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Abból a feltételezésből indulok ki, hogy a Nyugat irodalmi forradalma 
új minőséget teremtett a költészetben, azaz nemcsak új mondanivalók kife-
jezését, hanem új költőiséget is. Azonnal jelzem, hogy ez számomra nem 
csupán feltételezés, hanem meggyőződés, de a másképp vélekedők iránti 
tiszteletből megelégszem a kiinduló gondolat hipotetikus kezelésével is. 
Annál is inkább, mert választott témakörünkben az a kérdés, hogy c. Nyugat 
mozgalmának sikerült-e a maga forradalmát kiterjesztenie, teremtett-e új 
poétikai minőséget a próza és a dráma műfajaiban is. Az irodalomtörténet 
régóta sejti: nemcsak hogy megvan ez az új minőség, hanem meg is dőzte 
Ady, Babits és más nyugatos költők fordulatát. A századvég és a századforduló 
novellistái — Gozsdu, Petelei, Lövik Károly, Bródy Sándor, Cholnoky 
Viktor és a fiatal Krúdy — nemcsak az új életjelenségeket és életérzéseket 
írja le, hanem a hangulatnovella vagy a naturalista ábrázolás útján át is lépi 
a korábban elismert műfaji határokát, és a novella belső részecskéit is átalakítja. 
A változásokat vagy azok szükségességét a kortársak is észlelték. Mikszáth 
Kálmán például egyik utolsó almanachjának előszavában a széppróza és a pub-
licisztika integrálásáról beszél, Szini Gyula pedig a Nyugat első számában 
már a mese halálát hirdeti. Különböző célokhoz igazodtak ezek az észlelések, 
de a más-más célzatú kritikák abban megegyeztek, hogy az eszményi realiz-
mus fikciójának fellazításában vélték a prózai műfajok megújításának felté-
teleit. Nyilván azért, mert a fikciót létrehozó eszményt tartották hiteltelennek, 
vagy prekoncepciónak, mely eleve meghatározza az anyag formálását, lekere-
kítését, azaz fikcióvá való transzponálását. Ezért lehetett egyszerre ösztönzője 
az új prózai törekvéseknek a naturalizmus, az impresszionizmus és az új 
lélektan. Hiszen valamennyi a racionálisnak vélt oksági viszonyt, a világ hie-
rarchikus elrendezését és az öntelt rációra, valamint az öröklött hierarchiára 
épülő objektivitást kérdőjelezte meg. A lazítás gesztusa vagy vágya akkor is 
figyelemre méltó, hogyha kifejezője nem is vitte végig felismerésének követ-
keztetéseit. EzérL sorolhatta az utókorból visszatekintve, századunk negyvenes 
éveiben Rónay György Mikszáthot is az eszményi realizmus fikciójának 
fellazítói közé. Ismeretes, hogy az irodalomtörténészek és kritikusok legtöbb-
je az anekdotában látta a múlt konzerválásának eszközét, azt a csattanót, 
amely lekerekíti és le is egyszerűsíti az ábrázolt világot. Rónay viszont Mikszáth 
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anekdotázó modorában olyan személyességet feltételez, mely eleve megakadá-
lyozza az eszményien zárt fikció totális érvényének kialakulását. Ha a fikciót 
úgy fogjuk fel, mint az egyszeri élet jelenségek általánosítását, akkor nyilván-
való, hogy a fikció lazítása egy szkeptikusabb világkép kifejezése, melyben 
benne lehet egy új világképi és műfaji koncepció csírája is. Mellékesen jegyzem 
meg, hogy én nem hiszek a puszta rombolásban, mert az öröklött eszmények 
és eszközök áttörése csak akkor tekinthető rombolásnak, ha a múlt felől 
nézzük — egy még meg nem rendült poétika tudatában. Következésképpen 
a lazítás egyben egy új elrendezés formája is lehet. Itt és most olyan világ-
kép művészi megfogalmazása, melyben helyet követel magának az önfel-
szabadító egyéniség és a feltáruló lélek is. Más szóval: a fikció lazítása új 
fikcióteremtés, s egy integrált emberkép transzpozíciója, melyben az indivi-
duális és lelki élet, valamint a létbe helyezettség ugyanolyan dimenzióként 
jelenik meg, mint a társadalmi és történelmi meghatározottság. S ha nem 
feledkezünk meg a metafora eredetéről, tudjuk, hogy ezek a dimenziók nem-
csak hogy megférnek egymás mellett, hanem feltételezik is egymást. 

Ez a folyamat persze sehol sem volt egyenes vonalú és laboratóriumi 
tisztaságú. Amikor tehát a századvég és századforduló kisprózáját a Nyugat 
költői forradalmával rokonítjuk, akkor olyan átmeneti irodalomban keressük 
az értékeket, amelynek önmagában is le kellett küzdenie az öröklött „elvárá-
sokat". Bori Imre és munkatársai már számos Krúdy- és Csáth-elemzéssel 
bizonyították a fordulat lehetőségeit, ezért talán megengedhető, hogy én 
e helyen csupán néhány példát használjak fel gondolatmenetem irányának 
jelzésére. Az egyik példa Gozsdu Eleké. Feltűnő, hogy ez a korproblémákra 
oly érzékeny író milyen pontosan látja a századvég felesleges emberének, 
züllő arisztokratáinak és deviánsainak egyre uralkodóbb szerepét. S követ-
kezetesen jár el, amikor hőseinek életanyagából már nem a történetet rögzíti, 
hanem a hangulatot, a lelki motivációt, s a valóság és a vágyak egymásba 
játszását. De ez a premodern prózaíró legtöbbször a próza ősi formáját, a 
keretes elbeszélést használja fel. A konvenció uralma alatt állna? Bizonyára, 
de mint Mikszáth az anekdotát, ő a keretes elbeszélést a fikcióból való kilépés 
lehetőségének tekinti, s így szabadságát némiképpen kiküzdve olyan homogén 
közeget teremt, melyben természetes szimbiózisba kerül leírás és álom, 
ábrázolás és esszészerű kommentár. Tudjuk, hogy Gozsdu Elek izgalmas 
indulás után a vidéki magányba temetkezett. Valószínű, hogy sorsát nemcsak 
a magyar irodalmi élet korabeli szociológiája határozta meg, hanem az ő 
autonómia-vágya is. Képtelen autonómia-vágy volt ez, mert nemcsak a 
megalkuvó irodalmi intézményekkel fordította szembe az írót, hanem az 
irodalmi formákkal is. Ezt látszik bizonyítani szerelmi magánlevelezése, az 
Anna-levelek is. Kissé szenvelgő és sznobisztikus ez az évtizedes levél-
gyűjtemény, de jól dokumentálja, hova juthat el az író az irodalmi konven-
ciók nyűgétől megszabadulva. Az Anna-levelek egyszerre dokumentum és 
regény, leírás és vizionálás, valamint fikció és esszé, s együttvéve az egy-
szeri életjelenségek olyan általánosítása, melyben világkép- és formateremtővé 
válik a rezignáció és a részletekhez való visszahúzódás. De még az Anna-
levelek után is titok marad, miért nem vette tudomásul Gozsdu Elek a nyugato-
sokat, miközben nemcsak Baudelaire-t és Verlaine-t éltette jól, hanem ponto-
san látta Rilke jövőt formáló szerepét is. 
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Másik példám Cholnoky Viktor. Novelláit újraolvasva a mai olvasóban 
egyre mélyül a meggyőződés, hogy megannyi örökölt irodalmi konvenció 
kényszere alatt élt, s egyidejűleg újra és újra kísérletet tett a társadalomban 
és történelemben élő emberkép kiegészítésére és átminősítésére. Kortársai 
és utódai, akik már az elkezdett úton haladhattak a modern próza céljai 
felé, az új lélekábrázolásban, vagy az emberi létet kifejező elvont tárgyias-
ságban találták meg azt a közeget, amelyet egyszerre alakítottak ki az új 
mondanivalók és az új műfaji koncepciók. Cholnoky Viktor — minden 
bizonnyal ösztönösen — mindkét irányban tájékozódott, de új lélektaniságát 
még mindig a klasszikus epikai hitellel igazolta, elvont tárgyiasságához pedig 
képtelen volt megteremteni a szükséges homogén közeget. Az ember belvi-
lágát és titkait keresi, de a különösséget, a távoliságot és a kísértetiességet 
találja meg. Címei, nevei és helyszínei a világ távoli részeire vezetnek el, 
s még gazdag ismeretanyaga is novelláinak fantasztikumát szolgálja. Ez a 
különös és borzongató világ azonban az epikai hitel törvényei szerint mozog, 
s e törvények az írót arra késztetik, hogy misztikumának és fantasztikumának 
titkát egy-egy reális motívum kulcsával nyissa fel. Ezért például az ő Szürke 
embert szükségképpen kétlaki lény: amíg roppant erejével és gyilkosságaival 
emberfeletti világot reprezentál, valóban titkok hordozója; amikor azonban 
kiderül róla, hogy közönséges gorilla, nemcsak magát fosztja meg titokza-
tosságától, hanfm történetét is. A Bertalan Lajos lelkében pedig a rémlátás 
ábrázolásának távlatai szűkülnek le, amikor az író szükségesnek tartja olvasó-
jával közölni, hogy a rémlátomány forrása nem az éjszakában bolyongó 
halott, hanem egy óriási, szélben lebegő színházi plakát. S még leghíresebb 
novellája, a Trivulzió szeme is bizonyítja az epikai hitel keresésének kény-
szerét. Trivulzió szeme ugyanis üvegszem, amely a babonás benszülötteket 
egy ideig félelemben képes tartani. De mennyivel többet mond eme okfejtő 
motívumnál Trivulzió kalandos élete, amely nemcsak földrajzi határainkat 
töri át, hanem az emberi élet dimenzióit is. Cholnoky Viktor ezért tehette 
ezt a dalmát kalandort vissza-visszatérő hősévé, a maga Szinbádjává. 

Harmadik példám nemcsak az előbb vázolt dilemmákból való kitörés 
lehetőségeit hivatott bizonyítani, hanem azt a próbatételt is, amellyel előbb-
utóbb szembe kellett néznie a Nyugat irodalmi forradalmának: a próza 
nagyműfajának, a regény új formáinak felkutatása. Ismeretes, hogy 1908-ban, 
amikor a Nyugat megindult, a magyar regényújdonság A Noszty fiú esete 
Tóth Marival. Az irodalomtörténet közhelye, hogy az Ady szellemét tükröző 
fordulatot ebben a műfajban és a Nyugat,szűkebb körében Móricz Zsigmond 
teremtette meg, de az már újra és újra kihull az emlékezetből, hogy az új 
út felfedezésében egyidejű társa volt Kaffka Margit. Eleve szeretném el-
oszlatni a méricskélés gyanúját, s ebben maga Móricz Zsigmond a tanúm, 
aki Kaffka Margit első teljes művét, a Színek és éveket testvéri lelkesedéssel 
fogadta. így ítélhetjük meg reálisan azt a tényt, hogy a Színek és éveket csak 
a Sárarany előzte meg, (1910), amelyet viszont mint kiforratlan művet őr-
zött meg az emlékezet. Móricz első teljes értékű regénye, Az Isten háta 
mögött 1911-ben jelent meg, amikor Kaffka — folytatásokban — ugyancsak 
közzétette nagy regényét. A nagyszerű kezdetek után az új magyar regény 
felívelése egy ideig várat magára: majd a háborús évek próbája váltja ki az 
újabb kísérleteket (A fáklya, 1917), s később a következő korszak távlatos 
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szemlélete (Kosztolányi Dezső regényei, Babits Mihály: Halálfiai stb.). 
Persze a Színek és évek értékeit nem az előkelő időrendi hely szabja meg, 
hiszen ez esetben csupán úttörő kordokumentumként tarthatnánk számon. 
Ezt a regényt az az olvasó is műegésznek érzi, aki semmit sem tud az irodalom-
történeti környezetről. Kaffka Margit legnagyobb regénye azért válhatott 
korok fölötti értékké, mert az úttörés, az átmeneti kor jegye esztétikummá, 
poétikai elvvé érlelődött benne. 

Ismeretes, hogy Kaffka Margit egyszerre fejezte ki osztálya bírálatát 
és nosztalgiáját. Hogy ez a dilemma nem zilálta szét művét, az mindenekelőtt 
impresszionizmusának köszönhető, mely sajátos rendbe szervezi a szeretet 
és ítélet, a harag és kétségbeesés érzelmi és értelmi káoszát. S ez az irányzat 
közös mederbe vezette az író korábbi törekvéseit is. Agnoszticizmusa gondo-
latot adott az induló évek dezillúziójának, a művészi módszereinek egységes 
rendszere lehetővé tette, hogy az az újravágyás, mely a szecesszió bizonytalan 
útjain tétovázott, célratörővé váljon. A látványra épülő mű, melyből hiány-
zik az összefüggések eleve megfogalmazott váza, lehetővé teszi, hogy tük-
röződjék benne a történelem káoszában tévelygő lélek, s csupán annyi tör-
vényszerűséget fejezzen ki, amennyit az intuíció megközelíthet. Mutatis 
mutandis: ha Ady Endre művészi felszabadítója a szimbolizmus, akkor 
Kaffka Margité az impresszionizmus. 

A Színek és évek impresszionista természete mindenekelőtt a kompo-
zícióban nyilatkozik meg. A prekoncepcióktól idegenkedő író szükségképpen 
szembefordul a klasszikus kompozícióval: úgy érzi, hogy létünk mérhetet-
lenül gazdagabb, mint amilyennek a logikus, kauzális, lépésről lépésre haladó 
ábrázolás mutatja, hiszen ez folytonosan kiválaszt, szegényít, rendszerez, 
kiragadja az embert viszonyainak bonyolult szövevényéből, s nem veszi 
tudomásul a folytonosan belénk áradó, bennünk hullámzó világot. Kaffka 
dilemmája az egész modern prózáé, s forrása az idő problémája. Mennyit 
tépelődik a titokzatos időn! Tehetetlennek érzi magát a folytonos változás 
áramában, s mégis a teljességet akarja: egybefogni valahogy a roppant gaz-
dagságot, tompítás nélkül műbe foglalni a folyton újratermő, múltjában, 
jelenében, lehetőségében egyszerre élő valóságot. így jut el az emlékezéshez, 
mely lehetővé teszi a rétegekben őrzött idő megközelítését, szabaddá teszi 
asszociációit, melyek már ki-kitörve a cselekmény rabságából, egyik rétegből 
a másikba vezetnek. És így a regényszerkesztés elve már nem a mese, nem 
is a jellem kifejtése valamilyen akcióban, hanem az emlékezés hullámzása. 
Az író illúziónak érzi a valóság tárgyias értékelését, s arról igyekszik beszá-
molni, miként helyezkednek el az események az ő tudatában. Az impresszio-
nista tehát a Színek és években, miközben a számára oly idegen szubsztanciát 
hordozó kompozíció szétrombolására vállalkozik, az emlékezés logikájánál 
követésével maga is kompozíciót teremt. Ebbe a kompozícióba természetesen 
illeszkedik bele a nagy mennyiségű dokumentum. Ezekben éppúgy a rész-
letek vonzzák, mint a benyomásokban. Szinte hozzátapad a valóságdara-
bokhoz, alakítás nélkül viszi művébe őket, hiszen hiányzik belőle az eleve 
elrendező szándék. De ha a múló idővel küzdve esetlegességek láncolatának 
látja az ember életét, s csak a pillanatok villódzásait tudja felfogni, akkor 
a kifejezés minden erejével rögzítenie kell az impressziók minél teljesebb 
tartalmát. Ez a kifejezésvágy és szórautaltság roppant terheket rak a nyelv 
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eszközeire. A felgyülemlett benyomástömeg nem tud felszínre jutni a gon-
dolati asszociációk útján, nem fér el a logikai szerkezetre épített mondatban, 
s így a jelzők, hasonlatok és képek lehetőségeit feszegeti. Innen ered szó-
halmozó szenvedélye, különösen pedig jelző-halmozása, képzetkomplikációs 
technikája és a hátravetett jelzők gyakori alkalmazása. Ezekkel a stílus-
eszközökkel Kaffka arra törekszik, hogy élményeiben a szétválaszthatatlannak 
érzett külső- és belső tartalmakat tagolatlanul reprodukálja. A regénynek 
e mikrorészecskéi voltaképpen meghatározóbb erejűek a hatás kialakításában, 
mint a kompozíció. Véleményem szerint ennek az az oka, hogy a szubjektív 
időképzet és az emlékező magatartás nem hatja át elég mélyen a szerkezetet, 
s maga az emlékező kompozíció voltaképpen keretté válik, s csak ritkán bukkan 
fel az emlékek, gondolatok és érzelmek kronologikus előadásában. Tehát 
végül is a Színek és évek is átmeneti kor termékének tekinthető, de az író 
dicséretére jegyezhető fel, hogy új kompozíció-felismerését nem doktriner 
módon kezeli, s a megsejtett új úton csak addig merészkedik, míg világ-
és életelemzése engedi. 
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