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A disszertáció a tágan értelmezett századforduló magyar prózairodalmának néhány olyan mű-

vét (kisregényét) helyezi az értekezés középpontjába, amelyek a modernitás kialakulása tekin-

tetében kulcsfontosságúnak tekinthetők, és amelyek ennek ellenére kevés figyelmet kaptak az 

irodalomtudományi diskurzusban. Egy olyan, közös hagyományból építkező és közös világlá-

tásra visszavezethető ív felrajzolására törekszem, amely felől a 19. századvég és a 20. századelő 

kisregény-művészete egységében értelmezhető. A kiválasztott művekre jellemző összefüggé-

seket és sajátosságokat (esetenként az eltéréseket) pedig az illúzióvesztés melankolikus hangu-

latisága felől dolgozom ki. E korszak kisregényei ugyanis a hangulat elbeszélésének epikai for-

máit és poétikai jellegzetességeit valósítják meg. A „dezillúziós” melankóliától az esztétista 

érzékenységen át a szecessziós irodalmi elbeszélésig húzódik e művek hangulatvilága. Az ér-

telmezési hagyomány feltérképezése során az válik világossá, hogy a hangulat napjainkban, 

aktuális elméleti vitákban is előkerülő problémája milyen új és releváns szempontokkal járul 

hozzá a korszerű értelmezéshez. Sok esetben nagyon eltérő struktúrájú, témájú és regényvilágú 

szövegekről és eltérő írói karakterekről van szó, azonban a választott szerzők mégiscsak egy 

korszakban alkottak. S ha feltételezzük, hogy ez a puszta kronológiai egyidejűség számít vala-

mit az irodalomtörténetben, akkor talán nem megalapozatlan egymás mellé állítani a kisregé-

nyeket. 

I.) Asbóth János Álmok álmodója (1878) és Reviczky Gyula Apai öröksége (1884) az első olyan 

paradigmaváltó műveknek tekinthetők, amelyek szemléletmódjukban éppúgy, mint megfor-

máltságukban elszakadnak a megelőző korok művészeti törekvéseitől, világlátásától, prózapo-

étikájától. A schopenhaueri filozófia, a „dezillúziós” melankólia, a világ haszontalanságának 

gondolata, valamint az indifferens létmód diszpozíciója hatja át e művek világát. A megválto-

zott létmódot kidolgozó regénytípus természetesen új regényfigurát is alkot: a romantikából 

ismert melankolikus-álmodozó karakter modern újrafogalmazása során a „lét ellen lázongó” 

szubjektumot (Darvady), illetve a „rongyos egzisztencia” csavargóját (Fejérházy Tibor), akik 

már nyilvánvalóan nem nevezhetők hősnek (csak antihősnek). A hangulataiban hullámzó és a 

tétlenségében vergődő létmód regénybe illesztése és elbeszélése a századvégi próza modernség 

felé tartó útjáról számol be, illetve egy egyedi hangulat fogalmat dolgoz ki. A disszertáció első 

fejezete (A lét új megtapasztalása a kisregényben) egyfelől a hangulat fogalmának egziszten-

ciál-ontológiai (heideggeri) terminológiai kifejtését végzi el, másfelől pedig a Reviczky által 

kidolgozott melankólia-koncepció alapján igyekszik felmérni a kisregények poétikai jellegze-

tességeit. E két mű interpretációja a „világban-benne-lét” szorongásának regénybeli szerepét 



kutatja az említett figurák életeseményeinek nyelvileg feltárulkozó lehetőségei alapján. A he-

lyét a világban nem találó karakter számára önmaga válik a legrejtélyesebbé, s e regények éppen 

azt tárják fel, hogy milyen metaforákat teremt az identitás önértelmező gesztusa e talány meg-

közelítésére. Az Álmok álmodója esetében a világot a művészet útján elgondoló életforma ér-

vényesül, az Apai örökségben pedig egzisztenciálisan lezüllött sorstörténet fogalmazódik meg, 

amely mintha átöröklődne más századvégi kisregények (főleg Cholnoky László műveinek) sze-

replőibe is. 

II.) A hangulat epikai formáinak további sajátos példáját mutatja föl a második fejezetben (A 

hangoltság prózanyelve) tárgyalt Gárdonyi Géza Az a hatalmas harmadik (1903) című kisre-

génye. Gárdonyi azért került az értekezés érdeklődésének fókuszába, mert titkosírásos feljegy-

zéseiben (Titkosnapló) a művészi alkotás keletkezésének kiindulópontját egy olyan fogalomban 

látja érvényesülni, amely a mai irodalom- és kultúratudományi diskurzusban a hangulat jelen-

tésének, illetve megnyilatkozáskésztető erejének felel meg. Gárdonyi ugyanis a rezgés szóba 

sűríti az alkotást megelőző cselekvő szándékot, a befogadás során keletkezett benyomást, il-

letve a mű cselekményét dinamizáló jeleneteket is. A kiemelt kisregényében is éppen e hármas 

erő szervezi a mű poétikai-retorikai, nyelvi-szemantikai felépítését. A szereplők beszéd-meg-

nyilatkozásainak interpretációja arra a folyamatra világít rá, amely szerint a hangulatból hang, 

a hangot egységbe rendező nyelvből beszéd, a beszéd módját markírozó nyelvi kifejeződésből 

– metaforából – pedig szöveg képződik. A metaforából kibomló történet a Gárdonyi-szöveg 

esetében egy szerelmi narratívát fog közre, s az üveg lesz a sajátos szerelmi viszony metaforája, 

amely olyan megfejthetetlen titoknak a jeleként funkcionál, amely egyszerre vonzóerőként és 

egyszerre akadályként helyeződik férfi és nő közé. E fejezet továbbá Lovik Károly két kisregé-

nyének – A préda (1911), Egy barátságos ház története (1911) – interpretációját is elvégzi. A 

történeteket szintén a szerelmi hangoltság szervezi, melyekben a diszpozíciók konfliktusai tá-

rulnak fel. A két kisregény a Városligeti fasor villáinak világába vezeti be az olvasót, s a nagy-

városi lét emberi viszonyokra mért hatásait kutatja, melyet egy új létmód hangoltságáról tanús-

kodó költői prózanyelv képes feltárni. Mindkét mű azt mutatja fel, hogyan számolja fel a „ha-

gyományos” emberi önazonosságképet a nagyváros által megkövetelt újfajta létezési mód, s 

hogy milyen akadályokat gördít az új életforma az interperszonális és az önmegértési viszonyok 

rendjébe. A disszertáció azt is szem előtt tartja, hogy maga Budapest regényi verbális (re)pre-

zentációja hogyan formálja ki ennek az új léttapasztalatnak és hangoltságnak a metaforikus 

nyelvét. Ebben az esetben egyfelől a fasor (illetve a természet művi újra-alkotása: a Városliget) 



és az elfásultság metaforikus rendjét lehet felismerni, másfelől a nagypolgári otthon (a nagyvá-

rosi villa) és a hozzá kapcsolódó luxuscikkek (karosszék, szőnyeg, stb.) újfajta tárgyi világa 

hozza létre azt a metaforikus szövegsíkot, amely az új hangulatvilágnak és léttapasztalatnak 

kölcsönöz egyfajta (dehumanizált) értelmezőnyelvet. Lovik fasori villáiban mindig az mutat-

kozik meg, hogy a városban újra-ültetett, megtervezett és szabályok közé szorított természet 

(fasor, liget, kert, üvegház, növénypavilon, stb.) hogyan veszít el minden természetességet az 

ember által alkotott tárgyak között; s a regényekben is azt látni, hogy a tárgyakban és a tárgya-

kért élő ember hogyan számolja fel önnön „természetes” emberi arculatát.  

III.) A 19. század végén újra felerősödik az igény arra, hogy a világot a művészeten (műalko-

tásokon) keresztül ragadja meg az ember. „A világ esztétikai szemlélete” a hangulat-fogalom 

újszerű kidolgozását is jelentette, mely egy más típusú regény kialakulását mozdította elő: a 

művészregényét. Justh Zsigmond Művészszerelem (1888) című kisregénye az első képviselője 

e műfajnak, mely érzelem és művészet viszonyát kutatja. Az érzelmek elbeszélésének fő jel-

legzetessége, hogy a mű a keletkezésének korszakában fellépő naturalista/impresszionista táj-

képfestés újszerű technikáit bevonja a szöveg nyelvi szintjeibe, amelynek vizuális elemei a be-

szédmód szerves összetevőiként íródnak bele a regény szövegébe. A mű újszerűsége, hogy a 

művészi karakter, a „hangulatember” figurája is kidolgozásra kerül, aki az alkotói létmódban a 

művészet és a valóság szerepének felcserélődését éli át. A művészlét rögeszméje – a valóság 

bizonytalanságának gondolata – fogalmazódik meg Harsányi Kálmán A kristálynézők (1914) 

című regényében egyaránt, mely a hangulatot a jelenlét problematikájához fűződve domborítja 

ki. A regény egy különleges tárgy köré szervezi a cselekményt, amelynek meditatív szemlélése 

képes felfüggeszteni a jelenlétet, és áthelyezni a szemlélőt egy másik téridő dimenzióba. A je-

lenlét-áthelyeződés és a képzelőerő összefüggésrendjét egy szimbolikus jelentéssel bíró kristály 

mozgatja, s egy művészekből álló társaság életösszefüggéseinek középpontjába kerül. A sze-

replők „utazásai” során a jelenlét egy műalkotás (zene, színház, szobrászat) révén való megta-

pasztalása történik meg, s ez a tapasztalat kerül szembe a (kristályban feltáruló) jelen-nem-lét 

pozíciójával, amelyet egy teljesen újszerű – felfüggesztett – jelenlét és hangulat ural. A szöveg 

izgalmas értelmezési lehetőségeket jelent nemcsak a (regény)művészet, de az ontológia szem-

pontjából is.  

IV.) Cholnoky László kisregényei sajátos módon reflektálnak a korszak hangulati, benyomá-

sokra épülő világlátására: a szkizofréniáig züllött regényszereplők történetei teljesen szétfeszí-

tik a fogalom eddigi határait, s az önkívületi állapotok zavaraiban ragadják meg azt. A disszer-

táció negyedik fejezete (Áttetsző alakok és írott figurák Cholnoky László kisregényeiben) három 



mű – Prikk mennyei útja (1918), Bertalan éjszakája (1916) és a Tamás (1929) – interpretációja 

során arra világ rá, hogy a (Reviczkytől örökölt) „bukott figurák” verbális előállítása milyen 

sajátos prózanyelvet teremt. A semmittevő, tétlen regénykarakterek ugyanis a legszélsősége-

sebb lélektani állapotokat mutatják fel, amelyek a szecessziós irodalmi elbeszélés műfaji kere-

teit érintik. Az írásművek többnyire arra irányulnak, hogy poétikailag új módon tárják föl ezt a 

megváltozott tudati működésmódot. A kisregények ezt a problematikát poétikailag egyformán 

jelenítik meg: mindhárom mű egy-egy olyan motívum (vagy olyan motívumsor) köré szerve-

ződik, amely valamilyen formában az üveghez kapcsolódik. Ez a motivikus szerveződés pedig 

nemcsak a történet szintjén, hanem a prózanyelv szintjén is működésbe lép. Az üveg ugyanis a 

regényekben a hangulat ekvivalensévé válik. A cselekvés szubjektumának tárgyi világa így a 

regényvilág metaforájaként egy világlátás hordozójává válik: a darabjaira tört üveg a hangulat-

ban feltárulkozó, hasadt figurák szimbolikus kifejeződésévé avatódik.  

A hangulat fogalmának sokrétűségét bizonyító kisregények modernitás felé tartó útját a záró 

fejezetben úgy kívánom kidomborítani, hogy egy modernnek tartott író kisregényét is bevonom 

a gondolatmenetbe. Krúdy Gyula Az útitárs (1918) című műve áll a befejező, összegző fejezet 

középpontjában, melynek kiválasztását az motiválta, hogy e szövegben nemcsak a vonatkozó 

motívumok és a szövegszervezés módja, hanem a hangulat sajátos szövegalkotó problematikája 

is érvényesül.  

A dolgozat megírása során a szoros szövegolvasási módszer, a diszkurzív poétika, a motívum-

elemzés és a narratológia egyes szempontjai szolgáltak a szöveginterpretáció eszközéül. S mi-

vel valamennyi kisregény eltérő módon mutatja fel a hangulat fogalmát, ezért az értekezés 

egyes fejezetei is más-más elméleti iskola fogalomhasználatára támaszkodott. Az elemzésre 

kijelölt kisregények mindegyike a kedélyvilág sokszínűségét, a létnek új perspektívát nyújtó 

hangulati állapotok hullámzását viszi színre, mely a századforduló művészetének új létmódjává 

– világlátásának alapjává – válik. Ez az új világlátás mindenekelőtt a tétlen szemlélődés gon-

dolatiságát hirdeti, melyet mindegyik regény más-más módon fejez ki, de valamennyi szöveg 

regényszereplője olyan létszituációban tűnik fel, amelyben a hangulat problematikája – más-

más összefüggésrendben ugyan, de – kiélezetten jelentkezik. 
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