
Kaffka Margit prózáját, mindenekelõtt
az írónõ legismertebb regényét, a Színek
és éveket megjelenése óta különféle
szempontok szerint értelmezték, azonban
minden korszak csak a maga korlátai és
szempontjai, irodalomértési elõfeltételei
szerint volt képes vizsgálódni.

Az 1912-ben napvilágot látott regény
egyik elsõ méltatója Móricz Zsigmond,
aki a Nyugatban megjelent kritikájában
kiemeli a korabeli nõkérdés és a dzsentri-
téma együttes jelenlétét a mûben, illetve
Kaffka írói sajátosságai alapján kísérli
meg a nõi írói jellegzetességek megha-
tározását.1 Kortársai közül Schöpflin Ala-
dár ismerte legjobban az írónõ mûvésze-
tét; többek között rámutatott éles, min-
den apró részletre kiterjedõ megfigyelõ-
képességére, valamint objektivitására,
amellyel el tudja távolítani az általa ábrá-
zolt témákat saját érzelmeitõl. Õ is meg-
határoz továbbá olyan jellegzetességeket,
amelyeket a nõírók mûveinek ismertetõ-
jegyeiként értelmez. Ilyen sajátosságnak
tekinti többek között az írónõ éleslátását,
de a régóta ismert és feldolgozott problé-
mák új, nõi szemszögbõl való megvi-
lágítását2 is kiemeli. A két világháború
közötti értelmezõk közül fontos kiemelni
Radnóti Miklós doktori disszertációját,3

amelyben a Kaffka-életmû dokumentum-
jellegét hangsúlyozza. 1948 után a kom-
munizmus korszakának ideológiája jelen-
tõs korlátok közé szorította az irodalom-
kritikát, s ennek megfelelõen az értelme-
zési lehetõségek is szûkebbek voltak.
Kaffka esetében a dzsentritémával kap-
csolatban tûnik fel az egyoldalú megkö-
zelítés, például Bodnár György mono-
gráfiájában.4 Bodnár elsõsorban társada-
lombírálatot lát a Színek és évek dzsentri-
ábrázolásában, másik jelentõs monográ-
fusa, Fülöp László ugyanakkor a regény-

ben megjelenõ társadalmi körképre fektet
hangsúlyt, ám õ is inkább a dzsentri ne-
gatív vonásait emeli ki.5

A rendszerváltás után megnyílt a le-
hetõség a több szempontú értelmezések
irányába, így a Kaffka-oeuvre esetében is
megfigyelhetõ a tágabb látókör. A dzsent-
riábrázolás kapcsán meg kell említeni a
Tarjányi Eszter által megfogalmazott ál-
láspontot, mely szerint a dzsentri témájú
regények összekapcsolódtak egyfajta tár-
sadalomkritikai állásfoglalással, és az
érintett szövegeket aszerint ítélték meg,
mennyire valósult meg bennük ez a tár-
sadalombírálat.6 Újabb szempontból ér-
telmezi a Kaffka-prózát Nyilasy Balázs,
aki megállapítja, hogy hõsnõi egziszten-
ciális szorongásait elsõsorban az okozza,
hogy nem vagy csak részben találják meg
azt a biztonságot nyújtó szimbolikus ren-
det, amelyben életüket kiteljesíthetik.7

Többen továbbvitték a nõíróság kérdés-
körét, és az újonnan megjelenõ feminista
irodalomtudomány szempontjai szerint
is elemezték a Kaffka-mûveket.8 Nemrég
született doktori disszertációjában Hor-
váth Zsuzsa9 az írónõ narratív megoldá-
sainak újszerûségét hangsúlyozza, mi-
közben a fõhõsnõk identitása és a fikció-
képzés szempontjából is vizsgálja a Szí-
nek és évek, a Mária évei, a Két nyár és 
a Hangyaboly címû mûveket.

Elsõ regényével tehát Kaffka Margit
több szempontból is új színt hozott iro-
dalmunkba. Egyrészrõl a mû témája, va-
gyis a nõk patriarkális társadalomban ki-
szolgáltatott helyzetének elemzése, vala-
mint a dzsentri társadalmi réteg árnyalt
bemutatása révén vált a magyar irodalom
korszakalkotó regényévé, másrészrõl fi-
gyelemre méltóak a regény narratív eljá-
rásai és az emlékek felidézési módjának
bemutatása, ami különleges érzékenység-94

2012/3
FITTLER ÁRON

„AZ IDÕ SZORGOS MÉRTÉKE” 
Elbeszéléstechnikák 
és az emlékezés érzelmi tényezõi Kaffka Margit
Színek és évek címû regényében



rõl és pontos lélekábrázolásról árulkodik.
Ezen megoldások révén a korszak magyar
irodalmának többi én-elbeszélésével –
köztük Babits Mihály Gólyakalifájával
vagy Karinthy Utazás a koponyám körül
címû regényével – együtt jeles bizonyíté-
ka a próza századfordulón bekövetkezõ
megújulásának is.

A regény elbeszéléstecnikája azonban
nem csupán egy újszerû eljárás megvaló-
sulása, hanem az elbeszélõ-fõhõs,
Pórtelky Magda pszichéje ábrázolásának
egyik fontos eszköze is. A Színek és évek
egyik legfontosabb eleme az emlékezés
narrációja, ugyanakkor Kaffka pszicholó-
giai hitelességgel tárja fel az emlékezet
mûködését.10

Érdemes ezért az írónõ elsõ regényé-
nek narrációját részletesebben vizsgálni
abból az aspektusból, hogyan viszonyul
az elbeszélõ-fõhõs saját múltbeli emléke-
ihez, illetve milyen mértékben tud azo-
nosulni saját korábbi énjével, mennyire
képes szembenézni mindazzal, ami életé-
ben történt vele, vagy az évtizedek során
meghozott döntéseivel. A Színek és évek
lapjain ugyanis minderre választ kapunk,
hiszen az írónõ – fõhõse révén – különbö-
zõ narrációs eszközökkel mutatja be a
fenti bonyolult lelki folyamatokat. Ezáltal
pedig közelebb juthatunk a századfordu-
ló dzsentri társadalma jellegzetes nõi
képviselõjének lelkivilágához és gondol-
kodásához, ugyanakkor megtudhatjuk,
miért választotta Kaffka a regényben al-
kalmazott elbeszélõi formákat, és melyik
milyen szerepet tölt be a mondanivaló
közvetítésében. Az elemzés során elsõ-
sorban Dorrit Cohn elméletét vettem ala-
pul, õ ugyanis Áttetszõ tudatok címû 
tanulmányában részletesen elemzi az el-
sõ személyben írott szövegek elbeszé-
lõi megoldásait, és bemutatja az egyes
technikák én-elbeszélésekben betöltött
funkcióit.11

Az elbeszéléskeret 
narratív jellemzõi és szerepe 
az élettörténet felidézésében

Kaffka regénye tehát egyes szám elsõ
személyû elbeszélés, amelyben a narrá-
ció alapja az emlékezés, s Pórtelky Magda
mint fiktív fõhõs tekint vissza élete
eseményeire.12 Kaffka azonban ennek a
retrospektív narratív megoldásnak sajátos
útját választja azzal, hogy keretbe foglalja
Magda élettörténetét. Ennek a keretnek a

nagyobbik része a mû elején, az elsõ feje-
zetben foglal helyet, s az elbeszélés jelene
jelenik meg általa.

Az elbeszélés kerete több funkcióval
bír. Vannak én-elbeszélések, amelyekben
a narrátor nem határozza meg az elbeszé-
lõi helyzetet, a Színek és évek elsõ fejeze-
te azonban bemutatja azt a szituációt,
amelyben az elbeszélõ-fõhõs élettörténet-
ét elmeséli. Az ötvenéves, „idõsödõ”
Pórtelky Magda élete könyvében lapoz-
gatva gondolja végig életét, s készít szám-
vetést akkori otthona, egy szinyéri sváb
ház tornácán: „Így ülök néha a tornácban;
délutáni, csendes harangszó bong felém 
a nyári, kék-fehér levegõégen át, és me-
leg szagú, kis vénasszony-virágaim il-
latoznak felém a tenyérnyi helyen.”13

Magda tehát ellentmond annak, hogy
élettörténetét írásban, napló vagy emlék-
irat formájában beszéli el. Saját életének
újraélése az elbeszélõ-fõhõs bevallása
szerint az idõtöltést, a szórakozást szol-
gálja („és érdekesebb, tarkább, becsesebb
játékszert ennél el sem gondolhatok ma-
gamnak.” 9.), ám ehhez hozzájárulhat az
a szándék, hogy – a számvetésen túl – ko-
rábbi tetteit és döntéseit igazolja, amire
több példát találunk a szövegben.

Az elbeszélõ-fõhõs azon gesztusa,
amellyel magát ötvenévesen egy világtól
visszavonult, visszafelé élõ, öregedõ
asszonyként határozza meg, talán kevés-
bé tekinthetõ reális léthelyzetnek, inkább
az elbeszélõi pozíció által megkívánt sze-
rep állhat mögötte. Ahogyan ugyanis 
a bevezetõben Magda kifejti, élete törté-
netének végiggondolásához szükséges
egyfajta eltávolodás, felülkerekedés,
amely révén egy magasabb nézõpontból
tekinthet vissza élete eseményeire: „Mint
valami idegen, tarka képeskönyvet, úgy
forgatom, lapozgatom néha a múltamat; s
csak egyszer-egyszer jut eszembe: hiszen
én voltam ez.” (9.) Az elbeszélõ azonban
ezt csak látszólag képes megvalósítani,
hiszen – ahogyan a regény további részé-
bõl kiderül – Magda a legtöbb esetben
azonosul múltbeli énjével.

Az emlékek felidézésének módját
Kaffka egy szemléletes hasonlattal fejezi
ki fõhõse által, s ez talán általánosságban
is igaz lehet egy én-elbeszélésre: „Hallot-
tam egyszer, hogyha az ember hegyes vi-
déken jár – néha csak egypár lépést megy
odább, és egészen megváltozik a tájkép;
völgyek és ormok elhelyezkedése egy-
máshoz. Minden pihenõhelyrõl nézve mû és világa
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egészen más a panoráma. Így van ez az
eseményekkel is talán; és meglehet, hogy
amit ma az élettörténetemnek gondolok,
az csak mostani gondolkodásom szerint
formált kép az életemrõl.” (9.)

Felhívja tehát a figyelmet az elbe-
szélt élettörténet esetleges voltára, va-
gyis arra, hogy az egyén életének értéke-
lése pillanatnyi lelkiállapot függvénye, s
annak változásával párhuzamosan eme-
lõdnek ki, illetve szorulnak háttérbe bi-
zonyos események. A Színek és éveket
tehát ennek megfelelõen kell olvasnunk,
vagyis a Pórtelky Magda által az elbeszé-
lõi jelenben megformált lehetséges élet-
történetként.

Az elbeszélõ én viszonya 
múltbeli énjéhez

A Színek és évek elbeszélõ-fõhõse te-
hát egy bizonyos távolságból próbál
visszatekinteni életére, az elbeszélés so-
rán azonban újraéli múltbeli életesemé-
nyeit, s azonosul korábbi énjével. Dorrit
Cohn az elsõ személyben írott szövegek
esetében négyféle retrospektív technikát
különböztet meg annak alapján, hogy az
elbeszélõ én milyen mértékben azonosul
múltbeli énjével, vagyis a tapasztaló (át-
élõ) énnel: a disszonáns és az egybehang-
zó önnarrációt, az önidézõ monológot,
valamint az önnarrációs monológot.14 Az
egybehangzó önnarráció típusába azok 
a szövegek tartoznak, amelyekben a nar-
rátor azonosul múltbeli énjével, míg 
a disszonáns önnarráció bizonyos fokú
távolságot feltételez az elbeszélõ két énje
között. A Színek és évek Pórtelky Magdá-
ja a szöveg nagy részében azonosul múlt-
beli énjével, nem cáfolja meg korábbi
döntéseit, valamint elfogadja az életében
bekövetkezõ események jogosságát, to-
vábbá többször tesz tanúságot arról, hogy
nem rendelkezik felsõbb tudással életé-
rõl. Az õ élettörténete tehát egybehangzó
önnarrációnak tekinthetõ, noha néhány
alkalommal megjegyzi, úgy tekint önma-
gára, mint egy idegenre, s bizonyos ese-
ményekkel kapcsolatban szavai maga-
sabb tudásra, tisztánlátásra vallanak.

A Színek és évek narrációját tehát az
elbeszélõ-fõhõs múltbeli és jelenbeli énje
közötti távolság folyamatos váltakozása
jellemzi a közeledés dominanciájával.
Amíg a regény elsõ fejezetében, az elbe-
szélés idejében a narrátor az idõbeli tá-
volság adta rálátásról beszél, a második
fejezettõl kezdve, amikor elkezdi mesélni

élete történetét, visszahelyezi magát ak-
kori helyzetébe, azonosul múltbeli énjé-
vel, s ezt több elbeszélõi megoldással is
kifejezi.

Jellegzetes példája ennek saját múlt-
beli gondolatainak felidézése – ezt Cohn
önidézõ monológnak nevezi. Többször 
él ezzel a formával például a lánykorának
dzsentri mindennapjait bemutató, nosz-
talgiával átitatott részletekben: „»Ma er-
rõl fog beszélni mindenki!«, gondoltam
izgatott örömmel. A Megye utca szeme
rajtunk! De így jó – minékünk szabad! 
Virulni, páváskodni, elfogadni a hódola-
tot, kiélni fiatalon, kényünkre, táncosan,
módosan minden szépet. Szépen a szerel-
met!” (27., kiemelés az eredetiben.)

Cohn megkülönbözteti továbbá az 
autonóm monológot, amelyre jellemzõ 
az idézés grammatikai eszközeinek elha-
gyása és a gondolatok szabad megfogal-
mazása, s nagyjából megfeleltethetõ 
a harmadik személyû narráció esetében
megjelenõ belsõ monológnak vagy ponto-
sabb – szintén Cohntól származó – meg-
nevezéssel pszichonarrációnak. Auto-
nóm monológban idézi fel Tabódy Endré-
vel való találkozását az egyik bálon:
„Most valami távoli, drága mesekékség
játszott ez ábrándképen, itt muzsika
szólt, és ragyogva, illatosan repült, szállt
minden, a fiatalság, az öröm… Egyszer,
most az egyszer még!” (53.)

A Tabódyval való szerelem boldog
emléke végigkíséri Magdát megpróbálta-
tásokkal teli életén. Hasonlóan autonóm
monológot alkalmaz a Vodicska Jenõ 
halála utáni krízis lelki viharainak kifeje-
zésére: „Hát mindenki ilyen gaz és kö-
zönséges, ha törésre kerül?... Nem lehet;
kell lenni igaz gyöngédségnek, áldozat-
kész szeretetnek még, amilyen a szegény
jó uramé volt. De hol? Horváth Dénes?...
De hiszen õ is csak szavakkal!... Nem, ez
csúnya, rossz gondolat! – Õ idegen, csak
jó barát, aki tartózkodó tiszteletbõl nem is
merhet ilyen részletkérdésekbe bocsát-
kozni. De milyen jó hozzám, és mennyire
velem érez, és aggódik értem, hogy sze-
ret.” (135–136.)

Magda egész életét ismerve tudjuk,
hogy Horváth Dénessel való viszonya a
vele való házassága idején meglehetõsen
elmérgesedett, a fenti idézetben megjele-
nített gondolatai tehát nem mutatják az
idõbeli távolság adta rálátást.

Mind az önidézõ, mind az autonóm
monológ azt bizonyítja, hogy a fõhõs gon-96
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dolatilag és érzelmileg azonosul múltbeli
énjével (ahogyan a harmadik személyû
narrátor fõhõsével), s a legkevésbé mond-
ható, hogy magasabb nézõpontból tekint
vissza életére.

A Színek és évek autonóm monológjai
között azonban több példát is találunk
azokra a megnyilatkozásokra, amelyekbõl
nem derül ki világosan, az átélõ vagy az
elbeszélõ én gondolatai jelennek-e meg
bennük: „Egy asszonynak egyetlen hiva-
talfõnöke az ura; az pedig, ha egy kicsit
szereti, mindig megvesztegethetõ.” (89.)

Elsõ házassága éveibõl idéz az elbe-
szélõ, ám nem jelöli, akkoriban gondol-
ta-e így, vagy a jelen távlatából fogalmaz
meg egy általánosabb érvényû szenten-
ciát a fenti mondatban. Hasonló jellegû
a nagyanyja halálát leíró részben olvas-
ható autonóm monológ: „Milyen okos,
mennyire éleslátó volt akkor is még ez 
a kitûnõ erõs asszonyember, ez a nõi pát-
riárka; mert több és más tudott lenni,
mint »mater familias«. Miért is fecsegett
újfajta asszonytípusról nekem Telegdy
Péter?...” (140.)

Grószi személye kezdettõl fogva a
családjáért küzdõ, öntudatos asszonyként
élt az elbeszélõ-fõhõs tudatában, vagyis a
fenti részletben idézhette akkori gondola-
tait, ugyanakkor az eltelt idõ távlatában
átgondolt, késõbb kialakult összegzõ vé-
leménye is lehet. Az ehhez hasonló meg-
nyilatkozások valószínûleg azt is jelezhe-
tik, hogy az adott eseménnyel kapcsolat-
ban megfogalmazott gondolatok az eltelt
idõ alatt nem változtak.15

Megfigyelhetjük továbbá, hogy egy-
egy részletesen bemutatott emlékkép ese-
tében jelen idõbe vált át az elbeszélés. Ez
a megoldás, amelyet Cohn evokatív jelen-
nek nevez, még erõsebb azonosulást tesz
lehetõvé a tapasztaló énnel, s az emlékek
teljes újraélését biztosítja. A múlt idejû
elbeszélés után így idézi meg jelen idõ-
ben annak az estének a hangulatát és tör-
ténéseit, amelyen nagyanyja nagykorúvá
nyilvánította: „A felsõ házban most zon-
gora szól, csárdást táncolnak a nagy vizit-
szobában, s az anyám, gyönyörû, viruló
asszonyanyám ott ragyogtatja nagy, teli
szépségét.” (15., kiemelések a szerzõtõl.)

Ugyanígy beszéli el Vodicskával való
házassága elsõ évét a nyolcadik fejezet-
ben, s új háztartásának és háziasszonyi
teendõinek leírása végig jelen idõben tör-
ténik. Ezzel talán azt is jelezhette a narrá-
tor, hogy – a jelen szempontjából átérté-

kelve – mennyire fontos és érzelmileg kö-
zeli számára ez az idõszak. A jelen idejû
elbeszélés ugyan hamarosan háttérbe
szorul, a hely- és idõdeixisek azonban
túlnyomó többségben a pillanatnyi múlt-
beli esemény helyszínét (ahol elsõ házas-
sága alatt lakott vagy megfordult) és ide-
jét jelölik meg viszonyítási pontként (pl.
itt, ide; most, holnap, tavaly stb.).
Evokatív jelenrõl beszélhetünk azon no-
minális mondatok esetében is, amelyek
nagy számban fordulnak elõ például a
trónörökös szinyéri látogatásáról szóló fe-
jezetben: „Fényes október délelõtt. A kis
vasútállomás tele virággal, mozgalom-
mal, szép, új õszies asszonyruhákkal, tü-
körfényes cilinderek és szalonkabátok 
fekete tömegével, uniformis-csillogással;
valami szinte gyerekes, ünnepi kikészí-
tettséggel mindenen.” (115.) Ez a fejezet a
továbbiakban is sokáig megtartja a jelen
idejû formát, vagyis – a Jenõvel való há-
zasság kezdetéhez hasonlóan – hangsú-
lyosan kiemeli az elbeszélés emlékbeszéd
jellegû vonalából, amellyel jelzi az ese-
mények jelentõs hatását életére. Érthetõ,
hiszen elsõ házasságának és Jenõ folya-
matos felemelkedésének idõszaka élete
legsikeresebb szakaszát jelentette.

Az események jelen idejû megidézé-
se az érzelmi közelségen kívül mást is 
kifejezhet. Horváth Zsuzsa például Mag-
da kisfiától való búcsúzásának jeleneté-
vel kapcsolatban azzal magyarázza az
evokatív jelen használatát, hogy ez olyan
megrázkódtatás volt az asszony számára,
amelyet még az elbeszélés jelenében sem
tudott rendezni, lezárni magában.16 Ha-
sonló okból alkalmazhatta az evokatív 
jelent Budapestre való felutazásának 
leírásakor: „Most pedig jövök magamra
hagyottan, szegényen és bizonytalanul,
özvegy életemmel, mindenbõl kihúzva
magam, mindent messzi hagyva mögöt-
tem! Mit keresek itt? Mindegy, majd,
majd jön valami; fõ az, hogy el bírtam
jönni most!” (141.)

Ahogyan a korábbiakban utal rá, még
az elbeszélés idõpontjában sem tud ma-
gyarázatot adni arra, pontosan miért is
utazott fel Pestre. „Valami okosat kigon-
dolni a jövõm felõl, szerencsét próbálni,
vagy csak hogy vonzott az ismeretlen
nagyváros, másfajta életek látványa; vagy
menekülni akartam innét, Telekdyék
szívtelensége, a rágalmak vagy az emlé-
keim elõl; vagy egy hiábavaló szerelem
daca és félelme késztetett?” – találgatja mû és világa
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döntésének okait, élete pesti fejezetének
végén pedig hasonló lelki vívódásról szá-
mol be, amikor Hiripy nagybátyjától meg-
hallja, mit beszélnek róla a fõvárosban. A
múltbeli megválaszolatlan kérdések
monologikus megidézése Cohn szerint is
azt jelzi, hogy az elbeszélõ csupán újra-
éli, újragondolja akkori kétségeit, ám
megoldást továbbra sem talál rájuk. Ezt
az eljárást az önnarrációs monológ típu-
sába sorolja.17

Pórtelky Magda tehát – ahogyan a re-
gény bevezetõjében is megemlíti – a Szí-
nek és évek nagy részében újraéli múltját,
s csak kevés esetben fordul elõ, hogy a je-
len távlatából magyarázza a történteket,
vagy hogy megoldást találjon, csupán el-
gondolkodik rajtuk.

Rendszeresen megjelenik azonban a
szövegben az elbeszélõ én hangja, amely
által folyamatos reflexiós kapcsolat ala-
kul ki múlt és jelen között. Több elbeszé-
lõi megnyilatkozás kezdõdik olyan kifeje-
zésekkel, amelyek a szöveg emlékbeszéd
voltát erõsítik („emlékszem”, „tudom”,
„az én mostani látásommal nézve…”), és
gyakran szembeállítják a múltat a jelen-
nel. Ezek a megnyilatkozások azonban
gyakran az önigazolást szolgálják, vagyis
az elbeszélõ azon szándékát, hogy múlt-
beli döntéseit, gondolatait vagy cseleke-
deteit megindokolja, illetve megnyugtas-
sa lelkiismeretét afelõl, hogy azok he-
lyénvalóak voltak. Ilyen önigazoló gesz-
tust láthatunk például a Horváth Dénes-
sel való házasságkötését magyarázó rész-
letben: „Az én életem zsákutcába került.
Minden, amit a magam emberi erejével
próbáltam, összedõlt, sikertelen volt. Le-
het, hogy az én hibámból jószerint; úgy
látszik, nem voltam küzdésre és függet-
lenségre alkalmas! De más révén, egy fér-
fi révén tudtam akarni erõsen, mindig.
Igen, a feleségévé kell lennem; újra férjes
asszonnyá, úrnõvé; eltartott, védett élet-
hez jutni, magam háztartását vezetni, és
itt, itthon, Szinyéren megint. Szinte a ré-
gi életem visszatérését vártam ebben.”
(183., kiemelések az eredetiben.) A jelen
idejû gondolatidézéssel megszakított nar-
ráció kiemeli tehát Magda kiszolgáltatott-
ságának legjelentõsebb elemeit, s azokkal
indokolja élete egyik fontos döntését: má-
sodik házasságát.

A múlt átértékelése feltûnõen jelenik
meg az elbeszélõ-fõhõs Vodicska Jenõvel
és Horváth Dénessel kapcsolatos vélemé-
nyének alakulásában. Amikor megismeri

Vodicska Jenõt, származása és viselkedé-
se miatt is idegenként tekint rá, s a vele
való házasságának idején is kevésbé volt
jellemzõ a lelki közösség, aminek a narrá-
cióban hangot is ad: „Ó, most, annyi év
múlva és annyi mindenen át sokszor van
eszemben: meg tudtam-e becsülni eléggé
az õ odaadó szeretetét?” (78.) A házasság
idejébõl is azokat a mozzanatokat hang-
súlyozza, amelyek Jenõ figyelmes szere-
tetét és alkalmas férj voltát igazolják (pél-
dául kisfiuk születésekor tanúsított gon-
doskodását, megfontolt, józan gondolko-
dását), ez azonban feltehetõen inkább a
jelen távlatából formált kép Jenõrõl, 
a késõbbi, sok viszontagságot és egy
rosszabbul sikerült házasságot megélt öz-
vegyasszony értékelése. Horváth Dénes-
rõl alkotott véleménye esetében ugyan-
csak felfedezhetjük a múltbeli énjével
azonosuló elbeszélõt azokban a részletek-
ben, amelyekben a férfi különleges sze-
mélyiségérõl beszél, s kifejezi iránta való
rokonszenvét. Késõbb, amikor házassá-
gukról beszél, ugyancsak akkori érzéseit,
Horváth léha életmódja miatti bosszúsá-
gát eleveníti fel. Ezekben a részekben 
a tapasztaló én nézõpontjából láthatjuk
õt, megjelenik azonban az elbeszélõ én
reflexiója is, amely átgondolt, megbocsá-
tó hangot szólaltat meg, s bizonyos fokú
felsõbb tudásról árulkodik: „Most már,
sok belégondolás után, át tudom érezni
az õ igazát is. Valami kényszerhelyzet-
ben, akaratlan kelepcében érezte mindig
magát; látta, hogy bogozódnak körülötte
az élet súlyos láncszemei, és összébb-
összébbhúzódik rajta a gúzs; jótehetetlen
volt ellene, de bûnbakot keresett, és itt
voltam én. […] ilyen csúnya, durva nyer-
seségek, közönségességek is, hiszem,
csak a házassága idején merültek felszín-
re, a természete elfeledett rejtekeibõl. […]
Hisz igen, a szegénység volt a fõ baj, 
bizony!” (203–204.)

A múltnál tisztábban való látásnak 
ellentmondanak azonban azok az önref-
lexiós részletek, amelyekben a narrátor
tagadja ennek a felsõbb tudásnak a meg-
létét. Vodicska Jenõ Pórtelky Melanie-val
való vélt viszonyának említésekor példá-
ul bizonyítja, hogy sem arról nem tud, va-
lóban küldött-e férje szerelmes leveleket
unokatestvérének, sem arról, miért nem
említette soha Jenõnek az ügyet: „Vajon
gyöngédség vagy félsz; ízlés vagy okosság
vagy kényelem tartott vissza attól, hogy
említsem neki ezt a dolgot és számon kér-98
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jem? A helyes asszonyi ösztönöm súgta-
e, hogy agyon kell hallgatni, feledésbe ás-
ni? Elküldõdött-e valaha egy ilyenforma
levél? Szeszély volt-e, ábránd, költõies
tetszelgés, képzelt vagy igaz érzelem,
vagy semmi, egy frázis, érdekvadászat 
a család jólétéért? Ki ismerheti a férfit…
az embert?” (104–105.)

Hasonló látásmódnak lehetünk tanúi
a Pesten töltött hónapok zaklatott, zava-
ros cselekedeteirõl való elmélkedés eseté-
ben: „Mai eszemmel nem is értem meg
tisztán, hogy hogy lehetett az; de bizo-
nyos, hogy még mindig keveset gondol-
koztam vagy aggódtam én akkor a jövõm
felõl.” (150.)

Több olyan részlet olvasható a re-
gényben, amely tisztán narratív jellegû,
párbeszédek és gondolatok idézésétõl
mentes elbeszélés. Ezekben az eseménye-
ket, jelenségeket összefüggéseiben látó el-
beszélõ én dominál, s nagyobb távolságot
feltételezhetünk múltbeli énjétõl. Jelleg-
zetes példa erre családjának, felmenõinek
bemutatása lánykorának leírásakor, vala-
mint a Pórtelky-udvarházba való látoga-
tásakor. Mindezekrõl azonban szintén
azért ad hosszú és árnyalt leírást, mert sa-
ját egzisztenciája részének tekinti, vagyis
közel érzi magához.

Érdemes megfigyelni az elbeszélés
szempontjából Vodicska Jenõ öngyilkos-
ságának leírását (ez Magda életének legfá-
jóbb pontja). Egyrészrõl érdekes ellent-
mondást találunk a tragédia napjának be-
mutatásánál: „Már csak zavarosan emlék-
szem, mint az álomra, hogy mi volt
azután…” (126.) – vezeti be a tisztújítá-
son elszenvedett vereséget követõ ebéd, 
a Jenõ öngyilkossága elõtti pillanatok le-
írását, ennek ellenére a továbbiakban
minden apró részletet, mozzanatot bemu-
tat, egészen a traumatikus élmény miatt
bekövetkezõ eszméletvesztéséig. Mivel
élete egyik fordulópontjáról s egyben leg-
nagyobb megrázkódtatásáról van szó, bi-
zonyára több apró részlet élesen megõr-
zõdött emlékezetében, így a bevezetõ
mondatból talán azt olvashatjuk ki, hogy
az elbeszélõ-fõhõs nem akar emlékezni
arra a napra, amit ezzel a narratív meg-
jegyzéssel kíván kifejezni. Férje halálát
követõen, a tizenötödik fejezet elején az
elbeszélõ-értékelõ narrátor szólal meg,
aki egyrészt kifejezi, milyen nehezére
esik összeszedni gondolatait a történtek
elmesélése érdekében, másrészt a jelen-
bõl visszatekintve értékeli az eseménye-

ket, s következtetéseket von le belõlük:
„Igen, igen, ha most végig akarok menni
emlékezésben az életemen, nem szabad
magállanom itt; elkerülni, kihagyni an-
nak a napnak az iszonyatát, és egyné-
hány, mindössze egynéhány hétnek, ami
rám következett, minden rám szakadt 
robajos, rettenetes csapását, a nagy válto-
zást, a nagy összeomlást, ami úgy, mint a
zúzómalom kereke, szétõrölte, elmorzsol-
ta az egész odáig való énemet, a sorsom,
az életem, mindent… és azt mondani: ez
új fejezet, új élettörténet, mert benne
másvalaki, elváltozott, kicserélt lélek ál-
lapota, újon kezdõdött élet sora íródik, és
nem tudom, nem tudom, hogyan mehe-
tett végbe énvelem, énbennem mindez.
[…] Igen, ez, ez az erõlködés, a sok erre
pazarolt erõ és szenvedés és az a kegyet-
len félbetörtség magyarázhatja meg legin-
kább az én további, azutáni sorsomat, az
egész hosszú, nehéz életet. Most már
egyremegy, tudom; most már végig sze-
rencsés, egységes élet után sem lehetnék
egyéb, mint ami vagyok: csendes, közöm-
bös öregasszony; sõt tán akkor meg sem
tudnék ebben így nyugodni, békével vi-
selni ezt a nagy egyedülmaradást a halál
elõtt.” (127.)

Magda tehát újraéli az elsõ felindulás
zaklatottságát, a Vodicska halálával kez-
dõdõ egzisztenciális válság tragikumát,
majd az idõ távlatából értékel, számvetést
készít, amely következtében beletörõdik
sorsába, s azzal vigasztalja magát, hogy
nem történhetett volna másként. Ezt kö-
vetõen a bevezetõ fejezet után elõször (és
utoljára) teszi azt a kijelentést, miszerint
kívülállóként tekint korábbi önmagára, s
túltette magát akkori érzésein: „Most már
nem érzem friss fájásnak a régi kínszen-
vedéseket, és a jelenben a legtöbbet tán
egy csésze jó kis meleg, szagos kávé adhat
nekem. Csak az merjen ítélve és kutatva
végigemlékezni a múltján, aki már úgy 
teheti, mintha kívülálló második sze-
mélyrõl volna szó. Igen, szembe kell tud-
nunk nézni a volttal legalább, ha már a
jelennel, jövõvel nem tudunk mindig.”
(127–128.)

Magda fenti sorai talán inkább azért
kerültek megfogalmazásra, hogy enyhíte-
ni próbálja fájdalmát, amelyet azonban
még mindig erõsen érez. A távolító gesz-
tus itt tehát egyrészt a narratív struktúra,
a számvetésjelleg erõsítése, ugyanakkor
az elbeszélõ-fõhõs abbéli szándéka lehet,
hogy élete legfájóbb emlékét minél távo- mû és világa
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labb érezze magától, s szembe tudjon ve-
le nézni. Minél inkább hangsúlyozza
azonban az érzelmi távolságot, annál job-
ban azonosul akkori lelkiállapotával,
amit bizonyít a bevezetõ rész áradó mon-
datfolyama, valamint a „nem tudom” két-
szeri hangsúlyozása is jelzi, nem képes
még teljes mértékben elrendezni magá-
ban ezt a fordulatot.

Feltûnõ továbbá, hogy az elbeszélõ
gyakran hasonlítja életének egy-egy ese-
ményét az álomhoz. „Ha visszagondolok,
a mostani csendes dolgomnál sok
rosszabbat is megértem már, és csak ke-
vés igazán jót; az is csak úgy tûnik, mint
az álom” (6., kiemelés a szerzõtõl) –
mondja a regény bevezetõjében; „Hisz oly
idegen, különálló és különös volt; most is
úgy tûnik szinte, mint egy kellemetlen és
bosszantó álom” (104.) – emlékezik vis-
sza Jenõ véletlenül megtalált, Pórtelky
Melanie-hoz szóló levéltöredékével kap-
csolatos érzéseire. Jenõ halála napjával
kapcsolatban pedig kétszer is említi: elõ-
ször arra a reményteli várakozásra vonat-
kozóan, amely férje alispánná választásá-
nak lehetõsége miatt élt benne („Mint va-
lami álomból ocsúdtam fel láttukra” 126.)
A következõ bekezdésben azonban már a
tragédia bekövetkezése utáni állapotra
utal („Már csak zavarosan emlékszem,
mint az álomra, hogy mi volt azután…”
126.), s ez a késõbbiekben is megjelenik
(„Mint kusza álomjelenetek tûnnek
eszembe életem képei abból az itthon töl-
tött egy-két hétbõl még” 139.); „szinte
vártam még mindig valami csodás feléb-
redésre; hogy rossz álom volt csak az
egész, semmi sem történt” 129.). Az álom
megjelölés tehát jelenti egyrészt Magda
életének pozitív emlékeit, amelyek azon-
ban a sok hányattatás és megpróbáltatás
hatására szinte hihetetlenné, távolivá
váltak, másrészt a rossz, gyötrõ emléke-
ket, amelyek éppen tragikus vagy az ak-
kori körülmények következtében nehe-
zen elképzelhetõ voltuk miatt tûnnek va-
lószerûtlennek az emlékek „szitaszöve-
tén” keresztül. Második házassága idejé-
bõl ugyanakkor a következõ megállapí-
tást olvashatjuk: „Két-három esztendõ
siklott el, most úgy tetszik, csudálatos
gyorsasággal. Nem úgy, mint az álom;
mint valami nehéz, bután vívódó, öntu-
datlan és mégis halálosan fárasztó aluvás.
Az életet éltem, a siralmasan kicsiny, nyi-
korgós kerekû, tompa és kemény, õrlõ éle-
tet.” (190., kiemelések a szerzõtõl.) Ez

utóbbi kijelentés kapcsolatban áll a Jenõ
halálát követõ önreflexióban elhangzó
részlettel: „Igen, ez, ez az erõlködés, a sok
erre pazarolt erõ és szenvedés és az a ke-
gyetlen félbetörtség magyarázhatja meg
leginkább az én további, azutáni sorso-
mat, az egész hosszú, hosszú, nehéz éle-
tet. (127., kiemelés a szerzõtõl.) Jól kive-
hetõ, hogy a fenti két részletben az elbe-
szélõ második házasságát tekinti életnek,
s ezt állítja szembe az álommal. Talán
azért fogalmaz így Magda, mert a pozitív
emlékekben gazdag elsõ házasság évei,
valamint a tisztújításon elszenvedett ve-
reség utáni kálvária valószerûtlenül távol
kerültek tõle második házassága húsz éve
alatt, amelyre a monotonitás és a napi
gondokkal való küszködés volt jellemzõ.
Másrészt a két életszakasz közötti kü-
lönbség abban is megmutatkozik, hogy
amíg a második házasságáig eltelt har-
minc év eseménydús volt, addig Horváth
Dénessel való házassága kiüresedett, ese-
ménytelen, „regényietlen” évek sorából
állt, így feltételezhetõ, hogy az álom-élet
oppozíció erre is utalhat.

A Színek és évek 
jelenetközpontúsága, 
a regény szerkezete

Kaffka regénye az elbeszélõ-fõhõs em-
lékeibõl épül fel, ezáltal az események
úgy jelennek meg, ahogyan Magda emlé-
kezetében felidézõdnek, s csak annyi 
jelenik meg mindabból, amire emlékszik,
illetve amit emlékei közül említésre érde-
mesnek tart. A valós önéletrajzi mûvek
szerzõi is élnek idõnként a fikció eszkö-
zével, a Színek és évek azonban, fiktív 
önéletrajz lévén, csak az emlékbeszéd
formájának megtartása érdekében korlá-
tozza Magdát emlékeihez való hozzáféré-
sében. A narratív szerkezet azonban a pil-
lanatnyi szubjektív látásmódra és a retro-
spekcióra épül, s az elbeszélõ a bevezetõ-
ben meg is jegyzi: „és nem tudom, min-
den apróság éppen úgy történt-e, vagy
csak sokszor gondoltam és mondtam úgy
el azóta, és már magam is hiszem.” (9.,
kiemelések az eredetiben). Ugyanezt
megismétli a regény zárómondatában:
„eltûnõdni – százféleképp fûzve, magya-
rázva, felújítva – a messzi, messzi élet
dolgain.” (137.)

Ahogyan Fülöp László kiemeli,
Pórtelky Magda nemcsak életét tárja fel
visszaemlékezéseiben, hanem az emléke-100
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zetmûködés mechanizmusát is.18 Felidé-
zõdnek olyan események, amelyekre az
elbeszélõ-fõhõs tisztán emlékszik, élesen
megõrzõdtek benne, ám olyan emlékek is
megjelennek, amelyek némiképp elhalvá-
nyultak. Ezeket a narrációban gyakran ki
is emeli, így következtetni lehet az emlék
erõsségére is. Emlékszem, fiskálisos dol-
gokat beszéltek grószival,…” (35.) –
mondja Vodicska Jenõ elsõ látogatásáról a
Zimán-házban; „Emlékszem, hogy epés
keserûség és undor fogott el akkor ezen,
holott (ma már jól értem) természetes és
helyes dolog volt ez így” (139.) – írja pes-
ti rokonai levelével kapcsolatban, szem-
beállítva akkori érzéseit jelenbeli értéke-
lésével. Más esetekben arról tesz tanúbi-
zonyságot, hogy küszködik emlékezeté-
vel, nehezére esik felidézni egy-egy rész-
letet. „Ha emlékeznék most világosan,
hogy milyennek láttam akkor, és hogy ha-
tott rám!” (92.) – írja Horváth Dénessel
való elsõ találkozásának leírásánál.

A pszichológia megkülönbözteti a
hosszú és a rövid távú memóriát, ame-
lyek fontos szerepet játszanak az emlékek
megõrzésében. A hosszú távú memórián
belül az ún. explicit memória az, amely a
múltbeli emlékeket (epizodikus memó-
ria) és az általános tényeket (szemantikus
memória) tárolja, míg az implicit memó-
riában tárolt információk készségeinkben
mutatkoznak meg. Az emlékezést három
szakaszra: kódolásra, tárolásra és elõhí-
vásra szokták osztani.19 A tárolás az új in-
formációk konszolidálását jelenti, ebben
a folyamatban azonban gátló tényezõk
léphetnek fel. Ilyenek azok a történések,
amelyek az akkori események megtapasz-
talásában akadályozzák az elbeszélõt,
Magda esetében például a Vodicska Jenõ
halálakor bekövetkezett eszméletvesztés:
„Az ajtóban én összeestem… Nem tudok
a többirõl…” (126.) Megjelennek ugyan-
akkor összemosódó emlékek is, amelye-
ket az elbeszélõ nem vagy csak nehezen
tud elhelyezni az idõben: „Most már nem
tudnám megmondani, melyik bálon volt
ez, vagy majálison talán. Lehet, hogy több
ilyes pillanat emléke többféle esetbõl ke-
veredik most össze bennem. Olyan régen
volt!” – írja lánykora báljairól, s hasonló-
an indítja második házasságának leírását,
hiszen az egyhangú, eseménytelen évek
egybefolytak emlékezetében: „Évek, év-
szakok, egymásba göngyölõdõ napok
számlálatlan serege! Milyen keveset je-
lent így a távolság szitaszövetén át az idõ

szorgos mértéke…” (184.) Kifejezi ugyan-
akkor azt is, hogy az elmúlt idõk nem
idézhetõk vissza a maguk teljességében:
„Milyen jó volna mindent visszakeresni;
ifjúságunk tarka perceit, szavaink dalla-
mát, ruhánk, hajunk régi színét s az akko-
ri napsugárét, mely szökdelt és fényese-
dett rajtunk! És minden velünk történt-
nek elfeledett, nem is tudott okait, me-
lyek ott rejtõznek bizton e kiveszett vagy
begubózott napok szürke mélyén, a lel-
künk valami titkos redõje mögött. […]
csak azokat a napokat vesztettük el iga-
zán, amelyekre nem emlékszünk…”
(22–23.)

A Színek és évek szerkezetét tehát az
emlékek felidézése hozza létre. Ennek
megfelelõen megfigyelhetjük, hogy a re-
gény Magda életének fõbb epizódjaiból
épül fel, s ezen epizódok emlékcsomók
formájában jelennek meg a mûben, mivel
az emlékek memóriából való felidézése
elõhívási támpontok, csomópontok segít-
ségével történik. Az így megrajzolt jelene-
tek pedig a fentebb bemutatott narratív
eljárások segítségével exponált, árnyalt
kifejezést nyernek aszerint, hogyan vi-
szonyul hozzájuk érzelmileg a fõhõs. Az
emlékek elõhívásában ugyanis jelentõs
szerepe van az érzelmi tényezõknek, hi-
szen az érzelemmel telített eseményeken
alaposabban elgondolkodik az emlékezõ,
mint a semlegeseken, valamint a nagy ér-
zelmi töltéssel rendelkezõ események
olyan különleges emlékezeti mechaniz-
must kapcsolnak be, amely hosszú távra
rögzít minden apró részletet, amit a sze-
mély abban a pillanatban tapasztal. Ezt 
a pszichológia villanófényemléknek
nevezi,20 s ez magyarázhatja azt, miért
maradtak meg Magda emlékezetében
olyan pontosan bizonyos emlékek, mint
például nagykorúvá válásának estéje,21

Tabódy Endrével való elsõ találkozása
vagy a Vodicska Jenõ halálát megelõzõ
percek.

Magda gyermekkorának emlékei csu-
pán apró jelenetekként kerülnek bemuta-
tásra, jórészt narratív formában. Az elsõ
nagy jelenet annak az estének a bemuta-
tása, amelyen grószi nagylánynak nyilvá-
nította, s amely az elsõ sorsfordulót jelen-
tette életében. Az addigi, emlékbeszéd
formájú elbeszéléssel szemben itt meg-
elevenednek a szereplõk, párbeszédeket
és gondolatokat idéz az elbeszélõ, s az
evokatív jelennel is találkozunk. Hason-
lóan árnyalt bemutatást ad serdülõkorá- mû és világa

101



ról, amikor a Megye utca „figyelõ ablak-
szemei” számba veszik, majd a farsangi
és megyebálok bemutatása hasonlóan kü-
lönbözõ jeleneteket olvaszt egybe. A köz-
tük eltelt idõt az emlékek elbeszélésszerû
összegzésével, idõnként az emlékezõ el-
beszélõ kommentárjaival, valamint
hosszabb, leíró részekkel tölti ki. Ez utób-
bira példa a korábban említett betét a
Zimán- és Pórtelky-õsökrõl és Magda
dzsentri öntudatáról. Lánykorára való
visszaemlékezéseinél az anyja iránti cso-
dálat indítja el gondolatait, amelyeket
hirtelen megszakítva („Hogy elkalandoz-
tam, lám, öregasszonyos módra…” 28.)
tér vissza az emlékezésben éppen meg-
kezdett idõbe. A leíró-emlékezõ részletek
funkciója gyakran egy-egy nagy jelenet
bevezetése: Hiripre tett lánykori látogatá-
sának bemutatásakor például Magda
hosszan idõz az udvarház és az idilli
dzsentrivilág lefestésénél, amely a
Tabódy-szerelem kezdetét jelentõ jelene-
tet vezeti fel. Ezt követõen házasságáig
csupán két olyan eseményt emel ki,
amelyben Vodicska Jenõvel való megis-
merkedését mutatja be, majd a Tabódyval
való újabb találkozását a Gazdaegylet 
estélyén.

Feltûnõen elnagyoltak és hiányokkal
teltek a leánykérés és a házasság körüli le-
írások. Mindössze egy-egy mondattal utal
arra, hogy Vodicska megkérte a kezét any-
jától, és feleségül vette, valamint a pesti
nászút is csak jóval késõbb, a Jenõ halála
utáni Pestre utazás alkalmával kerül meg-
említésre, mintha akkor nyert volna jelen-
tõséget mint a pillanatnyi kiszolgáltatott
és kilátástalan állapotából visszatekintve
megnyugtató emlék. Ugyanígy nem rész-
letezi Magda késõbb Horváth Dénessel 
való házasságkötését sem, csupán az elha-
tározás okát és körülményeit s az egybe-
kelés tényét mondja el.

A Vodicskával való házaséletének 
leírásában sûrûn követik egymást az ese-
mények, ám szinte minden mozzanatot
pontosan, apró részletekre kiterjedõen idéz
meg az elbeszélõ. A nagy jeleneteket ez
esetben is felvezeti, majd környezetfestés-
sel és párbeszédekkel teszi hatásossá, ele-
venné. Így jelenik meg például a férje szü-
letésnapja alkalmából rendezett vacsora,
amelyen apósa pazarlásukért szigorú kriti-
kát mond, s amely ezáltal életre szóló rossz
emlékként maradt meg benne. Elõször fér-
je szüleit mutatja be, majd ehhez kapcsolja
a születésnapi vacsora történetét.

Ahogyan sorsuk egyre jobban alakul,
úgy feledkezik bele Magda az emlékezés-
be, s mind több és több emlékkép kerül
elõ emlékezetébõl. Élete legsikeresebb
éveit jelenti a tisztújításra való remény-
teljes várakozás idõszaka, megrohanják
tehát az emlékek, amelyek elmesélése so-
rán gyakran átmenet nélkül vált át egyik
eseményrõl a másikra „Mennyi zavaró,
összevissza esemény!” (110.) – sóhajt fel
egyszer a narrátor. Ezen idõszak elbeszé-
lésére az egymásból kibomló emlékek
egymás után való felidézése jellemzõ.
Ahogyan az emlékezetes vacsora eseté-
ben is láthattuk, egy-egy emlék újabb em-
lékképet hív elõ az elbeszélõ elméjébõl.
Így bizonygatja például egy Pórtelky
Melanie-t jellemzõ részletet követõen 
Jenõ hûségét a férfi véletlenül megtalált,
Melanie-nak szóló sorai kapcsán. „Mi-
lyen érthetetlen, zavaró, felemás kis em-
lék tolakodik most elém az akkori
idõbõl!...” (104.)

Magda emlékezetének fragmentált-
ságát a legerõsebben a közvetlenül Jenõ
halálát követõ eseményekrõl szóló részek
mutatják. A hirtelen jött megrázkódtatás
következtében a fõhõs szinte öntudatlan
állapotba kerül, és „tompa félkábulat”-
ban telnek ezek a napjai. Az emlékképek
tehát homályosan vonulnak el szemei
elõtt, nem maradhatott meg semmi olyan
élesen, mint az azt megelõzõ és követõ
idõszakokból: „Mint kusza álomjelenetek
tûnnek eszembe életem képei abból az
itthon töltött egy-két hétbõl még.” (139.)

A fõvárosi hónapok bemutatását kö-
vetõen az elbeszélõ a Hiripen töltött idõ-
szakot írja le részletesen, amelynek köz-
ponti jelenete a Tomanóczy Annával való
találkozás. Rövidebb emlékezõ narráció
után követi ezt a pórtelki kúria és az otta-
ni életmód bemutatása, valamint az anek-
dotikus betét a Pórtelky-õsökrõl.

A következõ nagy jelenetet a szinyéri
tûzvész jelenti, majd a Horváth Dénessel
való házasságkötés után megváltozik 
az elbeszélés menete. Magda második 
házasságában az évrõl évre ismétlõdõ
cselekvések veszik át a szerepet a nagy
események helyett, így érthetõ, hogy az
elbeszélõ-fõhõs emlékezete sem érzékeli
az eltelt idõt. Második házasságának el-
beszélését így kezdi: „Évek, évszakok,
egymásba göngyölõdõ napok számlálat-
lan serege!” (184.) A narráció szövegében
pedig jelzi az idõviszonyokat, és felhívja
a figyelmet az elbeszélés menetének meg-102
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változására: „Ha elgondolom, hogy a má-
sodik házasságomtól számítva mostanig
mennyi idõ telt, bizony majd a fél éle-
tem. De így egészben néha oly egyszövé-
sûnek tetszik ez a nagy halom eszten-
dõ…” (184.)

A Színek és évek idõviszonyait – töb-
bek között – Magda életkorából tudhatjuk
meg, amelyet azonban az elbeszélõ csak
kevésszer említ. Élete elsõ fordulópontját
nagykorúvá nyilvánítása jelentette. Ti-
zennégy éves volt akkor, s az azt követõ
eseményeket az emlékezõ fõhõs részlete-
sen bemutatja. „Még csak a második far-
sangom volt ez; tizennyolc éves múltam”
(41.) – mondja egyik lánykori báljával
kapcsolatban. Húszéves, amikor hozzá-
megy Vodicska Jenõhöz, házasságuk pe-
dig hét évig tart: „Huszonhét esztendõs
voltam, amikor az elsõ rettenetes csapás
ért, és az visszájára fordította az egész
életemet.” (128). Ez a hét év azonban te-
kintélyes részét teszi ki a regénynek, s
majdnem ilyen hosszú annak a nagyjából
három évnek a leírása, amely Magda két
házassága között telt el. A legrövidebb
rész valóban a Horváthtal való házasélet-
ének bemutatása, amely azonban húsz
évet ölel fel („A harmincadik évembe for-
dultam;” (185.) – írja a második házassá-
gáról szóló rész kezdetén). Mielõtt bele-
fogna az elbeszélésbe, így foglalja össze
életének ezen szakaszát: „Összemosódó,
nehéz és szívós, elsötétült színû szövete
az idõnek, egy hosszú, hanyatló, tompán
nehezülõ életszakasz; de mennyi alatto-
mos, keserves küzdésekkel, mennyi buta,
említeni is bajos, regényietlen, senyvesz-
tõ és lekoptató nyomorúságok csatározá-
saival átlyuggatott, szétrongyolt!” (184–
185.) A regény utolsó fejezeteiben felerõ-
södnek az értékelõ-értelmezõ monológok,
a párbeszédekben és leírásokban gazdag
jelenetek pedig visszaszorulnak: egyedül
Magda Horváth Dénessel való két vesze-

kedése, a zongoránál való elérzékenyülés
és Tabódy Endre névnapköszöntõje emel-
kedik ki az elbeszélés folyamából. Né-
hányszor utal az idõ múlására,22 azonban
többnyire általánosságban beszél életé-
nek errõl az egyhangúságokkal teli idõ-
szakáról. Az életéhez való hozzáállására
az autonóm monológok tanúsága szerint
már ekkor is a beletörõdés, a sorsába való
belefásultság volt jellemzõ, s úgy érezte,
nem változtatott volna ezen az sem, ha
másként alakul az élete: „De vajon finom
és csinos, halk és szépen nyugodalmas
életben nem öregedtem volna-e meg szin-
túgy? Ott volnék, ahol vagyok! Most már
nem is tûnõdöm rajta, hogy hol hibáztam
el. Tán mindenkinek az élete a természe-
te szerint fejlõdik; vagy a lénye alakul
hozzá a körülményeihez. Én már el nem
tudom képzelni önmagamat másféle
múlttal és jelennel, mint ami így részem-
mé vált, ilyenné formált.” (185.)

Hasonló közömbösséggel beszél egy
késõbbi elmélkedésében is: „Egy másik
választás járt az eszemben, régi álmok,
remények… hát nem mindegy volna az
is már?” (206.) Az ötvenéves, magára
maradt elbeszélõ-fõhõs belenyugvó ma-
gatartása, amelyre a regény bevezetõjé-
ben is utal („Tudom, hogy egypárszor
nagyot lendíthettem volna a sorsomon,
egészen másfelé… De most már úgyis
mindegy volna!” 9.), a második házassá-
ga alatt kialakult fásultságban már tetten
érhetõ.

Amint láthattuk, Pórtelky Magda élet-
történetének bemutatása pszichológiai
hitelességrõl és a fõhõs emlékeihez való
viszonyának pontos bemutatásáról tesz
tanúbizonyságot. Kaffka Margit regénye
változatos narratív megoldásokkal tárja
fel az elbeszélõ-fõhõs lelkivilágát, miköz-
ben szemléletesen mutatja be Pórtelky
Magda életének eseményeihez való 
viszonyát.

mû és világa
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