
hazától elszakadva nyugatra vándoroltak és ezzel szükségsze
rüen a nyugati magatartást is vállalniok kellett vagy pedig
az, amelyik a Iorrnaalkotásra, a Iejlődésre, az erkölcsi és élet
tani regenerálódásra erőtlen kelet steppéi között a keleti ma
gatartás végzetes következményeit tartogatta a tünödö ma
gyarság számára? ..

Kézai Béla.

E L V E K É S M Ű V E K
TERSÁNSZKY .T. .JENő: KAKUK MARCI. (lWagyar Élet kiadása.)
Az angol realista regényírás egyik legtöbbet s legbüszkébben em
legetett eredménye az a sok különös egyéniség, akiket jobb szó
hiján hősöknek nevezünk s akik személyes ismerősei nemcsak
minden olvasónak. de sokszor még az olyanoknak is, akik soha
könyvet a kezükbe nem vettek. f;lő alakokká váltak, mert éltek
első pillanattól fogva már a papíron is, élték egyéni, utánozhatat
lan, pózmentes életüket, mint nyájas polgárok, ügyes kis nevelő

nők, hányatott kalandorok. Mr. Pickwickre, Rebecca Sharpra, Rode
rick Randomra és társaikra gondolunk s akaratlanul is ezek között
keresünk rokont a mi Kakuk Marcinknak.

Kakuk Marci sem hős, annak nevetséges lenne. Ember ő s rá
adásul különleges emberpéldány, sok alantas és finom és közörn
bös vonásból összegyúrva, egyéni világnézettel, egyéni életérzéssel.
Csavargó, akihez nem akar úzy tapadni a szenny, mint másokhoz,
pedig ugyancsak bennejár ; széltoló, akiben - jól látta meg egyik
hirálója - túlságosan sok van egyangyalhól ahhoz, hogy lealjasod
jék, ellenszenvessé váljék. Elpusztíthatatlan életkedve van, alig
látjuk őt csügzední - de nem látjuk soha cinikusnak sem. Őszin

tén benne él az életben, nem játssza meg, hanem megéli, min.len
kis probléma, csalafintaság, kujonság pillanatnyilag existenciális a
számára - inert neki is van exisztenciá]a, ha nehezen meghatároz
ható is, ha oly rugalmas is, mint a gummilabda, amely néha a
földről a magasba pattan.

Régi "hősök" közt kereshetjük rokonait. Me rteremtője, az író,
mintha ősi forrásokhoz térne öntudatlanul is s mintha a J'(~gmúlt

regénytechnika megifjodva huzogna föl ezekből a forrásokból. A
hat Kakuk Marci-történet - most így egybekapcsolva még jobban
látjuk, mint annakidején külön-külön - kalandregény. Nem fűzi

lilás össze az epizódokat, mint egyetlen alak személyisége. Kakuk
Marci maza biztosít]a a folytonosságot, őrajta áll vagy hukik a
f'{'g(~ny. Az események rajta keresztül válnak {'rdekesekkf'.

Kakuk Marci egy('nisl'ge, amely füzérre szedi a szétuurulűsrn

hajlamos epizódokat, nyelvében, beszédéhen öll tapintható formát.
Kevés reg<'ny van lllég a magyar irodalomban, amelyben a beszéll
nyelv ilyen következetesen ('S szervesen vonulna v{'gig, mint a
Kakuk Marcihan. Ennek a regénynek ez a lelke: a nyelve. Ezen a
nyelven keresztül érezzük Marcit is annyira teljesnek, ez idézi
föl előttünk őt mazát, környezetér, egész világát. Elég egy helyen
megszólaltatnunk az ő hangját s végigzeng bennünk a regény.
amelynek minden sorában benne van a hiánytalan Kakuk Marci,
az, akit az események, kalandok, Iordulalok mindig tovább és to-
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vább magyaráznak: de akihez az epizódok már nem tudnak sokat
hozzátenni. "Nahát, ott vagyok most is a színházi kakasüllön, ennél
a hangversenynél, amihez a plakátot hord tam . " Kijön egy kis
asszony nazy kalárissal a nyakában és leül a zongora mellé. (Az
egy nagy címbalom.) Elkezdi verni. Utána kijön egy úr, fekete,
fecskefarkú ujjasban. éppen mint egy fekete sáska. Az aztán neki
fohászkodik és elkezd énekelni . " Hát tudják én először azt hittem,
hogy ezen kacagni kell, ahogy l'nekelt az ottan, a fecskefarkú Iaj
híjáhan. Mert az Isten ne segílsen el innét az állto helyemről, ha
az nem épen úgy ordilott ottan, mint itt ez a Jánoska, De még
uzyan. Mind jobban. f:s a kisasszony is mindjobban verte azt a
nyavalya zongorát nek i. Igy veszködlek. erölködtek ottan."

Veszedelmes nyelv, amelynek nemcsak varázsa van, de hajla
Ina a modorosságra is: ám ennek ellenére a legritkább esetben vá
lik erűlteletté. Altalában nem szokás iróink nyelvi teljesítményeit
értékük szerint megbecsülni. A jól-rosszul alkalmazott régieskedés
(gondoljunk csak az utóbbi 1'V(>k történelml-regény divatára) ha
mar levesz a lábunkról, azt ami az t'lö nyelv sodrával. színte magá
tól, zökkenő nélkül folyik, nem azoktuk észrcvcnnl. A Kakuk Marci
pedig elsősorban stílus-teljesttménv. Próbát lehet vele tenni: csak
le kell fordítani. Egy esetle res Iordítús épen eredeti zamatától
fosztaná meg, a lényeget törölné le róla, a levegőt szivattyúzná ki
belőle. S ez régi dolog: mennél Inkább lényeghordozó a stílus egy
műben, annál kevesebb sikerrel próbálkozhat a fordító.

A stílus képes arra, amire egyéb írói eszközök csak sokkal
kisebb mértékben képesek: elhozn i a lélek mélyrétegeiből azt,
ami a legesszenciálisahh, kiemelni az ezyénlségből azt, ami az
egyéniségnek legjellemzőbb színeit adja. A stílus által él benne az
iró a leremtményében. A sliluson keresztül azonosítjuk Tersánszky
.J. Jenőt, az irót, Kakuk Marcival. a hőssel.

Párhuzamszerűen ki lehelne mutatni, hogy mennyiben Kakuk
Marci Tersánszky J. Jenő az irók közölt. Rá lehetne villantani e
stílus világát kedélyének rejtett eleuu-ire, irói alkatára. fürgesé
gére, kedves pongyolaságára. Ö maga személytelenné válik a re
gényben, sőt egyenesen láthatatlanná. A hős beszél ill, ahogy azt
a kalandregények hőseítől, G il Blas óta meg-megszoktuk. De ki
mondja azt, hogya hős nem az író? Hogy nem az alkotó lép ta
pint ható közelségbe a teremtményen keresztül?

Angol rokonokat emlegellünk. Persze, a világért sem gondo
lunk itt filológiai rokonságra. Nem, egészen másról van szó!
Cs. Szabó László érintette egyik lezutóbbi tanulmányában azt a
szép gondolatot, bogy teljesen új niüvészarc talán nincs is. Minden
költőhöz találni elődöket. minden alkotó élete objektiválódott már
valamikor az időben.

Igy vagyunk valahogy a regényhősökkel is. A legnagyobbak
PllIl('kezletnek egymásra, bizonyos rokonsági rend vall köztük. A
Kakuk Marcival való ismerkedés közben e zy régi tréfacsináló
jutott minduntalan eszünkbe, Sam Weller, Pickwíck úr szolgája,
aki humorával, élettelfogásával. talpraesettségével sokban hasonlít
Marcihoz. ha nem ís olyan szabad csavargó.

Sötétebb ellenpárja nem egy van Marcinak a regényben. S
ezek mellett még jobban kitűnik az ő különböző volta, az ő - nem
tudjuk máskép mondani - poétasága. A madarászhajlamú kömű

veslegény, aki Marci szemeláttára csap agyon egy kéményseprőt.

Soma, a részeges "szusztárs" és a többiek, mind az ő természetes
csibészragyogását segítik ragyogni s még az is Marcit teszi szebbé.
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hogy ezeket a söpredék-embereket, emberséges szemével. a való
ságosnál sokszor szebbeknek látja.

Nem lehet rajta kifogni. Sem szusztárs, sem vászoncseléd. sem
finánc nem jár túl az ő eszén. Az olvasó is hoppon marad, ha
hibát keres benne. Ö ilyen s így kell elfo radni.

Hogyaregényről még lehetne beszélni? Ide-oda kanyargásá
ról, laza szövéséröl, szerkezettelenségéről? Kinek van kedve erre,
mikor Kakuk Marcival társaloghat nyolcszáz oldalon keresztül?

Az a fajta hős ő, akinek nem tudnánk elviselni a halálát. Ha
- ne adj Isten! - valami végzetes baleset érné, az olvasók bízo
nyára elmennének az íróhoz és szepen megkérnék. hogy támassza
föl nekik Kakuk Marcit.

Am tovább folytatni az életet, rezényhősröl lévén szó, az is
lehet életveszélyes. Kakuk Marci 1923-ban született Illeg a magyar
olvasóközönség számára s az idén lett embernyi emberré: most
mutatta meg tel,les arcát. S úgy érezzük, az író ezzel le is rótta.
amivel hősének tartozott. Ezt már bírálatkép mondjuk. A két utolsó
könyv, mintha bizonyos elkedvetlenedés [eleit mutatná. A magas- I

latot, véleményünk szerint, "Az amerikai örökség" és a "Kakuk
Marci a zendűlők közt" jelenti. Nagyon kérjük az íröt, hogy inkább
ne folytassa történetét. semmint az utolsó két rész fáradtságával
tovább haladva, lassú halállal eméssze el drága hősét. Marci megél
Illost már a maga erejéből, további történetek nélkül is. Kéry L.

ALOM. Kaffka Margit kiadatlan elbeszélései. (Franktin.) Becses és
hálára kötelező ajándék ez a könyv. Vannak írók, akik eszmei pár
latukkal. alakjukkal. gesztusaikkal vagy akár csak egy maró hangulat
tal állandóan élnek bennem. Kaffka nem tartozik ezek közé. Műveit el
olvastam,gondolom. mindegyiket - ritka élvezetes perceim fűződnek

tf'galább is nagyobb hányadukhoz. Ezt az új és kései kötetét úgy vet
tem a kezembe, mint aki egy rég megszakadt élményhez váratlanul
('S örvendetesen folytatást kap. A század első két évtizedének bizony
talan körvonalú, modoros hangulatokba takaródzó, nehezen mérhető

.Jcödlovagjai" közt mindig üdülés volt KaUkával találkoznom. Ö
az, aki soha semmi kételyt nem hazyott bennem - legalább is a
tehetségét illetőleg. Egyoldal, vagy fél oldal elegendő - Kaffká
nak úgy adta a kegyelem a kezébe a tollat, mint anyáinak a főző

kanalat. Sokkal simábban. folyamatosabban, áradóbban Ír. mint korá
han bárki - s nem a szinvonal rovására. Nincs olyan kiíicamodása, ame
lyen át ne sütne a duzzadó-feszülő egészség. Realista; amikor legfel
jebb csak a naturalista forradalomnak akadtak veszekedett meg
szállotta i. Fordítsuk most visszájára a bókot. Kat'fka - ismét vál
lalom a meghökkentő egyszerűsítést - voltakép szolid író. Min
dent tudott, ismert, gyü,jtött, ami korában az agyvelöket lángoltalla
- de ez a láng mézís csak a szernét kápráztatta. Az ösztöneiből

kapott üzeneteket pedig csak a képzelete túlozta igazán; ezt az
,'rtelme szűrte, elemezte - nem gonoszul mondom - fecsegte, ha
darta, lelkendezte állandó meg szállott sátrban ...

Ritka Írói értékei vitathatatlanok. De mintha azétszedték.
szétszórták, elemésztették volna az egyénisé:.rét. Legalább is azon
a határon, ahol a tehetségénél feljehb hág egy író.

De az sem volt könnyű út, ameddig a tehetségéig elért: elégg"
kanyargós pályán. Az Alom novellái - egy kivételével - e pálya
végső szakaszára estek. A háború alatt születtek, mind közelebb az
írónő halálához. Komoly ingadozásokat nem lelni a kötetben; majd
mindegyík novella Kaffka legjobb képességeit tükrözi.
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MiHá szeruit vághatnám őket kétfelé; vagy legalább is igy kü
löníthetném el a na ryobb részüket, A vidékieket, aIdsvárosiakat.
Ennek a világnak hűségesebb ábrázolója nem akadt irodalmunk
han Kaffkánál; legfeljebb szenvedélyesebb, megszállottabb, hatal
masabb: Móricz. Kaffka több húrori játszik, csak a végső hangter
jedelme kisebb. Fölényes, éles szemű, csúfondáros, néha harapós
- megértő, bölcs, idillikus, összekacsinló: olykor mintha maga is
testestül-lelkestül benneülne a játékban holmi okos nagynéni
módjára (Beleznay). A kisvárosi ízeknek vagy éppen az anyák,
nagymamák, menyek és unokahúgok nyelvelő-kávézó összeesküvé
sének legnagyobb tudósa irodalmunkban. A szánalom csalja ki leg
költőibb hangjait: a csendes, a Iejtottan dobogó női tragédiák
iránt mélyen Iogékony az ösztöne. A Két ember a szag
gatott, Ioltszerűen vibráló, s mézls oly érzékletes kaffkai ember
ábrázolásra kitűnő példa. A nem mindennapi ember s a Reggeli
kávé: a kor kedvelt motivumából kihajló jellemrajzok. Hajótörött
f;S elfulladt emberek a poros vidéken - szellemmel beoltottak 
derekasságukkal vagy duhajságukkal élhelellenek. A Vasúton: egy
életerős parasztmenyecske szavaira meginduló szép muzsikás bú
csúztatója a dzsentriosztálynak. A Falun: erős, szenvedélyes drá
maiságával valamelyest kiüt az írónő megszokott tuodorából : Mó
riczra emlékeztet. A Bölcs Fekete Péter levele, noha igénytelen,
anekdótikus han ~ú írás, talán legüdítöbb példája az írónő tehet
ségének: tolla, kedélye, eszejárása elevenségének. Igazán városias,
pesti novellaja voltakép egy van Kaffkának a kötetben: Az idea
orvos naplója. Freudista ötlet; nem tartozik a kötet legjobb da
rabjai közé. S inkább a hangjával idesorolnám a címadó novellát
is (Alom) - mely bizony kissé újságirósan költői. Kaffka - ez is
kétségtelen - legnagyobb stílusművészeink ezyike. Ennek a stílus
nak különös, izgató, ingerlő zamatát a jóféle ízesmeleg vidéki be
széd s a beleitatódott szellemi nedvek egészen egyéni vegyülete
adja meg. De olykor bizony nem tökéletes az egyensúly a felvilá
zosodott szalondráma s a fess jukkerlány közt - s az irónő el
hillen a Lipótváros felé.

Miért emelem ki végül a befejező írását - Az Arimathiai.
Nem szabályos novella; melegen hullámzó hangulat, mely Jézus
bibliai alakja körül gyűrüzik. Talán csak ezért volt meglepetés 
hál' hasonló tárgyú írás másult is akad Kaffkánál. Nem is kelt za
vartalan hatást: szinte semmi érzékeltetés, csupán lírai futamok.
De milyen szép és melez, milyen érett és bölcs költészet sugárzik
belöle - mintha a téma sajátosságai az írónőt arra kényszerítették
volna, hogy minden nyersebb és csiklandozöbb ingerl, nunden tuu
tatosabb és hivalkodóbb játékot kiszűrjön a hanzjáböl. S ez után
az írás ulán mógis csak el kellett gondolkoznom - vajjon mí lett
volna belőle, ha nem oly gonoszul és hamar szakad félbe az élete?
- Mindig csodálkoztam azokon, akik a nőíró létén töprengtek.
mint valami különös és rendellenes eselen. A kitűnő nőíró - mint
jelenség, irodalmi tünemény - egyáltalán nem haladja meg a
fantáziámat: csak annyira rendkívüli, mint minden kitűnő író.
Nagy nőíróval viszont - bevallom - én még nem lalálkoztam.
Bizonyára akadnának itt ellenvélemények is; a magamét írtam le.
Ha Kaffkát kül födi társnőivel vetem össze - odaállíthatnám a lez
jobbak, az elsőrendűek, a kitűnőek közé. Hogy lehetett-e volna
belőle nagy író, ez olyan rejtély, mely mintha az ő egyéni alakján
is túlnőne.

örley István.
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