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ÚT A RÉVIG . . . 
ROLLA MARGIT: KAFFKA MARGIT II. 

Kaffka Margit rövid pályáján komoly sikereket ért meg, írótársai 
és a legnagyobb kritikusok elismeréssel fogadták műveit, mégis úgy 
érezzük, életműve csonka, befejezetlen maradt, nem tudta kiteljesí-
teni a benne rejlő lehetőségeket. A magyar századelő, a szecesszió, 
a hirtelen felnőtt fiatal főváros színes, tarka világa nevelte íróvá, s 
művészete magán viseli e nyugtalan, kereső, új után sóvárgó korszak 
feszültségeit. „Ha fiú volnék . . . tán el messzire mennék innen" — 
sóhajtozik a fiatal Pórtelky Magda a Színek és évekbtn — „Messzi, 
idegen világok, ismeretlen utak! . . . Ha elvinne egyszer valaki 
engem! Férfi vinne! . . . " Kaffka élete csupa ellentmondás: nem szüle-
tett háziasszonynak, családanyának, mégis vállalta e hivatást; vergő-
dött a társadalomszabta keretek között, szabadulni akart a konven-
cióktól, de minden kísérlete sziszifuszi küzdelemnek bizonyult. Mind 
életében, mind műveiben a modern, huszadik századi nő helyét 
kereste a „férficentrikus" világban, mivel „nőcentrikus" világot ő 
sem tudott elképzelni. Rolla Margit szavaival: „keserűen rajzolta a 
nő »csendes válság«-ait, melyek kiszolgáltatják az életnek és a terem-
tés koronájának, a férfinak." 

Kaffka felismerte a társadalomban végbemenő változások szük-
ségszerűségét, s ezzel a nő helyzetének, társadalmi szerepének meg-
változását, átalakulását: „Most háromszor tíz esztendő messzeségé-
ből — elmélkedik Pórtelky Magda — megint csak az én lánygyerme-
keim sorsát látom és hasonlítgatom az akkori magaméhoz. A leg-
kisebb tizennyolc éves, érettségire készül, küszködik, órákat ad és 
stipendiumokat kilincsel ki magának, szegény kis jószág. És mégis 
azt írja, és néha érzem, igaza lehet: az ő élete igazibb élet és fiatalsága 
igazibb fiatalság." Kaffka nosztalgiával nézte gyermekkora világá-
nak haldoklását, hogy a fiatalok „már nem értik" „a régi világ 
rendjét", „ők már másfélék". Igényelte a születő újat, de tisztában 
volt vele, az sem jobb a réginél, nem hozza meg a várt megoldást : 
innen műveinek sajátos szkepszise, iróniája, melyet így összegez: 
„Furcsa egy cirkusz ez a világ!" 

Rolla Margit második Kaffka-könyve a beérkezett írónő életéből 
mutat be újabb dokumentumokat. Ezek tanúsítják, hogy már a fia-
tal Kaffkára jellemző — akkor még visszafojtott — nyugtalanság 
az érett írónál tovább fokozódott, olykor lavinaszerűen tört ki, s 
kergette újabb kalandokba, válságokba. Ilyenkor szenvedélye nem 
ismert határt, áttört minden korlátot. Mikor festő barátja, Sassy 
Szabó Attila Párizsba készült, Kaffka hirtelen elhatározással ott 
akart hagyni mindent, férjét, gyermekét, hogy vele menjen. Első 
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házassága nem volt szerencsés, felbomlásához mégis jelentős mérték-
ben járult hozzá az írónő szeszélyes egyénisége. „Az nem volt szere-
lem — idézi Rolla Margit Sassy Szabó Attila szavait —, Fröchlieh 
nagyon derék, kedves ember volt, nagy vadász. Rengeteget tűrt a 
feleségének! Kaffka Margit hajlott az elhanyagoltságra, nem volt 
ízlése. Szertelen volt. — Fék nélkül átadó. — Erről a Szúnyog-sziget 
tudna beszélni. Odajártunk ki. Ott minden bokor erről a szerelemről 
szól ma is. (Nem tudta — fűzi hozzá Rolla — , hogy Kaffka Margit 
későbbi barátait is oda vitte k i . . . ) " 

Rolla Margit kortársakat szólaltat meg, feljegyzéseket idéz, leve-
leket közöl, és ezekből a gazdagon dokumentált mozaikokból össze-
álló kép életközeibe hozza az írónőt, bepillantást enged egyéniségébe, 
lelkivilágába, önmagával vívott belső küzdelmeibe. Kaffka ízlés-
hiánya, külső megjelenésének elhanyagoltsága közismert volt írói 
berkekben. „Rendetlenül és ízléstelenül öltözködött. Lyukas harisnyá-
ban járkált az utcán és ehhez hasonló" — emlékezik egyik barátja, 
Papp Viktor egy interjú alkalmával. Anekdotaként forgott közszájon 
az eset, amikor az írónő egy ajándékba kapott estélyi ruhában fényes 
nappal sétálni ment a Kossuth Lajos utcába. A maga ironikus módján 
találóan jellemzi Kaffka egyéniségét Szabó Dezső: „Hihetetlen mér-
tékben nem volt ízlése. És csodálatosan: ez a nő, akinek még kevésbé 
sikerült munkái is azt a hatást teszik, hogy egy késő nagy kultúra 
gyümölcsei: egészen elképesztő arányban műveletlen volt. б , a 
tanítónő olyan dolgokról nem tudott, melyek a legalsóbb néprétegek-
ben is a közismertség tárgyai. És itt kapjuk meg a kulcsot egész 
egyéniségéhez. — Mert ez a sajátos alkatú nő: nem látott, nem hal-
lott, nem érezte az illatokat, nem ízlelt és hiányos és téves tapintási 
érzékei voltak." 

A konvenciók ellen lázadó, egyéniségéért küzdő Kaffka valójában 
teljesen önállótlan volt. Mindig szüksége volt valakire, akire rábízza 
magát: „Nem volt olyan áramlat — írja Füst Milán — amely ne 
rántotta volna őt magával, vagy próféta, akinek ő legalább egy ideig 
ne akart volna hinni." S mikor csalódott: „rendesen el is kezdődött 
egy másik fluidum sugárzása feléje. S ő megint megadással hajtotta 
le a fejét." így fut egyik férfitól a másikhoz (Sassy Szabó Attila, 
Osvát Ernő, Szabó Dezső, Papp Viktor és sorolhatnók tovább), míg 
végül rátalál utolsó nagy szerelmére, második férjére, a nála nyolc 
évvel fiatalabb Bauer Ervinre. 

Ezen életrajzi dokumentumok, olykor intimitások, nem önmaguk-
ban fontosak, hanem mert hozzásegítenek Kaffka művészetének jobb 
megértéséhez. A szecesszió felfokozott életvágya, az „életes élet" 
utáni nosztalgia fűtötte az írónőt; nyugtalan, elégedetlen volt, mene-
külni akart a hétköznapi élet egyhangúsága, szürkesége elől, miként 
annyi kortárs művész, kereste a kalandot, az extrémet. A mindennapi 



Szemle 527 

kenyérért folytatott fárasztó munka azonban nem engedte szárnyalni, 
s művei e kudarc dokumentumai. Emlékeit, élményeit mindig úgy 
formálta művé, hogy viviszekciót végzett rajtuk, hőseit könyörtele-
nüljellemezte. Ezért lehetett Állomások című regénye a legsikerültebb 
korrajz a századelő magyar társadalmáról, a kibontakozó nagyvárosi 
kulturális és művészi élet problémáiról, ellentmondásairól. Kaffka 
nem a külső eseményekre figyel, hanem a lélekben lejátszódó belső 
történésre. Szituációkat teremt hősei számára, ahol jellemük, egyéni-
ségük kényszerül megnyilatkozni. Főbb alakjai ritkán cselekednek 
önakaratukból, inkább velük történik valami, sodoria őket az élet. 

Bizonyos regzináció jellemzi Kaffka egyéniségét. Társ után vá-
gyott, de valójában sohasem tudott igazán feloldódni : „a legforróbb 
szerelmi órák után — írja Rolla Margit —, amikor a férfit még az 
átélés láza fűtötte . . . ő már szavakká józanította a legszebb együtt-
tartózkodásukat is — és a férfi elhűlve olvasta a lapok hasábjain, 
hogy ami köztük történt az: novella anyaggá józanult." A vidéki, 
patriarchális környezetből kiszabadulva, a nagyvárosban mindig 
magányosnak, elhagyottnak érezte magát e „fáradt / Szökevénye a 
törvényszerű rendnek". (Sátánlegenda) „Egyedül, egyedül lenni és 
menni valahová" — sóhajtja az Állomások hősnőjével, Rosztoky 
Évával együtt az írónő is. Az ördöggel is cimborált volna, mint kor-
társai közül annyian, de neki ez sem sikerülhetett igazán, hiszen nő 
volt, élt benne „a nő sorsszerű másodrendűségének" tudata, évezre-
dek beidegződött szokásai. Művészetének újdonságát és egyedüli-
ségét a magyar irodalomban éppen ez adja: mindent női szemmel lát 
és mutat meg. Erre figyeltek fel írótársai is: „Most megértem a belső 
létbeli különbséget — lelkendezik Móricz Zsigmond — a férfi és a 
nő író között." 

Az irodalomtörténetben több szó esik Kaffka impresszionizmusá-
ról. E meghatározás azonban túlságosan kibővíti az impresszioniz-
mus fogalmát. Kaffka nem volt impresszionista alkat: befelé élő, 
befelé forduló, „abszulút önmagába koncentrált", a külvilág számára 
megközelíthetetlen ember volt. Szabó Dezső írja közös párizsi tar-
tózkodásukról: „Egy nap óta volt Párizsban, életében először. És: 
nem nézett se jobbra, se balra, beszélt lelki 'élményeiről/, budapesti 
irodalmi dolgokról. Ha felhívtuk figyelmét egy-egy szép épületre, 
világhírű helyre, szórakozottan, nem látó szemekkel odapillantott és 
beszélt-beszélt tovább . . . így rohantunk át, folyton az ő beszéde 
árjaitól fürdetve, a Louvre csodákkal dús termein, anélkül, hogy egy 
kép, egy szobor bement volna a szemeibe." Párizsból valóban semmi 
impressziót nem őrzött meg. „Erről a párizsi útjáról Kaffka Margit 
sehol sem ír — jegyzi meg Rolla Margit. A látottakból, élményekből 
egyetlen vers sem születik." Maga az írónő is tudatában volt befelé 
forduló természetének, egyik római útja után így vall ott szerzett 
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élményeiről: „nagyon mély és komoly benyomásai maradtak bennem 
Rómának; amik csak most összegeződnek és tisztázódnak. Nálam 
nem tud ez úgy primär kifejeződni, nem tudok felkiáltani, sírni, 
elájulni egy látványon . . ." 

Kaffka nem az elillanó pillanat friss benyomásait, impresszióit 
rögzítette művészetében, hanem a belső élet, az egyre halványuló, 
elmosódó emlékek, ábrándok, csalódások, nosztalgiák, a folyton 
változó, alakuló világ mozaikjai rendeződnek, sűrűsödnek alkotó 
műhelyében utólag művészetté. „Csak úgy — gondolkozni; és min-
dig arról: mi hogy volt és hogyan lehetett volna — mondja Pórtelky 
Magda a Színek és években. — Mennyit eltűnődöm így, valósággal 
visszafelé élek." 

Ilyen gondolatok ébrednek az emberben Rolla Margit jelen könyvé-
nek olvasása közben. Az Út a révig . . . a korábban megjelent A fia-
tal Kaflka Margit folytatása, 1906-tól követi nyomon az írónő életét 
haláláig. A mű évtizedekig tartó, gondos, kitartó, fáradtságos munka 
eredménye, a szerző feldolgozta benne egyebek között Kaffka Margit 
kéziratos naplóját, kéziratban megőrzött cikkét, kiadatlan versét, 42 
eredeti levelet és 45 levél hiteles másolatát, és — az események folya-
matossága érdekében — kiegészítette ezt egyéb, már ismert adatokkal. 
A kéziratokat betűhíven, az esetleges hibákkal, javításokkal együtt 
közli, felidézvén ezáltal a kor hangulatát is. Ezen újabb dokumentu-
mok közreadásával és értő kommentálásával a szerző felbecsülhetet-
lenül hasznos munkát végzett, kiegészítette, gazdagította, tovább ár-
nyalta eddigi Kaffka-képünket. (MTA Könyvtárának Közleményei, 
1983.) 

KISPÉTER A N D R Á S 

LEE CONGDON: 
A FIATAL LUKÁCS 

Ma már nem számít különlegességnek, ha hosszabb cikk, tanul-
mány, monográfia jelenik meg az angol nyelvterületen Lukács György-
ről; visszatekintve az elmúlt évekre, számtalan írás látott napvilágot 
róla a legkülönfélébb amerikai és angol folyóiratokban. Közhely 
annak a ténynek az emlegetése is, hogy Lukács fontosabb művei 
olvashatók angolul, sőt paperback kiadásokban is hozzáférhetők. 
A kutatók és érdeklődök olyan monográfiák és nagyobb szabású 
tanulmánygyűjtemények között válogathatnak, mint például V. Zitta, 


