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Bodnár György: Kaffka Margit 

- A folyóirat ezzel az írással köszönti a 75 éves Bodnár Györgyöt -

Nem túlzás: egy élet munkája és irodalomtudósi ambíciója rejlik ebben a monográ-
fiában. Szerzője sosem titkolta különleges vonzalmát, előszavai, de kivált A „mese" 
lélekvándorlása (1988) című kötetének több mint 10 ívnyi Kaffka-tanulmánya bizonyí-
tották, hogy átvilágította az életművet, s az olvasó némi csodálkozással vette tudo-
másul, hogy a várva-várt monográfia még mindig nem készült el. Most magyaráza-
tot kapunk erre is: az írónő Rolla Margit által kiegészített és gondosan megírt 
önéletrajza nélkül Bodnár György nem érezte volna teljesnek művét, ez azonban csak 
a nyolcvanas években lett hozzáférhető. A monográfia szerzőjének anyagával kiala-
kított viszonya is indokolta a késlekedést: ismeretes, ha valaki túl sokat tud témájá-
ról, mind nehezebben mond le olyan részletek megírásáról, amelyek neki rendkívül 
fontosak, ám érti, hogy fellazítják a m ű általa elképzelt szerkezetét. Lemondás és ön-
korlátozás nélkül nehezen születhetnek ökonomikus alkotások, s Bodnár Györgynek 
ezeket is át kellett élnie, hogy megalkossa monográfiáját. Emellett egy ilyen mű be-
végzéséhez összpontosításra alkalmat adó nyugalom is szükséges, ez pedig Bodnár-
nak sokféle, felelősséggel járó feladatainak ellátása során nem adatott meg. Talán il-
letlenség, de a monográfus alighanem megbocsátja nekem, ha azt állítom: olykor 
menekült is ezekbe az elfoglaltságokba Kaffka Margit elől. Az írónő azonban szeren-
csére „utolérte", nem engedett további kibúvókat, s így teljessé válhatott a pályarajz, 
amely rendkívül összefogott, minden lényeges mozzanatra kitekint, hiányzik belőle 
az a túlzott részletezés, amely egyik-másik nagymonográfiát jellemzi, s vonzó ele-
ganciával elegyedik benne a tanulmány komolysága, célirányossága az esszé áttet-
szőségével és szellemességével. 

Ennek részben az is a magyarázata, hogy hősét korába helyezve és a korszak leg-
fontosabb prózai törekvéseivel szembesítve Bodnár György elsősorban Komlós Ala-
dár és Rónay György e korral foglalkozó műveire támaszkodik. Az elbeszélő mód 
hangváltásának előzményeit az ő megfigyeléseik nyomán tekinti át és gazdagítja új 
megfigyelésekkel. A tudós fegyelme és anyagismerete az író-irodalomtörténész 
mélybe hatoló ötletességével, beleérző affinitásával elegyedik ilyesformán, s a mód-
szer vonzó változatossága olvasmányossá teszi a monográfiát. Bár Bodnár György 
kitűnően ismeri az irodalomtudomány új eredményeit is, érezhetően arra törekedett, 
hogy hagyományos pályarajzot készítsen, amelynek éppoly fontos eleme a kor- és 
életrajz, mint a műelemzés. Elbeszélések, költemények, regények méltatása közben 
sem veszítjük szemünk elől az embert, aki életművét megalkotta, és a kort sem, 
amely sok alkotáson hagyta ott lenyomatát. Bár az utóbbi időben a nagymonográfia 
mintha veszített volna megbecsültségéből, Bodnár György műve reneszánszát is 
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jelentheti. E műfajra korábban gyakran árnyat vetett a műalkotások elemzésébe is be-
lejátszó ideológia, amely az adatok gazdagságát és az értékes megfigyeléseket is el-
homályosította. Ilyesminek e műben nyoma sincs, Kaffka Margit élete, műve és kora 
tárul fel előttünk, s közben megvilágosodik a magyar próza átalakulásának számos 
oka is. 

Az Igaz történet című bevezető fejezet teljesen üj ismereteket tartalmaz, csak látszó-
lag az írónő életrajza és szemléleti formái kialakulásának folyamatábrázolása ez. Ez 
is kiolvasható e részből, de a kor története is rekonstruálható belőle. Joggal írja a mo-
nográfus: „Kaffka Margit személyes családtörténete és a tudomány dzsentri-képe fő 
vonásokban azonos." A hagyományos nemesi életforma, a polgári foglalkozások le-
nézése, az erős középosztály kialakulásának megkésettsége, a beilleszkedésre és az 
alkotó tevékenységre való képtelenség Kaffka regényeinek olyan témája, amelyet csa-
ládjának históriája is hitelesített: „. . .egész életművében saját élettörténetéből indul 
ki, s annak anyagát építi be a művészet teremtett világába" - mondja teljes joggal 
Bodnár György. Ez azonban csak egyik ága művészete kialakulásának. A másik a szo-
rosan vett tényeken túl a fejlődő lélek belvilágába is betekintést adó negyvennégy 
tételes „levélregénye", a Hedda-levelek, amelyek részletes analízise során írójuknak 
belső fejlődése, szemléletmódjának gazdagodása, majd szinte robbanásszerű meg-
változása is nyomon követhető. 1899 húsvétján, pontosabban az iskolai szünetben 
Kaffka Margit tíz napot Budapesten töltött, s mintha egy addig ismeretlen, új létfor-
ma térfogatába lépett volna, amelynek izgalmas változatossága és lehetőségei kilen-
dítették addigi pályájáról. 

Innen számítja a monográfus hőse pályakezdésének korántsem küzdelmek nélkü-
li éveit (kb. 1901-től, első versének megjelenésétől 1907-ig, amikor Újpesten lett leány-
iskolái tanár). A miskolci tanárnő az irodalom megújulásának részese lesz: versei je-
lennek meg a Magyar Géniusz ban, A Hétben, kritikája és Levelek a zárdából című 
kisregénye a Figyelőben, publicisztikája a Virágfakadásban, jelen van a Szerdában, s 
közben két verseskötetet ad ki (Versek, 1903; Kaffka Margit könyve, 1906), s elbeszélé-
seit ugyancsak kötetbe rendezi (Л gondolkodók és egyéb elbeszélések, 1906). 

A költőt, akinek első próbálkozásai alig haladták meg a századvégi líra közhelyek-
ben sem szűkölködő kifejezésmódját, Osvát Ernő és Gellért Oszkár Magyar Géniusza 
tette az irodalmi élet tagjává. Gellért figyelmes javaslataival és korrekcióival sokat 
tett a Versek anyagának csiszolásáért, s hirtelen fellobbant lelkesültsége mögött mint-
ha mélyebb személyes vonzalmai is rejtőztek volna, amelyeket Kaffka Margit a jelek 
szerint nem viszonzott, jóllehet bizonyára vonzotta az a lehetőség, hogy az irodalom-
ban megtalálja a teljesebb életet. Tény, hogy Miskolc az ő városa lehetett volna, de itt 
zajlott le „Sturm und Drang korszaka. Az érkező még iskolás fogalmakkal mérte a vi-
lágot, a búcsúzó már a Nyugat irodalmi forradalmának előtörténetét élte." Bodnár 
György részletesen elemzi Kaffka Margit költői indulását, amelyre Szabolcska Mi-
hály és a balladaíró Kiss József hatottak leginkább. Bár a Versek megelőzte legtöbb 
nemzedéktársának kötetét, Bodnár György, egyetértve Fülöp Lászlóval, nem érzi iga-
zán jelentős kezdeményeknek e költeményeket. (Mint ahogy az ekkori Ady-versek 
sem azok.) Ám - mint írja - a kötet anyagában benne rejlett ugyan Gellért Oszkár 
konstrukciója, a befejező ciklus azonban már a továbblépés esélyét is magában rejti. 
Szabolcska és Kiss József követése inkább szereplehetőségeket kínált, és harmonizált 
a korérzés Komlós Aladár által „kis mértékek kedvelésének" nevezett jellemzőjével. 
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Viszont az is igaz, amit Radnóti Miklós fejtett ki költői érzékenységgel: Szabolcska és 
Kaffka versei között hiába keresnénk „belső analógiát", azaz a hatás inkább csak a 
formálás, a versbeszéd szintjén mutatkozott meg, s az induló lírikus naivitását jelez-
te. Ami Szabolcskában patetikusan városellenes, az Kaffkánál éppen a fordítottja: a 
Társaságban ciklus inkább a nagyváros egyszerűségre törekvő megjelenítése, s a kör-
nyezet új elemeinek felfedezése. A Heltai Jenő és Makai Emil kezdeményezése után 
mind szélesebb körben ható nagyvárosi élménynek nem voltak még adekvát költői 
kifejezésmódjai. A falu, a táj, a föld megművelése, általában a természeti jelenségek 
ábrázolása jelentős hagyományra tekintett vissza. De milyen lírai anyagot kínálhatott 
„az éhes város"? A költőnek nyilván meg kellett találnia azt a módot , ahogyan a tár-
gyakat, a jelenségeket átlelkesítheti, s megmutathatja emberi tartalmukat. Első lépés-
ként költőietlennek ható motívumokkal kellett kísérleteznie, hogy a városi hétköz-
napi életet hitelesítse. Bodnár György az Este két sorát idézi: „Egy kis szobánk lesz az 
emeleten... - Majdgyorsfőzőn csinálom az ebédet." Valljuk meg, sem a gyorsfőző, sem az 
ebéd „csinálása" nem kelt lírai hatást. De megismerése idején a lokomotív sem kel-
tett. Alighanem új szókincs hatolt be ekkor a mindenapi életbe, majd onnan a költé-
szetbe, s megjelenítője tehetsége, érzésvilágának mélysége volt a fedezete annak, 
hogy ezek a szavak költői mondatokba rendeződjenek. 

A köznapiságra való fokozott figyelem a magyarázata annak, hogy Kaffka bibliai 
témájú verseiben meghatározó a demitizálás szándéka: „felkutatni az emberi vi-
szonylatokat a mitikus történetek mögött, leszedni a glóriát az alakok feje fölül, s le-
hozni őket koruk sorába-porába". A századvégi líra jellemző törekvése ez a „keresz-
ténypogányság", amelynek forrásaként Ignotus Renant jelölte meg. Kaffkát azonban 
nemcsak a megújuló bibliakritika vonzotta, hanem az egzotikum is. Nem véletlen, 
hogy újra meg újra visszatért ehhez a témakörhöz, arab és hindu témájú írásokkal 
gazdagítva. 

Hogy Kaffka Margit lírai fejlődésében pozitív ösztönzéseket jelentett-e Kiss József 
dekoratív, de tragikus mélységeket alig sejtető balladáinak követése, az kétséges. Az 
azonban bizonyos, hogy Radnóti joggal érezte ezekben a menekülés vágyát, amely a 
korra jellemző dezilluzionizmus és pesszimizmus egyik megjelenési formája volt, s 
Reviczky lírája tette igazán a költészet szerves részévé. Kaffka Margit versei egy ré-
szében a dezillúzió az élet gépiességének látványával színeződik. Bodnár György a 
Méh-történet jellemző sorait idézi: 

[...] 
Jön-megy a nappal, az éjjel. 
S nem jön vele vágy, soha terv, soha kétely: 
Nincs mire készülni öngyilkos hévvel. 

Erről a hangról, életérzésről írta Móricz Zsigmond (Osvát Ernő, a Nyugat szerkesztője) 
nemzedéke reménytelen tájékozódásának jellemzéséül: „Nem volt semmi, de semmi 
célkitűzés a magyar irodalom köztudatában, nem volt benne az, hogy szabad valamit 
keresni. Minden gondolat, amit nem Beöthy Zsolt körvonalazott népnemzeti határai-
ban, minden rím és szókötés, ami még nincs benne Négyessy Poétikájában, erősza-
kos forrongás volt a fiatal író számára.. . És ahogy én, úgy ültek akkor vihar előtti ful-
lasztó szélcsöndben a jövő madarai. . ." A fogalmazás módjában, a Móricz által 

4 4 7 



s z e m l e 

említett szókötésben kereshet jük a megújhodás első jeleit, amelyek Kaffka Margit 
egyik-másik versében is megvil lannak, s a konvencióktól való elszakadásának hal-
vány bizonyítékai. A teljesség illúzióját kelti viszont a Petike jár 1903-ból, amely máig 
legnépszerűbb verse. 

A Kaffka Margit könyve dezi l luzionizmusa talán még erősebb, mint a Verseké, a köl-
teményekben azonban é rződ ik némi radikal izmus is. A leszámolás vágya ugyanak-
kor nem lehet meggyőző a lélek belvilágának hiteles megjelenítése híján. Erre tett kí-
sérletet a Nyugat, amely - Bodnár György találó jellemzése szerint - „a nemzet i 
klasszicizmus tárgyias örökségével szemben előhívja a szubjektív válaszkísérleteket, 
a lélek megszólaltatását és a valóság átélt képeinek közvetítését". A lírikus Kaffka 
Margit s zámára ez a belső v i lág s a benne rejtőző lírai hős a szerelmi érzést kivetítő 
lírában tárul t föl. Ezek a versei meghaladják az idillt, de patet ikussá válnak, inkább 
stilisztikai mikrost ruktúrájuk konvencióellenessége miatt érdemelnek figyelmet. író-
juk küzdöt t a megváltó szóért , mint az Egy hajnalban érzékelteti: 

[...] 
A g y a m b a lázasan fónodik-bomlik 
Száz ú j kötés, száz lenge kapcsolat... 
Lényeget sejtve a külső alatt, 
Már oly közel! Csak a szót megtaláljam! 

1906 és 1912 között Kaffka Margit alig-alig írt verseket. Úgy vélte, s ezt 1912-es fü-
zetében nyomatékosí tot ta is: „utolszor" játszik a „lírán". Ebben része volt annak, 
hogy „új da lok hegedősei já rnak" , azaz új, másképp beszélő költőnemzedék lépett 
föl, „démon és ősi csodák" prófétái . Az Ady-hatás nyilvánvaló, Kaffka Margit stílus-
eszközei az ő nyomán módosu lnak , igaz, a képzeletbelit ostromolva nála a zaklatott 
mondatok olyan sorokba rendeződnek, amelyekben a szabályos ritmus, d e még 
inkább a r ímek csak emlékképek. Bodnár György ezt a típust úgy jellemzi, mint sza-
vakkal kifejezett szótlanságot, „amelyben a hang , a világ, a világlátás és a személyi-
ség-megnyilatkozás egyedülá l ló értékként jelenik meg a N y u g a t költői kultúrájá-
ban". A költemények hangja és formavilága is alkotójuk belső megrendüléséről 
árulkodik, Kaffka a magány szorításában és az elmúlás tudatával viaskodva é p p a 
versek önval lomásos leírásaival tájékozódott egy tágasabb világrend felé, s ennek 
eszközei jelzett, a szabadvers felé tapogatódzó zaklatott, különféle érzelmi végleteket 
egybesűrítő sorai. Hogy Füst Milán vagy Gellért Oszkár szabadvers-technikája ha-
tott-e inkább formálására, az vitatott. Bodnár György mindenesetre Radnótival 
egyetértve jelzi, hogy Kaffka Margi t ugyan ot thonos volt a szabadversben, de ez sem-
miképpen s e m volt igazi o t thona . S e megállapítás az Utolszor a lyrán után írt költe-
ményeire is érvényes. Nem véletlenül tűntek fel utóbb lírájában a kötött formák, s ve-
lük egy másfaj ta élményvilág, amelyben a létkérdések felvetése, vallatása gyakori 
téma, hogy aztán a Záporos, folytonos levélben megjelenjék az egyéni sorsokat ke-
resztező és az emberi bo ldogságot boldogtalanságba fordító első világháború rémü-
lete és iszonyata. Amint ekkori , más műnemben született írásai bizonyítják: min t a 
gazda, ő is bekerítette házát, így őrizve a maradék boldogságot és az emberies érzé-
seket. Szerelmi versei egyensúlyát az is jelzi, hogy formájuk kötött , mintha a lírai ki-
fejezés új ú t já ra talált volna, amelyen azonban már nem volt m ó d tovább haladnia. 
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Kaffka Margit természetesen a magyar próza történetében sokkal jelentősebb sze-
repet játszik, mint a líráéban. Versvilágának Bodnár György által történő elemzése 
elsősorban azért érdemel megkülönböztetett figyelmet, mert a pályakép írója eddig a 
prózaíróval foglalkozott, tulajdonképpen ezekkel a fejezetekkel és a már említett „le-
vél-regénnyel" tette teljessé monográfiáját. Röviden jellemzi az írónő versfordításait 
is, amelyek közül aligha véletlenül két Verlaine-tolmácsolása az első kísérlete. Az 
A une-femme című szonettet a Verlaine-antológiák Kardos László szép tolmácsolásá-
ban közlik, teljes joggal, hiszen Kaffka Margit megoldásai a műfordítás akkori felfo-
gása és gyakorlata jegyében nem mindig követik az eredetit, a Zsoltár átültetése köz-
ben felcserélte a versszakokat és a zárósort elhagyta, „Verlaine mélyebb, gondolatibb 
és eszköztelenebb modernségét, amely közvetlenebbül és stilizálatlanul őrzi meg az 
élményt", „ellen-konzervativizmus" nyelvére fordította. Sikeresebbnek ítéli Bodnár 
György a Dehmel-tolmácsolásokat, hiszen a német író szegények iránt érzett rokon-
szenvére jobban visszhangzott. Mindazonáltal fordításainak inkább kísérletező jel-
lege az érdekes, nem a színvonala. 

Kaffka prózájának méltatása rendkívül gazdag és szerteágazó. Beleérző szeretet, 
tárgy- és korismeret, a realistának mondott ábrázolás iránt érzett rokonszenv hatja át 
ezeket a részeket, amelyek arra is alkalmasak, hogy értő olvasókkal gyarapítsák az 
írónő fogyatkozó táborát. Külön érdemes felhívnunk a figyelmet a Hangyaboly mé-
lyenszántó elemzésére. Ezt a regényt évtizedekig az antiklerikalizmus megnyilvánu-
lásaként méltatták, Bodnár György viszont ezt csak a mű egyik rétegének látja. Kaff-
ka Margit bemutatja a zárda életének összefonódását a pénzzel és a szerzetesi 
életforma „fülledtségét". Ebben a közösségben is megfigyelhető a konzervativizmus 
és a - nevezzük így - modernség küzdelme, amelynek lényeges eleme a szerzetesi 
élet és hivatás értelmezése. A modern, nyitott gondolkodású nővérek különféle refor-
mokkal szolgálnák a belső megújulást, amely elsöpörné a gépiesen telő napok szür-
keségét. A Nyugat körével éppenséggel nem rokonszenvező Magyar Kultúra szemle-
írója, a különben jóérzékű Várdai Béla „irodalmiság álcájába bújt támadó iratként" 
olvassa a Hangyabolyt, az egyházi felsőbbséggel épp nyitottsága miatt konfliktusba 
keveredett Andor József pedig „röviden és udvariatlanul" végzett vele az E/efben, 
holott - mint Bodnár György írja - a mű kortársakat feldúló antiklerikalizmusa csak 
mondanivalójának felszíni rétege, a Hangyaboly zárdája „mint az egészből kinagyított 
szerves rész" mutatja a magyar közélet akkori természetét. A megoldás idealizált, ta-
lán az írónő társadalmi nézeteinek lenyomata: a konzervatívok diadalmaskodnak 
ugyan, de az élet változásának engedve átvesznek több újítási javaslatot a moder-
nekből. 

Bodnár György polifonnak értelmezi a regény szerkesztését: a zárda történetéhez 
a lázadó Király Erzsi rajza illeszkedik, akit a nő érzelmi szabadságért vívott küzdel-
me Kaffka Margit egyéb hőseivel rokonit, az Állomások Rosztoky Évájával állítható 
párhuzamba. Gondolkodását, világszemléletét a regény mellékszereplőinek részle-
tező jellemrajzával gazdagítja az író. 

Bár újpesti tanárságát néha robotnak érezte, Budapesten ösztönző közegbe került. 
Megnyílt előtte az irodalmi élet, s mélyebben megismerhette a radikalizmust. Ráéb-
redt arra, hogy folytonosan tanulnia kell, s közben szerelmi élete is elég változatos 
volt: Osvát, Papp Viktor, majd Szabó Dezső került bűvkörébe. „Egész életét mozgó-
sította a magány ellen" - írta Illés Endre, s feltűnési vágya még - finoman szólva -
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eklektikus ruházkodásában is megmutatkozot t , mint ahogy abban is, hogy pálya-
kezdő elbeszéléseiben a női lélek rejtelmeibe igyekezett behatolni, a jellem foglalkoz-
tatta, s nem az, milyen annak emberi habitusa. A nőprobléma amúgy is benne volt a 
korban: Kaffka hősei is küzdenek az érzelmek jogáért, de rendszerint csak gondola-
taikkal szembesülnek, képtelenek kitörni bekerítettségükből. Bodnár György szelle-
mes meghatározása szerint Kaffka első novellái „szecessziók a szecesszióba". 

Következő korszakát 1908-tól az első világháború kitöréséig számítja a monográ-
fus. Uralkodó műfa ja ekkor is a novella, a nőprobléma azonban dúsabbá válik a 
dzsentriábrázolással, kifejezésmódját ped ig realizmus és impresszionizmus együtt-
élése jellemzi. Ezekben az elbeszélésekben kiszolgáltatott, emlékeiknek élő asszo-
nyok tűnnek fel, a tö r téne tmondás egyre eszköztelenebb, az írónő gondosan ábrázol-
ja szokásaikat és kötelességeiket, és érezteti, hogy a fojtott levegő vol taképp valami 
d r á m á t rejt, amely vagy kilendíti ezeket az asszonyalakokat addigi pályájukról, vagy 
kitörésre készteti őket, hogy környezetükkel vívott küzde lmük győzelmesen végződ-
jék. Ez a tragikus á rnyakkal és sejtelmekkel telt közeg lesz majd a dzsentriábrázolás 
kerete. „Az új témák - mondja Bodnár György - [ . . . ] módosít ják stílusát is: csapon-
gó nyelve fegyelmezetté válik, idomulni képes egzotikus alakjaihoz is, akiknek egyé-
nisége lényegesen különbözik az övétől; ha kell, sikerrel kísérletezik a nyelvi archai-
zálással, és meg tudja tartani a szükséges egyensúlyt." 

Ebből a témakörből nőt t ki az 1911-ben a Vasárnapi Újságban folytatásokban közölt 
Színek és évek. 

Kaffka Margit regényeinek elemzésekor Bodnár György A „mese" lélekvándorlása cí-
m ű kötetének eredményeire támaszkodik. Egyetért Rónay György A regény és az élet 
című és az idő forradalmáról írt, a Magyarokban megjelent t anulmányának megfigye-
lésével, mely szerint a magyar regény „a maga benső lényegéhez", azaz az anyagául 
választott társadalmi vagy ideálisabb valóság ábrázolásához Krúdy, Móricz, Kaffka 
Margit, majd Kosztolányi e műnemben született alkotásaival jutott el. Gondosan be-
leállítja Kaffka regényeit születésük időszakába, i lyesformán nemcsak műelemzése-
ket végez, hanem összehasonlí t is, s különös gondossággal fejti ki, miben hozott újat 
a Nyugat a magyar regény előtörténetéhez képest, s a l ighanem joggal állítja, hogy a 
tízes évek elején két regény igazán maradandó : Móricz Az Isten háta mögöttje és a Szí-
nek és évek. 

Kaffka Margit elbeszélései, kivál tképpen azok, amelyekben az álmodozó, nagy ter-
veket szövő, valójában azonban talaját vesztett dzsentrit és a tragikus sorsú asszo-
nyokat együtt ábrázolta, már a regényt készítették elő. Pórtelky Magda sorsában vol-
taképp három nemzedék sorvadása teljesedik be. E nemzedékek lassú romlása és 
életvitele utóbb a Halálfiainak is témája lesz. A nagyanya még szívósan gyűjt és sze-
rez. Magda édesanyjának életét már kisiklatja a második férje, a cselekvésre képtelen, 
ha ta lmas terveket szövögető Telegdy Péter, Magda pedig már teljesen légüres térbe 
kerül, s körülötte az enyészet szomorú jelei, egy széthullott társadalmi réteg marad-
ványai láthatók. Egy-egy felvillanás igazolja csak azokat az előremutató lehetősé-
geket, melyek elvesztegetése a kor magyar regényének egyik legjellemzőbb témája. 
Ez jelenik meg a hősnő gondolataiban: a lineáris idő egybeolvad a lélek idejével, je-
len és múl t együtt jelenik meg az emlékező tudatában, s egyre nyilvánvalóbb, hogy 
Kaffka Margit regényfelfogása szerint „az emlékké lényegült valóság" az igazán fon-
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tos, s ebben a modem európai regény szemléletével is találkozott. Bodnár György 
elemzése tovább árnyalja a mű korábbi analíziseit, részletező alapossággal mutatva 
be impresszionizmusát, ami bizonyos vonatkozásaiban - a monográfus Bergsonra hi-
vatkozik - ugyancsak európai jelenség, s kivált a képzőművészetben lett szemlélet-
formáló elv. Jogos az a megállapítása, hogy Kaffkát alkata is predesztinálta az imp-
resszionizmust jellemző emlékezésre, amely a regény egész struktúráját áthatja, és 
gazdag dokumentumanyaggal egészül ki. Ennek egyik legizgalmasabb és leghitele-
sebb elemét Pórtelky Magda szorongató gyermekkori emlékei képezik. A m ű gazdag 
dokumentumrétege „nemcsak a mű nyersanyagának fel-felbukkanását jelzi: az író 
alkatát is jellemzi. Ezt az írót nem az előtanulmány vezette el az élő példához, hanem 
a »megfogható« tények, valóságdarabok igézete. Az impresszionista lélek mutatja itt 
magát - új oldaláról" - írja találóan a monográfus. 

A Mária évei lélektani mélységét különös gonddal elemzi Bodnár György. Ez már a 
következő generáció regénye. Főhőse, Laszlovszky Mária álomvilágban él, taszítják a 
hétköznapok s a hétköznapinak látott szerelem is. Percnyi s aztán végképp elenyésző 
nagy pillanatokról álmodozik. De hiába kergeti egyre szenvedélyesebben, sosem sike-
rül elérnie azokat, s végül álmaiból kiszakadva öngyilkosságot követ el. Mária, mint 
Bodnár György írja, új életre készült, a társadalom azonban képtelen volt be- és elfo-
gadni. Elvárása és a valóság kibékíthetetlen ellentéte okozta tragédiáját, amelynek 
azonban nincs szimbólumértéke, mert Kaffka „bizonytalankodva" tárta föl magatar-
tása lélektani gyökereit. Ráadásul a regény központjába állított pszichológiai élmény 
„nem tudja áthatni a formát", „az írói szemlélet tétovasága feldúlja a szerkezetet". 

Az Állomások folytatása az előző két regénynek, legalábbis abban a vonatkozásban, 
hogy főhőse önmegvalósításáért küzd. Elődeivel ellentétben - eredményesen. Már 
amennyiben egy üresnek érzett házasságból való menekülést győzelemnek nevezhe-
tünk. Kaffka Margit mindenesetre az új nőtípus diadalmas képviselőjének mutatta 
Rosztoky Évát, kinek alakjában a történelem és az egyén találkozott. Bodnár György 
kritikával szemléli a regényt, rezignációját, „örök vágy és örök reménytelenség" ket-
tősségének ábrázolását, a történelemből kihúzódó individuum megmutatását, az 
„egységesítő poétikai közeg" teremtésének elmaradását. Az olvasóban persze fel-
vetődhet a kérdés, hogy e megoldatlanságok nem annak következményei-e, hogy a 
műből mintha kivehető volna az önigazolás szándéka is. A személyes érzelmek né-
hol szétfeszítik az ábrázolás kereteit, megbontják az eseménytörténetet, másodlagos 
értékűvé teszik a bőven adagolt dokumentumokat. 

Az első világháború idején Kaffka Margit az apró tények ábrázolásával érzékeltet-
te a világ fölfordulásán, az egyén kiszolgáltatottságán érzett döbbenetet. Éles szem-
mel figyelt fel a növekvő nyomorúságra, szenvedésre. Hősválasztásának módosu-
lását jelzi Két nyár c ímű hosszabb elbeszélése: mosónő, munkás, cselédlány 
„háromszögének" ábrázolásához félelmetes hátteret ad a háború, a frontról hazaho-
zott sebesültek látványával és a csatamezőkre induló vonatokkal. A regény központi 
figurája, Veron az önfeláldozó és önfeladó szeretet példája. A mű előadásmódja fe-
szes, pontos, lényegre törő, az alakrajz hiteles, írója új lehetőségeit jelzi a finoman 
adagolt sejtetés. „... hallgatásával beszél, s ha szól, sem mond többet, mint amit kiala-
kuló új meggyőződése megenged." Bodnár György e megállapítása az elbeszélések 
tekintélyes hányadára és a szintézis lehetőségét rejtő kisregényekre is érvényes. Hogy 
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Kaffka Margit merre haladt volna, hogy tervezett mítoszregényével még közelebb 
juthatott volna-e a hasonló európai törekvésekhez, azt csak találgathatjuk. A halál 
pontot tett az életműre, amellyel most Bodnár György jóvoltából mint élővel szembe-
sülhetünk. 
(Balassi Kiadó, Budapest, 2001.) 

RÓNAY LASZLÓ 

Gyapay László: „A tisztább ízlésnek regulájival" 
Kölcsey kritikusi pályakezdése 

Mi sem bizonyítja jobban Kölcsey kritikusi pályakezdésének kritikatörténeti jelen-
tőségét, mint az, hogy Szauder József óta úgyszólván állandóan napirenden tartják a 
korszak akár eltérő érdekeltségű kutatói, kritikatörténeti monográfiáink közül pedig 
kettő is figyelmet szentelt neki; elsőként Fenyő István Az irodalom respublikájáért című 
könyvében, majd Csetri Lajos az Egység vagy különbözőség? című kötetben. Ezek mel-
lett nyeri el irodalomtörténeti jelentőségét Gyapay László most megjelent munkája, 
amelyet megkülönböztet elődeitől a minuciozitás szokatlan szintje, s a kéziratos 
anyag teljes körű számbavétele. Ennek hátterében jól érzékelhető a készülő Kölcsey 
kritikai kiadás szöveggondozási munkálatainak tapasztalata. 

Ami az értelmezett szövegek számát illeti, az furcsa módon több is és kevesebb is, 
mint ami a szakirodalomban megszokott. A Kölcsey-pályakép első kritikái között 
többnyire a Csokonai- és a Berzsenyi-recenziót, ritkábban a Kis Jánosról szóló kritikát 
említik. Hozzájuk képest Gyapay kötete a Csokonai-recenzióra koncentrál, illetve 
olyan kritikatöredékekre, amelyek eddig elkerülték az irodalomtörténészek figyel-
mét. Ilyennek minősíthetők például a Dayka-bírálat vagy a Kazinczy-recenzió elő-
készületének dokumentumai , amelyek egyébként (most először!) olvashatók a kötet-
hez kapcsolódó függelékben. Mindezekből világosan kirajzolódik az intenció: 
Gyapay átfogó, részletes pályaképet kíván adni a pályakezdő Kölcsey kritikusi 
tevékenységéről, és ezzel felkelti az olvasó érdeklődését a remélhetőleg várható foly-
tatás iránt. 

A könyv első fejezete azt a folyamatot követi nyomon, amely során Kölcseyt „meg-
találja" a kritikusi szerep. „Elroncsolt szívvel és eltépett gondolatokkal, emellett ily 
ingereltetésben mint minden hozzám hasonlók ily körülményekben vágynák, lehet-é 
egyebet írnom recenzióknál?" - hangzik a sokszor és sokak által idézett mondat, ám 
Gyapay értő interpretációjában ez nem csupán a nyugtalan lelkiállapot emblemati-
kus rajza, de egyben azt is jelzi, hogy a költői és a kritikusi szerep nem azonos szin-
ten helyezkedik el Kölcsey értékrendjében (22.). 

A recenzió megírásának előzményeiről sok mindent megtudunk. Időnként úgy tű-
nik, túlságosan is sokat. Gyapay tulajdonképpen összeállította Kölcsey (ügy tudom) 
nem létező naplóját. Ez egyrészről elismerésre méltó teljesítmény, hiszen a kritikai ki-
adás szempontjából nem lényegtelen, hogy Kölcsey 1814-es bécsi útja hogyan és mi-
lyen körülmények között hiúsul meg, másrészről viszont e kötet szempontjából 
funkciótlannak érzem az adatok felsorolását, mert ebben az esetben sem lélektani, 
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