokban látták. Az 

olcsó népszerűség, az álliberalizmus zászlaját lobogtató, a hiszékeny 

népet félrevezető szájhősökben (Boros Mihál: A két patrióta - PD 

Nemzetőr 27. sz.; valószínű Lauka: Képviselő választás - ChD 4. sz.;
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Jakó Pál: Nem hiszünk mindennek! /forradalmi humoresc/ - É II. 4. sz.), 

a több írásban is feltűnő pecsovics alakjában, aki "a legsallangosabb 

nemzeti cocardakat tüzé fel mellyére 's kalapjára; majd erőltetett 

nyájasságu pofáját előző szeretetre torzítja, 's kiktől ezelőtt tiz- 

lépésnyire kalapemelést igényelt, most ő előzi meg azokat népszerű jó 

napot-jával húsz lépésnyire... és nyájason szorítja meg kezét 

polgártársinak" (Jakó Pál) s az ilyen pecsovicsokkal kapcsolatot tartó 

kémekben (valószínű Lauka: Spion - ChD 8. sz.). A legnépszerűbb 

témát azonban a múlt élő szimbólumaként kezelt táblabíró és az új rend 

viszonyának alakulása jelentette (Lauka: Tóbiás a rendületlen - ChD 13. 

sz.; Tassi Ede: Egy táblabiró mint nemzetőr - É II. 8., 15. sz.).

Ennek legátgondoltabb feldolgozását később Boross Mihály adta a 

Hölgyfutárban (Uram bátyám l.A forradalom előtt, 2.A forradalom alatt, 

3.A függetlenség alatt, 4.A forradalom után - 1850. 9-14. sz.). Hőse a 

forradalom előtt és alatt ugyanaz a pecsovics politikus, mint akit Jakó 

Pál rajzolt. Az ősi alkotmány fenntartója magában dohogott a táblabíró

politikát támadó "üres fejű demagógok" ellen, a nyilvánosság előtt pedig 

olyan kigyúlt arccal szónokolt, hogy "a legpogányabb kétkedő is örökös 

túlzó liberálisnak mondta volna". Fiát belépteti honvédnek, ő maga 

lelkes hazafi. De nem tarthat soká a lelkesedése, mert a horvátok 

közelednek a falu felé. "Szakáilát tüstént tőből levágatta, úgy nevezett 

Kossuth kalapját elásatta", és úton-útfélen azt beszélte, hogy a horvátok 

barátként jönnek s az országot felforgató pártot semmivé tenni. Egy 

éjszakát a kukoricásban didereg végig, amíg az ellenséges csapat 

feldúlja a falut. "Azon hír, hogy Görgey Budát egy ágyúköszöntés 

nélkül feladta, a leglángolóbb reményt is megfagyasztotta. A forradalom 

végének nézett mindenki elibe. A konzervativek titkos kárörömmel 

nézték a forradalmiak buktát; a forradalmiak kétségbeesve jósolták a 

haza vesztét." Már éppen főbírónak nevezi ki urambátyámat egy királyi
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biztos, amikor Budát visszaveszi a magyar sereg. A biztos megugrik, 

még mielőtt urambátyám visszaadhatná a megtiszteltetést. Nem 

késlekedik azonban nyilvánosan lemondani, sőt ő az, aki kimondja a 

respublikát és kitűzi a vörös lobogót a megyeházra. Kerületi követté 

választják, s már-már a miniszteri cím lebeg szemei előtt; de közelednek 

az oroszok, s ő meggondolatlanságnak hirdeti a függetlenség kikiáltását. 

Felesége tanácsára a kormány után szökik Debrecenbe.

Érdemes talán kitérni arra is, hogyan vélekedik az életképíró a 

sokat vitatott országos történésekről és Görgey felelősségéről: "A 

magyar forradalom Görgei fegyverlerakása által befejeztetvén, a magyar 

politikusok, és diplomaták véleménye annyi felé ágazott, amennyi 

politikus, és diplomata létezik Magyarországban; pedig itt annyi 

politikus, és diplomata létezik, amennyi a lakos, mert Magyarország a 

politikusok hazája volt. [...] Mások azt hiszik, hogy ha Görgei le nem 

rakja fegyverét, a forradalmi párt nem fog megbukni, s Görgeit mint 

árulót átkozzák. Görgei vagy áruló, vagy nem. Ha az, egy hazaárulón 

emberek átka nem, csak istené foghat, s igy emberi átok csak kemény 

falra hintett borsó; ha nem, ne átkozzátok a hontalant, kit isten 

elátkozott. Váljon Görgei maga meg nem adása által győzni fog e' két 

császári sereg ellen a felkelő sereg, könnyű megítélni. Ki mer olly balga 

lenni, hogy felteszi az egyesült hatalmakról, miként ők kudarcot fognak 

szenvedni egy maroknyi néptől."

Boross Mihály hőse túléli a csapásokat, csak veje hal meg a mócok 

elleni küzdelemben, és fiát sorozzák be Világosnál. Ő maga azóta otthon 

ül barlangjában, s azon morfondírozik, hogy mindennek a 48-as 

törvények az okai, amelyekkel az ősi alkotmányt és a táblabíróságot 

elvesztették.

Kevés a Hölgyfutárban a könnyed humorú, gúnyolódó hajlamú 

életkép, vagy ha van, az nagyon kesernyés (V. G.: Falusi képek, ráma
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nélkül - 1850. 116. sz.). Ebben a műfajban is megjelenik a fájdalom 

hangja pl. egyszerű megjegyzésben: "Csakugyan szép hölgy volt. 

Gyászruhát viselt; a gyászruha pedig igen illik a szép hölgynek, kivált - 

magyar hölgynek", párbeszédben: "Igen, a magyar szerencsétlen, igen 

szerencsétlen, mert érző szivvel bir, s buját magába kénytelen fojtani. A 

nagy természetben tág tért talál temetőnek, de egyetlen szivet sem, melly 

vele sirjon." (Frankenburg: Bécsi életképek fa- és aranyrámában I. - 

1850. 1. sz.) A fájdalom miatt fakad ki a sorozat II. részében is az író 

(40. sz.), amikor azt az újsághírt olvassa, hogy a magyar opera egyik 

gyöngyszeme megválik a nemzeti színháztól: "A jelen időben, midőn 

még a legnyomorultabb koldus szíve is hangosabban dobog a rongyok 

alatt szerencsétlen hazája iránt, s készséggel szenteli annak javára hideg- 

és verő fényben szedett filléreit, midőn a magyarnak legdrágább kincsei: 

nyelv és nemzetiség, a nehéz fergeteg elől egyik legkitűnőbb 

intézetünkbe, a magyar nemzeti szinházba menekülve, hathatós tápot és 

gyámolitást várnak a ház minden lakóitul azon időszakig, hol 

bátorságban léphetnek ki ismét az élet nyilvános terére: illy időben 

megtagadni jóltevőnket, kinek hirt, nevet és dicsőséget köszönünk, 

elhagyni az ápoló testvérek körét, leszakadni az anya keblérül - ez több 

mint hálátlanság, több mint hideg szeretetlenség."

A vesztett szabadságharccal kapcsolatos legtragikusabb képet 

Szilágyi Sándor adja (Székely huszár jegyese /Tollrajz a forradalom 

korából/ - 1850. 134-135. sz.). A történet középpontjába állított fiatal 

pár házasságkötése napjától négy hónap telt el 1849. aug. 31-én. "Akkor 

Erdély, ha felfordulva is, ha közepén is egy irtó háborúnak boldognak 

hivé magát. Azon ponton vélt állani, hogy felvirágzása iránti vágyait, 

reményeit elérje. Ekkor pedig feldúlva, végén egy irtó háborúnak, vágy 

és reményvesztetten, hasonlitott az ősz fához, mellynek leveleit vihar 

tépte le."
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A feleség még a legnagyobb nyomorban, a bújdosásban is férjével 

tartana, de hogy a sebesült férfi menekülhessen, agyonlövi magát. A 

székely huszár pedig a halott haza halott sírköve, egy sárguló fa alá 

temeti kedvesét ebben a reményben: "A halottakra virrad még 

föltámadás napja!"

Bár szerzője tollrajznak jelöli, alig lehet ezt az írást életképnek 

tartani, sokkal inkább az erősen lírai színezetű és személyes hangú írói 

reflexió kimondása ürügyén alakított beszélynek. Boross Mihály említett 

életképe után már nem is jelenik meg a téma, és ez érthető, hiszen 

minden jó életkép - akár humoros, akár komoly hangú - iránymű, amely 

a változtatás igényével, gyorsan akar hatni. Ehhez pedig kell a szabad 

irodalmi- és közélet, amelyben élni tud.
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Összegezés

A kor, amelyben az életkép műfaja kialakult, virágzott és elsorvadt, 

történelmünknek és nemzeti irodalmunk történetének különleges 

szakasza. A társadalmi változásokért folytatott küzdelem élén - 

különösen kezdetben - az irodalom áll, s az irodalom korszerűsödésének 

idején, a formálódó szépprózai műformák térhódításának folyamatában 

nem kis szerepük van a társadalmi reformoknak, a polgári nemzetté 

válás eszméinek. Ezek hívnak életre olyan műfajokat, amelyek a 

valóság és időszerűség igényének kielégítésével irodalom és társadalom 

egy gyakorlatiasabb, reálisabb érintkezését biztosítják. Köztük az 

életképet is, amely aztán irányzatosságával maga válik közéleti 

törekvések közvetlen népszerűsítőjévé.

Nem jelentik reformkori prózairodalmunk csúcsát ezek az apró, 

mozaikszerű - mert a valósághoz többnyire egy adott szempontból 

közelítő - írások, mégis sok tekintetben kiemelt hely illeti őket. Egy 

olyan műfaj sincs a korban, amely többet vállalt volna a nemzeti 

önismeret alakításában: a két évtized életkép-irodalma rögzítette a 

társadalom majd minden elemét, viszonyainak rendszerét; az

lehetőségének

olvasóközönséget nyert meg az irodalomnak, s a népszerűségéből 

fakadó befolyását társadalmi törekvések szolgálatába állította. Nem 

közömbösen szembesítette a korát önmagával, nem állt meg az 

állapotfestésnél, a társadalom mélyén gyökerező problémák felvetésével, 

a felszínen jelentkező ferdeségek következetes ostorozásával a 

változtatás elkerülhetetlen szükségességére hívta fel a figyelmet. Azzal 

pedig, hogy haladó politikai és irodalmi programokat képviselt,

önmegismerés felmutatásával szélesebb
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közvetlenül is beleszólt az irodalmi és társadalmi viszonyok 

alakulásába.

Ezek mellett a kor és műfaja szerves kapcsolatát kétségtelenül 

hordozó sajátosságok mellett azonban látni kell az életképnek olyan 

vonásait is, amelyek nem egy vonatkozásban ellentmondásossá teszik a 

róla tett megállapításokat.

Az időszerűség és valóságigény mentén felvirágzó műfaj, amelynek 

sokat emlegetett jegye, hogy anyagát a mindennapi életből meríti, 

gyakran rendeli alá a gyakorlati élet tendenciáit követő törekvéseit más 

szempontoknak. Problémás például a tipikushoz való hozzáállása annak 

ellenére, hogy az egyik leginkább körvonalazható műfaji 

sajátosságaként tartja számon a szakirodalom azt a képességét, amellyel 

egy-egy alakban vagy helyzetben a tipikusát, a jellemzőt tudja 

megragadni. Ennek a problematikusságnak egyrészt belső irodalmi - 

zsumalisztikai alapja van, másrészt személyes, az író 

gondolkodásmódját érintő okai lehetnek. Addig, amíg valóságos 

élethelyzetek és jellemző figurák általános vonásaiból sűríti rajzát az 

életkép, valamilyen módon a tipikusát ábrázolja - de onnan, ahol az 

anyag már nem a mindennapok jelenségeiből való, hanem a közönség és 

a szakma által sikerültnek ítélt, elfogadott-elvárt kép a minta, már nem a 

tipikus, hanem a konvencionális, a sztereotip formálódik. Ilyen 

sztereotípiává merevedtek az életkép-irodalomban például a parlagi 

magyar nemes, az arszlán vagy a pénzsóvár zsidó alakjai és léthelyzetei, 

amelyek ábrázolásában gyakran egymást másolták az életképírók.

A műfajnak a tipikussal kapcsolatos másik ellentmondása abban a 

kérdésben vetődik fel, hogy szerzői mit tesznek meg tipikusnak. 

Kétségtelen, hogy olyan jelenségeket is, amelyek bizonyosan ellene 

mondanak a valóságábrázolás, az életszerűség követelményének, s
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amelyeket maguk sem ítélnek tipikusaknak, mégis azzá formálják őket. 

Ilyen a társasági élet legdivatosabb formáinak, a művelődésnek vagy az 

arszlánkodás jelenségének térhódítása a társadalom mindegyik, így 

legalsóbb rétegeiben is. Valószínűleg nem az életképíró pillanatnyi 

szeszélyéről vagy a műfaj nyújtotta szabadság kihasználásáról van szó 

ezek tipikus ábrázolásában, sokkal inkább az írónak a kritikus 

hozzáállásáról a jelenségek mögött meghúzódó olyan társadalmi 

kérdésekhez, mint például a társasági élet vagy a kultúra 

demokratizálódásának lehetőségei. A kritika megnyilvánulhat azzal az 

elképzeléssel szemben, amely a társadalmi elhatárolódásnak csupán a 

társas élet és a kultúra területén történő megszűntétől várná a 

polgárosodás és az egységesülés megvalósulását, de a szélsőségeket 

tipikusnak feltűntető vagy az egységesülési jelenségeket erősen 

szatirizáló ábrázolás kifejezhet egyfajta ellenérzést is éppen a 

demokratizálódás lehetséges következményei iránt. Mindezekkel együtt 

azonban az életkép széles társadalmi igényeket kielégítve annak a 

modernségnek és demokratizmusnak a megnyilvánulása, amely a sajtón 

keresztül közvetlenül képes beavatkozni az olvasók ízlésének és 

gondolkodásmódjának formálásába, az egykorú viszonyok rajzszerű 

rögzítésével pedig képet ad jelenéről az utókornak.

Ha az összegyűjtött és a beláthatóság kedvéért téma, illetve 

ábrázolási mód szerint elrendezett életképanyagot az időbeli szóródás 

szempontjából tekintjük át, két cezúra rajzolódik ki az adott időkeretek 

között: 1842-43 és 1848. Annak lehetséges okaira, hogy miért növekszik 

látványosan az első után valamennyi témacsoportban az írások száma, 

korábban már utaltam. Az irodalmi életben megfogalmazódó új 

törekvések és szemléletváltozások, a divatlapok megindítása, egy új író

újságíró nemzedék megjelenése, valamint a társadalmi élet
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folyamatainak egyidejű felgyorsulása 1842 és 1848 között az életkép 

virágzását hozzák a sajtó irodalmában. Ekkor jelenik meg a 

tanulmányozott anyag 63.7%-a, csak ekkor teljes a tematikai skála: a 

hazai élet legszélesebb színterei jelennek meg az írásokban 

folyamatosan erősödik az életképi ábrázolás befolyása más műformákra, 

elsősorban a novellára.

Egyszerre válik az életképírás járvánnyá és harci eszközzé az 

átalakuló és egyre több problémát felvető élet visszásságai ellen. A 

csúcsot az 1844-45-ös évek jelentik. Az ábrázolt tárgyat tekintve ez a 

számbeli csúcs a fővárosi élet jelenségeit (II/2. sz. melléklet) és az 

irodalom, a művészet, a sajtó világát (II/4. sz. melléklet) érintő 

témacsoportokban a leglátványosabb, a társadalom tipikus alakjainak 

nagyszámú rajzolása korábban, 1842-ben elkezdődött (1/1. és 2. sz. 

mellékletek). A kultúrát tárgyazó csoporton belül a két évben született 

írások elsősorban a lapok hasábjain egyre élesedő tollharcokkal 

összefüggésben a sajtóval foglalkoznak, valamint a színház és a nagyra 

nőtt irodalmi szereptudat anomáliáit célozzák; az irodalmi elveket érintő 

stílusparódiák majd 1846-47-ben születnek. A táblabírói Magyarország 

kritikáját adó életképek között ez a számbeli kiugrás azért kevésbé 

látványos, mert folyamatosan az egyik legmasszívabban meglévő 

problémaként folyamatosan tárgyat ad később is.

Ha meggondoljuk, hogy a kulturális élet feldolgozott jelenségei is 

elsősorban a fővároshoz kötődnek csakúgy, mint a két évben megjelent, 

a magyar társasági élet viszonyait érintő írások többsége (II/3. sz. 

melléklet), akkor a fővárosi tematika elsősége kétségtelennek látszik. A 

két város társadalmát érintő változások megélése maga is indokolhatta, 

de a társadalmi reform és polgárosodás eszméinek térhódítása 

bizonyosan tovább gerjesztette az érdeklődésnek ilyen mértékű egy

s



202

irányba történő eltolódását. Aligha lehetne ugyanis alkalmasabb területet 

találni a polgári tartalmak megfogalmazására, egy fejlettebb társadalom 

elemeinek, viszonyainak felvillantására, mint a változások lehetőségét 

eszmeileg magában hordozó, fokozatosan valóságos központtá váló 

Pest-Buda jelene. A kor meghatározó gondolatrendszerét, a reform és 

polgári átalakulás igényét megfogalmazó törekvést tekintve talán annak 

is van jelentősége, hogy az az életkép, amely a társadalom rendkívül 

széles színtereinek és rétegeinek létviszonyait rögzíti, teljesen figyelmen 

kívül hagyja a feudális hierarchia csúcsait, a katolikus egyházat és a 

nagybirtokos arisztokrácia világát. Ez a hozzáállása még akkor is 

figyelemre méltó, ha elfogadjuk, hogy az életképírók többségének 

nagyon kevés személyes tapasztalata, illetve tudása lehetett a 

társadalomnak e zárt köreiről.

1842-től differenciálódik az életkép témája, az írói megformálás 

módja és annak hangvétele is. Az alapvetően humoros műfaj - a tárgytól 

és szándéktól függően - a könnyed, elnéző humortól kezdve a keserű 

fájdalom hangján keresztül a csípős iróniáig és a maró szatíráig 

mindenhogy megszólal, de az utóbbi kettő megerősödése az 

időszakaszon belül egyre nyilvánvalóbb. Ez együtt járt az irodalmi és a 

pártpolitikai frontok kirajzolódásával és a közéleti küzdelmek fokozatos 

élesedésével, illetve azzal, hogy az írók nagy része is elkötelezettje volt 

valamelyik politikai irányzatnak. A közéleti érzékenység végig és 

majdnem mindenütt jelen van, de a legmagasabb szintű politika - az 

ilyen tárgyú állatgenreképekkel együtt - azt követően tűnik fel az 

írásokban, hogy a kormány engedélyezi az újságoknak az 

országgyűlésről szóló tudósítások közlését. A műfaj hamarosan a 

pozsonyi színtér sajátos rajzolásával is szolgálja a nyilvánosságot.
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1848 határozott cezúrát mutat a kronológiai elrendezésben. A 

leglátványosabb a fordulat az életképek számát tekintve, de 

megmutatkozik a korabeli érdeklődés egy irány felé tolódásában is. 

Amíg a legtöbb témacsoportot egyáltalán nem, vagy csak egy írás 

képviseli ebben az évben, addig megnő a politikai életet tárgyazó 

életképek száma. Természetesen elsősorban a forradalmi eseményekkel 

és azok hatásaival foglalkozó csoportban, s egyre inkább ebben a 

vonatkozásban jelenik meg a táblabíró alakja és politikája is. Az 

országos történések minden más tárgyat érdektelenné tettek.

Az életképek számának 1846-tól kezdődő csökkenése az 

életképírás divathullámának levonulását jelentette, de a műfaj látható 

nyomot hagyott maga után az összegyűjtött anyagban is, mert éppen 

ettől az évtől nő az átmeneti jellegű írások száma. Az életkép átformálta 

a novellát, megváltoztatta szerkezetét, helyet követelt magának benne, 

és valóságszemléletével új lehetőségeket adott számára.

Más szempontból is határvonal 1848. Az életkép-irodalom végét 

jelentette létformájának, az irodalmi divatlapoknak a megszűnése, s 

Nagy Ignác napilap-vállalkozása sem tudta életre kelteni 1849 végétől. 

Pedig voltak próbálkozások, s nem csak semleges témában (szerelem, 

házasság, társasági élet). Az első döbbenet után reagáltak a nemzeti 

tragédiára is ebben a formában, sőt néhány típus rajzolásában 

megkísérelték folytatni a hagyományt. De ezek a próbálkozások 

csakhamar kifulladtak, mert éppen az hiányzott az 50-es években, ami a 

műfajt az előző évtizedben életre keltette és felvirágoztatta: a közéleti 

pezsgés, a társadalmi mozgások, a változtatás mohó vágya. Az életkép 

egy időre elvesztette jelentőségét, nem szűnt meg azonban hatása az 

irodalmi folyamatban. A maga idejében nagy szerepet vállalt nemcsak az 

olvasóközönség kialakításában, hanem annak magyarosodásában és



204

polgárosodásában is, a modem újságírás későbbi fejlődését tekintve 

pedig meghatározóak a módszerei. Műfaji sajátosságaiból, a valóságot 

másoló szándékából eredően - ha ebben mutat is szélsőségeket - nagy 

mértékben járult hozzá az autonóm modem magyar prózanyelv 

megszületéséhez, és látásmódjával, az egyidejű élet számos miliőjének 

kritikus rajzolásával a realizmus felé irányította prózairodalmunkat. A 

kor által megfogalmazott igényeket olyan szerepvállalással elégítette ki, 

amellyel aktív támogatója lett az egymással egységet teremtő haladó 

politikai és művelődési programoknak a polgári nemzet és az eredeti, 

önálló nemzeti irodalom megteremtéséért.
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Summary

The era in which the genre of sketches developed, flourished and 

died plays a special part in the history of Hungarian literature. It is 

usually literature that heads the struggle for social changes - especially 

in the beginning - and while it gets more and more developed social 

reforms and the idea of becoming a civil nation have an essential role in 

the process of spreading forming fiction genres.

They revive genres that insure that society gets in touch with 

literature in a more practical and realistic way by meeting the claims of 

truthfulness and topicality. Among these genres there are the sketches as 

well, which themselves make the public-life efforts popular directly by 

their tendentiousness. These tiny, mosaic-like written works are not the 

best ones of our reform era prose, because they approach reality from a 

certain point of view, nevertheless they have priority in a lot of respects. 

There was no other genre in this era that took more responsibility in 

forming the national self-knowledge: the sketches of the two decades 

recorded almost all the elements of society, its system of conditions. By 

showing the possibility of self-knowledge it gained a wider circle of the 

reading public for literature, and its influence deriving from its 

popularity helped social efforts. This genre did not confront its era with 

itself indifferently, it did not stop at describing the conditions, it drew 

attention to the inevitability of changes by showing the problems rooting 

at the bottom of society, and consistently criticizing the ones appearing 

on the surface. By representing progressive political and literary 

programmes it directly intervened in forming the different literary and 

social conditions.

Apart from these features representing the close connection 

between the genre and its era undoubtedly, we must point to the
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characteristics of sketches that make the picture formed about it 

controversial in several respects.

The genre characterized by topicality and demand on reality finds 

its topics in everyday life, it often subordinates its ambition to follow the 

tendencies of life to other points of view. Its attitude to typicality for 

example is rather questionable, despite the fact that criticism considers 

its ability to seize the typical features in a given character or situation as 

one of its most easily characterizable features. This controversy can 

partly be explained with the inner, literary-journalistic base, on the other 

hand it can have personal reasons caused by the writer' s way of 

thinking. While sketches take their pictures from average features of 

characteristic figures they somehow describe typicality. When the topic 

is not taken from everyday life, the picture accepted and expected by 

the public and the profession serves as a model, not the typical, but the 

conventional, the stereotype is formed. Such stereotypes are in sketches 

for example: the figures and stories of the boorish Hungarian nobleman, 

the dandy or the greedy Jewish man, in the description of which the 

authors of sketches copied each other.

The contraversy of the genre in connection with typicality lies in 

what the authors describe as typical. There is no doubt that they often 

describe things typical that are controversial to the demands of realism 

and life-likeness, and they themselves do not consider to be typical, all 

the same they form them typical. This is how fashionable ideas of 

culture and social life spread in all the layers of society, even at the 

bottom It is not that they are capricious or they use up the freedom given 

by the genre in describing typical features - it is much rather that the 

authors' attitude is critical to social problems like socializing or the 

possibilities and consequences of democratizing culture. In spite of all 

these facts sketches having satisfied a wide range of social interest are
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the manifestation of modernity and democracy that are able to interfere 

in forming the readers' taste and way of thinking directly. They describe 

the present for the posterity by recording contemporary conditions 

figuratively.

Looking over the collected material arranged in chronological 

order, by topic and rendering - for the sake of lucidity - we can 

distinguish two periods: 1842-43 and 1848. New tendencies in literature 

and changes in views, the publishing of fashion journals, the appearance 

of a new generation of writer-journalists and the speeding up of social 

processes at the same time between 1842 and 1848 resulted in the 

flourishing of sketches in journalism. 63.7 % of the examined material 

was published during this period. The scale of topics is complete only in 

this period: the widest circle of scenes appears in the written wooks - 

and the influence of sketches on other genres, first of all on short stories 

becomes stronger. The years of 1844-45 represent the peak of this 

process. According to the described topic this peak is the most 

spectacular in topic dealing with life in the capital, literature, arts and 

the press. The description of the typical figures of society had begun 

earlier, in 1842. If we consider that the described phenomena of the 

cultural life are in connection with the capital first of all, just like the 

majority of written works published in these two years about the 

relationships in the Hungarian social life, then the priority of the capital 

topic seems undoubted. This strong, one-way displacement of the 

interest might have been caused by the changes concerning the societies 

of the two towns, but the spreading of the ideas of the reform and the 

bourgeois civilization must have reinforced it. We could hardly find a 

better scene for expressing the bourgeois ideas to highlight the elements 

and connections of a more developed society than the present of Pest-
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Buda carrying the possibility of changes theoritically and becoming a 

real centre gradually.

From 1842 the topic of sketches become differentiated, so do the 

writers' style and tone: it sounds light, from the lenient humour through 

the bitter sound of pain to dramatic irony, though the two latter ones get 

stronger in the course of time. This process was accompanied by the 

forming of literary and party political fronts and the growing of the 

fights in public life or rather by that most of the writers belonged to one 

of the political platforms. Responsiveness to public life is present all the 

time and everywhere, but politics at the highest level appears in the 

written works only when the government lets the newspapers publish 

news about the sessions of the parliament. The genre soon serves 

publicity with describing the scene of Pozsony.

The year of 1848 is a definite period in the chronological order. 

The most spectacular turn is in the growing numbers of sketches while 

the circle of interests gets definitely narrower. While the other topics are 

either not dealt with or only one written work is published this year, the 

number of sketches describing political life - increases. The national 

events make all the other topics indifferent. The decrease in number of 

sketches from 1846 meant that it was becoming out-of-date but the 

genre made a deep impression on the collected material as well, because 

it is this year when the number of transitional written works increases. 

Sketches changed short stories and their structure, they demanded a 

place for themselves in short stories and with their view on reality they 

created new possibilities for short stories as well.

1848 is a deviding line from a different point of view as well. The 

ceasing of fashion journals meant the end of sketch literature and even 

Ignác Nagy's new newspaper could not revive it from the end of 1849. 

The attempts soon failed because the circumstances that gave life to the
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genre and flourished it in the 1850-s were missing: the busy public life, 

changes in society, the ardent wish to change things. Sketches lost their 

importance for a while but their influence on literature did not cease. In 

their time they played an important role not only in establishing the 

reading public but in adoption of the Hungarian customs and 

development of bourgeois mentality as well. Concerning the later 

development of journalism their methods are determinant. Due to 

characteristics of the genre and its intention to copy reality - even if in 

this it shows extremes - it contributes to the birth of the language of the 

independent, modem Hungarian prose. With its way of looking at things 

and by describing several surroundings of contemporary life, it pointed 

out the way for our prose literature to realism. It satisfied the social 

demands of its age by taking up a role that actively supported the 

cultural and political programmes forming a union for the sake of 

creating the national bourgeois civilization and the original, independent 

national literature.
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összeállította: Lukácsy Sándor. Bp. 1958. 381-382.1.

64. Arany János: Széptani jegyzetek. In: Arany János összes művei. X. 
kötet. Prózai munkák I. Bp. 1962. 542-543. 1.; Hasonlóképpen 
értelmezi a humort Kölcsey is komikumelméletének összefoglaló 
tanulmányában, a Leányőrzőben: "Ezerféle vegyület érezteti magát 
az emberi szív és fej produktumainak tüneményeiben, s gyakran a 
legellenkezőbb principiumokat látjuk összeolvadásban. Ilyen az, 
midőn a nevettető érzékenyítővel, a tiszta vidámság többé vagy 
kevesebbé setét érzelemmel vegyíttetik. A léleknek ezen állapotja, 
midőn a művészségbe általfoly, szeszély (Laune) és humor nevet 
viseli. Jean Paul úgy akará, hogy a két név közt különbség 
vonattassék, s midőn a szeszély a természetesnek ösvényén indúl, az 
első, midőn az ideálba emelkedik, a második nevet használjuk." 
(Kölcsey Ferenc válogatott művei. Válogatta, jegyzetekkel ellátta és 
a szövegeket gondozta Fenyő István. Bp. 1975. 309. 1.)

65. Friedrich Sengle: Biedermeierzeit. Deutsche Literatur im 
Spannungsfeld zwischen Restauration und Revolution 1815-1848.
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Band 1. Stuttgart. 1972. Der Adel des Humors. 635. 1.: "Der Adel 
des Humors wurde in der Biedermeierzeit oft übertrieben, wie 
manche Abgrenzung von der Ironie, z.B. die Mündts, bereits 

erkennen ließ. Ihm ist der Humor eine Art Philosophie, die es mit 
der Totalität der Welt zu tun hat. Ein Grund für diese Überforderung 
des Humors liegt in der überragenden, des ganze Biedermeier 
überschattenden Erscheinung Jean Pauls. Wenn von Humor 

gesprochen wird, kann man sicher sein, daß Jean Paul zitiert wird. 
Besonders das geistreiche Wort vom Humor als dem umgekehrten 
Erhabenen hört man allenthalben, sogar in Jeitteles Ästhetischen 
Lexikon, das in Wien erschienen und daher in mancher Beziehung 
noch mit der Rhetorik verbunden ist. Wir wissen schon: der Laune, 
dem Spiel, des Witzes fehlt die 'höhere moralische Tendenz'. Der 
Witz ist originell, aber auch egoistisch beschränkt. Er trifft einzelne 
Torheiten und Toren, wärend der Humor, über die Verkehrtheit des 
ganzen Menschenlebens...Gericht hält, und daher eine sehr ernste 

Beziehung auf das Ideal der Moralität selbst hat. [...] Es ist klar, das 
in dieser, auch Weltanschaulich gesehen, absolutistischen Epoche 
die Grenze zwischen Satire und Humor noch nicht ziehen war."

66. Greguss Ágost: Általános széptan. Greguss Ágost úr előadásai után 
jegyezte: Dergács Sándor I. éves bölcsész. Bp. 1878. 161. 1.

67. Uo. 161.1.

68. Szvorényi József: Ékesszólástan vezérletül a' remekírók' fejtegetése- 
's a' szép-írásművek' kidolgozásában. Eger. 1853. 102. 1.

69. Uo. 103-104.1.

70. Bitnitz Lajos idézett műve. 100-101. 1.

71. Valószínűleg Bajza is oszthatta ezeket az esztétikai elveket, mert 
Lapszemléjében (Athenaeum 1843. 1. sz.-tól) ezt írja: "Frankenburg 
Budapesti levelei folyvást mulattatok, sok helyt elmések, ámbár 
néha kissé szélesek és érdektelen tárgyaknál apró körülményeken és 
részleteken maradók. De azon módot, melylyel a IX., különben igen 
mulattató és fülánkos levél a Honderű szerkesztőjének replikáz, nem 
lehet javallnunk. Testi hibáiért valakit gúnytárgyúi tenni, aljas, hogy 
ne mondjuk, nemtelen. Azonban meg kell vallanunk azt is, hogy 
Frankenburgnak e tette, ha nem javallható is, kissé menthető a
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felhívás által, mert a 'Saunigl'-vali czélzás elég érthető vala." (Bajza 
József összegyűjtött munkái. Bp. 1899. IV. kötet. 496. 1.)

72. Bitnitz Lajos idézett műve. 91. L; Szvorényi József idézett műve. 
104.1.

73. Szalay Károly: A magyar szatíra száz éve. Bp. 1966.

74. Uo. 324. 1.

75. Uo. 325-326. 1.

76. Uo. 328-367. 1. A következők életképeiről, illetve humoros
szatirikus írásairól beszél: Frankenburg Adolf, Fogarasi János, 
Munkácsy János, Garay János, Lakner Sándor, Pongrácz Lajos, 
Irinyi József, Gaal József, Nagy Ignác, Bemát Gáspár, Lauka 
Gusztáv, Pákh Albert, Boross Mihály, de megemlíti Csöngei Elek, 
Halászy, Varga Soma, Császár Ferenc, Pajor István, Remellay 
Gusztáv, Fribeisz István, Tassi Ede, Adorján, Nárczisz, Vahot Imre, 
Bangó Péter, Pálffy Albert, Galamb, Fekete János, T. Nagy József 
stb. munkáit is.

77. A történeti áttekintésben a következő összefoglalásokra 
támaszkodom: Tamás Anna: Életképek 1846-48. Irodalomtörténeti 
Füzetek. 68. sz. Bp. 1970.; T. Erdélyi Ilona írásai az 1830-as-40-es 
évek irodalmi lapjairól. In: A magyar sajtó története 1705-1848. 
Szerk.: Kókay György. Bp. 1979. 435-464., 590-659. 1.; Ifj. 
Pongrácz Lajos: Szépirodalmi folyóirataink 1848-ig (Különlenyomat 
a Budapesti Szemle 1930. évfolyamából). Bp. 1930.; T. Erdélyi 
Ilona: Irodalom és közönség a reformkorban. A Regélő Pesti 
Divatlap. Irodalomtörténeti Füzetek 69. sz. Bp. 1970.

78. T. Erdélyi Ilona: Irodalom és közönség a reformkorban. A Regélő 
Pesti Divatlap. Irodalomtörténeti Füzetek 69. sz. Bp. 1970. 73-74.1.

79. Uo. 72-73. 1. A 179-182. lapokon ír a szerző a kijelentés hátteréről. 
A RPD szerkesztői már a lap megindulásakor értetlenül álltak az 
Athenaeum hallgatásával, a triász barátságtalan érdektelenségével 
szemben. A vitára azonban Garay Az inasgyerkőc című életképe 
(RPD 1842. 46. sz.) adott közvetlen okot, amelyben az író 
plágiummal vádolja Nagy Ignácot. Az természetesen felelősségre 
vonja Garayt, aki később belekeveri a vitába Bajzát is,
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állásfoglalásra kényszerítve őt. Bajza a ádakat sorra visszautasítja, 
de a vita az év végére teljesen elfajul.

80. Ungvámémeti Tóth László 1820-ban meghal. Sajnálatos, hogy 
hatása nem él sokáig.

81. Rövidítések: A: Athenaeum; É: Életképek; Em: Emlény; HM: 
Hasznos Mulatságok; Ha: Hazánk; H: Honderű; K: Koszorú; MÉ: 
Magyar Életképek; PD: Pesti Divatlap; Ra: Rajzolatok; R: Regélő; 
RPD: Regélő Pesti Divatlap; T: Társalkodó.

82. Életképek a reformkor világából. Szerk.: Csanádi Imre. A kötetet 
összeállította Lukácsy Sándor. Bp. 1958. 381. 1.

83. Szalay Károly idézett műve. 339.1.

84. Lakner Sándor pl. a Honderű megfricskázására használja fel 
életképének indítását: "Pedig a magyar jó ideig boldog volt nem 
ismerni e divatos betegséget, de a ragályos külföldi elemmel az is 
átragadt szegény hazánkra, s a csodaállat név nélkül botorkált 
közöttünk; minden becsületes ismerte és utálta; de a szerencse 
megnevezni őt - a boldog 1843ik évnek tartatott fenn, midőn a 
geniális keresztapa, ki a hon borújára derűt derített vala, columbusi 
önérzettel felkele, és mondá: 'Legyen magyar arszlán!' - és lön 
magyar arszlán."
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A táblabírói Magyarország, a megyei közélet visszásságai

1. Gergely András: Egy nemzetet az emberiségnek. Tanulmányok a 
magyar reformkorról és 1848-ról. Bp. 1987. 59.1.

2. Uo. 64-65.1.

3. Horváth Mihály: Az országtani teóriák eredete, kifejlése és gyakorlati 
befolyása az újabb Európában. In: Horváth Mihály: Polgárosodás, 
liberalizmus, függetlenségi harc. (Válogatta és sajtó alá rendezte Pál 
Lajos) Bp. 1986.

4. Varga János: Helyét kereső Magyrország. Politikai eszmék és 
koncepciók az 1840-es évek elején. Bp. 1982. 34-36.1.

5. Kulin Ferenc: Nemzet és egyén. Adalékok a tudatközpontú
nemzetfogalom meghatározásához. In: Kulin Ferenc: Közelítések a 
reformkorhoz. Bp. 1986. 349. 1.

6. Gergely András idézett műve. 73-74. 1.

7. Dénes István Zoltán: A magyar konzervatívok társadalomszemlélete 
az 1840-es években. In: A polgárosodás útján (Tanulmányok 
Magyarország társadalmának átrétegződéséhez a polgári átalakulás 
korában). Szerk.: dr. Szabad György. Bp. 1990. 444-445. 1.

8. Gergely András idézett műve. 83. 1.

9. Az ugyanazon eszmerendszerből születő két program, az azonos elvi 
gyökerezésük ellenére az átalakulás konkrét részleteit illetően nagy 
különbséget mutató művek (Széchenyi: Stadium, Wesselényi:
Bal ítéletekről) késői megjelenésük miatt ugyan nem gyakorolhattak 
közvetlen hatást az országgyűlés követutatásításaira, de pontos képet 
adnak két tábor, a feudális konzervativizmus és az ellenzéki liberális 
reformmozgalom kialakulásáról és törekvéseiről. Gergely András 
idézett műve. 44-51.1.

10. Szűcs Jenő: A nemzet historikuma és a történelemszemlélet nemzeti 
látószöge. Hozzászólás egy vitához. In: Szűcs Jenő: Nemzet és 
történelem. Bp. 1984. 174-176. 1.
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11. Nem ő az egyetlen az életképírók között sem, aki magyar emberről 
szólva a magyar nemes vizsgált típusára gondol, de Mocsáry Lajos is 
hangsúlyozza 1855-ben írt művében, hogy a táblabírói osztályról írni 
majdnem annyit tesz, mint az egész magyar nemzetről írni. (Mocsáry 
Lajos: A magyar társasélet. Pest. 1855. 106. 1.)

12. Dénes István Zoltán: Közüggyé emelt kiváltságőrzés. A magyar 
konzervatívok szerepe és értékvilága az 1840-es években.
Bp. 1989. 76-79.1.

13. Arany az 1847. szept. 7-én kelt, Petőfihez írt levelében utal rá: "Itt 
nem léted óta igen sok változás történt. A templom falát rakják, a 
dinnye leragyádzott, a városházát kimeszelték, az országutat 
megkövecselték (nekem egy versembe került), a szőlő érik, 
Magyarország helytartója hétfőn itt lesz." Petőfi és Arany. Petőfi 
halálának századik évfordulójára. (Sajtó alá rendezte Gellért Oszkár) 
Bp. 1949. 56. 1.
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A fővárosi élet

1. Nagy Lajos: Budapest története 1790-1848. In: Budapest története a 
török kiűzésétől a márciusi forradalomig. Szerk.: Kosáry Domokos. 
Bp. 1975.405. 1.

2. Bácskai Vera: Városok és városi társadalom Magyarországon a XIX. 
század elején. Bp. 1988. 57. 1.

3. Csaplovics János: Magyarországi festmények. In: Források Budapest 
múltjából. I. Források Buda, Pest és Óbuda történetéhez 1686-1873. 
Szerk.: Bácskai Vera. Bp. 1971. 119. 1.

4. Nagy Lajos idézett műve. 307-556. 1.; Antalffy Gyula: Reformkori 
magyar városrajzok. Bp. 1982. 195-256.1.; Kosa János: Budapest 
kialakulása. Magyarságtudomány. 1936.; Szinnyei Ferenc: Novella- 
és regényirodalmunk a szabadságharcig. Bp. 1925. A 20-as-30-as 
évekről I. kötet 21-29. 1., a 40-es évekről II. kötet 15. 1.-ig.

5. Szalay Károly: A magyar szatíra száz éve. Bp. 1966. 320. 1.

6. Kosa János: Pest és Buda elmagyarosodása 1848-ig. 
Bp. 1937.20-23.1.

7. Uo. 31-32.1.

8. Antalffy Gyula: Reformkori magyar városrajzok. Bp. 1982. 202.1.

9. Részletek József nádor orvosának, Jankovich Antalnak leírásából 
Pestről és Budáról. In: Források Budapest múltjából. I. Források 
Buda, Pest és Óbuda történetéhez 1686-1873. Szerk.: Bácskai Vera. 
Bp. 1971. 56. 1.

10. Töredékek gróf Széchenyi István fennmaradt kézirataiból. Közli 
Török János. III. Pesti por és sár. Pest. 1865. 8.1.

11. Antalffy Gyula idézett műve. 204.1.

12. Franz Schams: Vollständige Beschreibung der königlichen Freystadt 
Pest in Ungern. Pest. 1821. 40-41.1.
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13. "A fiatalember azonban, aki vagy húsz évvel élte túl Széchenyit, 
családi körben még unokáinak is számtalanszor eldicsekedett vele, 
hogy a Lánchíd eszméje azon a borzalmas éjszakán a jégtorlaszok 
közt fogamzott meg a legnagyobb magyar agyában, mikor a 
Komáromyné estélye után átkísérte ötét Budára." Vay Sarolta: Mikor 
még nem volt híd a Dunán. In: Régi magyar társasélet. Bp. 1986.
363. 1.

14. Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történelméből II. 1823- 
1848. Bp. 1886.23.1.

15. Csaplovics János leírása a pesti vásárokról. In: Források Budapest 
múltjából I. Források Buda, Pest és Óbuda történetéhez 1686-1873. 
Szerk.: Bácskai Vera. Bp. 1971. 90-91. 1.

16. Georg Simmel: Válogatott társadalomelméleti tanulmányok. 
(Összeállította: Somlai Péter) Bp. 1973. 474-501. 1.

17. Kosa János idézett műve. 36., 31.1.

18. Bácskai Vera idézett műve. 167-168. 1.

19. Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945. 
Bp. 1992. 63-73. 1.

20. Kosa János idézett műve. 94-220. 1.

21. Uo. 103-104.1.

22. Bácskai Vera: A vállalkozók előfutárai. Nagykereskedők a 
reformkori Pesten. Bp. 1989. 218. 1.

23. Kosa János idézett műve. 97.1.

24. Források Budapest múltjából I. Források Buda, Pest és Óbuda 

történetéhez 1686-1873. Szerk.: Bácskai Vera. Bp. 1971. 90.1.

25. Kosa János idézett műve. 127. 1.

26. Zsoldos Jenő: A romantikus zsidószemlélet irodalmunkban. 
Bp. 1935. 282., 267.1.
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27. Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig. 
Bp. 1925. II. kötet 48. 1.; T. Erdélyi Ilona: Irodalom és közönség a 
reformkorban. A Regélő Pesti Divatlap. Irodalomtörténeti Füzetek 
69. Bp. 1970. 180-182. 1.

28. Komis Gyula: A magyar művelődés eszményei. Kiadja a Királyi 
Magyar Egyetemi Nyomda. I. 517. 1.

29. Horváth Mihály: Magyarország történelme. XVIII. Bp. 1873. 499. 1.

30. Bácskai Vera idézett műve. 132. 1.; Nagy Lajos idézett műve. 381. 1.

31. Nagy Lajos idézett műve. 388. 1.

32. Vas Gereben: Jurátus élet (Korrajz). In: Vas Gereben összes munkái. 
VIII. Bp. 1866.; Kulcsár Ernő (Baczur Gazsi): Jogászhumor. Adomák 
és jellemző vonások a jurátus és patvarista, a jogász és ügyvédbojtár 
életéből. Bp. 1878.; Csillag Máté: Jogásziádák. Humoros beszélyek. 
Bp. 1885.

33. Horváth Mihály idézett műve. 534. 1.

34. Eckhart Ferenc: A jog- és államtudományi kar története 1667-1935. 
Bp. 1936. 47-50., 88-90., 206-207., 336-340.1.

35. Az antiszemita jelenségekről: Eckhart Ferenc idézett műve. 
370-372.; Kosa János idézett műve. 97.1.

36. Erről és a forradalmi évekről: Eckhart Ferenc idézett műve.
372-375., 379-380.1.; Fekete Sándor: Márciusi fiatalok. Bp. 1950.; 

Degré Alajos sajátos magyarázatot ad a jurátusok magas számára is: 
"Fiatalság oly nagy számmal volt Pesten, mint azelőtt soha. Letették 
az ügyvédi vizsgát, s maradtak tovább is Pesten jurátusnak. Ha valaki 
kérdezte: miért nem néztek állás vagy alkalmazás után? a felelet lön: 
Nem tudom, de érzem, hogy maradnunk kell. A levegőben kellett 
lenni valaminek, a mi az embereket izgatta; a csillagokban, a mi 
jóslatszerű befolyást gyakorolt az idegekre, mert különösen az 
ifjúság, mindég eseményeket várt, s mint mondani szokás, nem fért 
meg a bőrében." Degré Alajos: Visszaemlékezéseim (Az 1848-9-ik 
év előtti, alatti és utáni időkből). Bp. 1883. 144., 68-71. 1.

37. Fábri Anna: Az irodalom magánélete. Irodalmi szalonok és
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társaskörök Pesten 1779-1848. Bp. 1987. 692-693. 1.

38. Uo. 431-432.1.

39. Uo. 430-431. 1.

40. Szentpétery József: Észrevételek egy pesti mesterembernek a' 
Czéhek eltörlését javalló vélekedések körül; nem különben a’ 
mesterségeknek a' Magyar hazában még eddig nem ismert elébbi és 
mostani kömyülállásainak és állapotának némelly felfedezései. 
Tudományos Gyűjtemény. 1832. VII. kötet. 40., 75. 1.

41. Fábri Anna idézett műve. 519. 1.

42. Uo. 616-620.1.; Táncsics éppen egy divatlapban, az 1837-es 
Rajzolatokban megjelent cikk kapcsán szól hozzá - meglehetősen 
gúnyos hangon - a témához Nyílt levél a 'Rajzolatok ' szerkesztőjéhez 
címmel. Útirajzok. In: Táncsics Mihály művei 1-2. kötet. Pest. 1873. 
250-252. 1.

43. Az apostoli magyar hazának nemzeti oskoláit gyakorló nevendék 
kisdedeknek szabott rendtartásai, vagy regulái. Budán. 1794. 14. 1. 
(НТВ.5. "A' Tanítványoknak jó szívvel, 's minden harag, 
boszszonkodás nélkül felkeli vermiek a' Tanító Mestertől az intést, 
dorgálást, fenyítéket, és szinte a' büntetést'-is, mivel hogy mind ezek 
tsupán tsak a' fogyatkozások helyre hozására, következőképen az ő 
hasznokra tzéloznak. 6. Ehhez képest a' Tanítvány az elvett büntetés 
miatt Mestere ellen se haragra, se dúlfúlásra, se szidalomra, se 
rágalmazásra, se boszszút álló gerjedésekre ne fakadgyon, hanem 
inkább hozzá köszönettel, 's hálá adással járullyon.")

44. Vályi K. András: A' norma és a' levél író, az az A' Nemzeti Oskolák' 
Mi-vólta, Tulajdonsága, Érdeme, Haszna, a' Nemzeti Tanítók meg- 

kívántató tehettségei... Kassa. 1789. Bé-Vezetés. ("Békességes tűrés, 
szemes rend-tartás, fenyítékkel illő idejekor való bánás, annak 
szorgos ki-kerülése" mellett fontos a "vidámság, az elme friss 
elevensége. [...] Hogy ha tsak-ugyan akadoz a' gyermek, vagy 
készületlen, nem tehetsége okoztatik, mint némellyek szokták, jól 
meg-motskolják a' gyermeket 'Szamár vagy gaz Fiú', 'tudatlan ökör'
's a' t. Nem így; egyedül figyelmetlensége, gondatlansága tétetik 
okul.' Ha a' Tanítónak reménysége vagyon, hogy a' gyermek némelly 
könnyebbítésekkel el-fogja vagy el-foghatja a' tanítást, újabb próbát
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tesz, könnyít az egész dolgon, gyenge kérdéseket tesz, 's úgy hozza 
magához a' gyermeket.")

45. Wéber Antal idézett műve. 198-204. 1.

46. Martinkó András idézett műve. 119. 1.

47. Uo. 120. 1.

48. Kosa János idézett műve. 74-75.1.

49. Annál gyakoribb az a lenéző-megvető-humoros hang, amely a 
hatásvadász Bemát Gáspárt jellemzi a következő mondatában: 
"Szemfoglódító pánszláv irodalmat kelle egyik levelemért 
kidézmálnom, mert az illető bankász atyafi, kinek kölcsönével 
czifrán üres erszényemet vágyék sógorosítani, 18 nyelven nem 
beszélt ugyan, de azért tótul is keveset tudott; pedig jámbor magam is 
csak ittott kapkodám begyembe ezen sápadt nyelvezetet... mint Kókai 
a magyar törvényt; s e szerint egy utczai drótszvatoplukot csipék 
fulön, hogy füstös szótárát gazdagon szegényítvén, gyöngéd 
kérelmem' érthetőségét beaquirálhassam." (Lakodalom /Frescokép/1. 
A levél-H 1845. 30. sz.)
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A magyar társasági élet formálódása

1. Mocsáry Lajos: A magyar társasélet. Pest. 1856. 14. 1.

2. Uo. 10. 1.

3. Pulszky Ferenc: Életem és korom. Idézi Lyka Károly: A táblabíró 
világ művészete (Magyar művészet 1800-1850.). Bp. 1981. 12. 1.

4. Zolnai Béla: A magyar biedermeier. Bp. 1940. 28. 1.

5. Fábri Anna: Az irodalom magánélete. Irodalmi szalonok és 
társasörök Pesten 1779-1848. Bp. 1987. 505.1.

6. A korban játszódó Jókai-regényekről írja Fábri Anna: "A közösségi 
színterekhez kapcsolódó események közül leggyakrabban nyilvános 
ünnepélyeket, szertartásokat, különféle reprezentációs alkalmakat 
jelenítenek meg a regények: - átlagosan kettőt. Szinte minden 
regényében szerepel egy-egy bál, estély vagy egyéb összejövetel, 
csakúgy, mint színházi, cirkuszi vagy operai előadás, valamint 
társaságban történő utazás." Fábri Anna: Jókai-Magyarország. A 
modernizálódó 19. századi magyar társadalom képe Jókai Mór 
regényeiben. Bp. 1991. 46. 1.

7. Fábri Anna: Az irodalom magánélete. Irodalmi szalonok és 
társaskörök Pesten 1779-1848. Bp. 1987. 621.1.

8. Uo. 675-680.1.

9. Bácskai Vera: A vállalkozók előfutárai. Nagykereskedők a 
reformkori Pesten. Bp. 1989. 215.1.

10. Mocsáry Lajos idézett műve. 10-11. 1.

11. Fábri Anna: Az irodalom magánélete. Irodalmi szalonok és 
társaskörök Pesten 1779-1848. Bp. 1987. 631.1.

12. Uo. 368. 1.

13. Zolnai Béla idézett műve. 164. 1. "Nem kisebb kritikus, mint 
Greguss Ágost - a magyar széptan alapvetője, a Szép, Jó, Igaz 

esztétikájának legkiválóbb hirdetője - azt írta röpiratában Petőfi 
Kedves vendégek c. versével kapcsolatban, hogy 'leírhatatlan bájú
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költői halmazat: mintha szénát ennénk'."

14. Zoltán József: Népi szórakozások a reformkori Pest-Budán. 
Bp. 1975. 63-95.1.

15. Korabeli irodalmi emlékekre is hivatkozik a szerzőpáros a népszerű 
budai vendéglátóhelyek bemutatásakor könyvük Éttermek, 
vendéglők, sörözők, kocsmák című fejezetében. Gundel Imre- 
Harmath Judit: A vendéglátás emlékei. Bp. 1979. 161-184. 1.

16. "Ha azt mondók föllebb, hogy D. legyen jelenleg is a' mi Mekkánk: 
annál több joggal fogjuk ezt mondhatni csak egy tized múlva is. A' 
vasút készül, D-re nagyobb figyelem fordul, mint valaha, 's néhány 
év múlva eddig ismeretlen élet fog bele szivárogni, nagyobb 
mozgalom, 's ha isten úgy akarja, nagyobb anyagi jólét fog benne 
támadni, és a' művelődés, polgáriasodás szövétneke fellobogand, 
szóval: a' város - ha szabad magamat igy kifejeznem - európai szint 
öltend magára. És ha kérdjük szerényen: lesz-e még akor is D. sajtó 
és folyóiratok nélkül, mint most? fognak-e még akkor is Íróink 
kizárólag Pesten, ezen zagyvalékában valamennyi nemzetelemnek 
tartózkodni? fogják-e mondhatni, hogy a' tiszta, romlatlan magyar 
nyelv hallására 's tanulására nincs alkalmuk? fogják-e merni még 
akkor is, saját alkatú, egyszerű nyelvünket idegen ajkakból 
átkölcsönzött, ész és értelem nélküli czifra szólásformákkal, a' 
külföldi finom társalgási tón előteremtése végett, eltorzítani? lesz-e 
még akkor is panaszuk regény- és drámairóinknak, hogy 
nagyobbszerü sajátos magyar élet nincs, melyet mintául vehetnének 
dolgozataikban? el fogjuk-e nekik hinni, hogy azon személyek, miket 
műveikben élőnkbe állítanak, nemcsak a' könyvben, de az életben, a' 
valóságban is magyarul beszélhettek? 's lesznek-e még azután is 
kénytelenek nagyobbszerü bonyolódások színhelyévé a' külföldet 
tenni 's idegen tárgyakat és személyeket elénk rajzolni? fogják-e 
mondhatni, hogy ha van is magyar élet e' hazában, az csak a' vidéken 
található, de hogy ezen vidéki magyar élet olly kisszerű, olly örökkön 
örökké egyforma és unalmas, miképen abban magasztosabb költői 
világot helyezni csak nevetség és szánandó ügyekezet? - Igen, mi 
szeretjük hinni, hogy ez mind máskép leend egyszer, 's hogy 
nagyobbrészint D-nek van fenntartva azon dicsőség, mindezen 
bajokon és szükségeken segíteni és hangot adni 'a magyar világnak, 
melly után az a' szüntelen pengetett, de mind e' mai napig olly 
kevéssé megközelített nemzeti önállóság és nagyság révpartjára 

indulhasson. [...] D-től most kívánni illyeneket képtelenség; mert 
elmondák azt már mások, hogy a' mostani D. egy nagy semmi,
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mellyből azonban hatalmas teremtő kéz sokat, egész világot 
alkothat."
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Az irodalom, a sajtó, a művészetek

1. Bajza József: Észrevételek a Conversations-lexikoni porhoz gr. 
Dessewffy József ellen. In: Toliharcok. Irodalmi és színházi viták 
1830-1847. Bp. 1981. 100.1. "Megtanultam igenis a társasági élet 
viszonyait tisztelni; tudom, hogy ott herceg és gróf, báró és nemes, 
polgár és paraszt van: mivel tartozom mindenkinek, egyenként és 
együtt, értem; de értem viszont azt is, s igen jól, hogy ezen tartozás, 
ezen kötelékek, csak a polgári kör határáig nyúlnak, s ott, hol az írói 
respublica kezdődik, hol a tudományok országába léptünk, hol a 
társalkodási konvencióknak vége, ezek is megszakadtak. Itt nem 
érdem, nem születés, nem hivatal többé, egyedüli okok, egyedül ész 
adnak elsőséget; s én ezeknek szoktam, ezeknek tudok térdet és fejet 
hajtani, nem semmi auktoritásnak, nem semmi grófi méltóságnak."

2. Fábri Anna: Az irodalom magánélete. Irodalmi szalonok és 
társaskörök Pesten 1779-1848. Bp. 1987. 713.1.

3. Uo. 688.1.

4. A magyar sajtó története I. 1705-1848. Szerk.: Kókay György. 
Bp. 1979. 442. 1.

5. Garay azzal vádolta Nagy Ignácot, hogy az A' házi ur (A 1842. 54. 
sz.) című életképéhez az ő néhány nappal korábban (PD 1842. 4.sz.) 

megjelent azonos című és műfajú írását használta fel.

6. Sorozata I. füzetének 5. szakaszában Boross Mihály utazóját az a 
Szürke Zsák kalauzolja, aki Nagy Ignác rendkívüli népszerűségű 
életképfűzérének, a Magyar titkoknak központi alakja. Ő maga beszél 
róla, hogy le sem írta, csak sajtó alá mondta azokat a "magyar 
mendemondákat", mert olyan mohón kapkodták az olvasók, hogy 
akarata ellenére hosszabbra nyújtotta a történetet a tervezettnél.

7. Azt is Szürke Zsáktól tudja meg, hogy az "Ónterhű divatlap 

magasabb tónusú és fényesebb hölgytermek számára Szalonna 
mellékletével." Boross Mihály több életképében mond véleményt a 
Honderűről. A legélesebbek közé tartozik, amikor állatgenreképének 
(Bökfy Zakariás: Allatgyülési eredmény /fresco-vagy fficskakép/ - 
PD 1846. II. 39. sz.) agár szereplője így nyilatkozik a nemzetietlen 
Ónborúról: "Csak a nagyoknak hizeleg, csupán a selyem gyapjas 

juhokat magasztalja, a fehér hattyútoliakat isteníti, a magas 
galambházakat énekli, és puha homok területekről beszél,



232

mellyekben virág nem fogamszik meg, a maszlag is csak titkon 
tenyészik. Szóval ami nem sima, mint a házi nyúl szőre és nem 
hajlongó, mint a nád, mi nem olvadékony, mint a méz: az mind 
durva, az mind darócz üvegesedett szemeinek."

8. Fábri Anna idézett műve. 413. 1.

9. Többen tartották a kortársak közül Nagy Ignácot is divatírónak, az 
irodalom arszlánjának. Az egyik legkíméletlenebb hangú támadás 
ellene Boross Mihály szatírája, a Találkozás a piaczon című 
állatgenreképe (PD 1845. II. 31. sz.), amelynek hőse Nagy Ignác 
állattörténeteinek állandó szereplője, Fripon úr, a kofák kosarából 
gátlástalanul lopkodó kapós literátor.

10. Dokumentumok hasonmás kiadásban. A Nemzeti Színház. 
(Összeállította és bevezette Kerényi Ferenc) Bp. 1987. 8-9. 1.

11. Kerényi Ferenc: A nemzeti romantika színháza. In: A Nemzeti 
Színház 150 éve. Szerk.: Kerényi Ferenc. Bp. 1987. 31. 1.

12. Uo. 12. 1.

13. Bayer József: A nemzeti játékszín története. Bp. 1887. II. 283. 1.

14. Mályuszné Császár Edit: A német színház hazánkban. In: Magyar 
színháztörténet 1790-1873. Szerk.: Kerényi Ferenc. Bp. 1990. 40-42. 
1. és Kádár Jolán: A pesti és budai német színészet története 1812- 
1847. Bp. 1923. 102. 1.

15. Bajza József: Szózat a pesti magyar színház ügyében. In: Toliharcok. 
Irodalmi és színházi viták 1830-1847. Bp. 1981. 406.1.

16. Kerényi Ferenc: A nemzeti romantika színháza. In: A Nemzeti 
Színház 150 éve. Szerk.: Kerényi Ferenc. Bp. 1987. 11.1.

17. A Bajza által megfogalmazott alapelv: "Imént mondottaimból ki fog 
világlani, hogy én a magyar színház ügyét sokkal magasabb 
szempontból nézem; hogy vele nem puszta mulatságot és időtöltést 
akarok, hanem nyelvet és nemzetiséget, nemzeti érzelmeket, 
szimpátiákat stb. szóval egy intézetet, mely egészen magyar 
szellemtől legyen lelkesítve, mely kebeléből magyar levegőt leheljen 
e két városra." Bajza József: Szózat a pesti magyar színház ügyében. 

In: Toliharcok. Irodalmi és színházi viták 1830-1847. Bp. 1981. 415.1



233

18. Vahot Imre: Magyar irodalom és művészet 1842-ben III. In: Vahot 
Imre válogatott színházi írásai (1840-1848). Színháztörténeti 
Könyvtár 12. sz. Bp. 1981. 229. 1.

19. Több életképi betétnek tárgya a vándorszínészet, annak olyan
jelenségei, mint a puszta létfenntartásért a legképtelenebb ötletekre és 
megoldásokra is képes igazgató, a szedett-vedett társulat szakmai 
felkészültsége, a művészet terjesztésének gyarló indítékai, a 
közönség primitív igényei. A megtévesztésig hasonlóak az írásokban 
a színielőadás kihirdetésének jelenetei (Bemát Gáspár: Alföldi 
kaland gyorsszekéren III. - H 1844. 24. sz.; Nagy Ignácz: A' 
művésznő - Előjáték), éppen ezért elárulhatnak valamit a korabeli 
kocsmaudvarok valódi hangulatából. Nagy Ignác közönségtoborzója 
így szól: "Nemes hazafiak! A' nemzeti szinjátszó társaság, a' 
felsőbbség' kegyes engedelméből, ma este pontban hat órakor, egy 
egészen uj, itt még soha nem látott, rendkívüli, híres, pompás és 
legnagyobb mértékben meglepő, vigsággal elegyes, érzékeny, nagy, 
szomorú, vitézi és családi regényes színjátékot fog eljátszani öt 
felvonásban, 'Hamlet' czim alatt; a' kegyetlenül meggyilkoltatott 
királynak lelke véres lepedőben és görög tűzben fog megjelenni, 
szomorú hegedűszó' kisérete mellett. Első hely' ára öt garas, második 
helyé egy peták; gyermekek csak felét fizetik e' díjaknak, a' kutyák 
pedig ingyen is bemehetnek, ha gazdáik jót állnak érettök, hogy nem 

fognak vonítani vagy ugatni. [...] Siketek vagy vakok az igazgató 
jószívűségéből ingyen hallhatják és láthatják a' mai előadást, 
mellynek legragyogóbb, legtündöklőbb dísze leend Hagymaligeti 
Kunigunda kisasszony, a' nemzeti szinház' első rangú és rendű 
csillaga, ki a' szép, gyönyörű, szerelmes, de utób megtébolyodó és 
nyomorúságosán vizbe haló Ophélia főnemes kisasszony' szivrendítő 
szerepét mint vendég fogja eljátszani és elremekelni. A' tiszta 
jövedelem' egy részét jótékony czélokra szentelendi az igazgató, 
miket azonban nem nevez meg, mert szerénységénél fogva nem 
akarja, hogy szép tette köztudomásra jusson. Végre, alázatos 
tisztelettel kéretnek a' nagyérdemű, nemes hazafiak, hogy Thaliánk' 
templomában, a' tűzi veszély elkerülésének tekintetéből, csak 
kupakos pipákból szíveskedjenek dohányozni, és játék alatt ne 
méltóztassanak csiholni!"

20. Lyka Károly: A táblabíró világ művészete (Magyar művészet 1800- 
1850.). Bp. 1981.43.1.

21. Fábri Anna: Jókai-Magyarország. A modernizálódó 19. századi 
magyar társadalom képe Jókai Mór regényeiben. Bp. 1991. 64.1.
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Alföldi életképek

1. Wéber Antal: A magyar regény kezdetei. Bp. 1959. 110-111. 1.

2. Dömötör Sándor: Betyárromantika. Különlenyomat aNépélet- 
Etnográfia 1930. évi 1-2. számából. Bp. 1930. 32. 1.

3. Uo. 6.1.

4. Uo. 26. 1.

5. Horváth János: A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. 
Bp. 1927. 247-249.1.

6. Dukony Mária: Az Alföld a német irodalomban. Bp. 1937. 87., 93.1.; 
Dömötör Sándor idézett műve. 15. 1.; Heinrich Gusztáv: Magyar 
elemek a német költészetben. Bp. 1909.

7. Magyar tájak néprajzi felfedezői. Válogatta, szerkesztette, az 
életrajzokat és a bevezető tanulmányt írta Paládi-Kovács Attila. Bp. 
1985.; Kosa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Bp. 1989.

8. Gvadányi József: Egy falusi nótáriusnak budai utazása.
Bp. 1975. (első és második rész)

9. Erdélyi János: Úti képek I. In: Úti levelek, naplók. Válogatta, 
szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta T. Erdélyi Ilona.
Bp. 1985.36.1.

10. Petőfi: Úti levelek Kerényi Frigyeshez. In: Petőfi Sándor: Útirajzok. 
Bp. 1987. 49.1.

11. Dr Jancsó Benedek: A puszta befolyása a magyar költészetre. 
Koszorú 1885. 17-21. sz.

12. Erdélyi János idézett műve. 37.1.

13. Dukony Mária idézett műve. 32. 1.

14. Dömötör Sándor idézett műve. 32.1.
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15. Petőfi Sándor: Az alföld. Összes költeményei. Bp. 1981. I. 143. 1.

16. Petőfi: Úti levelek Kerényi Frigyeshez. In: Petőfi Sándor: Útirajzok. 
Bp. 1987. 31. 1.

17. Erdélyi János idézett műve. 39., 42. 1.

18. Tompa Mihály válogatott művei. Bp. 1961. 214., 223.1.

19. Dr Jancsó Benedek idézett cikke. Koszorú 1885. 18. sz.

20. Dukony Mária idézett műve. 31-32. 1. A kérdésre, hogy miért éppen 
a magyar puszta felé fordult a németek érdeklődése, az 57-58. 
lapokon adja meg a választ:"...a költészet szereti a titokzatosságot, a 
derengést. Magyarországot a puszta felfedezésének idején a költők 
szemében egy képzelet szőtte romantikus fátyol borította, melyet ha 
föllebbentettek, mindig csak különös és merész dolgot pillantottak 
meg alatta. A legvonzóbb érdekesség, amelyről a fátyol lekerült, a 
puszta volt, a poétikus magyar puszta, 'amelynek eredeti színezetét a 
csikós adja, szomorú nótáival, a rongyos cigány, hegedűvel a 
kezében és a rabló, félelmetes fegyvereivel'. Az ő alakjuk szorosan 
hozzátartozik a puszta fogalmához, ők adják meg szűkebb hazájuk 
karakterét (Kompért szerint egész Magyarországét is)."

21. Uo. 39-42.; 49-50.

22. Petőfi III. levele Kerényi Frigyeshez. In: Petőfi Sándor: Útirajzok. 
Bp. 1987.31.1.

23. Niederhauser Emil: A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet- 
Európában. Bp. 1977. 102.1.

24. Szűcs Jenő: "Nemzetiség" és "nemzeti öntudat" a középkorban. 
Szempontok egy egységes fogalmi nyelv kialakításához. In: 
Nemzetiség a feudalizmus korában. Bp. 1972. 59-60.1.

25. Csaplovics János: Ethnographiai értekezések Magyar Országról. 
Tudományos Gyűjtemény 1822. IV. kötet. 47.1.

26. Fényes Elek: Magyarország általános statistikája. In: Magyarföld és 
népei eredeti képekben. Föld- és népismereti, statistikai és történeti 
folyóirat. Fényes Elek és Luczenbacher János felügyelése mellett
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szerkeszti és kiadja Vahot Imre. Bp. 1983.

27. Zsigmond Ferenc: A debreceni református kollégium története 
1538(?)-1938. Debrecen. 1937. 36-37.1.

28. Nagy Sándor: Vallásos nevelés és oktatás a debreceni kollégiumban 
a reformáció korától a XIX. század közepéig. Debrecen. 1933. 51. 1.

29. Visszatérő eleme ennek a témacsoportnak a "tempóra pihenő" vagy 
ázsiai nyugalommal pipázgató paraszt alakja. Dukony Mária szerint a 
német irodalomban - a nemzeti büszkeség és a vendégszeretet mellett 
- a magyar paraszt lustasága foglalkoztatja a legtöbbet e néposztály 
jellemének tanulmányozóit. Bár Lenau nem lustaságnak nevezi ezt a 
vonást: "Van valami nemes hanyagság abban, ahogy a magyar 
paraszt a magot elveti és a szőlőtő ápolását egy-két nyisszantással 
elintézi, azután nyugodtan hazamegy és pipázik. "

(Idézett műve. 71.1.)
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A politika, a közélet, a forradalom és szabadságharc

1. Utalás Julia Pardoera

2. Szinnyei Ferenc a Nagy Ignác-tanulmányában (Különlenyomat az 
Irodalomtörténeti Közlemények 1902. évfolyamából. Bp. 1902. 34- 
35.1.) ír a következményekről. Kossuth, a szerkesztő megjegyzi, 
"hogy a dolog nem oly fontos s hogy inkább csak Tyukodi 
czikkeiben vannak afféle czélzások, de Az állatok közgyűlése (az 
incriminalt rajz) magyaros modorú fordítás francziából s a czélzások 
már a francziában benn voltak." (PH 1843. 211. sz.) Nagy Ignác azt 
felelte erre, hogy ő nem a "szent ügyet", hanem a rajta lévő sok 
"sallangot" támadta meg. Valóban rokon tartalmú francia munkák 
indították arra, hogy a ferdeségeket és visszaéléseket ilyen módon is 
pusztítsa, de rajza nem fordítás, s az egyezések természetesek. 
"Szavaimat - úgymond - csak balgaságaink özönéből merítem, s ha 
ezek közül némelyek Francziaországot is nyomják, az nem az én 
bűnöm." (Athenaeum 1843.1. 52.1.)

3. Vahot Imre: Pozsonyi képek I. Az orzsággyülés életéből, II. 
Országgyűlésünk' külsőségei, III. Nemzeti szinkör, IV. Különbség 
Pozsony és Pozsony között (RPD 1843. 41-42., 47., 50. és II. 4. sz.)

4. Vahotnak mind írói, mind szerkesztői koncepciójára jellemző a 
harsány magyarkodás. Ez elsősorban a külsőségekben jelentkezik 
nála: megszállottja például a magyar ruha, a magyar tánc 
népszerűsítésének. (A magyar sajtó története I. 1705-1848. Szerk.: 
Kókay György. Bp. 1979. 607. 1.)



238

Irodalomjegyzék

ANTALFFY Gyula: Reformkori magyar városrajzok. Bp. 1982.
ARANY János: Széptani jegyzetek. In.: Arany János összes művei. X. 

kötet. Prózai munkák I. Bp. 1962.
A reformkor prózairodalma. Válogatta, szerkesztette, az előszót és a 

jegyzeteket írta Fenyő István. Bp. 1986.
Az apostoli magyar hazának nemzeti oskoláit gyakorló nevendék 

kisdedeknek szabott rendtartásai, vagy regulái. Budán. 1794.
BÁCSKAI Vera: A vállalkozók előfutárai. Nagykereskedők a reformkori 

Pesten. Bp. 1989.
BÁCSKAI Vera: Városok és városi társadalom Magyarországon a XIX. 

század elején. Bp. 1988.
BAJZA József: A mívelt-érzékeny társalkodás. In.: Bajza József 

összegyűjtött munkái. IV. kötet. Bp. 1899.
BAJZA József: A regény-költészetről. In.: Bajza József összegyűjtött 

munkái. IV. kötet. Bp. 1899.
BAJZA József: Észrevételek a Conversations-lexikoni porhoz gr.

Dessewffy József ellen. In.: Toliharcok. Irodalmi és színházi viták 
1830-1847. Bp. 1981.

BAJZA József: Szózat a pesti magyar színház ügyében. In.: Toliharcok. 
Irodalmi és színházi viták 1830-1847. Bp. 1981.

BAYER József: A nemzeti játékszín története. II. Bp. 1887.
BITNITZ Lajos: A' magyar nyelvbéli előadás' tudománya. Pesten. 1827.
Életképek a reformkor világából. Szerk.: Csanádi Imre. A kötetet 

összeállította Lukácsy Sándor. Bp. 1958.
CSAPLOVICS János: Ethnographiai értekezések Magyar Országról. 

Tudományos Gyűjtemény. 1822. IV. kötet.
CSAPLOVICS János: Magyarországi festmények. In.: Források Budapest 

múltjából. I. Források Buda, Pest és Óbuda történetéhez 1686-1873. 
Szerk.: Bácskai Vera. Bp. 1988.

CSILLAG Máté: Jogásziádák. Humoros beszélyek. Bp. 1885.
DEGRÉ Alajos: Visszaemlékezéseim (Az 1848-9-ik év előtti, alatti és 

utáni időkből). Bp. 1883.
DÉNES István Zoltán: A magyar konzervatívok társadalomszemlélete az 

1840-es években. In.: A polgárosodás útján (Tanulmányok 
Magyarország társadalmának átrétegződéséhez a polgári átalakulás 
korában). Szerk.: dr. Szabad György. Bp. 1990.

DÉNES István Zoltán: Közüggyé emelt kiváltságőrzés. A magyar
konzervatívok szerepe és értékvilága az 1840-es években. Bp. 1989.



239

Dokumentumok hasonmás kiadásban. A Nemzeti Színház. Összeállította 
és bevezette Kerényi Ferenc. Bp. 1987.

DÖMÖTÖR Sándor: Betyárromantika. Különlenyomat a Népélet- 
Etnográfia 1930. évi 1-2. számából. Bp. 1930.

DUKONY Mária: Az Alföld a német irodalomban. Bp. 1937.
ECKHART Ferenc: A jog- és államtudományi kar története 1667-1935. 

Bp. 1936.
ERDÉLYI Ilona, T.: Az Iijú Magyarország és Kazinczy Gábor. 

Irodalomtörténeti füzetek. 48. sz. Bp. 1965.
ERDÉLYI Ilona, T.: Az irodalmi divatlapok. In.: A magyar sajtó története 

1705-1848. Szerk.: Kókay György. Bp. 1979.
ERDÉLYI Ilona, T.: Irodalom és közönség a reformkorban. A Regélő 

Pesti Divatlap. Irodalomtörténeti Füzetek 69. sz. Bp. 1970.
ERDÉLYI János: Fordított esztétikai művek. Ludolf Wienbarg: Esztétikai 

táborozások. In.: Erdélyi János: Filozófiai és esztétikai írások.
Bp. 1981.

ERDÉLYI János: Úti képek I. In.: Úti levelek, naplók. Válogatta, 
szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta T. Erdélyi Ilona.
Bp. 1985.

FABRI Anna: Az irodalom magánélete. Irodalmi szalonok és társaskörök 
Pesten 1779-1848. Bp. 1987.

FABRI Anna: Jókai-Magyarország. A modernizálódó 19. századi magyar 
társadalom képe Jókai Mór regényeiben. Bp. 1991.

FARKAS, Julius von: Deutsch-ungarische geistige Auseinandersetzung 
im Vormärz. Ungarische Jahrbücher 1932. XII. Berlin.

FEKETE Sándor: Márciusi fiatalok. Bp. 1950.
FÉNYES Elek: Magyarország általános statistikája. In.: Magyarföld és 

népei eredeti képekben. Föld-és népismereti, statistikai és történeti 
folyóirat. Fényes Elek és Luczenbacher János felügyelése mellett 
szerkeszti és kiadja Vahot Imre. Bp. 1983.

FENYŐ István: Az irodalom respublikájáért. Irodalomkritikai 
gondolkodásunk fejlődése 1817-1830. Bp. 1976.

FENYŐ István: Valóságábrázolás és eszményítés. Irodalomkritikai 
gondolkodásunk fejlődése 1830-1842. Bp. 1990.

Forradalom előtt. Buda-Pesti tollrajzok és életképek Petőfi korából. 
Szerk.: Waldapfel József. Bp. 1948.

GALAMB Sándor: A rajzforma fejlődése irodalmunkban. Budapesti 
Szemle 1925. 578. sz.

GERGELY András: Egy nemzetet az emberiségnek. Tanulmányok a 
magyar reformkorról és 1848-ról. Bp. 1987.

GONDA László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945. Bp. 1992.
GREGUSS Ágost: Általános széptan. Greguss Ágost úr előadásai után



240

jegyezte: Dergács Sándor I. éves bölcsész. Bp. 1878.
GULYÁS Pál: Magyar írói álnévlexikon. A magyarországi írók álnevei és 

egyéb jegyei. Bp. 1978.
GUNDEL Imre-HARMATH Judit: A vendéglátás emlékei. Bp. 1979.
GVADÁNYI József: Egy falusi nótáriusnak budai utazása. Bp. 1975.
GYULAI Pál: A tárczaelbeszélésekről. Fölolvastatott a Kisfaludy-

Társaság 1898. febr. 6-án tartott ünnepélyes közülésén. In.: Gyulai 
Pál: Emlékbeszédek II. Bp. 1914.

HEINRICH Gusztáv: Magyar elemek a német költészetben. Bp. 1909.
HORVÁT Edith: A biedermeier életkép a német és a magyar 

irodalomban. Bp. 1936.
HORVÁTH János: A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig.

Bp. 1927.
HORVÁTH Mihály: Huszonöt év Magyarország történelméből II. 1823- 

1848. Bp. 1886.
HORVÁTH Mihály: Magyarország történelme. XVIII. Bp. 1873.
HORVÁTH Mihály: Az országtani teóriák eredete, kifej lése és gyakorlati 

befolyása az újabb Európában. In.: Horváth Mihály: Polgárosodás, 
liberalizmus, függetlenségi harc. (Válogatta és sajtó alá rendezte Pál 
Lajos) Bp. 1986.

JANCSÓ Benedek, Dr: A puszta befolyása a magyar költészetre.
Koszorú. 1885.

KÁDÁR Jolán: A pesti és budai német színészet története 1812-1847.
Bp. 1923.

KERENYI Ferenc: A nemzeti romantika színháza. In.: A Nemzeti 
Színház 150 éve. Szerk.: Kerényi Ferenc. Bp. 1987.

KORNIS Gyula: A magyar művelődés eszményei. Kiadja a Királyi 
Magyar Egyetemi Nyomda. I.

KOSA János: Budapest kialakulása. Magyarságtudomány. 1936.
KOSA János: Pest és Buda elmagyarosodása 1848-ig. Bp. 1937.
KOSA László: A magyar néprajz tudománytörténete. Bp. 1989.
KOVÁCS János: Sue hatása a regényirodalomra. Kolozsvár. 1911.
KÖLCSEY Ferenc: Leányőrző. In.: Kölcsey Ferenc válogatott művei. 

Válogatta, jegyzetekkel ellátta és a szövegeket gondozta Fenyő 
István. Bp. 1975.

KULCSÁR Ernő (Baczur Gazsi): Jogászhumor. Adomák és jellemző 
vonások a jurátus és patvarista, a jogász és ügyvédbojtár életéből. 
Bp. 1878.

KULIN Ferenc: Nemzet és egyén. Adalékok a tudatközpontú
nemzetfogalom meghatározásához. In.: Kulin Ferenc: Közelítések a 
reformkorhoz. Bp. 1986.

LOVRICH Gizella: A tárca a magyar irodalomban. Bp. 1937.



241

LYKA Károly: A táblabíró világ művészete (Magyar művészet 1800- 
1850). Bp. 1981.

MADL Antal: Karl Beck. Ein Vermittler zwischen ungarischer,
österreichischer und deutscher Literatur. In.: Studien zur Geschichte 
der Deutsch-ungarischen literarischen Beziehungen. (Leopold 
Magon, Gerhard Steiner, Wolfgang Steinitz, Miklós Szabolcsi, 
György Mihály Vajda) Berlin. 1969.

Magyar tájak néprajzi felfedezői. Válogatta, szerkesztette, az életrajzokat 
és a bevezető tanulmányt írta Paládi-Kovács Attila. Bp. 1985. 

MÁLYUSZNE CSÁSZÁR Edit: A német színház hazánkban. In.: Magyar 
színháztörténet 1790-1873. Szerk.: Kerényi Ferenc. Bp. 1990. 

MARTINKO András: A prózaíró Petőfi és a magyar prózastílus fejlődése. 
Bp. 1965.

MOCSÁRY Lajos: A magyar társasélet. Pest. 1855.
NAGL, Johann Willibald - ZEIDLER, Jakob - CASTLE, Eduard: 

Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte. Band II/1.
Wien. 1914.

Nagy Ignác. Magyar Regényírók sorozat. Mikszáth Kálmán bevezetője. 
Bp. 1908. ’

NAGY Lajos: Budapest története 1790-1848. In.: Budapest története a
török kiűzésétől a márciusi forradalomig. Szerk.: Kosáry Domokos. 
Bp. 1975.

NAGY Sándor: A vallásos nevelés és oktatás a debreceni kollégiumban a 
reformáció korától a XIX. század közepéig. Debrecen. 1933. 

NIEDERHAUSEP. Emil: A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet- 
Európában. Bp. 1977.

Petőfi és Arany. Petőfi halálának századik évfordulójára. (Sajtó alá 
rendezte Gellért Oszkár) Bp. 1949.

PETŐFI Sándor összes költeményei. Bp. 1981.
PETŐFI Sándor: Úti levelek Kerényi Frigyeshez. In.: Petőfi Sándor: 

Útirajzok. Bp. 1987.
PONGRÁCZ Lajos, Ifj.: Szépirodalmi folyóirataink 1848-ig.

Különlenyomat a Budapesti Szemle 1930. évfolyamából.
P.5.: Theodor Mundt: Die Kunst der Deutschen Prosa. Aesthetisch, 

literargeschichtlich, gesellschaftlich. Berlin. 1847. Figyelmező. 
1837. 18. sz. V. 9.

Részletek József nádor orvosának, JANKÓVICH Antalnak leírásából 
Pestről és Budáról. In.: Források Budapest múltjából. I. Források 
Buda, Pest és Óbuda történetéhez 1686-1873. Szerk.: Bácskai Vera. 
Bp. 1971.

SCFLAMS, Franz: Vollständige Beschreibung der königlichen Freystadt 
Pest in Ungern. Pest. 1821.



242

SENGLE, Friedrich: Der Adel des Humors. In.: Friedrich Sengle:
Biedermeierzeit. Deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen 
Restauration und Revolution 1815-1848. Band 1. Stuttgart. 1972. 

SIMMEL, Georg: Válogatott társadalomelméleti tanulmányok.
(Összeállította: Somlai Péter) Bp. 1973.

SZAJBELY Mihály: Vélemények az 1830-as évek magyar prózájáról. In.: 
"A mag kikéi". Előadások Kölcsey Ferencről. Szerk.: Taxner-Tóth 
Ernő. Bp.-Fehérgyarmat. 1990.

SZALAY Károly: A magyar szatíra száz éve. Bp. 1966.
SZÉCHENYI István, gróf: Pesti por és sár. In.: Töredékek gróf

Széchenyi István fennmaradt kézirataiból. III. Közli Török János. 
Pest. 1865.

SZEMZŐ Pirosaka: Német írók és pesti kiadóik a XIX. században (1812- 

1878). Német Philológiai Dolgozatok. Bp. 1931.
SZENTPÉTERY József: Észrevételek egy pesti mesterembernek a'

Czéhek eltörlését javalló vélekedések körül; nem különben a' 
mesterségeknek a' Magyar hazában még eddig nem ismert elébbi és 
mostani kömyülállásainak és állapotának némelly felfedezései. 
Tudományos Gyűjtemény. 1832. VII. kötet.

SZINNYEI Ferenc: A magyar életképirodalom. Akadémiai Értesítő.
Bp. 1921.

SZINNYEI Ferenc: Jósika humoros életképei. Irodalomtörténet.
Bp. 1913.

SZINNYEI Ferenc: Nagy Ignác. Különlenyomat az Irodalomtörténeti 
Közlemények 1902. évfolyamából.

SZINNYEI Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig I-II. 
Bp. 1925.

SZŰCS Jenő: Nemzet és történelem. A nemzet historikuma és a
történelemszemlélet nemzeti látószöge. Hozzászólás egy vitához. 
Bp. 1984.

SZŰCS Jenő: "Nemzetiség" és "nemzeti öntudat" a középkorban. 
Szempontok egy egységes fogalmi nyelv kialakításához. In.: 
Nemzetiség a feudalizmus korában. Bp. 1972.

SZVORENYI József: Ékesszólástan vezérletül a' remekírók' fejtegetése- 's 

a' szép-írásművek' kidolgozásában. Eger. 1853.
TAMÁS Anna: Életképek 1846-48. Irodalomtörténeti Füzetek. 68. sz.

Bp. 1970.
TÁNCSICS Mihály: Útirajzok. In.: Táncsics Mihály művei 1-2. kötet. 

Pest. 1873.
TOMPA József: Az irodalom nyelve. In.: Nyelvünk a reformkorban.

Szerk.: Pais Dezső. Bp. 1955.
TOMPA Mihály válogatott művei. Bp. 1961.



243

VAHOT Imre: Magyar irodalom és művészet 1842-ben III. In.: Vahot 
Imre válogatott színházi írásai (1840-1848). Színháztörténeti 
Könyvtár 12. sz. Bp. 1981.

VÁLYI K. András: A' norma és a' levél író, az az A' Nemzeti oskolák' Mi
volta, Tulajdonsága, Érdeme, Haszna, a' Nemzeti Tanítók meg- 
kívántató tehettségei... Kassa. 1789. Bé-Vezetés.

VARGA János: Helyét kereső Magyarország. Politikai eszmék és 
koncepciók az 1840-es évek elején. Bp. 1982.

VAS Gereben: Jurátus élet (Korrajz). In.: Vas Gereben összes 
munkái.VIII. Bp. 1866.

VAY Sarolta: Régi magyar társasélet. Bp. 1986.
Világirodalmi lexikon II. Bp. 1972.
WÉBER Antal: A magyar regény kezdetei. Bp. 1959.
ZOLNAI Béla: A magyar biedermeier. Bp. 1940.
ZSIGMOND Ferenc: A debreceni református kollégium története 

1538(?)-1938. Debrecen. 1937.
ZOLTÁN József: Népi szórakozások a reformkori Pest-Budán. Bp. 1975.
ZSOLDOS Jenő: A romantikus zsidószemlélet irodalmunkban. Bp. 1935.



MELLÉKLET



245

I. Embertípusok, létállapotok

1. A kor jellemző embertípusai

1. Nincs szerző: Rövid tanítás a férgekről - Társalkodó 1832.
2. Nincs szerző: A hízelkedő - Társalkodó 1832.
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Magyar Életképek 1843.
12. Nagy Ignácz: Az arszlánnő /Torzkép/ - Magyar Életképek 1843.
13. Pajor István: A' drótos - Honderű 1843.
14. Nincs szerző: Vidéki arszlán - Honderű 1843.

15. Gaal: Egy kis tréfa - Életképek 1844.
16. Császár: Az alkuszok - Aradi Vészlapok 1844.
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19. Nagy Ignácz: A' hivatalvadász - Életképek 1845.
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I. Embertípusok, létállapotok 

2. A fővárosi élet jellegzetes embertípusai
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Regélő Pesti Divatlap 1842.
8. Garay: Az invalidus /Pesti genre-képek rovat/ - 

Regélő Pesti Divatlap 1842.
9. Zajtay: A' mészáros /Budapesti élet rovat/ - Athenaeum 1842.
10. Zajtay: Az orvosnövendék /Budapesti élet rovat/ - Athenaeum 1842.
11. Zajtay: A' sírásó /Budapesti élet rovat/ - Athenaeum 1842.
12. Zajtay: A'jurátus /Budapesti élet rovat/ - Athenaeum 1842.
13. Zajtay: A' házi ur /Budapesti élet rovat/ - Athenaeum 1842.

14. Csöngei Elek: A'jurátus /Genre-kép/ - Regélő Pesti Divatlap 1843.
15. Halászy: A sipládások /Pesti genrekép/ - Regélő Pesti Divatlap 

1843. *
16. Zajtay: A' tisztviselők/Életkép/ - Athenaeum 1843.
17. ?Petrichevich Horváth Lázár: Arszlán, párducz és tigris - 

Honderű 1843.
r

18. Nagy Ignácz: A koldusbiró - Életképek 1844.
r

19. Nagy Ignácz: A' divatorvos - Életképek 1844.

20. Frankenburg: Mártási orvos úr - Életképek 1845.
21. Fribeisz István: A' pinczér - Pesti Divatlap 1845.
22. Nagy Ignácz: A' városhajdú - Pesti Divatlap 1845.
23. Halászy Jósep: A' házmester /fővárosi életkép/ - Pesti Divatlap 1845.
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II. Élethelyzetek, jelenetek
1. A táblabírói Magyarország, a megyei közélet visszásságai

1. Nyilfi: Pipárdi Nótárius Pesten - Regélő 1835.

2. Munkácsy: Rondaháti ur vagy A' pipaszámyi hosszú falu /Életképek 

a' világból rajzolva/ - Rajzolatok 1837.

3. Katona Antal: Kor-szellem - Társalkodó 1838.

4. V-i Szőke: Egy nap a' városban /Levélben/ - Rajzolatok 1839.

5. Szalkay Máté: Tyukodi uram borzasztó éjszakája - Athenaeum 1842.

6. Alt Móricz: Úti kaland /töredék az Ifjú Békessy Ferenc kalandjaiból/ 
- Honderű 1843.

7. -a: Díszmenet és tanyaszemle - Honderű 1843.
8. Zugváry: Tekintetes Marady ur és hitvese - Honderű 1843.

9. B.P.: Megérkezés Sz-ba - Életképek 1844.
10. Gaal: Állandóság - Életképek 1844.
11. Csengery: Magyarkák - Életképek 1844.
12. Gaal: Elkésések /Képmagyarázatul/ - Életképek 1844.
13. Bemát Gáspár: Táblabiró /frescokép/ - Honderű 1844.
14. Tompa Mihály: Látogatás urambátyámnál - Honderű 1844.
15. Turóczy: Menyus bácsi /Falusi életkép/ - Pesti Divatlap 1844.
16. Bemát Gáspár: Restauratio /Nemzeti életkép/ - Pesti Divatlap 1844.

17. Frankenburg: Rákosy Tamás táblabiró ur a' "salon"-ban - 
Életképek 1845.

18. Irinyi József: A' táblabiró - Életképek 1845.
19. Vas Gereben: Rabvallatás - Életképek 1845.
20. Fiván: Szónok az akolban /Pusztai életkép/ - Pesti Divatlap 1845.
21. Kiss Antal: Egy éj a Nyirben /frescokép/ - Honderű 1845.
22. Bemát Gáspár: Lakodalom /Frescokép/ - Honderű 1845.
23. T. Nagy József: Egy falusi magyar casino - Pesti Divatlap 1845.

24. Gaal: Falusi mulatság /jelenet a' nemes nemzetes magyar életből/ - 
Életképek 1846.

25. Békefy Győző: Pali bácsi hajdan és most - Életképek 1846.
26. Bökfy Zakariás: Magyar panoráma árnyképekben I-II. -
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Pesti Divatlap 1846.

27. Bemét Gáspár: Vadászkalandok pongyolában - Életképek 1847.
28. Nagy Ignácz: Szúnyogok I. Szegény, ne igyál! - Életképek 1847.
29. Nagy Ignácz: Szúnyogok II. Egy pesti adómentes - Életképek 1847.
30. Háess: Egy névnapi estély falun - Hazánk 1847.
31. Besze János: Tisztújitás előtti megyei életkép - Pesti Divatlap 1847.

32. Lévai János: Egy táblabiró végrendelete - Életképek 1848.
33. Kleophas: Cassino is, nem is. Túl a' Dunán - Életképek 1848.
34. Vas Gereben: Matyi bácsi - Pesti Divatlap 1848.
35. Székely J.: Egy óvilági táblabiró - Pesti Divatlap 1848.

36. B...s P.: Az én uram bátyám - Hölgyfutár 1850.
37. B.: Átkelés a sártengeren - Hölgyfutár 1850.
38. Boross Mihály: Az én Józsep öcsém - Hölgyfutár 1850.
39. Vas Gereben: Levelek, mellyeket én Matyi bátyámnak küldök - 

Hölgyfutár 1850.

40. Boross Mihály: Két táblabiró - Hölgyfutár 1851.

41. Kelemen Mór: Vásári tréfa - Hölgyfutár 1852.

42. Bemát Gáspár: Diplomatikus ebéd /Frescokép/ - Hölgyfútár 1854.

43. Bemát Gáspár: Egy kis tréfa a régi jó időkből /Frescokép/ - 
Hölgyfutár 1855.
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II. Élethelyzetek, jelenetek 

2. A fővárosi élet

1. Katona Antal: A' bérkocsis - Rajzolatok 1836.
2. Frankenburg: A' zálogkölcsön /Egy ismerősnek életibül és írásibul - 

Regélő 1836.

3. (n): Egy korhely halála - Rajzolatok 1838.

4. Zajtay: Esti séta /Budapest élet rovat/ - Athenaeum 1842.
5. Zajtay: A' varró lyány /Budapesti élet rovat/ - Athenaeum 1842.
6. Vahot Imre: A'jurátus-kávéház - Regélő Pesti Divatlap 1842.
7. Vahot Imre: Az ölebecske - Regélő Pesti Divatlap 1842.

8. Nagy Ignácz: Éjféli tapasztalások /Ámyrajzok az életből/ - 
Magyar Életképek 1843.

9. Nincs szerző: Nagyböjti jelenet /hazánk egy nagyvárosában/ - 
Honderű 1843.

10. Ligeti Irma: Kérelem Szekrényessy Endre úrhoz - Honderű 1843.
11. Bemát Gáspár: Egy éj szállásomon - Honderű 1843.
12. Nagy Ignácz: A' kosztosvadász /Fővárosi életkép/ - Honderű 1843.

13. Nagy Ignácz: Dunaparti élet - Életképek 1844.
14. Fribeisz: A' számjátékosok /fővárosi életkép/ - Életképek 1844.
15. Gaal József: Financziális gyakorlat /Képmagyarázatul/ - 

Életképek 1844.
16. Gyaraky: Pesti titkok I. Városi álbiztos - Életképek 1844.
17. Gaal: A' szél Pesten /Képmagyarázatul/ - Életképek 1844.
18. Gaal: Átszállitási mulatság - Életképek 1844.
19. Nagy Ignácz: Mulatság a hidon /fővárosi életkép/ - 

Pesti Divatlap 1844.
20. Nagy Ignácz: Művészeti őrjöngés /Fővárosi életkép/ - 

Pesti Divatlap 1844.
21. Nagy Ignácz: Törvényszéki jelenet /Fővárosi életkép/ - 

Pesti Divatlap 1844.
22. Lakner Sándor: Heti vásár /Fővárosi életkép/ - Pesti Divatlap 1844.
23. Lakner Sándor: A' zsidó Eővárosi életkép/ - Pesti Divatlap 1844.
24. Varga Soma: A' nyegle /charlatán/ - Pesti Divatlap 1844.
25. Nagy Ignácz: Lyányketrecz - Pesti Divatlap 1844.
26. Lakner Sándor: A hárfás leány /Fővárosi életkép/ - 

Pesti Divatlap 1844.
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27. Nagy Ignácz: Kérelmezők /Fővárosi életkép/ - Pesti Divatlap 1844.
28. Bemát Gáspár: Nagybátyám Budapesten - Honderű 1844.
29. Lakner Sándor: Élelemkeresés /Fővárosi életkép/ - Honderű 1844.
30. Lakner Sándor: Laczikonyha/Fővárosi életkép/ - Honderű 1844.
31. Bemát Gáspár: Vándor bankó /Frescokép/ - Honderű 1844.
32. Lakner Sándor: Zálogház /Fővárosi életkép/ - Honderű 1844.
33. Kamatláby Salamon: Frescoképek I-II. - Honderű 1844.

34. Nagy Ignácz: Kontár és mester /Fővárosi életkép/ - Életképek 1845.
35. Nagy Ignácz: Magyar lángész /Fővárosi életkép/ - Életképek 1845.
36. Lakner Sándor: Ujsághordó /Fővárosi életkép/ - Életképek 1845.
37. Lakner Sándor: Czifra nyomorúság /Fővárosi életkép/ - 

Honderű 1845.
38. Bemát Gáspár: Laktársak - Honderű 1845.
39. Bemát Gáspár: Uzsorapróba /történeti frescokép/ - Honderű 1845.
40. Lakner Sándor: Halálmadár /Fővárosi életkép/ - Honderű 1845.
41. Lakner Sándor: Megrovások/Fővárosi életkép/ - Honderű 1845.
42. Mephisto: Hármas szövetség /Lófuttatási silhouette ördöngös 

modorban/ - Honderű 1845.
43. Lakner Sándor: Egy nőtlen - Honderű 1845.
44. Lakner Sándor: Nevelés /Frescokép/ - Honderű 1845.
45. Remellay Gusztáv: Zöldlaky szállásán /Mutatvány/ - Honderű 1845.
46. Halászy: Budapesti séták I. A reg, II. Délelőtt és délután, III. Est és 

éj /Költői és prózai képek az életből/ - Pesti Divatlap 1845.

47. Sas Imre: Éji vándorlás /Ámyrajz az életből/ - Életképek 1846.
48. Degré Alajos: Pesti uracs /fővárosi életkép/ - Pesti Divatlap 1846.

49. Bemát Gáspár: A' romkastély - Honderű 1847.
50. Szegfi Mór: A tót /Fővárosi életkép/ - Pesti Divatlap 1847.

51. Figaro: Budapesti tarkaképek - Hölgyfutár 1854.
52. Helfy: Egy pesti séta a bécsi sétálótól - Hölgyfutár 1854.
53. Helfy: Bécsi séták - Hölgyfutár 1854.

54. Ágay Adolf: Bécsi képek I-II. - Hölgyfutár 1855.

55. Bemát Gáspár: Fidibusz az omnibuszban /Freskóképecske/ - 
Hölgyfutár 1856.
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II. Élethelyzetek, jelenetek
3. A magyar társasági élet formálódása: táncmulatságok 

estélyek, farsang, utazások, népmulatságok, kirándulások, fürdői
jelenetek

1. Matics Imre: Annák estélye - Társalkodó 1832.

2. Szekrényessy: Kirándulás a' budai Sváb-hegyre - Társalkodó 1834.

3. M-t-y: Farsang /Levél-töredék/ - Társalkodó 1835.
4. Ormos' Sigmond: Sok baj semmiért /Pozsonyból/ - Rajzolatok 1835.
5. Frankenburg: Somogyi képek I-II. - Regélő 1835.
6. Garay: Kisasszony napja - Regélő 1835.

7. Nagy Ignácz: A' farsangról - Társalkodó 1836.
8. Ézsiás: Gyerünk bálba! - Társalkodó 1836.
9. Nagy Ignácz: Úti jegyzetek - Társalkodó 1836.
10. E. Emil: Vasárnapi társaság /Társasköri rajzolat/ - Rajzolatok 1836.
11. Gaal: Ut a' gőzhajón Budapesttől Pozsonyig - Rajzolatok 1836.
12. Frankenburg: A' társas kocsi - Regélő 1836.

13. Böjtöki: Vigság bajjal jár - Regélő 1838.

14. B...la Pál: Egy napom Váczon - Rajzolatok 1839.
15. V**: Másfél napom Váczon - Rajzolatok 1839.
16. Szilvágyi József: Lassan! Lassan! /Úti kaland/ - Koszorú 1839.

17. Zajtay: Zöld mulatság - Athenaeum 1842.

18. Haraszty Samu: Fürdői kalandok - Magyar Életképek 1843.
19. Garay: A' leopoldmezei népvigalom Budán /Genrekép/ - 

Regélő Pesti Divatlap 1843.

20. Kaján Ábel: Utazás Debreczenben - Életképek 1844.
21. Frankenburg: Egy kis kirándulás a' hegyek közé /Tréfa/ - 

Életképek 1844.
22. Gaal: Az elázott paradicsom /Képmagyarázatul/ - Életképek 1844.
23. Lakner Sándor: Mulatság /Fővárosi életkép/ - Életképek 1844.
24. Kovács Pál: Csináljunk magunknak egy jó napot! /Farsangi életkép/ 

- Emlény 1844.
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25. Nárczisz: Gellérthegyi mulatság húsvéthétfőn - Életképek 1845.
26. Frankenburg: Két nap Esztergámban - Életképek 1845.
27. Lakner Sándor: Pünkösdhétfő /Frescokép/ I-III. - Honderű 1845.
28. Lakner Sándor: Kávésnénikék/Fővárosi életkép/ - Életképek 1845.
29. Lakner Sándor: Zöldből hazáig /Frescokép/ I-III. - Honderű 1845.

30. Lauka Gusztáv: Mulatság a' vasúton Pesttől Váczig - Életképek 
1846.

31. Lauka Gusztáv: Kirándulás Palotára - Életképek 1847.
32. Nagy Ignácz: Szúnyogok III. Fürdői képecskék - Életképek 1847.
33. Lauka Gusztáv: Ünnepély Zengeynél /Humoresc/ - Életképek 1847.
34. Bökfy Zakariás: Falusi divatképek. Batyubál - Pesti Divatlap 1847.
35. Major Káról: Kisvárosi estély /Életkép/ - Hazánk 1847.
36. Háess: Úti jegyzet napló nélkül /Utazási kalandok/ - Hazánk 1847.
37. Bökfi Zakariás: Falusi divatképek. Búcsú - Pesti Divatlap 1847.

38. Fribeisz: Egy női vhistpartie /Életkép/ - Hölgyfutár 1850.
39. Berec Károly: Császárfürdői képek - Hölgyfutár 1850.

40. B-e: Parlagi báléj - Hölgyfutár 1852.
41. Bulyovszky Gyula: Egy ezres bankjegy /Farsangi fresco-beszély/ - 

Hölgyfutár 1852.
42. Tóth Kálmán: Mozgó képek II. - Hölgyfutár 1852.
43. Berec Károly: Falura kell menni - Hölgyfutár 1852.
44. Balázs Sándor: Érzékeny séták I. Kirándulás a zöldbe - 

Hölgyfutár 1852.

45. Berec Károly: Mulatság a Svábhegyen - Hölgyfutár 1853.

46. Balambér: Alföldi levélkék és képecskék - Hölgyfutár 1855.
47. Szollár Mihály: Megbuktam /farsangi kép/ - Hölgyfutár 1855.

253



254

II. Élethelyzetek, jelenetek 

4. Az irodalom, a sajtó, a művészeti élet

1. Aladár: Egy jelenés a' Horváth-kertben Budán - Társalkodó 1834.

2. Távolfi: Gőzhajói napló - Regélő 1836.
3. Garay: A'jelenkori társalkodás világábul I. Magyar játékszín - 

Társalkodó 1836.
4. Frankenburg: Egy nézőnek bajai a' szinházban - Regélő 1836.

5. Az anekdota kísértet /Saphirtól a "Humorist" után - Alakraj zok- 
Genrebilder rovat/ - Rajzolatok 1837.

6. Szabó Dávid: Divat-regények - Rajzolatok 1837.
7. Garay: Elmefuttatás a' lófuttatásról - Rajzolatok 1837.
8. Spetykó Gábor: Szemüvegek Dücshalmi számára - Rajzolatok 1837.
9. Szerényi Gyula: Egy játékszín' közönségének alkatrészei - 

Rajzolatok 1837.
10. Dómján: Rapsodia vagy Se füle, se farka - Rajzolatok 1837-38.

11. Doctor Pislogi vagy Ezermester a' firkában /Saphir után/ - 
Rajzolatok 1838.

12. Sz-: Játékszín a' kocsiszínben - Hasznos Mulatságok 1839.

13. Gaal József: Egy zenebarát kínszenvedései - Athenaeum 1841.

14. Zajtay: A' művésznő - Athenaeum 1842.

15. Zajtay: Zajtay /Életkép/ - Athenaeum 1843.
16. Zugligeti: Három a táncz /Kisvárosi trilogie/ - Honderű 1843.
17. Egressy Gábor: Szinház és szinkör /Jelenet az életből/ - 

Regélő Pesti Divatlap 1843.
18. Szilárd: Műkedvelők - Honderű 1843.

19. Gaal: Német humorista Magyarországban - Életképek 1844.
20. Frankenburg: Jelenetek egy divatlapszerkesztő műhelyében /Nem 

annyira torz- mint életkép/ - Életképek 1844.
21. Nagy Ignácz: Segédszerkesztő /Irodalmi életkép/ - 

Pesti Divatlap 1844.
22. Nagy Ignácz: Az ujdonságiró - Pesti Divatlap 1844.
23. Fekete János: Falusi költő /Vidéki életkép/ - Pesti Divatlap 1844.
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24. Zugligeti: Egy lángész irói pályája /Irodalmi életkép/ - 
Pesti Divatlap 1844.

25. Zugligeti: Toldalék az "Egy lángész irói pályája" mellé /Irodalmi 
életkép/ - Pesti Divatlap 1844.

26. Nagy Ignácz: Az ujoncz /Életkép/ - Aradi Vészlapok 1844.
27. Tollraghy Jónás: Egy estély a ....pokolban /földaljai kép/ - 

Honderű 1844.
28. Kaján Ábel: Egy este a' debreczeni színházban - Életképek 1844.
29. Frankenburg: Egy chinai igazgató és közönsége - Életképek 1844.
30. Szigligeti: Bálba készülők - Pesti Divatlap 1844.
31. Szigligeti: Rónafi, magyar színész /Nemzeti életkép/ - 

Pesti Divatlap 1844.
32. Nagy Ignácz: Színpadi kalandok /Művészeti életkép/ - 

Pesti Divatlap 1844.
33. Nagy Ignácz: Lélia éa Trenmor /Szívbeli életkép/ - 

Pesti Divatlap 1844.

34. Uj Károly: Egy szépreményü költöncz életéből /Életkép/ - 
Pesti Divatlap 1845.

35. Frescofi Tihamér: Nincs többé! /fővárosi életkép/ - Életképek 1845.
36. Nagy Ignácz: Hírlapi epegörcs /mutatvány a Menny és pokol-ból/ - 

Társalkodó 1845.
37. Fribeisz: Időtöltés a pesti német színházban /Fővárosi életkép/ - 

Pesti Divatlap 1845.

38. Tompa Mihály: Könyvkiadási gyönyörűségek - Pesti Divatlap 1846.
39. Fellegi Jordán: Olympi titkok, vagy a regeistenek és a magyar - 

Pesti Divatlap 1846.
40. Kaján Ábel: A sipládás fia és a sipládás fiának az apja /Irány-ábrány 

ad normám irány-regény/ - Életképek 1846.
41. Jósika Miklós: Humoristicai életkép - Honderű 1846.
42. Kaján Ábel: Fiatal óriás /Magyar titkok vagyis hazai rejtelem/ - 

Életképek 1846.
43. Young: Ködképek - Honderű 1846.

44. Petrichevich Horváth Lázár: Az iijú Magyarország /Frescokép a 
vidékből fővárosi csillagokkal/ - Honderű 1847.

45. Jókai Mór: Keselyeő Péter - Életképek 1847.
46. Tóbiási: Tölper Kleofás - Hazánk 1847.
47. Kuthy Lajos: Hatyári Gyárfás /Genre kép/ - Pesti Divatlap 1847.
48. Lauka Gusztáv: Kedves szomszédok - Életképek 1847.
49. Kaján Ábel: A honszerelmesek, vagyis Ignácz és Konstanczia -
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Életképek 1847.

50. Inokai Csalán: Divatironcz /Silhouette-к napi életünkből/ - 
Hazánk 1848.

51. Szatmári Pál: Vándorszinészi tréfa - Hölgyfutár 1850.

52. Tóth Kálmán: Mozgó képek I. - Hölgyfutár 1852.

53. Figaro: Budapesti tarkaképek - Hölgyfutár 1854.

54. Lauka Gusztáv: Egy fiatal óriás kalandjai - Hölgyfutár 1855.
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II. Élethelyzetek, jelenetek 

5. Alföldi életképek

1. Gaal: Haramiacsók - Rajzolatok 1835.

2. Katona Antal: Pestről Karczagra /Utazási képek/ - Rajzolatok 1836.
3. Gaal: Alföldi képek és kalandok I. Az alföld képe - Rajzolatok 1836.
4. Gaal: Alföldi képek és kalandok II. A' drótosok - Rajzolatok 1836.
5. Gaal: Alföldi képek és kalandok III. Legenda a' szomjas palóczokról 

- Rajzolatok 1836.
6. Gaal: Alföldi képek és kalandok IV. Hortobágyi éjszaka - 

Rajzolatok 1836.

7. Nincs szerző: Honi vásárkép - Regélő Pesti Divatlap 1842.

8. Gaal: A keresztapa /Alföldi történet/ - Honderű 1843.
9. Nincs szerző: Alföldi képek - Honderű 1843.
10. Kuthy Lajos: Fresco-festések I-II. - Honderű 1843.

11. Gaal: Az úrfi - Életképek 1844.
12. Kuthy Lajos: Hortobágyi töredék /részlet a' Hazai rejtelmekből/ - 

Életképek 1844.
13. Bemát Gáspár: Alföldi kaland gyorsszekéren - Honderű 1844.
14. Gaal: Az úri tehén /Falusi életkép/ - Pesti Divatlap 1844.
15. Frankenburg: A' dudás - Emlény 1844.

16. Pajor István: Falusi vendégség - Életképek 1845.
17. Lombosi: A tanya /Töredék úti naplómból/ - Pesti Divatlap 1845.
18. Uszkai: A kormányosok /Tiszaháti népéletismertetés/ - 

Pesti Divatlap 1845.

19. Őslaky: Falusi életképek 1. Kisértet, 2.Vándor tótok - 
Életképek 1846.

20. Csuthy Zsigmond: Egy éj a Hortobágyon - Életképek 1847.
21. Gaal: A' fazekas /Képmagyarázatul/ - Életképek 1847.
22. Nagy Ignácz: Nászéj /Falusi kaland/ - Honderű 1847.

23. Szegfi Mór: Falusi életképek - Hölgyfutár 1854.
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II. Élethelyzetek, jelenetek

6. A politika, a közélet, a forradalom és szabadságharc

1. **től: Pozsonyi életképek és jellemek - Társalkodó 1843.

2. Jakó Pál: Országgyűlési tapasztalás /életkép/ - Honderű 1845.

3. Cs. Gábor: Országgyűlési szcénák - Életképek 1848.
4. Jakó Pál: Nem hiszünk mindennek /Forradalmi humoreszk/ - 

Életképek 1848.
5. Tassi Ede: Egy táblabiró mint nemzetőr I-II. /Humoreszk/ - 

Életképek 1848.
6. Fitos István: Életképek a' verbári táborból - Életképek 1848.
7. valószínű Lauka: Tóbiás a rendületlen - Charivari Dongó 1848.
8. valószínű Lauka: Képviselő választás - Charivari Dongó 1848.
9. valószínű Vahot: Bécsi fátyolképek a forradalom előtti korból

I. Politikai enyelgés - Pesti Divatlap 1848.
10. valószínű Vahot: Bécsi fátyolképek a forradalom előtti korból

II. Egy estély Iknemél - Pesti Divatlap 1848.
11. Boros Mihál: Két patrióta - Pesti Divatlap 1848.

12. Frankenburg: Bécsi életképek fa- és aranyrámában I-II-III. - 
Hölgyfutár 1850.

13. V.G.: Falusi képek, ráma nélkül - Hölgyfutár 1850.
14. Boross Mihály: Uram bátyám 1. A forradalom előtt, II. A forradalom 

alatt, III. A függetlenség alatt, IV. A forradalom után - 
Hölgyfutár 1850.

15. Ariel: Egy bécsi hivatalnok márczius előtt /Genre-kép/ - 
Hölgyfutár 1850.

16. Lauka: Egy guerilla kalandjai /Saját jegyzeteiből/ - Hölgyfutár 1850.
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II. Élethelyzetek, jelenetek 

7. A diákélet

1. Kossá Ferencz: A' lagátusok /Genrekép/ - Regélő Pesti Divatlap 

1843.

2. Boros Mihály: Potyondi Márton legátus' viszontagságai /Genrekép/ - 
Regélő Pesti Divatlap 1844.

3. Szarka: A' csintalan diákok - Regélő Pesti Divatlap 1844.
4. Szemes Ábel: Kisvárosi protocollum IV. Diáktempók - 

Pesti Divatlap 1844.

5. Vas Gereben: G'schaeft /diáki életkép/ -Életképek 1845.
6. Ábrahámfy: Deák hajó /Pozsonyi kép/ - Pesti Divatlap 1845.

7. Jakó Pál: Legátus /életképecske/ - Életképek 1846.
8. Fiván: Takarékpénztár /iskolai életkép/ - Pesti Divatlap 1946.
9. Fekete János: Diák kaland - Pesti Divatlap 1846.

10. Vas Gereben: Egy convictusi ebéd /Életkép egy barátom 
emléklapjaiból/ - Életképek 1847.

11. Vas Gereben: Ebéd a convictusban /Szomoru-vigjáték három 
szakaszban/ - Életképek 1847.

12. Vári Balthazár: Egy éjem Jajsán - Életképek 1847.
13. Vas Gereben: Tanitó ur és tanitványai /Deáki életkép 1830-ban/ - 

Pesti Divatlap 1847.
14. Remellay Gusztáv: Nagyvárosi nőnevelő intézet - 

Pesti Divatlap 1847.
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II. Élethelyzetek, jelenetek 

8. Szerelem, házasság

1. Kuthy Lajos: Farsangi kaland /Nagy-Váradról/ - Rajzolatok 1835.
2. Nagy Ignácz: Töredék egy bűneit bánó férj végrendelvényeiből - 

Rajzolatok 1835.

3. Nagy Ignácz: Szerelem és hűség /Regényes rajzolat a' mai világból 
levelekben/ - Rajzolatok 1836.

4. Munkácsy: Mézes hetek vagy Egy iíju házas' öreg gondolatai a' múlt 
időrül - Rajzolatok 1837.

5. Sz. Endre: Oh áldott cholera! /ffesco-rajz/ - Rajzolatok 1838.
6. R-y Gusztáv: Rapsodia a' csókrul - Rajzolatok 1838.

7. Dómján: Tréfa és gorombaság /Egy jelenés a házassági életből/ - 
Rajzolatok 1839.

8. V-i Barna: A' féltékeny - Regélő 1839.
9. Kiss Iván: Az elégületlen - Regélő 1839.

10. Lakner Sándor: Az éji kém - Regélő Pesti Divatlap 1842.
11. Várady Károly: Comélia - Regélő Pesti Divatlap 1842.

12. Szarka Nép János: Hetedik forduló /Farsangi kaland/ - Regélő Pesti 
Divatlap 1844.

13. Nagy Ignácz: Szenvedély és büntetés - Életképek 1844.

14. Young: Frescok a szívéletből I. Érzelmi anomáliák; 
Mephisto et comp.: Júlia és Adolf - Honderű 1845.

15. Lakner Sándor: Házas élet /Frescokép/ - Honderű 1845.

16. Bemát Gáspár: Ármány és szerelem /komoly fresco/ - 
Életképek 1847.

17. Lévai: Fővárosi szerelem - Hölgyfutár 1850.
18. Csatár: Életkép - Hölgyfutár 1850.

19.Tóth Kálmán: Keserű Péter és szomorú Katalin /Freskó/ - 
Hölgyfutár 1852.

260



261

20. Bemát Gáspár: A delejes páholy /Frescokép/ - Hölgyfutár 1854. 
21..... y....f: Egy kis életkép - Hölgyfutár 1854.

22. Sólyom: Képek a házaséletből - Hölgyfutár 1855.
23. Nincs szerző: Házasodás divat szerint /Fővárosi életkép/ - 

Hölgyfutár 1855.

24. Sulyovszky Ignácz: Vagy idején, vagy soha - Hölgyfutár 1856.
25. Szokoly Viktor: Városligeti séták /Életkép/ - Hölgyfutár 1856.
26. Pataki Ferenc: Félkeztyűn /Fürdői életkép/ - Hölgyfutár 1856.
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III. Aktuális elmefuttatások

1. M.J.: A vándor - Társalkodó 1832.
2. M.D.: Nemzeti nyelv - Társalkodó 1832.
3. T...a József: Életképek a mostan korból - Társalkodó 1832.

4. Kéry: Kis-város - Társalkodó 1833.

5. Nagy Ignácz: A' farsang sírja fölött - Társalkodó 1834.
6. Nagy Ignácz: Levéltöredék - Társalkodó 1834.

7. Nagy Ignácz: Quodlibet levélben - Társalkodó 1835.
8. Hazucha: A' fiatalkor /Humoristicai leczke/ - 

Hasznos Mulatságok 1835.
9. Aggfi: Élet 's világ I-II. - Rajzolatok 1835.
10. Hazucha: A' vadászok /Humoristicai leczke/ - Rajzolatok 1835.
11. Vajda: Vendéghaj - Rajzolatok 1835.
12. Hazucha: Eszmélkedés. Egy pipadohány mellett /Humoristicai 

leczke/ - Rajzolatok 1835.
13. Nagy Ignácz: Hit, remény, szeretet - Rajzolatok 1835.
14. Hazucha: Öt forintos gondolatok /Újságolvasás közben/ - 

Rajzolatok 1835.
15. Hazucha: Utazási levelek 1-6. - Rajzolatok 1835.

16. Tünődy: A' költő /humoristicai töredék/ - Szemlélő 1836.
17. Aggfi: Egypár nap a' gőzhajón - Rajzolatok 1836.
18. Garay: Időszaki képek I. Gondolatok ajég hátán - Regélő 1836.
19. Garay: Időszaki képek II. Utóhang a farsanghoz - Regélő 1836.
20. B.É.-ból: Párkányi sokadalom - Regélő 1836.

21. Novák Dániel: Farsang-napok - Regélő 1837.
22. Miskolczi I.: Hamvazó-szerda - Regélő 1837.
23. B. Barkóczi Ferenc: A' sötétség fiai osztályozása /Idegen forrás 

szerint/ - Rajzolatok 1837.
24. Nagy Ignácz: Úti rajzok. Vannak sejtések! - Rajzolatok 1837.
25. со: A két magyar - Rajzolatok 1837.
26. со: Az óbester /Valóságos történet/ - Rajzolatok 1837.
27. Frankenburg: Mignon jelenetek az életből I-II. - Rajzolatok 1837.
28. Kemenesi: Úti kalandok 's elmefiittatások I-IV., V-VIII. - 

Rajzolatok 1837., 1838.
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29. Szás: Egy vonás jelenkorunk képébül - Hasznos Mulatságok 1838.
30. Pipiske Péter: A'jelenleg divatozó pálczák dicsérete - Regélő 1838.
31. Kajdacsi István: A' füzér /Létkép/ - Regélő 1838.
32. Életkép /Langer után/ I-IV. - Rajzolatok 1838.
33. Alkalmatlan látogatások /А' Humorist után/ - Rajzolatok 1838.

34. Munkácsy: Világ! - Rajzolatok 1839.
35. R.G.: Borjúhús gombával /А "Humorist" után Saphirtól/ - 

Rajzolatok 1839.
36. Szerényi asszony' divatkereskedése 'a' szép lélekhez' /Saphir után1 - 

Rajzolatok 1839.
37. -r—m-: Kivonat naplómbul - Rajzolatok 1839.
38. Valaki: Semmi - Rajzolatok 1839.

39. Acsay, Cs.O. és Catári Ottó aláírással: Úti szemlék az élet mezején I- 
IX. - Társalkodó 1840.

40. Nincs szerző: Magyar életképek. Egy zalamegyei adózótól. A' 
bunkós kritika szabályai szerént fontos pontossággal birálva egy 
biharmegyei nem-adózótól - Magyar Életképek 1843.

41. Nagy Ignácz: A' vállalkozó /torzkép/ - Magyar Életképek 1843.
42. Frankenburg: Budepesti levelek 1-30. - Regélő Pesti Divatlap 1843.

43. Nagy Ignácz: Rudnói csoda /Úti képecske/ - Életképek 1844.
44. Bemát Gáspár: Végrendelet /frescokép/ - Honderű 1844.
45. Szemes Ábel: Kisvárosi protocollum 1. Szólásmód - 

Pesti Divatlap 1844.
46. Szemes Ábel: Kisvárosi protocollum 2. Megszólás - 

Pesti Divatlap 1844.
47. Szemes Ábel: Kisvárosi protocollum 3. Öltözet - Pesti Divatlap 

1844.

48. Bangó Péter: Nemzeti naplopók - Életképek 1845.
49. Lakner Sándor: Műkedvelők /frescokép/ - Honderű 1845.
50. Kelemenfy: Középút a legjobb - Pesti Divatlap 1845.
51. Bökfy Zakariás: Magyar panoráma úti képekben I. fűzet - 

Pesti Divatlap 1845.
52. A: Korunk egyik nagy baja - Társalkodó 1845.

53. Vas Gereben: Patvaria és két ügyvéd - Életképek 1846.
54. Vas Gereben: Nevelőintézet 1833-ban - Életképek 1846.
55. Agatoclos: A' csikós /képmagyarázatul/ - Életképek 1846.
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56. Kiss Pál, Dara Péter, ill. Vas Andor aláírással: Budapesti séták I-XX. 
- Életképek 1846.

57. Kelemenfy L.: Vásárfiak - Életképek 1846.
58. K-: Miskolcz, társalgási szempontból - Honderű 1846.

59. T.D.: Népcsábítók - Életképek 1847.
60. Szilágyi Sándor: Báli gondolatok /Naplómból/ - Honderű 1847.
61. Vas Gereben: Koplalunk - Hazánk 1847.
62. Vas Kandúr: Füst-Gomók /Győrtől Pestig/ - Hazánk 1847.
63. Bökfy Zakariás: Magyar panoráma úti képekben II. füzet - 

Pesti Divatlap 1847.

64. Nagy Ignácz: Haladunk - Életképek 1848.
65. K.: Miskolczi kaleidoszkóp /Fény- és árnyképek az életből/ - 

Honderű 1848.
66. Bemát Gáspár: Első és utolsó csók /Fresco humoreszk/ - 

Charivari Dongó 1848.
67. valószínű Lauka Gusztáv: Ki a czigány? - Charivari Dongó 1848.
68. valószínű Lauka Gusztáv: Spion - Charivari Dongó 1848.

69. Tóth Kálmán: Mozgó képek III. - Hölgyfutár 1852.

70. Vas Gereben: Hegedűs Zsigmond /Régi kép/ - Hölgyfutár 1857.
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IV. Állatgenreképek

1. Tyukodi: Állatvilági mozgalmak - Athenaeum 1842.
2. Tyukodi: Róka ur kalandjai - Athenaeum 1842.
3. Tyukodi: Kos ur szívbajai - Athenaeum 1842.
4. Tyukodi: Állatok' közgyűlése - Athenaeum - 1842.

5. Nincs szerző: Avant la lettre /Francziából/ - Honderű 1844.

6. Nincs szerző: Mese a torkos farkasról - Honderű 1845.
7. Nincs szerző: Korunk methamorphosisai 1-12. - Honderű 1845.
8. Bökfy Zakariás: Találkozás a piaczon /Mutatvány az Angyal és 

Boszorkány című szatírából/ - Pesti Divatlap 1845.

9. Bökfy Zakariás: Állatgyülési eredmény /fresco- vagy fricskakép/ - 
Pesti Divatlap 1846.

10. Nincs szerző: Korunk methamorphosisai 13-26. és I-II. - 
Honderű 1846.

11. Bökfy Zakariás: Róka, rák és gyík - Életképek 1847.
12. Bökfy Zakariás: Mellyik lesz lóvá? - Életképek 1847.
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V. Átmenet a novella és az életkép között

1. Ormos 'Sigmond: Szegény juratus - Rajzolatok 1835.
2. Gaal: Karácsonyi jóslat - Rajzolatok 1835.

3. Nagy Ignácz: Sápadt Tom' süvege /Éjkép/ - Rajzolatok 1836.
4. Ney: Az utas hontérte - Rajzolatok 1836.
5. Nagy Ignácz: Honi képek. Első: Párviadal Buziáson - 

Rajzolatok 1836.
6. Katona Antal: A' bérkocsis - Rajzolatok 1836.
7. Zegíy János: A csökmői sárkány - Rajzolatok 1836.

8. Kun Bertalan: A' széphalmi májusi vigalom, vagy Szerelem-csere 
haszonnal - Hasznos Mulatságok 1838.

9. V-i Barna: Költő szerelme /Életkép/ - Regélő 1839.
10. Soma: Véletlen ismerkedés - Rajzolatok 1839.

11. Kuthy Lajos: Nő- és férjszemély /Novella/ - Regélő 1840.
12. Cs.Zs.: Egy májusi kézfogó és előzményei - Koszorú 1840.

13. Remellay Gusztáv: Ujonczállitás - Regélő Pesti Divatlap 1842.

14. Kuthy Lajos: Egy iskolai kaland - Magyar Életképek 1843.
15. Gaal: Egy kis tapasztalás - Magyar Életképek 1843.
16. Nagy Ignácz: A' nagyravágyó - Magyar Életképek 1843.
17. Pongrácz Lajos: Zsellér leánya /Jogi beszély/ - 

Magyar Életképek 1843.
18. Nincs szerző: Az olvasókör /Genrekép/ - Regélő Pesti Divatlap 

1843.
19. Varga Soma: A' házaló zsidó - Honderű 1843.

20. Kaján Ábel: Egy nap egy instruktor életéből - Életképek 1844.
21. Életkép Szabó Richardtól - Életképek 1844.
22. Nagy Ignácz: A falu ördöge - Életképek 1844.
23. Degré Alajos: Uram bátyám és az arszlán /eredeti beszély/ - 

Pesti Divatlap 1844.

24. Bemát Gáspár: Töredék egy kalandor naplójából I. Utilevél, II. 
Színészet, III. A kereszt, IV. Pusztai utazás, V. A Bocskori család,
VI.
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Barátság és szerelem - Honderű 1845.
25. Bökfy Zakariás: Házasság a divatvilágból - Pesti Divatlap 1845.

26. Praznovszky János: A' magyar kocsmáros és vendége - 
Életképek 1846.

27. Pilta Mihály: Fogadás /Kaland/ - Honderű 1846.
28. Bemát Gáspár: A' lehűtött párbajhős /fresco-novella/ - 

Honderű 1846.
29. Pityefoki: A védegylet mint pártarabló - Honderű 1846.
30. Bemát Gáspár: Jajvár /Történeti fresco/1. Előzmények, II. Éji 

kaland, III-IV. Mátka nézés, V. Kosár - Honderű 1846.
31. Mustár: Egy hét falun /ffesco-beszély/ - Honderű 1846.
32. Pityefoki: Házassági kaland - Honderű 1846.
33. Bökfy Zakariás: Falusi divatképek I. Műkedvelők - 

Pesti Divatlap 1846.
34. Bakafy /Lauka Gusztáv/: Kisvárosi caricaturák I. Grandsoire 

nemzetes ispán urnái - Pesti Divatlap 1846.
35. Bakafy /Lauka Gisztáv/: Kisvárosi caricaturák II. Hangverseny 

Madarászon - Pesti Divatlap 1846.
36. Bakafy /Lauka Gusztáv/: Kisvárosi caricaturák III. Egy 

meghasonlott kedély magányba vonul - Pesti Divatlap 1846.
37. Nagy László: Egy kép az életből - Társalkodó 1846.

38. Szegfy Mór: Lakoma és tor /Életkép/ - Életképek 1847.
39. Frankenburg: Kénytelen beteg - Életképek 1847.
40. Orbis pictus: Különféle bohóságok. A' ritkasággyüjtész - 

Életképek 1847.
4L Bánffay: Egy életkép /Halvány körvonalakban rajzolva/ - 

Életképek 1847.
42. Csatáry Ottó: Egy győri vigadó czukros síremléke /Böjti csemegéül 

a győrieknek/ - Hazánk 1847.
43. Boross Mihály: Élet és családképek I-XVL - Hazánk 1847.
44. Lauka Gusztáv: Falusi civilisatio - Hazánk 1847.
45. Bökfy Zakariás: Magyar panoráma úti képekben II. füzet IV-IX. 

szakasz - Pesti Divatlap 1847.
46. Nagy Ignácz: Két testvér /Árnykép az életből/ - Pesti Divatlap 1847.

47. Kuthy Lajos: Nur Fidel! /Genrekép/ - Hölgyfutár 1850.
48. Szilágyi Sándor: Székely huszár jegyese /Tollrajz a forradalom 

korából/ - Hölgyfutár 1850.

49. Atádi Vilmos: Vendég van a háznál - Hölgyfutár 1852.
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50. Bemát Gáspár: Fogyatkozások /Frescokép/ - Hölgyfutár 1852.
51. Balázs Sándor: Érzékeny séták III. Egy mindennapi történet - 

Hölgyfutár 1852.

52. Lauka Gusztáv: Páratlan phlegma - Hölgyfutár 1853.
53. Bokor Ferenc: Mint lett az én urambátyám házas ember - 

Hölgyfutár 1853.
54. Forster Rudolf: Városi szatócs és feleség faluról /Torzkép egy 

sípládás életéből/ - Hölgyfutár 1853.

55. Bemát Gáspár: Kiki párjával /Freskókép/ - Hölgyfutár 1855.
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