
BODNÁR GYÖRGY 

KAFFKA MARGIT ÉS A LÉLEKTANI REGÉNY 

(Elemzés és vázlat) 

A Színek és évek után, 1912-ben Kaffka Margit a Mária éveit kezdte közölni.1 A két 
regény között — bár szervesen kapcsolódnak egymáshoz — feltűnő a különbség: az egyik 
erős társadalomrajza után a másikban uralkodó nagy lélektani érdeklődés messzebb mutat 
az egyszerű témaváltozásnál. S ugyanakkor a kortársak munkásságában is egyre gyakrabban 
bukkan fel a lélektani probléma vagy a lélektani motivációjú élmény. Tehát bizonyára kor
jelenséggel állunk szemben. S minthogy Kaffka a Mária éveivel a magyar századelőn az elsők 
között indult el a lélek titkai felé, maga küzdött meg az örökölt regényformával és szemlélet
tel s maga vállalta a kísérletezés kockázatát. Műve tehát átmeneti. De éppen ezért olyan folya
matot tesz közelről láthatóvá, amely az egész regény-történeti fordulót jellemezte. Ennek végig
követésére teszünk kísérletet a regény elemzésével és a korabeli rokontörekvések vázlatával. 

1. 

A Színek és években az öregedő Pórtelky Magda gyakran emlegeti lányait: a délutáni 
kávé, kis kertje virágai és a csendes alkonyi enyheség mellett tulajdonképpen csak az nyújt 
neki örömet, ha rájuk gondol. Értük még bénává fásultan is tud küzdeni: „Kislányaim, lel
keim, csak ti tanuljatok! Mindenáron, mindenáron! Ne csináljatok ti semmit a ház körül; 
majd főzök, seprek, takarítok én, az én kidolgozott kezemnek, szétment, elhanyagolt testem
nek már úgyis mindegy. Ti csak készüljetek szebb, diadalmaskodó, független életre; magatok 
ura lenni, férfi előtt meg nem alázkodni, kiszolgáltatott mosogatócselédje, rugdosott kutyája 
egynek se lenni."2 Bennük vigasztalódik élete roncsain, és még a küszködésüket is szépnek látja: 
órákat adnak, stipendiumokért kilincselnek, de még várhatnak, tervelhetnek, örülhetnek 
a jövőnek, melyet saját kezükben tartanak.3 S amikor emlékezései végén visszatekint önnön 
sorsa bezárt kapujából, eredményes életről róluk szólva tud beszámolni: az egyik kitűnő tanár, 
a másik patikus, a harmadik zongoraművész-jelölt; önálló, dolgozó nők, megkeresik a kenye
rüket, s ráérnek a szerelem fényűzésére is; igazabb életet élnek, mint ő.4 

De ez a kép nagyon távoli és elvont: az író nem is festi meg, csupán felvázolja mint 
a láttatott világ puszta vonalakba vesző távlatát. Bizonyára tudta, hogy ez új feladat, s már 
készült az új tablóra. A jövő felvetítésének vázlatossága Pórtelky Magda történetében is 
a reménytvesztő tapasztalatok hatását jelezte. Miről vall a kidolgozott kép? 

1 Először a Nyugatban: 1912. II. 551—568, 628—646, 725—743, 824—843, 889—908. 
Könyv alakban 1913-ban jelent meg a Nyugat kiadásában. 2 Színek és évek. Bp. 1952. 225. 3 Színek és évek. 45. 

* Színek és évek. 256. 
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2. 

Az új hősnő, Laszlovszky Mária a „jövő" lányai közül való. Felsőbb nőiskolában tanul, 
diplomát szerez, tanári állást kap, maga keresi a kenyerét, nem'függ senkitől, a maga ura. 
Élete mégis holtvágányra fut, ahol a veszteglés várja vagy a semmibe lódító halálos ütközés. 
Ő az utóbbit választja: önmaga vet véget kínlódásainak. 

Ha tehát Pórtelky Magda lányainak biztató sorsa a fejlődés logikáját sejttette, 
akkor Mária történetének tanúsága szerint ez a logika valahol megtört. Hol, miért? A regény
ből kétféle válasz olvasható ki. 

Mária és társnői a „Valéria" intézetben álomvilágban éltek. Halhatatlan művek hőseivel 
társalogtak, s olyan szabadon kereshették ki olvasnivalóikat, mint ahogy parfőmjeiket válasz
tották. Esténként Trisztán és Izolda történetével bódítottSk magukat, s játszották élményei
ket, belső életüket is. Szerelmesen jöttek haza a rokonoknál töltött vasárnapdélutánokról, 
hogy aztán szavaik, leveleik „lilán-túli finomságaival" a semmibe veszejtsék „életes" kapcso
lataikat. Éveken át tartó szerelmet tápláltak egy rokonférfi közelében töltött feszült éjszaka 
emlékével, s leejtették fátylukat a templom kövére, hogy felhívják magukra a fiatal káplán 
figyelmét. Impresszióikban a felidézés lehetősége fontosabb volt számukra, mint az átélés. 
A szóval olyan merészek voltak, mint aki nem is ért egyébhez. Összezárt és elhatárolt életükben 
a szó mámora borított el mindent, szó-orgiát csaptak, szétszedtek minden élményt, elejtett 
szót és célzást. Tiszta inget vettek, ha.beszélni készültek az „ideáljukkal", s bár szabadon 
járhattak a pesti utcákon, soha kísértésbe sem ejtette őket a lehetőségeket kínáló élet. S az is 

/ csak az utolsó napon ötlött eszükbe néhány pillanatra, hogy van köztük szegény lány is, akit 
a kemény és közönséges, mámoroszlató bizonytalanság vár az intézet kapuin' kívül. 

Kaffka ezt az utolsó napot mutatja be regénye elején, amikor Mária társai még egyszer, 
utoljára megrendezik a „szó fekete miséjét". Utána azonnal a köznapi élet kellős közepébe 
dobja hősnőjét. Az internátusi jelenet úgy illeszkedik a vidéki város életét felidéző fejezetek
hez, mint Pórtelky Magda báli emléke a házasélet kiábrándító képéhez: mindkettőt a kontraszt 
ereje kapcsolja össze, amit szembeötlővé fokoz az átmenet nélküli összeillesztés. 

Az álomvilág után a vidéki város áporodott levegője, kicsinyes élete fogadja Máriát. 
I t t az egyik év úgy múlik el, mint a másik. Ilyen események zajlanak körülötte: „Őszies színe
ket kaptak a poros fák, felélénkült kicsit a város, friss diákcsapatok jártak, sürgés volt a köny
vesboltok előtt pár napig. Aztán kirakatba tették a szezon új szöveteit; esős, nedves napok 
jöttek, és gesztenyéskofa települt a Fő-utca sarkára."5 Ha többrevágyó ember vetődik ide, 
előbb-utóbb csömörrel menekül, mint Szentandrássy, a főispáni titkár. Zsidó polgársága, 
mely a fővárosban a kultúra, a magasabb szintű élet erjesztője; itt még csak a gazdagság fény
űzéséhez szokott, de belső kultúráját még nem teremtette meg: „drága bécsi toalettekben pom
pázó asszonyaik könnyű ismeretségeket és szerelmeket kötnek a tisztekkel a Fő-utca korzóján; 
a lányaik idegen nyelveken fecsegnek, klasszikus zenét dobolnak a zongorán, és ajánlásra men
nek férjhez egy más városbelihez."6 A törzslakosság „előkelősége" szándékosan zárkózik el 
a. friss levegő elől, az Aranyos Erzsikéi, a Kereskedelmi tanácsos házát, a Pusztai hercegnőt 
olvassa, Mari itt „nemes nőalakjainak" mintájára igyekszik formálni lányait. Sivár az egész 
életük. Anyagi lehetőségeik a régi úri világgal szemben összeszűkültek, az előkelősködő külszín 
alig tudja leplezni az aggodalmasan „praktikus" küzdelmet, mellyel kispolgári létüket fenn
tartani igyekeznek. Érdemes összehasonlítani a Színek és évek dzsentribáljait azzal az „össze
hozó" esttel, amelyen Mária először találja magát szemközt új környezetével: Pórtelky Magda 
bódulatának, a feledtető múló szépségnek nyoma sincs itt, Laszlovszky Mária már csak kopott
ságot lát maga körül. A társasélet fő célja a minél előnyösebb házasságszervezés. Tizenhat 

5 Mária évei. Bp. 1913. 55. (a többi jegyzetben MÉ.) 
6 MÉ. 38. 
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éven túl minden lánynak vigyáznia kell, nehogy lemaradjon, mellőzve látsszon. E téren még 
a társadalmi gö'g is engedékenyebb: a semminél jobb a kereskedő-fiatalság is, miért ne, hiszen 
itt már érettségiznek a boltosok, s némelyik akadémiára is megy. Ha valaki ki akar törni — 
mint Csilléry Adrienne —, hamar megkapja az erkölcstelen, a fuzsitos jelzőt: környezetében 
csak a legmesszebbre látók sejtik, hogy, ha ez a lány olyan világba kerül, ahol minden nő ciga
rettázik, fecseg a politikáról, és ápolja körmeit, elpárolog körüle minden hűhós elképedés. 
Mária lázadása a lélekben zajlik le, neki tehát a ,,lemaradtaknak" kijáró ítéletet kell elviselnie. 
Amikor a harmadik évet tölti leányként új városában, már az egész „úri" közvélemény figyeli. 
Utoléri a primitív megszólás: „Bizony ütődöttke már . . . egy kicsit. Hány éves? Lehet huszon
hét.'* A védő szándék is rossz ízekkel vegyül: „Hova gondolsz lelkem! Pont huszonöt, egy 
nappal se több! Most ideges, fáradt; az anyját ápolta, egész nyáron meg varrt a húgára, most 
meg újra kezdi a tanítást szegényke!" De még lányaik versenytársaként is számon tartják, 
s egyik tanártársáról, akit jövendőbelijének vélnek, irigy kegyességgel mondanak le: „Na, 
összeillő pár lesz... , elég fantaszta mindkettő!. . . A fiú egészen jóravaló... Mondhatom, 
nagyon érdekes előadása van, igen képzett. — Még az se legyen, azért tanár. . ."7 stb. 

Körül van zárva, kitörni nem tud. De ha meg is kísérelné a kitörést, hova menekülne. 
Mindenki a családra gondolna először. De Máriát itt tulajdonképpen ugyanazok a gondok 
fogadják mint a város nagyobb közösségében. Tekintettel kell lennie húgára, azt mégse veheti 
lelkére, hogy az ő magatartása miatt törjön ketté élete. Körülötte úgy elintéződtek, olyan 
megállapodott színt kaptak az élet apró dolgai, mintha örökre így kellene már maradniuk; 
s környezete természetesnek találta ezt: kicsiny, beosztott háztartás, vendéglőből hordatott • 
ételek, kétszobás udvari lakás. Anyagi gondjairól csak utalásokból és mellékmondatokból 
tudunk, de érezzük, hogy azok is kötik. Például: „a családi összeköttetést, rokoni befolyást 
kimerítették és felhasználták, amíg Verát, a pesti nővérüket és őt elhelyezték a fényűző, 
ingyenes intézetben és álláshoz juttatták őket. Ágnessel nem sikerült már. . . " Vagy: „az idén 
megint nem utazhatott el Mária, valóban halvány volt ő is.... És ami pár ezer forintocskájuk 
volt, a két lány kelengyéjére őrizgette — most az idősebbnek arról is le kellett mondania a kau-
ció javára — hisz így is nehezen ment." De mindezen túl legkínzóbb szűkös egymásrautalt
ságuk. Hiába van külön szobája, hiába méltányolja a család, hogy dolgozik, mégis éreznie 
kell mindig mások jelenlétét; mert függnek tőle, mert az előtte járt dolgok úgy rendezték, 
hogy sorsa alakulása más sorsokat is irányít. Nem kérdezte meg az élet, nem engedett válasz
tást. 

íme az egyik válasz: hiába készült Mária szívvel-lélekkel az új életre, a társadalom 
nem engedte, hogy ezen az úton megtalálja az igazi életet, a boldogságot. Élete éppúgy ketté
tört, mint a Pórtelky Magdáé, mert ő ugyan már tudatosan választotta az önálló nő útját, 
de a társadalom még készületlen volt az új emberfajta befogadására. Kaffka hosszú utat 
tett meg első novellája8 megírása óta, de, úgy látszik, áz abban felismert szomorú igazságot 
még mindig érvényesnek véli: Mária már valóban nem tudna derülten tenni-venni a mázas 
csuprok és bádogsütők közt, eseménytelen napokon át, de ő is föléje képzelte magát a régi 
asszonyéletnek, amin egyelőre csak kívül esett. 

Ez a válasz azonban önmagában elégtelen: nem magyarázza a tragédiát. Csupán a vázolt 
társadalmi okok után patetikusnak tetszik a hősnő tragikus lépése. Kaffka nem is elégszik 
meg ezzel a válasszal. A regény első harmadában főképpen a készületlen kort idézi, de minél 
makacsabbul kutatja a teljes igazságot, annál mélyebbre merül hőse lelki életébe. 

7 MÉ. 122—123. 
8 Új típusok. Magyar Géniusz. 1903. 17. sz. 
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3. 

Egy helyen Mária így jellemzi önmagát: „semmit sem hasonlítok... a csupa jellem,. 
következetesség és lelki egészség-asszonyokhoz — az erősvonalú és világos lényekhez, akik 
igazi zátonyok közt eveznek igazi bajokkal verekedve —; kudarcuk csak az élet természetes 
erőelosztódása, sorsuk kérlelhetetlen, de világos, és önmagában lel megbékülést, mert csupa 
törvényszerűség. Az ő számukra a házasság csakugyan sok mindent megold vagy kibékít 
legalább; problémájuk az »új asszony« elhelyezetlensége és ütközései a mai életben... De hát 
nem gondolhat egészen másfajta, bensőbb ellentétekre? Azt hiszem, nekem nem volna jobb 
dolgom elkészültebb korban sem; nekem önmagammal van legtöbb bajom; — én magamnak 
fájok... Talán a »természet« sem olyan általános — van benne néhol hiba, eltérés vagy fölös
leg; — halálraszülöttség, mely zavart okoz. Tán egy messze jövőbeli törvény felüti a fejét száz 
meg száz évvel előbb."9 Mi ez a bensőbb ellentét, halálraszülöttség, jövőbeli törvény korai 
jelentkezése? 

Mária még főiskolás korában levelezni kezdett egy híres íróval, Seregély Pállal. Kapcso
latuk különös szerelmet keltett fel benne, melyet egy stílusosan lezajlott személyes találkozás 
még tovább táplált. A híres író azonban, természetesen, a kedves levelezés mellett élte a maga 
életét: folytatta szerelmi kapcsolatát régebbi grófnő-barátnőjével, majd házasságot kötött 
egy fiatal gazdag bácskai lánnyal. Mária életének ez az alig valószerű kapcsolat volt minden 
tartalma, s amikor ez is megszűnt, teljesen egyedül, cél nélkül maradt. Ez a magány és a kis
város sivársága sodorta egyre közelebb Asztaloshoz, egyik tanártársához, aki már egyébként 
is mindennapos vendége volt. Mindketten az új élet hívei voltak, a közvélemény egymásnak 
szánta őket, házasságuk tehát szinte kikerülhetetlen volt. Mária a lánykérés elől először fan
tasztikus ötlettel tért ki: azt hazudta kérőjének, hogy már a Seregélyé volt. S amikor a férfi 
ezután is ragaszkodott hozzá, egyre inkább belebonyolódott az érthetetlen hazugságba. Már 
csak az elodázás tarthatatlan eszköze állt rendelkezésre, amikor a véletlen a megoldás újabb 
fantasztikus lehetőségét vetette fel benne: a város képviselőjének szeretője lesz, így hazugsága 
igazsággá válik s elrendezheti életét. A véletlen azonban a legfontosabb ponton cserbenhagyta: 
a képviselőt nem találta otthon, elszántsága hiábavaló volt. Minden elvégeztetett fölötte. 

Halálos szerelem fűzte volna Seregélyhez? Betegesen iszonyodott volna hűséges tanár
társától, akihez az egész városban a legközelebb érezte magát? 

Eleinte a „messze, magasabb, különb világból jött izenetként" olvasta a híres író leve
leit. Kiemelték a kényszerű és kicsinyes viszonyok közül, s táplálták, hogy szomjan ne vesszen 
a lelke. „Itt én olyan igénytelen, hallgatag, okos és óvatos vagyok — írja neki. — Fuldoklóm 
néha! Ügy érzem, e kulcsos város régi, tisztes romfalai körülzáródnak előttem, és mindig összébb-
összébb szorulnak, megnyomorítnak, és már kétségbeejtően elférek, már ideillek. — Ó, értenie 
kell, miért lobban maga felé az én elnyomott, szegény valóm."10 Szerelemféle érzés akkor támadt 
benne, amikor Seregély már ismét elérhetetlen messzeségbe távolodott. Az egyetlen, személyes 
találkozás alkalmával az tette boldoggá, hogy a tettnek még a kísérlete sem árnyékolta be 
a levelek szavainak, légies hangulatának emlékét; de a nagyon várt látogatás előestéjén nagyon 
is testies álom lepte meg: „A telefonszekrény előtt állt, és a kagylóból tisztán csendült ki 
a Seregély hangja, hízelegve, félig suttogón. »Nem lépne közelebb?...« Engedelmeskedett 
és fizikailag érezte ezt a közelséget, »öleljen meg!«folytatta a sohasem hallott hang lihegésbe 
fúlva. És az idegeibe sugárzott valami hihetetlenül légies, mégis egész lényén átborzongó 
ölelés."11 Amikor megkéretését hazug történettel hárította el, hirtelen maga is igaznak érezte 
meséjét: elöntötte a hazugságmámor. A szavak és az álmok világában valóságosabb életet 
élt, mint tetteiben és nappalain. Irtózott a tettől, s a valóságot idegennek, szegényesnek érezte. 

al 9 MÉ. 49. 
yO <i ' " M É . 61. 
' J « MÉ. 74. 
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„A szerelem nem is kell, hogy történés, kölcsönösség, kapcsolat legyen — magyarázta önma
gát— ez; lényegében érzés, és ilyenül zavartalan lehet és legalább megőrizhető".. ."12 Amikor 
pedig a passzivitás már tűrhetetlenné zsibasztotta lelkét, szertelen tettvágy szállta meg: 
Amerikába menni, ismeretlen utakat, munkákat vállalni, tenni valamit, akár rosszat is. A való
ságiszony vezette vissza gondolatait újra és újra a Valériába: a hajdani nagy álmodozások 
színhelyét még akkor is menedékként idézte fel, amikor már a halál felé tántorgott. Misztikus 
„látomásai" voltak: egyszer az ablakban ült, nagyon erősen gondolt valamire, s akkor lövést 
hallott, és alatta a téren egy férfi hanyattesett a padon; amikor a véletlen'összehozta a város 
képviselőjével, pontosan megálmodta a lakását, a képét stb. Lelke örökké ellentétek között 
tétovázott. Tudta, hogy ízetlen bújósdi az, amit az élettel játszik: „vágyom a. szenvedélyre 
ésTe"szketve rejtőzöm előle."13 Szenved amiatt, hogy mindenáron szerelmi életén fordul a sorsa; 
de bevallja: nem elég független, nem elég erős, élete súlypontját képtelen önmagába helyezni.14 

Tudata lassan kettészakadt: „voltak világos és nyugodt percei, mikor tisztán vélte látni, hogy 
kényszergondolat az egész csak, és nincs a dolognak akkora jelentősége. Ezt a lelke külön
szakadt és ép része mondta; de a többi, egész összezavart és megtámadott gondolatvilága 
mint valami borzasztó kelepcében, úgy vergődött ebben."15 

Mária azért marad felnőttként is álomvilágban, azért riad vissza örökké a cselekedettől 
és a valóságtól, mert a teljes élet kijózaníthatatlan bűvöltje. Hányszor jut el töprengéseiben 
ugyanarra a pontra. „Én teljességet akarok és az nincs az idő telesében — ez örökké öblögető, 
elmosó, újuló és zavaró változásban."16 .„Egységet, egységet az életbe, valami teljeset és egé
szen kitöltőt".17 Eszménye megvalósításának legnagyobb gátját a szerelmi élet és a házasság 
megoldatlanságában látja. Mert nemcsak a kicsinyes férjvadászat taszítja, s nem csupán az 
okoz neki gondot, hogy a cselekvő életben csak mint nő jöhet számba. Az ember és a nő egysé
gét keresi: „az ember kérdez és keres menekvést bennem az asszony zűrzavarai, félbemaradt-
sága, alaktalan nosztalgiái elől."18 S ha legalább ábrándjaiban el is jut a boldogság lehetősé
geinek felismeréséig, a megnyugvás sohasem lesz osztályrésze: még ebben a szerelemben is 
megsejti, hogy a szerelem öröme az idő függvénye; az idő pedig múlik, az élet örök változás, 
s az ember akkor érhetné el á teljes boldogságot, ha kiléphetne az időből, vagy versenyre 
kelhetne az örök változássá^ VT. 

Mária dilemmájával szemben Kaffka a kor megoldási lehetőségei közül kettőt is fel
vázol. Mindkettőt a regény egy-egy nagy beszélgetésébe foglalja. Az egyiket Mária Pesten élő 
nővére példázza. Tudja, hogy nem az egyetlen asszony férje életében, de már nem lázadozik. 
Belátja: az élet nem elég hosszú, hogy többször is elölről kezdhessük a berendezkedést, s azzal 
táplálja hervadó büszkeségét, hogy első az asszonyok között. Fáradt józansággal tűri, hogy 
a hétköznapok rátelepedjenek érzelmeire, s az élet rendjét véli elismerni, amikor tudomásul 
veszi: nem lehetünk halálunkig szenzáció, becses ünnepi ajándék. Azután egyszer ő is „elmegy": 
szerelmi kalandba bocsájtkozik; s amikor érzi, hogy csatát vesztett, menti a menthetőt: 
igyekszik idejében visszavonulni. A másik megoldási lehetőség egy feminista vitából rajzolódik 
ki. Itt tulajdonképpen nem is láthatunk irányt, csupán téveteg útkeresésnek lehetünk tanúi. 
Van aki a szerelmet a központi idegrendszerhez tartozó magasabb rendű mechanizmusnak 
tartja. Mások a szerelem értelmezésének történelmi és földrajzi különbözőségével érvelnek. 
Némelyek a fajfenntartási ösztönt vélik a leglényegesebbnek, s a jövő erkölcsétől azt várják, 
hogy mindenekelőtt az utód célszerű létrejöttének feltételeit biztosítsa. Hasonló szellemben 

12 MÉ. 100 s 
13 MÉ. 46. 
14 MÉ. 47. 
15 MÉ. 185. 
16 MÉ. 51. 
17 MÉ. 99. 
18 MÉ. 48. 
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magyarázzák a kor nőtípusának kialakulását is: a nő ősi, testies hajlamát a szerelemre a gazda
sági elnyomatás jórészt visszafejlesztette; vágya évezredeken át nem jött számításba s egyre 
jobban a passzivitás felé fejlődött; szerelme tehát „szív-üggyé", érzelmi lelkendezéssé vált. 
Megegyezni természetesen nem tudtak, de valamennyien elégedetlenek voltak, és változást 
reméltek. 

Mária egyik úton sem hajlandó elindulni. Nem tud megalkudni, de nem vállalja a kor
látlan szabadságot sem. Tartózkodása nem elvszerű: az idegei tiltakoznak a megalkuvás és 
a csonkító szabadság ellen. A házasságban olyan együttest keres,,,amely két összevágó és állan
dóan diszponált lény eszményi felfokozódása az életművészetben —, nemes és finom szürcsö-
lése minden szépségnek, jelentéktelen dolgokban — öltözetek színében, illatokban, aprósá
gokban, szavakban és mozdulatokban — folytonos megünneplése reggeleknek, deleknek és alko
nyatoknak — a világ minden világításának és szűkmarkú szépségeinek! És mindezt valami 
tudatod mámorban, tökéletesen, soha nem hibázón! — De kibírhatná-e ezt ember, ki a »föld 
terményeivel« él?"19 

Kérlelhetetlen eszmény, s bizonyára téves is. Hívője dacolni akar a változó idővel is; 
képtelen elismerni, hogy nemcsak az égitesteket tartja fenn a vonzás és taszítás: az ember 
világában is a harc az örök, s csak pillanatnyi a kiegyenlítődés. Önmaga zárja ki magái a lehet
séges megnyugvás öröméből, melyet az emberi élet szükségszerű ellentmondásainak felismerése 
táplál. Kérlelhetetlen eszménye egyetlen életszférát enged neki: az álmodozást. De álmai egy 
megalkuvó és romboló szabadságvággyal telített világ falait feszegetik, s, ha végcéljuk elér
hetetlen is, talán egy tisztultabb kor felé mutatnak. Ezért helytálló az idézett önjellemzés 
utolsó célzása is: lehetséges, hogy Máriában egy messze jövőbeli törvény ütötte fel a fejét. 
Tragédiája innen ered — amint szerelmes tanártársa mondja róla —; „nem siklik el könnye
dén a komor kérdések, végső és tragikus életfokok előtt. Hanem vállalja a legszigorúbb kon
zekvenciákat, és ráadja az életét váltságul egy tévedt kockavetésre."20 

4. 

Kaffka tehát, amikor megvizsgálta a Pórtelky Magdák életét, lesújtó eredményre 
jutott; de még bízhatott a következő, készültebb nemzedék boldogulásában. Amikor azonban 
ezt vette szemügyre közelebbről, a jövőből táplálkozó reménye is lehervadt. De a két fejlődés
rajz még így is egyazon logika vonalát követhette volna, hiszen, ha a társadalom'alakulásának 
megítélése túlzottan derülátónak bizonyult is, a csalódás a reménykedés lényegét nem érin
tette: az új nőtípus már valóban készültebb, és nem kényszerből lépett a dolgozó ember útjára, 
s ha a lassabban mozgó élet gátat is emelt előtte, harcolhatott és a korán érkezett társadalmi 
hősök pátoszával bukhatott el. Kaffka végigköveti ezt a gondolatmenetet, és hőse tragédiá
jában bemutatja a társadalmi ütközések hatását is. De úgy érzi, hogy a gondolatmenet így 
csonka. További kérdésekre bukkan: valóban fekészült-e teljesen Laszlovszky Mária az új 
életre; megold-e mindent a társadalom megjavítása; a természet törvényei szerint él-e a kor, 
feloldhatók-e egyáltalán az egyetemes élet ellentmondásai; s mindezeken túl, nem keresztez
hetnek-e minden logikát az egyén öntörvényei? A válaszok mozaikjaiból formálódik ki a fele
lete, amely még így is bizonytalan, téveteg, s — amint a tragikus vég sejteti — a teljes magya
rázatról szomorú-kétkedéssel lemondó. 

Mi történt itt? 
Az író a társadalom mellett szembetalálta magát a „világgal" is, a kérdések kaleidoszkóp

jának forgását követve olyan látószög, elé került, ahonnan az emberi élet hosszmetszete után 
a keresztmetszete is feltűnt. Ilyesmire utal Balázs Béla is a Mária éveiről írt bírálatában: 
„Kaffka első regényében a gentryélet levegője volt csodálatosan megírva. Egy társadalom 

19 MÉ. 50. 
20 MÉ. 160. 
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életének... áramlását rajzolta meg oly intenzitással, hogy benne az egyes alakok kontúrjai 
elmosódtak, és az egyéni alakok belevesztek a típusba.. . a Mária évei egyetlenegy karak
ternek végtelen finomságokig kidolgozott rajza."21 Mindez Kaffka regényében a lélektani 
vizsgálódás vonzerejének megnövekedésével járt együtt. 

Kaffkát a Mária évei előtt is vonzotta a pszichológiai téma és a pszichológiai ábrázolás 
fíladata. A Tavaszi alkony álmában és a Neuraszténiában már ez irányban kísérletezik, s Lasz-
lovszky Mária történetének megírása után is vissza-visszatér a lélek rejtelmeihez (Szent 
Ildefonso bálja, 1913, Jeanette szerelmei, 1913; Egy idegorvos naplójából, 1917). Érdeklődésének 
felkeltéséhez kétségtelenül hozzájárult a freudizmus korabeli hatása is. A lélektani érdeklődés 
indulásától kezdve jellemezte. Már tanulmányai során bepillanthatott a „klasszikus" lélek
tanba: Wundt és Fechner könyveit még az Erzsébet Nőiskolából hozta magával. Jól ismerte 
a századelő divatos filozófiai szerzőjét, Otto Weiningert: első három regényében gyakran elemzi 
és vitatja gondolatait, s Szász Zoltán Szerelem című könyvét bírálva, forrásként idézi.22 S úgy 
látszik, hamar felfigyelt a mélylélektani irányzat nagy jelentőségű kísérletére is. Már a Színek 
és évekiben beszél róla: „Most nemrég, hogy itthon volt, beszélte Marcsi lányom, hogy most 
valam újfajta idegorvoslás van, amely kikérdezés,vallatás,beszélgetés által enyhítésgyógyít."33 

Az Állomásokban pedig, amelyben a Nyugat hőskorát idézi fel, a modern magyar íróvilág 
egyik legjellemzőbb gondolati ihletőjeként mutatja be a freudizmust: az új irodalmi elvek 
és szocialista gondolatok mellett a mélylélektan felfedezésében látja azokat az erjesztő anya
gokat, melyek forrásba hozták a kor szellemi világát. Egyik rangos hőse freudista pszichiáter. 
A regény nagy vitáiban a pszichoanalízis megannyi tétele szőnyegre kerül. A főhős úgy érzi, 
hogy az írásban .minden vágy szublimálódhat. „Az impulzus a hímnemű, mert elsődleges, 
megtermékenyítő; a tett már feminin jellegű, szülés-szerű: eredmény"24 — mondja az orvos
hős. Máshol: „A hűtlenség... nem olyan egyszerű! a nő hatalma elleni ösztönös lázadás a 
tudat alatt, kiszorítási tendencia, függetlenségi próba! A szülők iránti ellenérzés, a »Gegen-
vatertrieb« is így késztet eltávolodásra, saját útra térésre. Nemcsak a csapodárság természetes 
ösztön, szekszuális kényszer; sokkal inkább az a hű-lenni-akarás, megkapaszkodás a nehezen 
szerzettbe — mért hisz ősszülénk harc és veszélyek árán jutott párhoz.. . Ez az elsődleges; 
a hűtlenség már egyike azoknak a tendenciáknak, melyek legzsarnokibb ösztöneink ellen 
indítanak; azt kicsinybe vétetni, jelentőségét, kényszerét negálni."25 Nem lesz vak híve az új 
lélekmagyarázatnak, a nyomában kialakult sznob divatot meg éppen gúnyolja: „Hátha 
mégis csak tréfál" — kommentáltatja az orvoshős fejtegetéseit regénybeli másával. De amikor 
a gondolatokkal találja magát szemközt, már nem gúnyolódik, hanem tépelődik: „Milyen 
bolond, ellenőrizhetetlen, rossz emlékű víziók, s mily kínosan éberek! Honnan, honnan jöttek 
most elő, az álom ellenőrzetlen öntudatába; mikor ébren már oly rég és teljesen megszabadult? 
Vajon csakugyan az én igazabb mélyéről; mert onnét; hova nem ér el akarat és szándék hatalma, 
büszkeség, erély és erkölcs: a tudatalattról., .? Ej, és ha igen, akkor is mit jelent ez? Miért 
igazibb és vállalnivalóbb lényükben ez a lebírt, kiküszöbölt, elintézett, megtagadott rész, mint 
az a másik, amelyiket a magunk emberségéből kirostáltunk, megneveltünk, elfogadtunk és elös-
mertünk magunkban?... .Amit szeretünk magunkban, mert fáradtsággal értük el; oh, mennyi
vel inkább ez vagyunk valóban! Hiszen az, amilyenné lenni akartunk, a fejlődésünk mintája, 
az előre vetített k é p . . . hisz az is belőlünk jött valahonnan, azt is a lélek titkos műhelye ter
melte, ha úgy tetszik!"26 Tépelődése mélyebb átgondolásra vall, mint a kigúnyolt kortársak 
tanítványi buzgalma. 

21 Nyugat. 1913. II. 53—55. 
22 Nyugat. 1913. II. 197. l 
23 Színek és évek Bp. 250. 
"A Állomások. Bp. 1922. 161. 
25 Állomások. 167. 
28 Állomások. 244—245. 
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S körülötte érdeklődéssel figyelte a lélekelemzés bontakozását az egész Nyugat-mozga
lom. Az Állomások képe nemcsak Kaffkát jellemzi: hitelességét a bibliográfiák is tanúsítják. 
Freud-tanulmányt ugyan csak 1917-ben tesz közzé először a Nyugat; de Ferenczi Sándor már 
1912-ben, a Mária évei közlése előtt elkezdte szereplését a folyóiratban, amelynek éveken 
át munkatársa maradt, s amely mindig figyelemmel kísérte munkásságát. Kosztolányi emlék-
cikkéből kiderül, hogy a freudizmus e lelkes és neves apostola vonzódott a művészethez, s szemé
lyes hatásával is fokozta az új lélektan terjedését.27 

Érthető hát, hogy a Mária éveiben a mélylélektan gondolatainak közvetlen felbukka
násával is találkozhatunk. A regény említett vitája nemcsak a kor feminista elképzeléseire 
utal, hanem a szerelmi élet freudi elemzésének eredményeit is felhasználja: az egyik vitázó 
pl. az elnyomott gyermekkor hatásával magyarázza kedvese riadt tartózkodását. Máshol 
,,kényszerképzeteket" emleget az író, és „tömegérzéseket" fedez fel hőseiben. Mária egyik 
barátja nyíltan bevallja, hogy a szerelmi érzést tartja az élet fő mozgatójának. A Valéria 
intellektuális légkörű beszélgetésében pedig az őstípus-elmélet bukkan fel. 

Mindez azonban díszlet is lehet a regény korrajzot idéző részeiben. Természetesen fonto-
sabb a pszichológiai gondolatok általános hatása a téma és az írói szándék alakulására. 
Ez részben a témavilág kiszélesedésében mutatkozott meg: különösen a sivár, mecha
nikusan materialista iskolák uralma után egy új világrész felfedezésének termékeny izgal
mát ígérte az alkotóknak. A lélek mély rétegeit és az ösztönvilágot magyarázó elmélet 
életünk ismeretlen területeire vezetett el, és érzéseink, cselekedeteink addig homályos 
hátterét igyekezett megvilágítani. S tudjuk: a jelentős mű létrejöttének egyik felté
tele mindig az, hogy az emberi világ új tájaira vezeti-e az olvasót. így látta ezt a 
kortárs is. Amikor 1917-ben kiadták a magyar írók misztikus novelláinak antológiáját, 
Kosztolányi az előszóban főképpen erre az új colombusi vállalkozásra hívta fel a figyelmet: 
„Ma újra viharos szellemjárás van az irodalomban. Ami valaha künn volt, az ma bennünk 
van. Magúnkban hordozzuk a kísérteteket. Ebben a korban történt meg az új lélektan döntő 
felfedezése, az, hogy lelkünk jó részét egyáltalán nem ismerjük; azt az irdatlan területet, azt 
a népes óriási birodalmat, mely öntudatunk küszöbe alatt nyúlik el, az elfeledett benyomások 
emlékét, észrevételek, kimustrált érzések és gondolatok ősi földjét most keresik fel a lélek 
merész conquistadorjai, hódítói és misszionáriusai."28 

S az új világrész vonzerejét még növelte az a megsejtés, hogy a tudós, aki felfedezte, 
némiképpen a költők rokona volt. Olyan jelenségeket igyekezett a tudomány nyelvére fordí
tani, amelyeket addig csak a művészetnek sikerült megközelítenie. A nyelv megmerevedett 
kategóriáival épp olyan elégedetlen volt, mint a költő. Nála az érzet, képzet, érzelem, asszoci
ációk szigorú keretei eltűntek. Felfogása az elme életéről dinamikus: tendenciák küzdenek benne 
egymással. S hoev módszere nem vezetett teljes sikerre, az nagyrészt kényszerű segédfogal
maival magyarázható: végül is a lerombolt kategóriák helyett maga is újakat épített, amelyek 
azután ismét leegyszerűsítették a lélek bonyolult világát. Friss hatásában azonban a rokon
ság-érzés uralkodott.29 E tekintetben éppen olyan előnye volt a művészet világában szaktudós 
társaival szemben, mint Nietzschének és Bergsonnak. 

Freud azonban mindezek mellett is inkább csak tudatosítónak tekinthető. Ezt a költők 
már régen tudták! — kiáltott fel Kosztolányi az idézett előszóban. S valóban, már a múlt 
század második felében olyan nagy egyéniségek kerülgették műveikben a modern lélektan 
problémáit, mint Dosztojevszkij és Ibsen. A freudizmus hatását vizsgáló tanulmányok mind-

27 írók, festők, tudósok. II. Bp. 1958. 319. 
28 Éjfél. Szerk. BÁLINT ALADÁR. Gyoma. 1917. 5. 
29 Részletesebben foglalkozik a freudizmus és az irodalom kapcsolatával NÉMETH 
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kettőjüket, de főleg Dosztojevszkijt, a mélylélektan „előfutárainak" tartják.30 S mindketten 
Kaffka legnagyobb hatású irodalmi példái közé tartoztak. 

De ez a hatás már egy másikat is magában foglal. Abban a szférában ugyanis, ahová 
az új lélektan vezette el a kort, más nézőszögben áll az ember, mint amelyből az előző évszázad 
szemlélte. A felvilágosodás utáni korok az ember időben fejlődését vizsgálták főképp: a társa
dalomban és a természetben elfoglalt helyét, az itt lezajlott változások rá gyakorolt hatását 
és az ő küzdelmét körülményei megjavítására. Tehát mintegy hosszmetszetében mutatták be 
életét. A modern lélektan tanulsága és vizsgálódási módszere 90 fokkal elfordította a hagyo
mányos nézőszöget: a keresztmetszetre irányította a figyelmet. A modern regény, mely főképp 
hatására született, már elsősorban nem az időbeli változást tükrözi, hanem az attól többé-
kevésbé független erők egymásnak feszülését, az öt érzékszervünkkel fel nem fogható, de hatá
sukat mindig éreztető, misztikusnak és kozmikusnak tetsző törvényszerűségeket. Az új törek
vés időszerűségét mutatja, hogy a század második-harmadik évtizedének regénye másfelől 
elindulva is ugyanerre a pontra érkezett: Halász Gábor például a formai változásokat figyelve 
jutott el arra a felismerésre, hogy a modern regény visszakanyarodik a korai angol regények 
módszeréhez, azaz a fejlődésregény helyét elfoglalja az állapotregény?1 De hasonló törekvések 
láthatók a kor művészetének más területein is: a modern képzőművészet azért minősíti a 
művészi megjelenítésben járulékossá, szabadon kezelhetővé, jelképmagyarázó eszközzé a lát
ható valóság elemeit, mert kozmikus koncepciót és törvényszerűséget kutat; Bartók azért is 
fordult a népzenéhez, mert benne az emberi világnak a korok változásai alatt érintetlenül 
meghúzódó mélyrétegeit sejtette meg stb. E törekvések eredményei sok ponton vitathatók, 
de így is mutatják, hogy tágul az emberiség tudata, s hogy új dimenziókkal kell számolnunk. 
Olyan új világkép megfogalmazását kísérlik meg, amely a kor forradalmi erejű tudományos 
felfedezései nyomán kezd kialakulni. 

Az új lélektan nyomában megindult művészi változások természetesen elsősorban 
a pszichológiai ábrázolás igényeit és jellegét módosították. A tizenkilencedik századi regény
ben a lélekábrázolás a fejlődésrajzot szolgálta, akárcsak a korrajz vagy a tájfestés. Beillesz
kedett az időbeli változások és hatások kifejezőeszközei közé, s csak annyit mutatott meg tár
gyából, amennyi az egész művet meghatározó nézőpontról látható volt. A modern lélektani 
regény nemcsak, sőt nem elsősorban azzal tért új útra, hogy fő feladatát a lelki élet egy-egy 
jelenségének ábrázolásában látta, lett légyen bár az új irányok frissen felfedezett problémája. 
A lényeges itt is a már vázolt látószögmódosulás volt, amelynek során a vállalt pszichológiai 
téma valóban uralomra jutott a regényben: saját képére és hasonlatosságára formálta az író 
egész anyagát, törvényei megszabták a teremtett világ belső törvényeit. 

Kaffka nem jutott ilyen messze az új úton. A Mária éveit fejlődésregényként indítja 
el, s amikor hőse sorsa és jelleme áttöri eredeti koncepcióját, vívódva és bizonytalankodva 
indul el a lélektani kérdések nyomában. Teljesen az ezekre kapott válaszok se nyugtatják meg, 
s ezért képtelen vállalni az új szemléletmódot is. Kétkedése a regény egész anyagán áttetszik: 
mindvégig eredeti problémája — az új asszony elhelyezetlensége — izgatja, pedig a feltárt 
lelki okok már messzebbre mutatnak; így nem is tudja igazán szimbólummá emelni Mária 
tragédiáját, következésképpen olykor a lélektani különlegességek közelébe téved; s igaz, 
hogy végül is kénytelen az időbeni fejlődést mutató szemszögön változtatni, de az új szemlélet
mód nem hatja át regénye atomjait, nem mutatja be a lélek hullámzását, sajátos időképzetét 
és határtalanságát. • 

Az átmenetiség azonban nem minden szemporrtból válik a regény kárára. Hiszen vegyes 
anyagával, tétova szemléletmódjával olyan folyamatot tett közelről láthatóvá, amely az egész 

30 Például: F. J. HOITMANN: Freudianism and the Literary mind. New York, 1959. 
297—313. 

3 1 HALÁSZ GÁBOR Válogatott írásai. Bp. 1959. 31. 
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regénytörténeti fordulót jellemezte. A Mária eve/ben előttünk zajlik le az újszándékú világ-
ábrázolás egyébként csak kikövetkeztethető eszmei és esztétikai küzdelme. 

Mert bármennyire sürgette is a kor a regény megújítását a század elejétől kezdve, 
már az indulásnál nyilvánvaló volt, hogy a társadalmat teljesen figyelmen kívül hagyó világ
ábrázolás nem vezethet egészséges eredményre, s a keresztmetszet nem mutathat igaz képet, 
ha az időbeni változást nem fejezi ki. A lélekábrázolásra szorítkozva: ha nem látjuk az ember
ben a társadalmi lényt, a róla alkotott képünk alig különbözik a pszichológiai-tudományos 
megfigyelés leírásától vagy rosszabb esetben valamely klinikai eset kórrajzától. 

Ez az aggály természetesen nem igazolhatta a visszalépést vagy az egyhelybentopogást. 
Csupán azt sejttette, hogy a társadalom is része az egyetemes természetnek, hogy a lélek 
legmélyebb világa sem független az időbeni változásoktól, s hogy hatásukban még az érzék
szerveinkkel fel nem fogható dimenziók is jelen vannak a látható világban. Az ember valóban 
szembe találhatja magát az élet „örök" gondjaival — halál, végesség, az idő múlása stb. —; 
ősi sugallatokat hallhat ki lelke mélyeiből, tudatán kívüli okokat fedezhet fel cselekedeteiben, 
de ahogy feldolgozza magában misztikus vagy kozmikus élményeit, abban feltétlenül meg
mutatja magát kora is. így hát minden igazi író előbb-utóbb létrehozza műveiben a társada
lom és világ, s a két szemléletmód egyensúlyát. Ezért nőtt meg a modern regényben a szimbó
lumok jelentősége, melyek egységbe tudják foglalni az ellentétes töltésű élményeket, s fel tud
ják emelni, egyetemessé tudják tenni az élet végletes és egyedi jelenségeit. 

Kaffka ezt a gondolati küzdelmet nem vívta meg tudatosan, de a lényegét bizonyára 
sejtette. Erre vall a regény néhány elmélkedése. „A társadalmi élet is természet — mondatja 
valakivel a feminista vitában —, csak magasabbrendű már; fejlettebb, összetettebb"32. Máshol 
pedig így utasíttatja vissza az egyszerűsítő biológiai szemléletű érvelést: „Az élet törvényei 
változnak, fejlődnek az időben, az ösztönök sem öröktől fogva valók."83 Az Állomásokban pedig 
azt vallja be, hogy kétkedve fogadja a történelmi szemlélet bírálatát: „minden művészet, 
az eddigiek legalább, a históriai szellem megnyilvánulásai; elsősorban az irodalom... s a futu-
rizmus még nem győzött meg másfélének a lehetőségéről" !34 S ez az elmélkedés azt is jelzi, 
hogy itt már esztétikailag is átgondolta a művészi életszemlélet problémáit. Ezért szeretné 
hősében „egy messze jövőbeli törvény" korai jelentkezését látni és megmutatni, amelynek 
szolgálatára nemcsak a kor, hanem ő maga is éretlen. E szándék jogosultságát mi már ellen
őrizni is tudjuk: Mária típusán, mint pszichológiai jelenségen az elmúlt félévszázad valóban 
túlhaladt. Már a kortárs-kritikus is úgy látta, hogy a Mária évei „a kultúr-históriának mérföld
köve lehet, legnagyszerűbb pszichológiai múzeuma a régi asszonyiéleknek".35 S alig telik el 
két évtized, már ezzel a címmel idézik fel Laszlovszky Mária „emlékét": „Koszorú egy regény
alak sírjára."36 A Mária évei tehát dokumentum. De nemcsak az. Mert, a Mária-féle „korán 
jött hős" alkalmas arra, hogy portréján harmonikusan megférjenek egymás mellett a társa
dalmi és a pszichológiai lény vonásai, hiszen tragédiájának lelki okai is az élet változását jelzik. 
De hogy belső életének irracionális mozzanatai végül is nem emelkednek az egyetemes jelentő
ségű szimbólumok magasába, az a szintézis megteremtésének a hiányát mutatja. így a regény 
széttöredezettségén, melyet a nehezen összeillő anyagok és szándékok idéztek elő, az egész 
kompozíció sem tud segíteni. 

A Mária évei.tehát főképpen mint izgalmas kísérlet fog meg bennünket. A vállalkozás 
teljes sikerét lehetetlenné tette Kaffka eszmei és esztétikai szándékainak tétovasaga. Ebben 
pedig bizonyára a tízes évek elején kialakult társadalmi helyzet hatása nyilatkozott meg. 

32 MÉ. 146. 
38 MÉ. 145. 
34 Állomások. 162. \ 
3 6 BALÁZS BÉLA: i. m. 
8 6 DÓCZY JENŐ. Magyarság. 1931. 243. sz. 
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Kaffka ekkor már végképp kiábrándult a kor nőmozgalmáb.ól, tehát közvetlen társadalmi 
erő segítségében nem bízhatott. S ha távolabbra nézett a magyar életben? A „véres csütörtök" 
utáni lehangoltság s az új Tisza-diktatúra készülődése fogadta. Kiábrándult, kétkedő és ener
vált maga is. Világnézeti depressziója közvetlenül is kiütközik a regényből. Hőse kívül áll 
a körülötte éledő progresszív mozgalmakon. S Asztalos tanár is, aki a jövő. irodalmának önzet
len harcosa, végül fáradtan tekint szét: „meg kellene állni, jó volna mehetni a lábát vala
miben" — és visszatorpanva állapítja meg: „a korlátoknak védő és fenntartó erejük van. . ."37 

A vonzó egyéniségű főispáni titkár pedig már nyíltan beszél: „Minden szerte van és mindenki 
a maga kényére kedvére fejlődik. Tudja, ez tetszik nekem igazság szerint! Nem is vágynék 
valami csordaidőszakban csorda-buzdulással vágtatni neki a szegény, egyetlenegy, rossz fejem
mel valaminek, amiről száz év múlva kisül, hogy szamárság volt."38 Ezek a gondolatok nem 
álltak távol Kaffkától sem. Az Állomásokban és a Hangyabolyban már főhősök búcsúszavaival 
tér vissza rájuk: Probat um est. 

S ezzel a rezignációval indul el választ keresni a lélek szövevényes világába. 

5. 

A Mária évei átmeneti jellegének egyik legfeltűnőbb jele, hogy a középpontjában álló 
pszichológiai élmény nem tudja áthatni a formát. Az anyag ellentmondásai s az írói szem
lélet tétovasága feldúlja a szerkezetet: a Színek és évek viszonylagos formai harmóniájának itt 
már nyoma sincs. A Mária évei kompozíciója a hosszmetszet megrajzolására, az időbeni fejlődés 
bemutatására alkalmas. Fejezetei az objektív kronológiára épülnek. Teret ad az epizodikus 
kitérőknek: két fontos jelenete például — a Valéria utolsó esti „szóorgiája" és a párizsi feminista 
vita — betétként illeszkedik Mária történetéhez, nem is szólva a társadalmi hatásokat ábrá
zoló részletekről, melyek főképpen a tetteket s az ember és a külvilág látható kapcsolatait 
mutatják be. Kaffka nagy erőfeszítéssel igyekszik helyet találni a lélektani elemzésnek ebben 
a keretben: leveleket, naplórészleteket iktat közbe, bensőséges beszélgetéseket rendez. Ezek 
a formák nyilván érzékenyebben követik a lélek megnyilatkozásait, mint a cselekményt szol
gáló" jelenetek és leírások. De még mindig arról árulkodnak, hogy az író naturális kereteket 
keres pszichológiai mondanivalóihoz. Ez azt jelenti, hogy hőse lelki életéből csak annyit tud 
reprodukálni, amennyi az objektív kivetítés útján lehetséges. Mit mond el a szó, az írás, a napló, 
a levél, a vallomás? Talán a lélek történetét, de mennyire lehet az hiteles az asszociációk, emlé
kek, vágyak és benyomások egymásra torlódó tömege nélkül, melytől belvilágunk állapota 
függ? A modern regényírót éppen a lélektan figyelmeztette, hogy nem elég, ha csak a gondo
latait, megfigyeléseit mondja el hőse lelkiéletéről: alá kell merülnie benne és valami módon 
közvetlenül kifejeznie — tudván, hogy itt a szó nem egyetlen eszköze a nyelvnek. Ezért jutott 
el például a monologue interieure-höz.39 Kaffka ezt a prózatechnikai módszert még nem ismerte. 
De a Színek és évekbzn~mar láthatta az emlékező magatartás előnyeit a lélekábrázolásban. 
Miért nem alkalmazta mégis új regényében? Talán mert az elemzés maradt egyetlen eszköze, 
s ez nem fért össze azzal a tompító, lírai hanggal, amire őt az emlékezés indította. 

6. ' • : . . , • 

Az átmenetiség határozza meg a Mária évei helyét a magyar lélekábrázoló regény törté
netében is. 

A Nyugat-nemzedék felléptekor nálunk e téren a csúcsokat még mindig Kemény Zsig
mond regényei jelképezték. Okkal. Az ő Gyulai Pálja valóban elüt a korabeli regényhősöktől: 

37 MÉ. 159—160. 
38 MÉ. 113. 
39 Vö. F. J . Hoi-FMAira: i. m.: 125—128. 
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a túlzott erény hajtja a bűn és a romlás felé; szerencsétlen, mielőtt tragikai lenne; nem élete 
tényei által lesz boldogtalan, bukása oka kedélyében rejlik. Tarnóczyné, az özvegy és leányá
ban olyan szenvedéllyel ront vélt ellenfeleinek, amelyet semmiképpen sem magyaráznak körül
ményei. Gyűlölete mitikus, regénybeli útja valóságos ámokfutás. „A színtelen, szenteskedó', 
kapzsi asszony jelleme oly biztosan fejlődik, egyik lépése a másikát oly szükségesen követi, 
mint valami geom^riai tételt annak folyamányai... Kézzel-lábbal töri magát, nehogy letér
jen az egyenes útról, mely őt a katasztrófa felé vezeti. Ez az asszony élő gép, melyet az indulat 
kerekei rohanva vonnak egy irányban," míg akadályt érve összezúzódik."40 S körülöttük rokon
hősök népesítik be az író egész világát: Senno, Barnabás, Gergely diák, Pécsi Simon... Kemény 
tehát korában kétségtelenül szokatlan rangot adott a lélekrajznak, és feltűnően sokat várt 
a lelki okok feltárásától. Életrajzából41 tudjuk, hogy a bécsi egyetemen behatóan foglalkozott 
orvosi idegtannal és pszichológiával, s már nagyenyedi akadémista korában megismerkedett 
Troxler műveivel, aki az emberi természet mérhetetlen alapjait kutatta, s aki szerint a tett 
és jellem mögött homályos érzelmek, vak ösztönök, s tőlük független képzet-kapcsolódások 
húzódnak meg.42 De saját vallomása is bizonyítja, hogy lélektani érdeklődése tudatos volt. 
A Gyulai Pálban írja: „Állhatatosan hiszem, hogy minden hangulata keblünknek esz-

• méinkből származik, de többnyire oly eszmeparányokból, melyek kisebbek és gyorsabbak, 
mintsem szavakban megtestesülvén, észrevétessenek magunk által is. így tőlünk független, 
noha belőlünk támadt hatásocskák közt alakul tetteink növény-ágya — a kedélyállapot."43 

Mégis, ha századunk lélektani regényei után olvassuk műveit, inkább a végzet szele, mint a 
lélek mélyeinek hangulata csap meg bennünket. Igaz, Gyulai Pált és Tarnóczynét lelki okok 
hajszolják a bukás felé, de mi ezeknek csak inkább hatását, következményeit látjuk. Az író 
festi és elemzi a szenvedélyeket. De az egyik módszer megállít a külsőségeknél, a másik pedig 
közléssel igyekszik kifejezni azt, amit látni, átélni szeretnénk. S itt nemcsak az alkalmatlan 
regénytechnika gátló hatását figyelhetjük meg. Amikor a pápista-gyűlölő Tarnóczyné látja 
hogy természetes szövetségese, a protestáns udvari káplán is elfordul tőle, elakad a szava. 
„Ajkai mozogtak hang nélkül — írja róla Kemény —; talán azért, hogy olyan átok örvénylett» 
föl lelkéből, milyet még senki sem mondott, és a szűk emberi nyelvben a szavak hiányoztak 
rá."44 Keményre is érvényes ez a jellemzés: a szűk emberi nyelvben ő sem talált elég szót á soha 
ki nem mondott sejtelmek kifejezésére. A meglevő szavak, a szenvedély-kiváltotta testi jelek 
és a hősök életének fordulatai ugyan megsejttették a lélek mélyének erőit és törvényeit, de nem 
tudták látható, átélhető közelbe hozni. Innen a végzethangulat. A végzet mindig az ismeretlen 
erő testetlen jelképe. S — anélkül, hogy párhuzamot akarnánk vonni — hadd utaljunk rá: 
amint Troxler és mások45, bár Freud előtt felismerték a tudattalan jelentőségét, nem jutottak 
el a modern mélylélektan gazdag eredményeihez, úgy Kemény sejtései sem voltak elegendők 
a lélek titkának teljes feltárásához. így Gyulai Pál, Tarnóczyné és társaik főképpen megalkotó
juk végzet-filozófiájának kifejezőivé váltak, lelki képük pedig az elemző, klasszikus-realizmus 
lélekrajzának mintájává finomult.46 

Vagy fél évszázadon át Kemény eredményei vezetik a magyar regényírót a lélekábrá-
zolásban — sokszor megkopva és leegyszerűsítve. A regénytörténetek47 ugyan látni vélnek 
a századvég irodalmában egy „franciás" irányt, melyet a „lélektani realizmus" jellemez 
(Justh Zsigmond: Művész-szerelem, Herczegh Ferenc: Simon Zsuzsa, Pogányok, Élet kapuja 

4 0 PETERFY JENŐ Munkái. Bp. é. n. 68. 
41 PAPP FERENC: Báró Kemény Zsigmond. Bp. 1922. 
42 TROXLER: Naturlehre des menschlichen Erkennens oder Metaphysik. 1828. 
4 3 Idézi PAPP FERENC. 1. m. 360. 
44 KEMÉNY ZSIGMOND: özvegy és leánya. Bp. 1959. 379. 
4 5 FECHNER, HERBART, P. JANET stb. 
46 RÓNAI GYÖRGY: A regény és az élet. Bp. 1947. 61. 
47 CSÁSZÁR ELEMÉR: A magyar regény története. Bp. 1922. 284. BARÁNSZKY-JÓB 

LÁSZLÓ: A magyar széppróza története szemelvényekben. Bp. é. n. 255. 
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stb.). Közelebbről azonban nemcsak a gyarapodást keressük hiába ebben az „iskolában", 
a múlt század örökségének megőrzésére is nehezen találunk példát: a nagy előd „sejtelmeire" 
már senki sem emlékszik, a lélekrajz a külső körülmények hatásának felszínes vagy tételszerű 
leírásává válik. Szerepük a magyar regény történetében hasonlatos ahhoz, amit — egyébként 
példájuk — Bourget töltött be az európai irodalomban. A századvég e divatnagysága is túl 
akart lépni elődein — a regényt alkalmazott lélektannak tekintette —, de magyarázó, demon
stráló módszerével még azt a mélységet sem érte el, ahova a klasszikus analízis eljutott. 

Az igazi fordulatot a Nyugat nemzedéke hozta. Különösen a novellisták: főképpen 
közülük kerültek ki a Kosztolányi emlegette Conquistadorok. Kosztolányi, a két Cholnoky, 
Csáth Géza írói ereje javát fordította a lélek titkainak megközelítésére, de a „magyar misz
tikus novellisták" említett seregszemléjén48 felvonulhat Babits, Laczkó Géza, Révész Béla, 
Kaffka Margit, Karinthy Frigyes, Szini Gyula, Szilágyi Géza, Balázs Béla és Nagy Zoltán is. 
S nemsokára megindulnak a nagyobb arányú kísérletek is. A Mária éveit Harsányi Kálmán 
regénye a Kristálynézők követi (1914), 1916-ban megjelenik Babits A gólyakalifá]a, 1918-ban 
Török Gyula Ikrekje, S a húszas évek elején Kosztolányi regényei, Babits új könyve, a Timár 
Virgil fia, és Cholnoky László Tamása jelzik a magyar lélektani regény sikeres útját. 

Hogy valóban új feladatot vállaltak, arról közös gondjaik, közös reményeik vallanak 
legmeggyőzőbben. Kaffka az 1912-ben írt Mária éveivel az első kísérletezők közé tartozik, 
s a járatlan úton még tévetegen halad, de egész nemzedékét jellemzi a magyar lélektani regény 
történetében. Kettős törekvése — lehatolni a lélek mélyére, megismerni az új erőket és törvé
nyeket, s ugyanakkor megőrizni a történelmi szemlélet nélkülözhetetlen igazságát — Har
sányi Kálmánban éppúgy munkál, mint Babitsban és Kosztolányiban. Valamennyien tudják, 
hogy 'lélektani megfigyelésük csak akkor emelkedik túl a kuriózumon, ha jelképpé válik. 
A Kristálynézők lélektani problémája — „hogy az autohipnózis szeszélyes látomásait kormá-
nyozhatókká is fehet tenni és az igazi reális valóság meglátására szorítani" — határeset, utó
pia. De a hős, aki rátette életét, korának a magyar századelőnek nagyon is valóságos típusát 
jelképezi: az „élet álom" filozófiájának hívét, aki álomba menekül az éretlen társadalom közö-

"fnye, korlátoltsága elől. A gólyakalifa nem csak a tudathasadás regénye: lélektani problémája, 
társadalmi érdekűvé emelkedik azzal, hogy a jó és a rossz erkölcsi harcát tükrözi. S emellett 
itt is jellemzi a hőst az álomba menekvés csendes tragédiája. Babits „vágy és valóság, élet és 
álom korában oly jellegzetes, szinte'tudathasadás-szerű szétválását ábrázolja, csak fordítottan: 
a valódi valóságot vallva szépnek s az álmot komornak — de ebben is, mintha mélyebb érte
lem rejlenek: mert valódi, természetes világunk, tehát szép világunk valóban a valóság. 
Csakhogy a századforduló ezt a valóságot nem tudja kiaknázni a maga számára..., kimenekül 
az álom fantázia-világába... Babits Mihály éppen azzal mélyíti tragédiává a kor közhely
szerű kompromisszumát, hogy belé emeli az erkölcsi mozzanatot, s ezzel egyúttal rávilágít 
az álomfilozófia eredendő morális impotenciájára is."49 S Kosztolányi Pacsirtába is lélektani < 
problémára épül: a szülők túlzó szeretete mélyén gyűlölet lappang, mely a véletlen segítségével 
hirtelen kitör, hogy azután újra elsüllyedjen a megszokás, a megalkuvás a hazugság porában. 
De ez a lélskrajz teljesen egybeolvad az élettelen sivár, levegőtlen kisváros pontos, aprólékos 
képével, s. csupán végletes példájává válik a társadalmi tehetetlenségnek. 

Mindez már önmagában is jelzi a szintézis igényét. Pedig más kevésbé látható szálak 
is a kór valóságához kötik a lélektani regény új törekvéseit. Kosztolányi írja idézett elő
szavában: „A kezdet és a vég csomóit sohasem oldották fel, mindig hallucináltak és vizionáltak 
az emberek.. . voltak azonban korok, melyek a két pont közt csak a jelenségeket vették észre, 
azok a korok, melyek a földi élet harmóniájában megfeledkeztek önmagukról.. . a huszadik 
század nagyon misztikus. Miért? Mert boldogtalan, nagyon boldogtalan. A miszticizmus — 

48 Éjfél. • jJk 
49 RÓNAI GYÖRGY: I. m. 299. 
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írja Cousin — az emberi ész kétségbeeséséből folyó cselekedet.. . miben higyjen? Mit valljon? 
Hova fusson? Attól az idegen világtól, melyet nem érthet meg, önmagába fut vissza, a rejtély 
elől a rejtélybe.. .Boldog korokban nincsenek misztikusok."50 A századelő írója tehát nem érzi 
boldognak korát, maga körül nem lát harmóniát. Menekül, de menekülése passzív tiltakozás 
az ellen a világ ellen, melyben az igazi élet álom, melyben a tehetetlenség pora lep be minden 
indulatot. S amelyben a Laszlovszky Máriák tört lélekkel tántorognak a tragédia felé. 

György Bodnár 

MARGIT KAFFKA AND THE PSYCHOLOGICAL NÖVEL 

In Kaffka's second növel Maria évei (Maria's Years), a striking psychological interest 
prevails. At the same time, also in the works of the contemporaries (Kosztolányi, Géza Csáth, 
short stories of the two Cholnokys, Kálmán Harsányi's "A Kristálynéző", Babits's "Gólya
kalifa", Gyula Török's "Ikrek", later, at the beginning of the twenties, Kosztolanyi's novels 
etc.) the physiological problem or experiences of psychological motivation emerge more and 
more frequently. So this is evident by a symptom of the epoch in the formation of which the 
modern psychology, the new recognitions of deep psychology have been playing an important 
role. And as the növel Maria's Years belongs in this respect to the first experiments showing 
the writer's struggle with the inherited form and views of the növel it demonstrates a process 
characterizing the whole historical turning point of the növel. The author attempts to follows 
this process by analysing the növel and outlining similar contemporary efforts. 

50 Éjfél. 6—7. 
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