
t a n u l m á n y o k 

Az impresszionizmus irodalmunkban. (II.) 
I r t a : BARÁNSZKY LÁSZLÓ. 

Más jelentőségű ennek az időérzéknek a jelentkezése a lírá-
ban. A líra eddig történésként, asszociációs sorban közölt képe-
ket, hozzájuk kapcsolódó gondolatokat; így közölte a belső élmé-
nyeket. Sőt a szemléleteket, a leírásokat egyenesen kötelező volt 
átalakítani cselekményszerűvé, történéssé. Most a költő belső 
élményét hangulatezimbólikus képben közli s a pillanatnyi be-
nyomás hangulatát rögzíti. Ilyen benyomásoknak sokszor lát-
szólag összefüggéstelen, de többnyire egyidejű sorozata adja az 
impresszionista vers hangulati egységét. Már említettük az egy-
más mellé rendelést: 

Páris helyett: fa lu csöndje, 
Csöndes ér, szagos virágok. 
Zsongó méhek s hárs alatt 
Hahotázó gyermekek, 
Okuláré és karosszék. 

Az impresszionista összefoglalás eszközei az ismétlődő sorok, a 
versszakban legkülönbözőbb helyeken megismételt szavak, de a 
líra ez ú j időbeliségét talán mindennél jobban a leíráson érzé-
keltethetjük. 

Az Élet első évfolyamában ott van Sajó Sándor Balatoni 
alkonya, a régi elbeszélő stílusban közölt leírás: 

Fáradt a nap, ballag nyugovóra, 
Piros sávja ráterül a tóra; 
Kék tótükör acélszínro bágyad, — 
Túlsó partról bús fuvalmak szállnak. 

Vessünk vele egybe egy pár impresszionista alkonyatleírást. Ott 
van mindjár t (Élet I. évf.) Benzmann Krisztus а tengeren költe-
ményének bevezető képe: 

A messzi síkon zengő nádbozót 
S vad fenyvesek között inog, remeg 
Az ibolyába játszó alkonyat. 
Dombhát, fehér ház: minden elmosódik 
Skarlátvörös ködöknek tengerében . . . 

Irodalomtörténet. 11 
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Vagy Kosztolányi Esti hangulata: 

Este, este . . . 
Arnyak ingnak 

és bezárjuk ajtainkat, 
f igyelünk a kósza neszre, 
egy vonatfütty messze-messze. 

Az impresszionizmus kiemeli a konkrét környezetből leírasa tár-
gyát, nem a Balatonról ír, hanem a „tó"-ról. Innen azután a 
szimbólummá kiemelt sok nagybetűs főnév. 

Kosztolányi impresszionista tóleírása: 

A tó, a tó! az eleven poézis, 
fölötte az ég — s összefoly a két víz — 
egymásbaolvad — tág gyermekszemekkel 
fül-fölmeredvo nézem néma reggel. 
A tó, a tó! a messzeség! hahó, 
a messzeségbe elvisz e g y hajó, 
ó álom, áldás, szívdobogtató 
tündéri titkok tükre, tiszta tó, 
tündéri tó! Az ég is mint a tó, 
kék habja oly sejtelmesen inog. 
Gyakran keresek rajt egy illanó, 
tovább libegő, lenge ladikot. 

A ritmuson, a hangokon hullámzanak elő a képek. Nemcsak 
hangulatfestő erejében, a pillanatnyi benyomások rajzában nyil-
vánul impresszionizmusa, hanem mindent érzékeltet, a tó hul-
lámzását, a képzelt ladik továbblebbenését is. Méginkább egy-
más mellé rendelt, álló képekből tevődik össze a következő 
Kosztolányi-vers : 

Poros akácsor, vakolatos utcák, 
petróleumlámpák és nyugalom, 
üveggolyók a kertes udvaron. 
Olykor a hárs alatt árnyas sarokban 
kaláesos, tejszínes, hosszú uzsonna. 

Természetesen nemcsak az alakításmódban jut kifejezésre 
ez az ú j időérzék, hanem végeredményben intellektualista kor-
szak intellektualista l í rájában kereken megfogalmazva találjuk. 
Ennek az időérzéknek a képviselői a szökőkút-versek (George, 
Konrád Ferdinánd Meyer, Gregh, Verlaine). E típus szép kép-
viselője iiálunk Nagy Zoltán verse, a Síró kútnál, Babits 
Danaidákja, Esti kérdése, de Ady Nagy hintajátéka és az örök 
halálmenet is e t ípusba tartozik. Késői szép haj tása e típusnak 
Nadányi Zoltán A cseresznyefa alatt című költeménye. Egy 
cseresznyefa alatt cseresznyét ropogtató leányt lát a költő. A 
magot a leány eldobálja: 
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s az eldobott mag kikelt, 
a csemete feszaladt, 
nagy fa támadt perc alatt. 
És annak is az árnyékán 
forgolódott, kacagott 
egy cseresznyeszájú szép lány 
és dobálta a magot. 
És abból is új fa serken. 

Láttam új fát nőni százat, 
lányokat a fák a l a t t . . . 

A varázslat hirtelen megszakadt, a fákból csak az az egy fa ma-
rad, ahol a költő áll, eltűntek mind a lányok: „az az egy se volt 
sehol". A világ, mint tűzijáték, a képpé, színjátékká átalakított 
világ, pusztán mint benyomás. Az impresszionizmusnak ez a 
vonása о stílus romantikus gyökereire utal. (L. Nietzsche „örök 
visszatérését"; Nietzsche hatása Adyra filológiailag is figye-
lemre méltó; megelőzte a párizsi utét, a f rancia szimbolista 
líráét!) De ez a képpé alakítás egyszersmind megfelel a par-
nassien iskola impassibilité-jának. Mindkét stílusirányban a 
fokozott érzékenység és az eltávolítás, a képpé alakítás a két 
pólus. A parnasszistáknál ez az utóbbi hangsúlyozódik, i rányí t ja 
a művészi szándékot; az impresszionizmusnál kétségtelenül az 
első mozzanat maradéktalan érvényrejut tatása a cél. 

Jellegzetesen impresszionista a megállított idő. Koszto-
lányi egyik első határozottan impresszionista verse: „Megállt az 
óra és a mutató — halotti csendben a hatosra néz. — Az óra áll, 
mindig hat óra van." Babitsnál az annyiszor visszatérő kép: 
„Talán megállt a vén idő." Vagy még kifejezőbben: 

Rometelakban óra nincsen 
s boldog a lak, hol nincsen óra, 
nincs idegen kéz a kilincsen 
s nines idegen látogatója. 
Odakünn fáj a toronyóra. 

Eredj haza, hol nincsen óra. 

Érdekes formája a képtömörítésnek és az időösszevonás-
nak az impresszionista stíl érdekében: az élet egy pillanatban. 
„Mint aki a sinek közé ese t t . . . És általérzi tűnő életét, — míg 
zúgva kattog a forró kerék —, cikázva lobban sok-sok ferde 
kép — és lát, ahogy nem látott sose még". (Kosztolányi: Szegény 
kisgyermek panaszai. Lásd még Ady: Halál a sineken, Halál pir-
kadat.) 

11* 
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Adynak egész időmitológiája van. Valakinek a helyén élt 
már. Valamikor lányom voltál — mondja Léda asszonynak. 
„Messze és mélyen az időben Én asszony v o l t a m . . . Emlé-
kezem . . ." — „Nekropoliszban zene zendült Egy siket őszi na-
pon. Én már meghaltam akkor régen S feküdtem vörös rava-
talon". — A jövendőnek áldott virágos méhében alszik apró fiuk, 
csitri lányok hajnali lelkében szunnyadozik az ő fényes Argyi-
lus arca. — A régi kálvinista templomban Ámen-re tér vissza 
húsz évből az igére. — Húsz év előtti valós kép, mint álomkép, 
megismétlődik egy kis változattal: 

Húsz éve elmúlt s gondolatban 
Ott röpül a szánom az éjben 
S amit akkor elmulasztottam, 
Megemelem kalapom mélyen. 
Ott röpül a szánom az éjben. 

Tagadhatatlan, az impresszionizmus a pillanat, a jelen 
tartalmát adja, arra szorítkozik, s így mintegy az idő kikapcso-
lása. Ady nagyon is hangsúlyoz mul ta t és jövőt, e tekintetben 
is megfigyelhető stíl jében az elmozdulás az expresszionista 
szimbolizmus felé. De felszítta és megőrizte magában az 
impresszionizmus időérzékének meleg, emberi élményszerűségét. 

Akár a mult, akár a jövő előjelével lát ja el, mindenkor na-
gyon is emberi egyéni hangulatú ez az idő. Az Ösz úri, a Nyár 
paraszt. Személyi viszonyban van velük. Az Ősz súgott neki va-
lamit Szent Mihály ú t j á n ; leveszi úr i süvegét a paraszt Nyár 
előtt. Vannak „őszi könnycseppek", „őszi lárma", a „Tegnap" 
kiált utána, ő megy a Holnap elébe, a jövendő fehéreiért szen-
ved, a kisvárosok őszi vasárnapjai hidegajkú halott mátkái ; az 
„elillant évek szőlőhegyén" ül; beteg századokért lakol. Hogy 
mennyire pusztán emberi élethangulat, sors számára az idő, azt 
legjobban muta t ja az Eljátszott öregség szimbóluma: 

Ahogy nőnek az árnyak. 
Ahogy fogynak az esték, 
Ügy fáj jobban és jobban 
Az eljátszott öregség. 

A szimbólum a vers további folyamán hangulati impresz-
szióba haj l ik át : 

Ez az én két vén szemem 
Habár sok szépet látott. 
Mosolygós öreg úrként 
Nem látja a világot. 
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Ady időképei emberi élménytartalmak. Az impresszionizmus 
e tekintetben is a „találás", a megoldás művészete. Az előző 
nemzedék bölcselő költészetének problémáit viszik művészi 
síkra, s oldják meg' művészileg. Ügy kellett indulnia, mint a pil-
lanat művészetének, vissza kellett találnia az érzékelés valóságá-
hoz. A természettudomány által minden misztériumától meg-
fosztott világban, a puszta látszat világában lépett fel, amelyben 
az ember mint jámbor csibe a ketrecébe bú jva akart elrejtőzni. 
(L. Babits: Nincsen kísértet, 1904), hogy hamarosan így éne-
keljen: 

Nem szánom én az ostobát, 
kinek üres a mennyek boltja: 
ki méltó látni a csodát, 
az a csodát magában hordja. 

(Babona rardzs, Babits, 1911.) 

Vagy, amint Prohászka kifejezte, megtanulta denevérszár-
nyakon járatni a lelket. „Ez a denevérszárny ideg és érzés, szem 
is és szárny i s . . . s eligazít oly szárnycsapással, mely lágy és 
nesztelen, akárcsak az éj." 

Míg a romantikában az é j egyszerűen a bánat, az elmúlás 
képe, vagy a vigaszé, az impresszionista éjben tovább éli a ter-
mészet a maga sokszínű, illatos meleg életét, az est, e szárnyas 
(akaró oly gyengéden takar el mindent, hogy leple alatt a fűszál 
tovább is egyenesen áll, „nem kap a virágok szirma ráncot — s a 
hímes lepke, kényes dupla szárnyán — nem veszti a sziváiva-
nyos zománcot". (Babits: Esti kérdés.) Az ég pedig „kitakaró-
zik, és emberi szemnek kirakja a kincsét; — a lélek az égbe föl-
akarózik, — mozgatja a szárnyát és rázza bilincsét". (Babits: Al-
konyi prológus ) Kosztolányi, aki szinte tudatosan az illúzió vilá-
gára szorítkozik s az istenfogalmat is jellegzetes impresszioniz-
mussal dolgozza fel az egyszer, amikor ír róla (,.Az Istenük m á r 
várja őket — szagosan és aranyba fogva — öreg, naiv vidéki 
Isten — úgy ül, mint egy pipereboltban"), az éji ég látása alat t 
val l ja: 

úgy érzem én, barátom, hogy a porban, 
hol lelkek és Köröngyök közt botoltam, 
mégis csak egy nagy ismeretlen Ürnak 
vendége voltam. 

Az „ő Istenük" kifejezés különben jellemzően impresszio-
nisztikus; ilyen Adynál „a te jó szemeid", a személyes névmás 
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hangsúlyozásával. Az impresszionizmus az előző nemzedék 
pantheisztikus istenfogalma után visszatér a személyi istenhit-
hez, szinte már szélsőséges formában. Babi ts fiatalkori impresz-
szionizmusában valósággal feltámasztja a görög istenvilágot: 
„Bárhova nézek, istent l á t o k . . . egyike gyilkos, a másika ál-
dott". Nem egy istent hisz, lianem ezer is tent : Kronost, az öreget, 
Bacchuet, a fiatalt és így a többit. Hogy költészete második felé-
ben azután szenvedélyes hangon szóljon az egyetlen szemé-
lyes Istenhez. Ady istenélményének konkrét személyi jellege 
nagyon is előterében állott mindig a vizsgálódásoknak, stílustörté-
neti szempontból itt csak „az én Uram a rég feledett" s az „én 
Istenem" kifejezéseket emlí t jük, mint az egészen szubjektív él-
ményszerű istenhit jellemző kifejezésformáit. 

5. 
Befejezésül szólnunk kell még minden költői stílus legsajá-

tosabb eleméről, a képszerkezetről. Az impresszionizmus kép-
szerkezetének lényege, hogy benne jelentés és képeskifejezés köz-
vetlen, szoros kapcsolatban vannak, képeit mindenkor teljesen 
valónak vehetjük, a maguk színes, illatos, meleg vagy zengő 
érzéki valójukban hangulati jelentőségűek is: ha akarom impresz-
sziók, lia akarom szimbólumok. 

Az efféle képalkotás felé bizonyos fejlődést mutat m á r az 
előző nemzedék költői stílusa. Ilyen Reviczky kifejezése, amikor 
azt írja, hogy „elhozza hozzá (majd a s írba) idegen sírokról 
a szél a rózsák illatát"; vagy amikor a kékruhás leányka 
impresszionista képét elénk vetíti. De ta lán leginkább impresz-
szionista egész felépítésében az Imakönyvem mélyen lélekbe 
ivódó versszaka: 

Nekem úgy tetszik hogy esak egyszer 
Fehér ruhábi 11 láttam őt. 
Tavasz volt ép, a kedves ál ác 
Virágozott a ház előtt. 
A lemenő nap fénysugara 
Reszketett ajkán, zárt szemén. 
Apám ott állt a ravatalnál 
fis velem együtt sírt szegény. 

A kép érzéki benyomásszerű szemléletességét az biztosítja, 
hogy csak a végén bontakozik ki igazi jelentése, s akkor a szelíd, 
idillikus vonások egyszerre ú j hangulati színt kapnak. Ez mint-
egy a legtökéletesebb impresszionista megoldás a régebbi költői 
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stíl keretei között, mielőtt az egy pillanatba tömörítés valódi 
impresszionista közlésmódja meghonosodik. Lényegesen eltér az 
impresszionista stíltől abban, hogy a hangszínek eszközeiről le-
mond, és hogy egyes esetet ír le, míg az impresszionizmus a ké-
pet mindenkor kiemeli egyszeriségéből, egyediségéből, így vál-
toztat ja egyrészt puszta benyomássá, másrészt így tölti meg 
hangulatszimbolikus jelentéssel. Legjobban megközelítik ezt a 
képszerkezetet Va jda természeti képei. Komjá thy minden ízé-
ben bölcseleti l í rá jában a kép mindig kép csupán. Különösen jól 
megfigyelhető ez ott, ahol kissé konkrétebb a témája : 

„A szenvedélyek véres á r j a Mégsem borít el engemet! 
Keresztül renyhe, vak homályon Eagyog még tiszta szép neved." 
. . . „S bár nem marad t a régi lángból A szürke hamunál egyéb, 
S vágyaimat az őszi szélbe H iú szeszély dobálta szét. . ." 

Vajdának is hasonlat a világ, de ő nem alakít ja képnyelvvé 
a világot, hanem egy-egy képet mélyít el. Az ő egyik költeménye, 
a Sirámok I. az, amely a maga egészében nem más, mint termé-
szeti kép, s mint ilyen mélyül hangulatszimbólikussá. Az első 
versszak egyszerű, bár hangulatfestői értékű természeti kép: a 
v ihar előtti halk fuvallat. Már a második versszak első szavai-
ban: „Hajaszáli a vadonnak" a természeti kép kapcsolódik az 
emberivel, hogy azután a tisztán természetfestő „Fecske földet-
szántva röpdes" sor után elmondhassa: „minden oly merengő, 
csöndes". A merengő és a csöndes szavak azok, amelyek egymás 
mellé téve egyszerű természeti és elvontabb lelki jelentést 
egybeolvasztanak. Ezután következhet már a képszerkezet leg-
fontosabb természetszimbólikus kifejezésmozzanata: az erdő-
mező „Egy nehéz bús előérzet". S a költő még tovább is megy 
egy lépéssel: „Valami nagy re j t e t t bánat F o g j a el az egész tá-
jat", de egészen különös érzékkel teszi reálissá még ezt is, ami-
kor magyarázókig hozzáfűzi: „Az a bánat, mi t az ember Érez 
és nevezni nem mer". E bánat az ember számára is kimondha-
tatlan, titkos, rejtett , s ilyenformán áthathatja az egész természe-
tet. A pusztulásra ítélt élettel együttjárónak feltételezett mozzanat 
ez. í gy sikerül megóvnia a kép s benne a természet előérzet-ének 
teljes realitását. 

Az impresszionista költői kép, ha hasonló szoros egység-
ben egyesít is szemléletet és jelentést, mégis különböző annyiban, 
hogy érzéki jellegével fejez ki, a költő a kifejezéshez ilyen 
szempontból válogatja egybe, s éppen ezért nem kauzalitás 
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sorrendjében, hanem hangulati rokonság szerint r a k j a egy-
más mellé őket. Míg Va jda képe fenn ta r t j a a külső vi lág való-
diságát, az impresszionista kép érezhetően konstruált, szerkesz-
tett, itt érzet és érzésjelentés a hallgató, olvasó lelki síkján 
egyek. Va jda képe realista, az impresszionisták képe illuzionista, 
így egyenesen kizárja, hogy felvetődjék vele szemben a realitás 
kérdése. Lássunk példákat az ilyen természetű képszerkezetre, 
képegységre: 

A tejszín léget elkeverte 
fekete borával az éj: 
lelkem ma, vágyak büszke lelke, 
megunt szavakkal ne beszélj . . . 

Mámorosan az éj borától 
szárnycsattogás legyen dalod: 
ki éjt iszik, a kéjre bátor, 
tenéked ez volt italod. 

(Babits: Éji dal.) 

Érezhető, kezdve a szavak jelentésén, az érzéki jelleg 
uralma. Arra , hogy a vers érzéki elemei hogyan olvasztanak ösz-
sze képet, jelentést, mint valami mindkettőt átható villamos 
áram, bőven akad példa (talán legrikítóbban a Danaidák, Su-
garak mutatnák). Lássunk példát az Új leoninusokból: 

Kékek az alkonyi dombok, eliiluek a szürke galambok, 
hallgat az esteli táj, ballag a kései nyáj. 

V i l lám; távoli dörgés; a faluban kocsizörgés, 
gyűl a vihar serege: még lila s m9r fekete, 

Sűrűn csillan a v i l lám; bús szemed isteni csillám. 
Míg kiinn csattan az ég, csókom az ajkadon ég. 

Az ég csattan, a csók pedig ég; nem szójáték ez, hanem ú j 
érzékeléssel dolgozó képzelet működése, a vers egészének han-
gulata ihleti, szabályozza. 

Az impresszionista képszerkezet épp pontozott felépítésénél 
fogva részleteken, szavakon, hangokon nyugszik. Szini Gyula 
Rimbaud versét A magánhangzókról mind já r t az impresszioniz-
mus beköszöntésekor magyarra fordítja. E nyelvszimbolika őse 
azonban inkább a romantika ritmuson lebegő képvilága, mint-
sem a költői realizmus hangfestése és hangutánzása. Kezdeteit 
inkább nyomozhatjuk Csokonai, Vörösmarty, Berzsenyi költői 
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nyelvében, mint Aranyéban, vagy akár Petőfiében. Természetesen 
értelmi jelentés és érzéki kifejezés viszonya más benne, mint 
a romantikában, és pedig az impresszionizmus költői nyelve nem-
csak hangzásra érzékibb, de jelentésre is valósabb, mint a roman-
tikáé s épp ebben az érzéki valóságban egységesebb. Főjellem-
zője ez Ady szimbólum-nyelvének is. A következő képben pél-
dául: „Két rohanó lábam egykoron Térdig gázo'.t a vérben S most 
nézd, Uram, nincs nekem lábam, Csak térdem van, csak térdem", 
a kezdeti elvont jelentésű térd szó a beteg és bűnbánó költő 
reszkető vagy Isten előtt földre rogyó térdeként valós jelentést 
kap, és pedig ú j hangulati súlyát puszta ismétlés által kapja meg. 

Az impresszionizmus hatalmas vállalkozás a költészet mű-
vészi eszközeinek gyarapí tására: a festészet szemléletességét s a 
zene érzéki-szellemi hangulatiságát egyaránt megkísérli annak 
számára biztosítani s a verset a maga egészében így szervesebbé 
tenni. Az utódok stílusában elhalványodnak az akart keresés és 
a friss rátalálás rikító színei, s egyben az érzéki szimbolika va-
rázsából felszabaduló természet sokat visszakap szervességéből 
és iideségcből; ha megszűnik is puszta szimbólum lenni, nem 
veszti el hangulat i jellegét. Mintha költészetünk a hangulati 
szemléletiség eszközeivel gazdagodva Va jda Siratnak I. stílusá-
hoz térne vissza. Áprily Lajos (Irisórai szarvas), Erdélyi József 
(A nagy tölgyfa), Gulyás Pál (Tékozló) költői nyelvére gon-
dolunk. 


