
t a n u l m á n y o k 

Az impresszionizmus irodalmunkban. (I.) 
1. 

Riedl Frigyes Arany impresszionista kedélyét rajzolva 
megállapítja, hogy „a magyar értelmessége mellett fölötte érzé-
keny is, minden benyomás gyorsan és élénken hat rá, hamar 
megharagszik, de az első kedvező alkalommal ki is békül . . ." 
Kiemeli az impresszió esztétikai jelentőségét: „Az élénk irnpresz-
szió, amely mélyebbre ható változást idéz elő szellemünkben: 
minden költészetnek és minden művészetnek egyik alapeleme." 

A gúny és megnemértés ekkor már másodízben is kioltotta 
a magyar impresszionista festészet érzékeny lelkű úttörőjének 
palet táját . (1882.) És megjelent már, egy másik nógrádi ember 
tollából és éppen Szegeden, a magyar irodalmi impresszioniz-
mus legtermészetesebb légkörében, a pleinair fényében tün-
döklő első magyar í rás: a Lapaj híres dudás. (1880.) Б а a kriti-
kát nem is, a közönséget azonnal meghódította, mert magyar 
talajból fakadt, sőt egyenesen tá j i színeket hozott s emellett az 
elbeszélő művészet számára a m ű f a j természetének megfelelő 
művészi eredményeket: a kedélytől áthatott, a megélt, az élő 
nyelvet. Impressszionista elbeszélőink: Tömörkény István, Szini 
Gyula, Kaf fka Margit, Krúdy Gyula, Tormay Cécile és Zilahy 
Lajos, ez önkéntelen kezdet természetes betetőzői, szinte észre-
vétlenül haladhatnak egy-egy lépéssel tovább. (Az egy Szomory 
Dezső nem stílusával, hanem jellegzetes nyelvrontásával és be-
teges érzékiségével vált ki ellenhatást; ő az impresszionista 
d ráma egyetlen — elszigetelt — képviselője is irodalmunkban.) 

Amennyire természetesnek bizonyult az epika fejlődése az 
impresszionizmus irányában, annyira feltűnést keltett az ú j 
stílus érvényesülése a lírában. Az epikus kötelessége a meg-
figyelés, a benyomások vadászása, gyűjtögetése. Legyen jó meg-
figyelő s minél finomabb fülű. (Az epikában az expresszionis-
ták: Móricz Zsigmond, Szabó Dezső, Tamási Áron stílje jelenti 
majd a forradalmat.) A líra kötelessége az egyszerűség és a ki-
fejezés. S most a l írai vers egyszerre tarka képek sorozatává 
változik s ezek a képek bonyolult belső világot akarnak érez-
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tetni. Az impresszionista lírikus jelképes alakja Szini Gyula 
egyik novellájának hőse, Joru herceg, lehetne, akinek főszenve-
délye, hogy az éji csendben lesse a hangokat, s szerencsés napja, 
ha ú j bogárhangot ismerhet meg. Azzal a különbséggel, hogy 
az impresszionista költő befelé figyel, a kedélyvilág mélységes, 
éji csendjében figyeli a titkos rezdüléseket. S nemcsak figyeli, 
el is aka r j a fogni, rabul ejteni, anélkül, hogy hangulati színük 
elváltoznék. Nem elmondani akarja , hanem közölni a benyo-
mást. Természetesen, ehhez sokkal több mesterségbeli tudás 
szükséges, mintha elbeszélné, hogy mit érez. Az impresszionista 
festő sem másolt csupán, hanem a természettudomány fénytaná-
nak a legújabb eredményeire támaszkodva a szivárványszínek 
pontozott vagy pálcikás felrakásával olyan képet akart adni, 
hogy színei kifejezzék a légkört is, amelyen áthaladnak. S az 
impresszionista l í r ikus feladata még bonyolultabb. Nem külső 
érzékelést kell hangulati lag elmélyítenie, nem kívülről indul 
befelé, mint a festő, hanem belső megfigyeléseit aka r j a benyo-
másszerüen érzékeltetni. Ha célja is az impresszionizmusnak a 
friss benyomás közlése s ha a közlés képességének nélkülözhetet-
len előfeltétele is a benyomások i rán t i finom érzékenység, ez ne 
tévesszen meg bennünket: az impresszionista költő nem ke-
vésbbé, hanem erősebben alakít, min t a régebbi, egyszerűen 
közlő költő. Az ú j l írát , az impresszionistákat ért sok gáncsból 
és kárhoztatásból legjogosultabb a mesterkéltség, a keresettség 
vádja. S legmegfelelőbben jellemezzük az irányt, ha — mint a 
németek — „Kunst des Treffens"-nek, a „találás" művészetének 
nevezzük. Az impresszionizmus elnevezés nem az alakításmódot 
jelöli, hanem a művészi célkitűzést, a művészi szándékot. 

Mindezek után nevezhetjük-e ezt a stílust az ernyedt, be-
nyomások között tehetetlenül vergődő lélek st í lusának! Ilyen-
ként jellemzi Eichard Hamann, aki nem művészetáganként vizs-
gálja, hanem mint a koriélek kifejeződését valamennyi művé-
szetágban. Szerinte pusztán a nagyvárosi kultúra szubjektivisz-
tikus megnyilvánulása. Világnézeti a lapja a pszichológizmus a 
maga viszonylagos látásmódjával; a minden körvonalat elmosó 
fejlődéselmélet. A bölcseletben az intuició és a paradox aforiz-
mák a jellemzői (Bergson, Nietzsche). A festészetben a szerkezet 
felbontása, a vonalak helyett a pont és a szín (Monet, Degas), 
A zenében Beethoven, Bach, Mozart dallamai, vonalas szerke-
zetű dalművei helyett a pillanatnyi benyomás akár diszharmó-
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nia árán is, ú j hangkapcsolatok, hangszínek uralomrajutása. 
(Wagner, Puccini.) A szobrászatban a formák helyett a hús 
puhaságának és a formált anyag sajátosságának az éreztetése, 
az organikus egység rovására nyers kőből kiemelkedő testtor-
zók (Rodin). Az irány irodalmi képviselői ugyancsak a szerkezet 
feladásával, egymás mellé rakott képekkel, hangszínekkel kí-
vánnak hatást elérni s az értelmi, akara t i elemek háttérbeszorí-
tásával ködös hangulatok s egyre ú j benyomások gyönyörét 
hajszolják. (Baudelaire, Verlaine, Wilde, Hofmannethal, Tho-
mas Mann.) Nem habozik kimondani, hogy az impresszionizmus 
öregkori stíl, s megkísérli, hogy egyes nagy művészek, Rem-
brandt, Goethe öregkori stílusában megállapítsa. 

2. 

Hamann vizsgálódásainak művészettörténeti szempontból 
az a fő módszertani hibája, hogy nem a művészi alakításból in-
dul ki, hanem csupán adalékokat gyű j t a művészet terén a kor-
iélek rajzához. Nem veszi figyelembe az egyes művészetágak 
szerint különböző alakításfeladatokat s még kevésbbé azt, hogy 
művészi egyéniségenként milyen más lélekhangulatú lehet ez az 
impresszionizmus, pedig ennek a stílusnak egyik legfőbb vonása 
éppen az, hogy felszabadítja az egyéni látásmódot. 

Az impresszionizmus vizsgálatánál kétségtelenül erősen 
számolnunk kell azzal, hogy tudatos stílus, de a kornak önmagá-
ról való stílustudatát nem szabad a művészi gyakorlat megítélésé-
nél döntőnek elfogadnunk. Bizonyos, hogy stílustudat, alakítás-
szándék nélkül korstílus nincsen, ezt a tudatot figyelmen kívül 
hagyni nem lehet. A főkérdés azonban az marad, milyen volt a 
művészi gyakorlat, s az illető művészetág fejlődésében milyen 
feladatokat vállalt az illető stíluskorszak. 

A korstílus egyoldalúságait ugyanis rendesen ú j művészi 
eszközök meghódítása teszi szükségessé, az igazolja. Aki vállalja 
ezeket a feladatokat, annak művészileg érdekes, eredeti, ú j a 
mondanivalója. Egy-egy nemzedék feladatvállalása, ú j látás-
módjának érvényesülése ez. A Blätter f ü r die Kunst nemzedéke 
(Richarda Huch, Friedrich Lienhard, Paul Ernst, Dauthendey, 
George, Rilke, Däubler s a két Mann-testvér) az 1860—70-es évek-
ben születetteké. Nálunk az egy évtizeddel később születettek 
(az 1870—80-as): a nyugatosok, modernek, vagy hogy stílusmeg-
jelöléssel éljünk, impresszionisták, az Ady-nemzedék: Babits, 
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Kosztolányi, K a f f k a , Juhász Gyula, Nagy Zoltán, Kemény Si-
mon, TÓth Árpád s az elbeszélők közül Szini Gyula, Tömörkény 
István, Szomory Dezső, Krúdy Gyula, Tormay Cecil. A nemze-
déktudatot Ady Üj versek kötetének a megjelenése s az azt nyo-
mon kísérő visszhang teremti meg. Kétségtelen, hogy Ady szim-
bolista és nem impresszionista, bár csupán az impresszionizmus 
vívmányainak birtokában lehet szimbolista. Impresszionizmust 
és szimbolizmust bajos elválasztani egymástól. Az impresszioniz-
mus nemcsak kifelé figyel, hanem befelé is — mint a német 
impresszionista költői nyelv elemzője, Louise Thon megjegyzi: 
J a n u s arcú — s viszont a külső benyomások csak mint hangulat-
szimbólumok jelentkezhetnek. Impresszionistának nevezhetnők 
mégis azt a költőt, aki inkább külső tájak, hangulatok, esemé-
nyek leírásából indul ki, szimbolistának, aki az érzéki erejű 
képnyelvet belső lelki mozgalmainak, élet- és sors kérdéseinek 
az érzékeltetésére használja fel. Kosztolányi, Babits, Juhász 
Gy7ula, de az egész magyar impresszionista költőnemzedék él-
ménye inkább szemléletből kiinduló és ahhoz tudatosan tapadó, 
míg Ady, ha impresszionista leírásba kezd is, a leírt táj, vidék 
azonnal belső d r á m á j a színterévé válik. Mégis egy korstílushoz 
tartoznak, olyan közös stílussajátságok fedezhetők fel bennük, 
amik a művészet valamennyi ágában megtalálhatók, s mint ú j 
művészi kifejezésnyelv uralomra jutnak ebben a korban. Ady 
képnyelvének sok eleme megvan már a párizsi út előtt. Az Ady-
versek nagy újsága, eredetisége és fő esztétikai erőssége a kép-
egység iránti érzék, ez megvan már teljes mértékben a két első 
verseskötetben. Megvan bennük az Ady-magatartásból: az el-
hivatottság és a dac, s nem egyezer már a Párizst jár t Ady nyel-
vén. í gy az első kötet élre helyezett versében: „Eladtam már 
magam, nem magamnak élek, Nyugalmat, pihenést már nem is 
remélek, Lelkem lett a küzdés, szívem lett az álmom, Szívemet 
keresem, amíg megtalálom". Az utolsó szavakban már Ady 
továbbépítő szimbólumnyelve jelentkezik. A vers refraines s a 
refrain is jellemzi Ady alaphangját : .,— Édes anyám, lelkem, 
Sirasson meg engem". Vagy a kötet másik, Itthon című verse 
már muta t ja Ady későbbi jellemző versszerkezetét: 

Áldott kezeddel s imogatsz meg, A régi intést elfeledtem, 
Anyám. Anyám. 
Tntő szavad még mintha hallanám, Azért zúdult annyi vihar reám; 
Míg rám borulsz Ügy összetört. . . 
S áldott kezeddel s imogatsz meg. A régi intést elfeledtem. 
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Mint látni fogjuk, az impresszionista vers legsajátságosabb 
eleme: az időbeli haladás helyébe szavak, sorok ismétlésével 
versszakot és verset egybefogni s így pontozott felépítést és egy-
séges hangulati hatást biztosítani. 

Hogy Adynak ez a sajátságos adottsága új költői nyelv ie-
remtésére mivel egészült ki az impresszionizmusban, arra kitűnő 
példa a Válaszúton című, ugyanazon kötetből való vers egybe-
vetése a témának tíz évvel későbbi impresszionista kidolgozásá-
val, az Elsülyedt xitak című költeménnyel. A már kiemelt kitűnő 
képszerkezet azonban a téma első kidolgozásában is megvan: 

Durva lárma zúg körültein, — — — — — — — — — — 
Küzdelemre vár az élet. Visszatérjek! . . . az a világ, 
Megállok a sorompónál, A h o l álom volt az élet, 
De nem tudom mit csináljak: Bezárult már rég m ö g ö t t e m . . . 
Harcba szálljak, visszatérjek? \ s z í | ) v i i á g i i f júságom 

Sohe. többé föl nem éled. 
Sáros a tér, undok a harc. 
Oly silány a harci pálma: : 
Olcsó hírnév, darab kenyér . . . 
fis érettük odaveszne 'Szép világom rég bezárult 
Ifjúságom minden álma! S nincs, ahova visszatérjek! . . . 

A versben megvan Adynak a legnagyobb erőssége, a kép-
szerkezet iránti érzék, a képben gondolkodás adottsága; külön-
böző árnyalatokkal színezve többször elmondja ugyanazt, és ért 
az egységbe foglaláshoz: ez az „eredetisége", ez az ő eredeti 
sa já t ja . Nézzük, ugyanez a téma hogyan hangzik az impresszio-
nizmus hangszerelésével : 

Hívott a titkok nagy mezője. Valamennyi út fölfe lé tört, 
Kellette magát száz sima út Ragyogón és virágba veszőn 
fis én legényesen, dalolva S én feledtem a csendes udvart. 
Csaptam mögöttem he a kaput Rohantam részegen a mezőn. 

Egyike Ady legcsodálatosabb egységű képeinek, amelynél 
az impresszionista nyelv az expresszió szolgálatába áll, úgyhogy 
alig hagyható el belőle valami is: 

Sehol, sehol a régi hajlék, 
Ködbo és éjszakába borult, 
Rét, út, virág, i l lat és udvar. 
Kapu, hit, kedv, mámor, nóta, mult. 

Vissza, a vén csöndes udvarba 
Klsiilyedt azóta mind az út 
S távolból hallom, ködben, éjben, 
Hogy nyitogatnak egy vén kaput 
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Ha egybevetjük az utolsó csodálatos szemléletességű és mély 
hangulatiságú képet, az első fogalmazásnak tekinthető tíz év 
előtti vers utolsó két sorával: 

Szép vi lágom rég bezárul t 
S nines ahova v i s sza tér jek . 

akkor láthatjuk, hogy mit jelent az impresszionizmus nyelve, s 
lemérhetjük Ady költői fejlődését is. Ez az új hangszerelés a 
francia impresszionista versből lopódzhatott fülébe, de már első 
Párizsi levelében (1904. február 24.) alkalmunk van nyomon kö-
vetni ezt a képteremtő adottságot, azt, hogy hogyan veti fel az 
élményképet (impressziót) először valós, azután jelképes for-
mában a levél elején és végén, s fogja azt így a képpel egybe: 

"(A lány) ott sírt a kapu alatt. Kevés, lompos , piszkos ruhában és mezít-
láb. De c s inos volt a ké t frankos kalapja s a forró, vörös kezecskéjében csipkés 
se lyemzsebkendőt szorongatott . . . . Még beszé ln i sem tudok vele , pedig ez 
о l eány a le lkem, az én rongyos és h iva lkodó lelkem eleven képe. Az én 
lelkem ez a leány." 

Hosszabb eszmefuttatás következik, hogy a lány milyennek 
láthatja, mesélheti el a vele való különös kaladját. Kettős tük-
rözéssel bemutat ja a maga büszke nyomorúságát, párhuzamba 
állítva az éhes modellével, hogy a végén az alapképhez térjen 
vissza : 

„Mademoise l le , a kegyed furcsa embere n a g y o n elgyötrött , nagyon szomjas, 
nagyon szerencsét len ember. A lelke rongyos, m i n t a kegyed ruhácskája volt 
akkor, de cs ipkés , se lyemkendőként szorongatja m é g mindig e g y - e g y álmát." 

Hogy a rongyosruhás, csipkekendőt szorongató párizsi lányt 
valóban látta-e a költő, vagy költői levelében költői képnek te-
remtette csupán, tehát hogy mi volt elsődleges, a kép-e vagy a 
jelentés, az lehet érdekes művészetpszichológiai szempontból, 
de ami az írásmű stílusát s a képszerkezetet illeti, teljesen kö-
zömbös. Szemünk előtt van a mély hangulatiságú szemléleti kép, 
amelyet a költő elmélyít, a szerkezet fölépítésére használ fel, s 
a levelét lezárja vele impresszionista stílusban s egyben szim-
bolista módon. Ady impresszionista nyelvében az irodalmi 
impresszionizmus mintegy teljesen kész eredményei vei jött már 
át hozzánk. Mint meggyőződhettünk, Ady a franciáknál csupán 
megerősítését és kiegészítését, fejlesztését találhatta az ő sajá-
tos költői stíljének, amely fejlődés volt nemcsak Endrődi, 
hanem még Komjáthy, Vajda után is: egy egészen ú j lírai köz-
lésmód. 
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3. 

Művészi stíljében az impresszionizmus volt az, amivel a 
kortársak itthon a maguk ízlését leginkább azonosnak érezhet-
ték. Ignotus remegő orrcimpájú nemes paripához hasonlítja a 
költőt. Valóban, fogékonyság és benyomások szomjazása elő-
feltétele a szemléletes érzéki erejű költői képkines gyűjtésének. 
Laczkó Géza mindjárt a Nyugat indulásakor (a második év-
folyamban) ír Ady költői nyelvéről és azt mint az impresszio-
nista nyelv mintapéldáját mutathat ja be. A soha nem hallott 
érzéki elevenségű ú j jelzők; a legkülönbözőbb környezethangu-
latot visszaadó sajátos — nagyvárosi, kálvinista, népi, régi — 
szavak; a kiegészítő értelmező jelzők nagy szerepe; az ellen-
tétek (mint víg halott, szomjas tüzű csók, tréfás, víg, iszonyú 
parancs, balga bölcseség, könnyetlen sírás) ; az egymás mellé 
rendelt képekkel, „türelmetlen impresszionizmussal" leírás; kör-
vonalak elmosása („sejtelemcsók minden dalom"); az általános, 
tágértelmű szavak („egy leány", „valaki", „minden"); a szin-
©sztézis; a jelzőcsere („süket a fal, a nóta, az álom, a kép; vak 
a hajnal , az átok; hangos a csók; részeg a korsó; éhes a fog"); 
az anyagéreztetés (aranytest, fényember, ködharang ködváros, 
csonttest); mindezek együtt adják azt, amit az új, találó, be-
nyomást frissen közvetítő impresszionista költői nyelvnek hí-
vunk. Az Űj verseknek 1906-ban, az első elejétől végig ilyen 
impresszionista képnyelvvel és sajátos Ady vers- és képszerke-
eettel megírott kötetnek döntő jelentőségűnek kellett lennie. Ha 
eddig a folyóiratokban fel-felcsillant egy-egy bátortalan im-
presszionista próbálkozás, most valódi, egész szervezetükben 
impresszionista versek fognak születni. Hosszabb kísérletezés 
után megszületik az ú j irodalmi tudatnak két szerve is: a 
Nyugat (1908), s az ellentétes világnézetű Élet is ezt a stílust 
képviseli (1909); első számaik mintha az impresszionizmus pro-
grammját akarnák adni, és pedig a szó eredeti, betűszerinti ér-
telmében. A Nyugatban Ignotus a hírhedt Ady-vers, a Fekete 
zongora, értelmezése kapcsán kifejti az impresszionizmus vers-
esztétikáját, megismételve a Magyar Hírlapbeli Ady-cikke meg-
állapításait: az értelem csak egy a sok tényező közül, ami a ver-
set teszi, semmivel sem fontosabb, mint hogy hány и betű for-
dul elő benne. Jellemző, hogy a legkonkrétebbnek látszó művé-
szetnek, az építőművészetnek az alkotásán bizonyítja be, hogy 
minden művészi alkotás lehet impresszió. A Sainte Chapelle né-
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hány pillérközi üvegablak. A kápolna nem maga az üvegablak, 
hanem az a színözön, amely az ablakon át mélyen a félhomályba 
beleömlik, és amint leszáll a nap, vége. — Ugyancsak mind já r t 
az első évfolyamban Szini Gyula kifejti (A mese „alkonya") im-
presszionista elbeszélőművészetének az alapelvét: magánál a 
mesénél fontosabb az elmondás módja. — Csáth Géza Puccini-
ről írva úgy lát ja , hogy a zenedráma főproblémája: „mennyit 
lehet adagolni a muzsikából, a drámából és a színpadból, hogy 
kielégülési érzések jöjjenek létre a néző-hallgatóban." Wagner 
a Gesamtkunst-tal próbálkozva, lépten-nyomon elvétette az a r á -
nyokat, s Puccini érdeme épp a megoldás, a helyes adagolás 
eltalálása. Jellemzően: a zenedráma problémája, mint pusztán 
pszichológiai probléma. — Megtalálható mindjár t az első év-
folyamban az impresszionizmus képzőművészeti esztétikája is: 
Beszámoló a magyar impresszionisták és naturalisták köre ki-
állításáról: Rippl-Rónai képein „a leghangosabb vörösek virí-
tanak" és „a legelevenebb zöldek illatoznak". Kiemeli a cikk 
Ferenczy lila és vörös ba rná já t ; a reggeli t á j képén a levegő-
égben elváltozott színeket. „Mindez villanyosai] megrögzített 
impresszió." Az évfolyamban az impresszionista kultúra teljes 
szervességében jelentkezik: irodalom, építészet, zene, festészet. 
Az irány korstílus-jellegét bizonyítja, hogy az ellentétes világ-
nézeti tar talmú Élet e stílusnak ugyanolyan szerves képviselője, 
legfeljebb Kosztolányi, Harsányi Lajos, Szini, Krúdy neveimel-
lett olyan költők is szóhoz ju tnak benne, akik nem tartoznak 
ehhez az irányhoz, de már a külföldiek közül csupán impresszio-
nisták: Verhaeren, Verlaine, Benzmann, Francis Jammes, Gregh. 
Azután ez a folyóirat adja a külföldi impresszionizmus tel jes 
palettáját, a Modern Költők Külföldi Antológiáját, és pedig 
Kosztolányi Dezső fordításában, aki kimondja a hangulati im-
presszionista műfordítás elvét: „Műfordításaim nem úgy vi-
szonylanak az eredetihez, mint a festmény a festmény másolatá-
hoz, inkább úgy, mint a festmény ahhoz a tárgyhoz, amit ábrá-
zol. Ügy érzem, hogy a festmény hűbb, becsületesebb, igazabb, 
mint a fotográfia." S amint a harcos Ady folyóirata, a Nyugat, 
az impresszionista kul túrát képviseli, akként a harcos katoliciz-
mus orgánumában azt í r ja Sztrakoniczky Károly az impresz-
szionista kultúráról szóló beszámolójában: ..A kor nem lelkesedik 
a harcért. Ennek az elfinomult, ellágyult kornak annyi impresz-
sziót kell már felvennie, hogy kénytelen a rendelkezésre álló 
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energiát igen sok részre osztani." Jellemzően Kacziány-kép az 
illusztráció, míg az Üj Idők annak idején első számában (1895) 
Margitay Tihamér (Utolsó szerelem), Papp Henrik (Egy névte-
len hős) egy-egy képét hozta s e novellisztikus festők képeinek 
tartalmát elbeszélésszertíen ismertette. 

Az impresszionizmusnak e folyóiratok által képviselt vál-
tozata lényegében nem más, mint a festészetnek, a pusztán ki-
felé figyelő művészet gyakorlatának az átplántálása az iroda-
lom, a költészet területére. A festészet hatására vall a gyakor-
latban a színek elharapódzása a költészetben; sokan ezt a szí-
nességét vélik impresszionizmusnak, itt is elterjedt a tájfestés, 
a csendélet divatja. Babits költeményeinek nagy hányada tá j -
kép, egész sorozatok vannak ilyenek (Paysages Intimes, Csend-
életek-ciklus; s van ilyen alcímű verse is: „Festmény B. M. mo-
dorában"). De Juhász Gyulánál is bőven találhatók (Szegedi 
intérieur s „Tápé", Nyilasey főszíngyiijtőhelye). Sok az impresz-
szionista portré, rokonokról, a régi magyar nagyokról is. Ma-
gában a Szegény kisgyermek panaszaiban is több ilyen im-
presszionista portrét találhatunk (A doktor bácsi, Anyuska régi 
képe, A rokonok, Öreganyó, A húgomat a bánat eljegyezte, 
Fényképek; köztük az apáról: ,jAkárcsak egy kormos szén-
égető, — fekete az apám és szigorú."). Babitsnál egészen Rippl-
Rónai-szerű impresszionista festmény: „Anyám nagybátyja ,régi 
pap, — lilaszín övvel, kanonok, — sárgatag u j ján nagy gyűrű, 
— az arca sápadt és sovány, — arany keretből feketén, — apró 
szemével kivigyáz." Már említettük a színek elharapódzását: 
Babits első verseskötetét a szivárvány istenasszonyának, Iris-
nek ajánl ja , Kosztolányi színes tintákról álmodik, ott van Ba-
bits fekete dala, Adynál a színszimbolumok nagy szerepe, fekete 
zongora, vörös hajó, vörös nap, lila-kék nyári délutánok. 

Természetesen a zene, mint a művészetek közül a legközvet-
lenebb érzékelések birodalma, szintén erősen hat. Míg régebben 
szinte csak Vörösmarty Vén cigánya mutat zenei hatást, az im-
presszionista költők művészi vágyát mondja ki Babits a reci-
tativ elleni panasszal: „mért nem lettem én muzsikus". A ma-
gyar impresszionizmus legszebb versei közé tartoznak Nagy 
Zoltán Zenekari hangverseny és Törött hegedűk című darabjai . 
De formailag is hat a zene. A vers, akár az értelem rovására is, 
zeneiségre törekszik, nagy szerephez jutnak a hangszínek, a 
bizarr rímjáték, amely Kosztolányinál. Babitsnál a szókabaláig, 
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a leoninusok felújí tásáig megy. „Pénztár és rátznép, van érte-
lem ebben? — Semmi. — De mindig lehet beletenni. — Két vé-
letlen szó nem ostobább, — mint a világ — vasakkal-fűzött s 
gyilkos véletlene." (Babits). A világnak is ez a lényege, az is 
kapcsolatok teremtménye. 

A szenzualizmus jogaihoz ju t t a t j a az eddig elhanyagolt ér-
zékidet, a szaglást. Az impresszionizmus ez érzéki jellegét leg-
jellemzőbben Babits fejt i ki (Szagokról, illatokról. Nyugat 1909; 
készült: 1904). Az illatok a testek szekundér sajátságai — 
mondja, — az alany, a tárgy és a környezett bonyolódott termé-
kei. De a színek is azok, teszi hozzá. Herbert Spencer evolúcio-
nista pszichofiziológiai világmagyarázata értelmében kijelenti: 
az ilyen kapcsolatok szövedéke a világ, a világ érzetek össze-
sége. Bár szól a szagok asszociatív erejéről, amelynél fogva 
Rousseau a szaglást egyenesen a képzelet érzékének nevezi, 
mégis az impresszionizmus szenzualista jellegénél fogva az 
érzékcserére (szinesztézis) gondol, arra, hogy vannak arany, 
sárga, zöld, vörös illatok. Vannak piano, forte, valamint sely-
mes, bársonyos, izgató, karcoló, amiként égető, hideg és csik-
landó szagok is. í gy megállapít ja azt is: az illat egészben véve 
szellemibb, mint akár a szobrászat, akár az építészet anyaga, 
akár a lármás zene. 

4. 
Ilyen értelemben lenne impresszionista Ady, amikor érzi az 

„Isten-szagot" s , szent mennydörgést lát a két szeme"! Ebben 
a szinesztézisben nem érzéki a hangsúly, költészete nem szen-
zualista gyökerű, hanem forrása bizonyos metafizikai nyugta-
lanság. Ö is, de Babits is Vajda életérzésében, Komjá thy kép-
nyelvében lát ják az ú j líra magyar előzményeit, s Riedl is így 
jelöli meg ezeknek a költőknek a helyét. A két nemzedék való-
ban kiegészítője egymásnak. De úgy, mint minden egymást kö-
vető nemzedék, a kérdésfeltevés és a felelet formájában. Babits 
értekezésében egy helyen kitűnően rávilágít a két nemzedék, a 
két stílus különbségére. Egyenes ellentétbe helyezkedik a Vajda, 
Komjáthy, Reviczky-féle idealista világnézettel, amely a felszín 
alatt eszmét is keres, vagy Ding an sich-et. Szembehelyezkedik 
az érdektelen tetszés elvével is; a világot akarni kell: „felfogá-
som itt egyenesen ellentéte Schopenhauerének. A világ pedig 
nem holmi Ding an sich, hanem közvetlen érzeteink." Világo-
sabban megfogalmazni az ú j költőnemzedék álláspontját a Scho-
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peiihauerre támaszkodó Komjáthy- , Reviczky-félével szemben 
alig lehetne. Az utóbbi felfogás szerint a világ lényegét a köl-
tőnek kell feltárnia, a múló jelenségek alól a változatlan lénye-
get. Komjáthy Schopenhauert ünepli, mint aki Mája fátylát 
széttépte s egy szebb világot, az örökszép hazát, a fájdalomta-
lant tá r ja fel; a gondolat gyönyörét, szűzi tisztaságát, hol nem 
sért az érzet, nem bűv a bűn, nem fá j a fájdalom, a semmi az, 
mert nincs róla földi képzet, mert ellenképe az, mi itt vagyon. 
Babits szerint, „aki a világot (vagyis minden érzetet, még a fá j -
dalmat is fáradatlanul) szereti és akarja és élvezni tudja (a mű-
vészi fogékonyságú ember): annak a változást is kell szeretnie: 
a világ maga, mint érzet nem egyéb, mint változás". Költemé-
nyei ilyen értelemben levelek I r i s koszorújából: 

—• vi lág költője, tarka mint virág, 
jer, kedvesebb nekem a Mája fátyla, 
mint az unalmas-egy-való világ! 

Komjáthy világszemlélete különös összetétele a jelenségvilágot 
megvető, reá borzadva tekintő Schopenhauerének („Panaszom az 
örök sirám: Mért -élek, mért fogantatám! — Bánatom a föld bá-
nata, Hogy r a j t a élet támada.") s a német idealizmus és fejlődés-
elméletnek; ennek Nietzsche-féle változatával van legközelebbi 
rokonságban. Az ilyen költő- és embertípusnak a világgal egye-
sülése nem az érzékszerveken keresztül történik, hanem lényeg-
szerűen, pantlieisztikus beleolvadásban: „ . . . n e m fehér a hó — 
Hiszen a látszat oly csaló! — Csak én tudom, hogy fekete — 
Szálakból szőve szövete!" Lá t j a az ártatlan szép szín alatt a sö-
tét pontokat, megannyi mérhetlen atóm, amely a sírból jő és 
a sírba vonja. S csak azért nem rémíti démonszemük, mert ő is 
pont és atóm lesz. — Másutt : szétszórja magát a végtelenbe, 
hogy „ismeretlen maradjon, mint a Szellem, Mely a szívek mé-
lyén lobog". — Tudjuk, hogy Reviczky kevésbbé általános jel-
legű költészete is az „általános emberi" eszmét akar ja énekelni, 
bár az ő és Vajda János költészete nyitottabb a világ jelenségei 
számára. 

Az, amiben rokonok Vajda, Reviczky és Komjáthy s a mo-
dern líra közvetlen elődei, a világfájdalmas nyugtalanság. Az 
önkéntelen ösztönös nyugalomra vágyó nyugtalanság tudatosan 
prograrnmként jelentkezik azután az impresszionista költők 
élményhajszájában. „Az egész élet bennem zihál, — Minden, mi 
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új, felém üget" (Ady). „S ha Tibur gazdadalnoka egykor ily — 
mértékben zengte a megelégedést — Hadd daloljam ra j t ma 
himnuszát én — a soha meg nem elégedésnek!" (Babits). 

Van egy másik probléma is, ami elválasztja és összekap-
csolja a két költőnemzedéket. Vajdáék modernsége, hogy pro-
blémaként felvetődik nálunk az idő, mint elmúlás és öröklét. A 
klasszicizmus időtlen nyugalmával, zárt világképével szemben 
a romantikusok, Kölcsey, Vörösmarty, Vajda Péter, Eötvös 
problémája. De ilyen erős élményként, ilyen nyugtalanságot 
keltve még soha nem lépett fel. Kölcsey Vanitatum vanitas-a 
még Faludi barokk Szerencse forgandóságáxal rokonhangot iit 
meg, Csokonai a rokokófelvilágosodás vallásos feleletét ad ja a 
halhatatlanság kérdésére, Vörösmartynál az idő egyike roman-
tikus képkelléktára darabjainak, az É j megrázó monológja 
ugyanabból a szótárból való, amelyből Mirigy valószerűtlenül 
gyűlölködő szitkozódása. Eötvös a Chateaubriand-féle megnyug-
vás feleletét adja, s Madách lialálköltészetében sem olyTan „vér-
kövesztő szörny" az elmúlás, nem idézi fel azt az iszonyt, amely 
Reviczkyt elfogja: „Ó ne még, ne még!" S Vajda János, e gon-
dolat kínzott megszállottja, éppúgy retteg az örökléttől, mint az 
elmúlástól. Komjáthynak van bizonyos pantheista szellemhite. 
Valamennyiük időfelfogásának közös jellemzője: térbeli, vona-
las kiterjedésű. A mechanikus, az anyagi világ ideje az, amivel 
a képzeletük dolgozik. Az impresszionista a mulandóság és 
örökkévalóság dialektikáját a pillanatban oldja fel. Mint Berg-
son impresszionista filozófiájának durée-je, az ő idejük a meg 
nem ismételhető egyéni, emberi „tartam". Természetesen az idő 
a művészi alkotásmódban is érvényesül. Az impresszionizmus 
pillanatnyi benyomásokat rögzít egymás mellé, ezeket is egyet-
len élménnyé sűríti. Ez a szerkesztés, alkotásmód jellemzi Gár-
donyi prózáját, némileg Mikszáthét. Tömörkénynél jelenidejíí a 
cselekmény, a rajzból elmarad minden történés, minden vonal-
szerű: hangulat i színfolt az, amit kapunk. Ez az ú j időérzék a 
prózában tudatossággal Kaffkánál (Színek és évek), Tormay 
Cécile (Régi láz) és Krúdy stíljében jelentkezik. Kaf fka Színek 
és évek je már címben is jellemző: az élet inkább színekben ma-
rad meg, színek, hangulatok szerint tagolódik, az emlékezésben 
egybemosódnak évek, hónapok, s egy-egy délután üti rá hosz-
szabb sorozatokra a maga hangulati bélyegét. Tormay Régi 
Rózában történelmi események a közvetlen szemlélet elevensé-
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gével jelentkeznek, a történelmi távlat teljes elejtésével: szín-
foltok. Az elmúlt idők, régi városok, utcák érzéki elevenségü fel-
idézése Krúdy művészi légköre. Jellemző alakja Szindbád, aki 
. .bejárja azokat a helyeket, ahol a nőkért öngyilkos szokott 
lenni". Krúdy visszatérő képe: „Valami olyan időt mutattak az 
órák, mely talán soha nincs." Baránszky László. 

(Folytatjuk.) 


