
TANULMÁNYOK A MAGYAR IMPRESSZIONISTA STÍLUSRÓL 

Szerkesztette Szabó Zoltán. Bukarest 1977. Kriterion K, 179 1. 

Stílusról, stíluselméletről, stíluskorszakokról 
írni manapság, midőn e fogalomkörnek jószerint 
minden eleme bizonytalanná vált, s a kételyből 
születendő új rendnek legfeljebb ha körvonalait 
sejtjük, kétféleképpen lehet: vagy eltökélt naiv
sággal, vagy nem kevésbé eltökélt akribiával. Az 
első álláspont úgy tesz, mintha léteznének még 
egyértelmű és értelmes evidenciák s kimondva-
kimondatíanul végső soron talál vagy teremt is 
magának ilyeneket. Nem feltétlenül magas 
szintűeket, de mindenesetre feltétlenül használ
hatókat; ilyesféléket pl.: az irodalmi stílus a 
pregnáns, s pregnánsan összefüggő nyelvi jegyek 
rendszere; a romantika kedvelte a szélsőséges 
ellentéteket; az impresszionizmus a pillanat 
rögzítésének művészete, stb. stb. A másik állás
pont könnyen mutatja ki, hogy ezek az 
evidenciák szembetűnően túlontúl diszparát 
anyagban és túlontúl diszparát érvényességi 
tartományban mozognak. Mindenekelőtt nem is 
biztos, hogy evidenciák, hiszen még az irodalmi 
és a nem-irodalmi nyelvet, stílust, alkotást sem 
tudjuk egymástól definitive megkülönböztetni: az 
egyik, különösen tetszetős meghatározást például 
azzal támadta kaján bírálója, hogy ezek szerint a 
legpéldaszerűbb műalkotás a telefonkönyv lenne. 
Az egyes korszakokat állítólag elhetároló és jel
lemző jegyekről pedig szó se essék, lévén ezek 
többnyire lélektani, filozófiai, történelmi álta
lánosságok, s a nyelvi kiindulásúak is csak anyag
szerűbbek, de nem bizonyosabbak: a nominális 
stílust például impresszionista jegynek szokták 
tekinteni, de vajon az-e a tudományos prózában 
is? Míg újra nem épül tehát a fogalmak érvényes 
rendje nem maradhatna más hátra, mint hogy 
minden tanulmány eleve közli vagy éppen külön 
tisztázza, milyen értelemben és összefüggésben 
használja saját fogalmait: ami viszont rendkívül 
nehézkes, s nem is feltétlenül célirányos módszer. 

Ez a tanulmánygyűjtemény határozottan az 
első álláspontot követi. A legalapvetőbb fogal
makat - nyelv, irodalom - teljesen természete
seknek veszi és akként kezeli, önnön, szűkebb 
témájában viszont elfogadja a közmegegyezést, 
arra épít; bevallott célja, hogy e közmegegyzést 
bizonyítsa, dokumentálja, néhány ponton pedig 
finomítsa vagy árnyalja. Tárgya az irodalmi stílus, 
annak ismét csak problémátlanul hagyományos 
értelmében, vagyis mint „a stiláris sajátosságok 
nyelvi megjelenési formái"-nak (Szabó Zoltán -

51) valamiféle reprezentatív csoportja illetve egy-
egy irányzatot meghatározó vezértendenciája. S 
lényegében ráhagyatkozik a kormegegyezésre és 
impresszionizmus egészét illető felfogása is. 
Olyan típusú meghatározások, mint „ . . . a 
pillanatnyi hangulatnak és érzéki benyomásnak és 
az ezekből kieredő összképzetegységeknek" a 
stílusa (Szabó Zoltán - 64), „A hangulat ural
kodik" „mindent egyszerre megragadni és 
tükrözni" (Murvai Olga - 116 és 121) világosan 
jelzik, hogy e kötet nem törekszik újragondolni 
az általános felfogást, hanem mintegy csak utalás
szerűén felidézi annak néhány, a nyelvi meg
formálásra éppen vonatkoztatható tételét. Mód
szere vitathatatlanul jogos: egy sokszerzős tanul
mánygyűjtemény különösen jól teszi, ha vala
minő közös alapra támaszkodva kísérel meg újat 
mondani. Még akár áldozatok árán is; hacsak ezek 
nem koncepcionális érdekűek. 

így az olvasó legfeljebb sajnálhatja, de nem 
hibáztathatja, hogy a kötet ott is elzárkózik az 
irányzat már nem tisztán nyelvi, vagy éppen 
nyelvtani szemléletétől, ahol a túllépés lehető
ségét anyaga természetesen kínálja. Vegyük 
például Murvai Olga tanulmányának (Szöveg
szerkezet és stílusforma Kaffka Margit novellái
ban) egyetlen vonatkozását, az igeidők használa
tát Kaffka Margitnál. 

A tanulmány az egyenes beszéd, a függő 
beszéd és a szabad függő beszéd viszonyát és 
funkcióját elemzi. E háromféle stílusformát a 
cselekmény, a szereplő, a helyszín, a reflexió és a 
leírás szerkezeti szegmentumaival állítja korre
lációba, s megállapítja, hogy a szabad függő 
beszéd javarészt az utóbbi kettőben tér vissza, 
még hozzá - miként ezt egy századértékig ki
számított numerikus táblázat és egy grafikusan 
ábrázolt függvény bizonyítja - az egyes szegmen
tumokat ületve közlésformákat legtöbbnyire 
„meredek" (tehát nem igével, kötőszóval, vagy 
névmással indított) váltás választja el-; az el
beszélésekben így jelentékeny hangsúlyt kapnak 
az epizódok, szerző és szereplő között elmosódik 
a határvonal, egészük bizonyos montázsszínezetet 
nyer, prózájuk pedig helyenként már a numerózi-
táshoz közelít. Remek megállapítások; s révükön 
a tanulmány el is jut a kétségkívül központi 
kérdéshez, Kaffka Margit időszemléletéhez, az 
idősíkok nyelvtani egyidejűségéhez az örök jelen
ben, illetve a pillanat teljességében. 
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Itt azonban — élesen fogalmazva: még mindig 
a nyelvtannál — a tanulmány szándokoltan meg
torpan. Elszórt megjegyzéseiből sejteni lehet 
ugyan, hogy a tanulmány szerzője is tudja, itt 
kezdődne az igazi probléma: nem egyszerűen a 
nyelvtani idők, hanem a mulandóság és az öröklét 
feloldásánál a jelenben, amelynek jegyében aztán 
nem egyszerűen vagy nem csak a szegmentumok 
mosódnak össze, hanem maga a formaszándék 
irányul önnönmaga ellen, minden teremtett for
mának egyszersmind az illuzórikusság színezetét 
kölcsönözve. Ha van irodalmi impresszionizmus, 
úgy lényege bizonyára az idő megváltozott él
ménye, felfogása, szerepe — nevezzük ezt lélek
taninak, filozófiainak, poétikainak, de semmi
esetre sem pusztán nyelvtaninak - , s ez formálja 
át a közlésformák és a szegmentumok korábbi 
arányait; innen tekintve a tanulmány csak ugyan
ebben az anyagban mozogva is, biztos többet is 
mondhatott volna annál, amit mond. 

Ha van irodalmi impresszionizmus . . . Termé
szetesen van, - s a kötet természetesen jól teszi, 
hogy ez irányban sem támaszt elvi kételyeket; de 
azért egy árnyalatnyival több aggály, a leíró
dokumentáló igényen túllépő meditáció akár 
hasznosnak is bizonyulhatott volna. A magyar 
impresszionizmus irodalmának létét és mibenlétét 
ületően ugyan soha nem alakult ki olyan nyílt 
vita, mint pl. a szimbolizmus és a szecesszió 
körül, de az egyes, Adyval, Babits-csal, Kosz
tolányival foglalkozó monográfiák és tanulmá
nyok akár kimondatlanul is, mindenesetre 
sokban leszűkítették T. Lovas Rózsa őstanul-
mányainak érvényét; ez a könyv viszont egy
értelműen hozzájuk igazodik, fenntartva 
bizonyos nyelvi és stilisztikai alakzatok vitat
hatatlanul impresszionista jellegének gondolatát: 
vegyük pl. P. Dombi Erzsébet (Színhatások a 
századforduló prózájában) dolgozatát. 

A tanulmány a hagyományos stilisztika 
miniciózus munkájával dolgozza fel a színek 
összes előfordulását 8 novelláskötetben és 2 
regényben; majd századértékre kiszámított 
pontossággal, a legkülönfélébb szempontok 
szerint csoportosítja, így a szerzők szerint, a 
színek variabilitása, a színek korrelációja szerint, 
anyagát még gráfban is ábrázolja ( - amelyből, 
csak első látásra váratlanul, a sárga szín központi 
szerepe tűnik ki - ), azután különféle mellék
csoportosításokat vezet be, a minősített szavak 
anyagát, előtag és utótag nyelvtani és logikai 
viszonyát, a színleírás szintaktikai terjedelmét 
vizsgálja és hierarchizálja, minden esetben a 
szélsőséges variációt, tehát a színesztéziákat, az 

oxymoronokat, ill. az egész mondatra kiterjedő 
színleírást is tekintetbe véve. Apró sajtóhibák (a 
kettes számú táblázatból pl. kimaradtak a 
Justh-ra vonatkozó adatok, holott a kommentár 
szerint azok a legérdekesebbek), éppúgy alig 
érdemelnek említést, mint a besorolások 
bizonyos esetlegességei (miért minősül pl. vizuális 
tónusnak az „éles" és hangulati tónusnak a 
„mérges" zöld?): ilyen típusú tanulmányokban 
ez óhatatlanul előfordul, s nem érinti, hogy az 
adatok tömegének különféle elrendezései valóban 
informatívak; inkább az kérdéses, szabad-e, 
jogos-e nyehi forma és stílusirányzat mechanikus 
megfeleltetésének jegyében minden egyes szín
megnevezést bárminő szűrés és megfontolás 
nélkül az impresszionizmus - vagy a preimpresz-
szionizmus - jegyének tekinteni? 

Hiszen magának a tanulmánynak néhány 
lényeges megállapítása is ellentmond e fel
fogásnak. Czóbel Minkánál, írja például, „a 
konkrét színélmény a valóság belső reflexióival 
egybefonva jelentkezik" (17), ,,Álomvüágát 
absztrahált érzetek uralják, s jóformán kirekesz
tődnek belőle a primer ingerek" (40): ez egy
szerűen tételes ellentéte az impresszionista eszté
tikának. (Talán nem hiábavaló idéznünk itt Ruth 
Moser (L'impressionisme frangais, Genéve-Lille, 
1952.) egyik szerencsés megfogalmazását: 
„Mihelyt a szín nem az érzékekre irányul, 
mihelyt olyan látomásokat teremt, amelyek 
inkább a képzelethez vagy az indulathoz szólnak, 
máris a szürrealizmus, a szimbolizmus vagy az 
expresszionizmus birodalmába jutottunk, még 
akkor is, ha nem változtatjuk meg az impresszio
nizmus technikáját.") S ha már ezek a szín
használatok is bekerültek a tanulmány elem
zésének körébe, úgy feltétlenül ki kellett volna 
tekinteni az eleve impresszionistának tételezett 
szintagmák csoportosításának és szembeállítá
sának módszeréből, és említeni legalább a 
nyilvánvaló topikus eredeteket. Ez itt nem filo
lógiai, hanem értelmezési kérdés: a „fehér" leg
több előfordulását pl. senki nem fogja impresszio
nistának ítélni a „blancheurs éternelles" vagy a 
Fehér mollban írt vers színképzetére gondolva, 
miként a kék szín feltűnő halmozását is - talán 
ha igaz fiziko-lélektani okfejtések helyett -
gyakran jobban indokolja, hogy Novafis „kék 
madara" óta ez a szín a nosztalgiának, a való-
színűtlenségnek, az irrealitásnak az irodalmi 
allegóriája, vagy. jelképe: Ambrus Zoltán novellá
jának, a Pókháló kisasszonynak kék repkénnyel a 
kezükben kéken vigyorgó kék majmai ennek a 
hagyománynak a valóságos tanpéldái. Más esetek-
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ben nem is szükségesek ilyen litteráris kite
kintések, már a kicsit is tágabb szövegösszefüggés 
kizárja az impresszionista olvasatot: Elek Artúr 
novellájának (Jakab, a fatalista) nemhogy egésze 
- egy magányos megszállottság és egy magányos 
meghalás története - távoli az impresszio
nizmustól, de maga az idézett részlet kiáltóan 
eltérő tónusó, dekadensen stilizált, poétizált 
mondatai nem valami pillanatnyi szín-be
nyomást, szín-asszociációt vagy éppen szín
álmot, hanem sokkal inkább durva és naturális 
látványt rögzítenek, az elfulladó lélegzetben el
kékülő test látványát. 

A színek ilymérvű gyakori előfordulása persze 
mindenképpen szignifikáns, s felmérésük persze 
mindenképpen érdekes és hasznos: de e morfo-
logico-matematikai csoportosításoknak és táblá
zatoknak csak nőtt volna a hitelük, ha éppen nem 
numerikus összességre törekszenek, hanem 
tágabb szempontok és fogalmak szerint eleve 
megszűrik anyagukat; az igény realitását egyéb
ként jól jelzi, hogy maga P. Dombi Erzsébet is 
rendszertelenül ugyan, de többször szükségesnek 
érezte, a „szimbolikustól" a „dekoratív jellegig" 
különféle minősítésekkel példáit egymástól szét
választani. 

Igen valószínű persze, hogy ez a tanulmány is 
azért vállalta a gyakran esetlegesnek tűnő meg
nevezések és kategóriák ódiumát, mert - hason
latosan a többihez - e tekintetben ráhagyat
kozott a könyv kétségkívül központi és kétség
kívül legnagyobb igényű munkájára, Szabó 
Zoltán dolgozatára (Impresszionizmus és 
szecesszió a századforduló prózájában). Szabó 
Zoltán régebbi tanulmányaiban is jelezte, miként 
kategorizálja a századforduló stílusperiódusait, 
elképzelését azonban itt fejti ki a legrend
szeresebben. Ezek szerint a magyar impresszio
nizmus nyugatos hulláma előtt, már a 80-as 
évektől számos szerzőnél felmutathatok az 
impresszionista esztétika bizonyos jegyei. E nem 
is annyira koherens, de szívós tendenciát 
preimpresszionizmusnak nevezi, s e cikkének.fő 
célja, hogy felmutassa, miként fonódott össze 
elsősorban a szecesszióval, de valamennyire a 
szimbolizmussal, sőt az expresszionizmussal is. öt 
olyan határterületet jelöl meg, amelyeknél tehát 
preimpresszáonizmus és szecesszió közvetlenül 
érintkeznek egymással. Először a díszítettségre 
törekvést magába foglalva pl. az indázó monda
tokat és a halmozott jelzőket, a „szokatlan, fel
tűnő szókapcsolásokat", s egyáltalán mindent, 
ami a „feltűnő" a „fokozott" és alapvetően 
„hangulati" hatást stilisztikailag kiváltja. Másod

szor a művész-téma gyakori visszatértét, 
amelynek során, ha röviden is, de kitér a korszak 
egyik kulcskérdésére, a költészet megnövekedett 
szerepére a művészeti ágak hierarchiájában. Har
madszor az úgynevezett „természet lirizmust" 
vagyis a természet utáni nosztalgiát, ill. ennek 
visszáját is, a művi primátusát a természetessel 
szemben. Negyedszer illúzió és álom egybe
kever edését, ami az érzeteket „tompította" és 
„tünékennyé", a prózát „meseszerűvé" tette. 
Végül az érzetkultuszt: „Az impresszionizmus és 
a szecesszió legtágabb érintkezési felülete, egybe
eső irányzati sajátossága, — írja, - az érzéki be
nyomások kifejezése". 

Afelől nem lehet kétség, hogy ezek a 
törekvések messzemenőleg jellemezték a század
forduló prózáját, - s ha hozzávesszük a már csak 
a szecesszióra vonatkoztatott hatodikat is, a 
stilizációt ( - a gyakori ismétlések révén elért 
többletsajátosság - ), amelynek megkülön
böztetett jelentőségét és az itten tárgyaltnál 
sokkal összetettebb értelmét Szabó Zoltán 
világosan jelzi is, csak ez alkalommal nyilván nem 
volt alkalma kidolgozni, a tanulmány valóban 
talán az e stíluskorszak összes alaptendenciáját 
említi. S feltétlenül hozzá kell tennünk, hogy 
Szabó Zoltán ezeket a kategóriákat jóval rugal
masabban kezeli, mint saját tanítványai és 
munkatársai, példái azért meggyőzőbbek, mert 
az összetett stílushatások elemzésekor érzéke
nyebben figyel a szavak helyi és történeti érté
kére és a szövegösszefüggésre. 

Koncepciójának egészét megítélni nincs itt 
módunk, ez külön tanulmányt igényel. Az egyes 
tendenciákat illetően is csak annyit jegyeznénk 
meg, hogy a művi kultusza a természetessel szem
ben legfeljebb mint ellentéte hozható össze
függésbe az impresszionista esztétikával. A rend
szer irányát, célját tekintve viszont szívesen 
jeleznénk bizonyos elvi megfontolásokat. 

Általános szinten az tetszik kérdésesnek 
( -ezzel a magam némely korábbi, hasonló típusú^ 
kísérleteinek érvényét is kétségbe vonom - ), 
szükséges-e és érdemes-e egy sem nem jelentős, 
sem nem terjedelmes korszakot túlzottan is szeg
mentálni? - s különösen, ha a benne felmutatott 
irányzatok formateremtő ereje és kifejező eszköz
rendszere, legalábbis az irodalomban, semmiképp 
nem mérhető a határozott és egyedi pregnanciájú 
nagy korszakokéhoz. Szabó Zoltán a különféle 
tendenciák mellérendelő egyenértékűségéből 
indul ki, nem is beszél soha jegyekről vagy voná
sokról, hanem mindig csak irányzatokról, s hatá
rozottan nem tulajdonít egyiknek sem inteeráló 
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vagy akárcsak domináló szerepet: bizonyos nyelv
tani és stilisztikai formulák összefoglalására ezért 
vezeti be a preimpresszionizmus kategóriáját. 
Magam ezzel szemben, s különösen éppen 
ezeknek az állítólagos preimpresszionista prózai 
műveknek a vonatkozásában, szívcsen fenn
tartanám a szecesszió bizonyos integráló jelentő
ségének gondolatát, mert úgy vélem, annak 
poétikai és szemantikai gesztusa domináló erejű 
volt, és még az elemzett jegyek közül is képes 
volt sok mindent magához hasonítani vagy 
magába integrálni. S magának Szabó Zoltánnak 
egyik korábbi tanulmánya is (A szazadvégi 
impresszionizmus stílusformái), bár ugyancsak a 
preimpresszionizmus fogalmának a keretén belül, 
de határozottan elindul a kétféle gesztus meg
különböztetésének irányába. Szemben az e kötet
ben szereplő munkával, mely mindent egységesen 
„kifejezésnek" tekint, („érzéki benyomások 
kifejezése") ez a másik tanulmány világosabban 
jelzi a közvetlen valóság tárgyi megfogalmazásán, 
az objektivitás zavartalan hitén már túllépett 
irodalom igazi konfliktusát: a lényegi külön
bözőséget éppen a megnevezés és a sejtetés, a 
leírás (körülírás) és a kifejezés szándéka között -
és egyes, ebből adódó nyelvi-stilisztikai következ
ményeket - . De mindez, természetesen, még 
vitakérdés; Szabó Zoltán eme tanulmánya 
mindenesetre az egyik lehetséges álláspont tág
horizontú és koherens kifejtését nyújtja. 

(Nem szóltunk a kötet két további tanul
mányáról; ezek azonban nem is állnak az eddig 

elemzettek színvonalán. Brauch Magda munkája 
- A nominális szerkesztésmód Kosztolányi Dezső 
műveiben - nagyon megszenvedte, hogy egy 
bizonyára sokszorosan hosszabb dolgozat 
zsugorított variációja. Huszonhárom oldalon szó 
esik a nominalitásról általában, majd grammatikai 
formáiról, funkcióiról és időbeli eloszlásáról 
Kosztolányi életművében. Példái és kategóriái 
közül némelyek tökéletesen meggyőzőek, má
sok épp annyira esetlegesnek látszanak, -
de valójában ilyen keretek között megítél-
hetetlenek, a dolgozat valóban sokat ígér, de 
ilyen formában nem ad sokat. Túrós Endre 
munkája viszont - A hanghalmozás Áprily Lajos 
verseiben - túl szerény célkitűzésre korlátozódik, 
s nem is nagyon bizonyít többet annál, mint hogy 
Áprily Lajos valóban impresszionista jellegű 
verseket írt, valóban kedvelte az all iterációkat, s 
ezek a különféle hangokra, ül. hangfajtákra 
komponált halmozások valóban támogatták 
lírájának általános impresszionista hatását. 

Terjedelméhez képest szokatlanul hosszan 
írtunk e kötetről, - s ezen belül talán túlságosan 
is a gyenge vagy a vitatható pontokra koncent
rálva- Éppen nem gyengesége okán; hanem mert 
legjobb tanulmányai a stíluskategóriák értelmét 
és a stíluskategóriák használatának módját illető 
lényeges elvi kérdések megfogalmazására nyúj
tottak alkalmat. Ami, végső soron, valójában a 
kötet értékét, komolyságát bizonyítja. 

Pór Péter 

HUMANISTA TÖRTÉNETÍRÓK 

A válogatás, a szöveggondozás és a jegyzetek Kulcsár Péter munkája, Kulcsár Margit közreműködé
sével. Bp. 1977. Szépirodalmi K. 1195 1. (Magyar Remekírók) 

Aligha tévedek, ha azt mondom: nem igen 
volt történelmünknek még egy olyan mozgalmas, 
kétségbeejtő tragédiákban és fölemelő győzel
mekben annyira gazdag korszaka, mint a 
XV—XVI. század. Az pedig aligha véletlen, hogy 
ezt már az akkor élők is fölismerték és föl
ismerésüket írásban meg is fogalmazták. így 
azután olyan gazdag emlékanyag birtokába jut
tatták utódaikat, amely - ha csak töredékeiben is 
- közkinccsé válva bőséges forrása lehet 
eszmélkedő gondolatoknak. A „miért? " és „mi 
lett volna, h a ? " szükségképpen fölvetődik 
minden kor gondolkodó emberében - , még ha 
vallja is Kulcsár Péterrel, hogy „ez a történet
tudomány mai állása szerint tudománytalan 

kérdésföltevés". Ügy hiszem, minden történeti 
munka megszületésekor ott bábáskodik mind a 
két kérdés, és e munkák olvasóiban megint csak 
életre támad lépten-nyomon. Végső soron ez a 
vaskos kötet is ennek köszönheti a létrejöttét. 

Már régóta szükség volt rá. Erről főként akkor 
győződhetünk meg, ha az igénytelen külső mögé 
pillantunk. A kötet fő érdeme az, hogy jórészt 
olyan műveknek szemelvényes vagy teljes 
fordítását adja a kezünkbe, amelyek még egy
általán nem voltak magyar nyelven olvashatók. 
Mivel addigra, mire kommendáló szavaink meg
jelennek, a kötet már ismét a „hiánycikkek" 
listáján lesz, legalább e rövid felsorolásból hadd 
értesüljön az olvasó, mi minden lapul itt meg, 
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