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KAFFKA MARGIT KISREGÉNYEI 

Kaffka Margit három közepes terjedelmű írása közel áll a kisregény műfajához. Mindhárom 
a háborús évek terméke.1 Ez a korszak Kaffka Margit pályáján az impresszionista-lélektani 
kísérletek lezárásának és túlhaladásának ideje. Ekkor írja meg az Állomások második, végleges 
változatát, amelyben leplezetlenül vállalja a korrajz feladatát és a századelő irodalmi, művészeti 
politikai kezdeményezéseinek majdnem esszészerű elemzését. Ekkor fedezi fel a publicisztika 
lehetőségeit, s cikkeiben, glosszáiban végigköveti azt a gondolatmenetet, amely a háborús 
nyomorúság jelenségeiből indul ki, s a szocializmus problémáinak felvetéséhez vezet. így 
világa és világképe egyaránt átalakul. Már novelláiban megfigyelhettük,2 hogy az új élettájak 
— a háborús nyomor, a szegényvilág — felfedezése együtt járt egy keményebb realizmus ki
munkálásával. S Kaffka ez idő tájt lírájában is túlhalad a zaklatott érzéseken és formákon, 
s egy harmonikusabb verstípusban igyekszik megteremteni a szintézist. A Lírai jegyzetek egy 
évről, a Két nyár és a Hangyaboly pontosan illeszkedik ehhez a sok eredőjű fejlődéshez, s az 
életmű rendszerén belül külön összefüggést jelez. 

1. 

A Lírai jegyzetek egy évről (1915) és a Két nyár (1916) rokonsága nyilvánvaló. Kaffka is 
hangsúlyozza ezt, amikor egy kötetben adja ki őket. A kötetbeli kapcsolatnak itt jelentősége 
van: Radnóti szerint Kaffka, akinek verses és novellás könyvei a szó rossz értelmében gyűjte
mények, a Két nyár című kötetben valóban könyvet komponált.3 A két kisregény feltűnő össze
tartozását a közös ihlető élmény, a háború magyarázza. 

A Lírai jegyzetek nyersen, közvetlenül rögzíti az élményt. Hőse maga az író és a háború. 
Cselekménye minden háborús idő szokványos történetét idézi: a férj bevonul, az asszony retteg, 
várja a leveleket, kétségbeesik és reménykedik, ismeretlen városokba vonatozik, ha híre jön, 
hogy társát egy-két hétre a hátországba segítette a sebesülés vagy a betegség, azután búcsúzik 
és újra kezdi a rettegést és a reménykedést. És közben töpreng. S töprengése élővé, feszültté, 
mozgóvá teszi a szokványos cselekményt és a regényietlen jegyzetformát, s egyéniséggé avatja 
a plasztikusan meg sem jelenő hőst. 

Mert ez a töprengés a háború eredendő és megalkuvástalan gyűlöletére vall. Kaffka egy 
itáliai utazás brutálisan félbeszakított idillje után találkozik az itthoni hagymázos lelkesedés
sel. S hirtelen kürölfogja a „csupa szurony, uniformis, tilalom"-viIág. Egyéni életébe beleront 

1 Mindhármat a Nyugat közölte: a Lírai jegyzetek egy évről-t 1915-ben (II. 1055—1074.); 
a Két nyár-t 1916-ban (I. 193-216., 265-293.); a Hangyaboly-t 1917-ben (1.14-28., 164-173., 
291—303., 364-377., 467-493., 546-562.) 

2 Vö. BODNÁR György: A novellista Kaffka Margit. ItK 1970. 178—193. 
3 RADNÓTI MIKLÓS: Kaffka Margit művészi fejlődése. Szeged, 1934. 79. 
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valami érthetetlen, mitikus erő: élettársától elszakítják; úgy érzi, minden szuronyt joguk van 
testébe ütni, magyarázat nélkül; vonatját lekapcsolhatják, elállhatják az útját; kényszerű 
hazárdjátékossá züllesztik, aki a véletlentől kénytelen remélni egyéni boldogsága visszanyeré
sét, társa életét. Az életberendezkedés objektív voltában meginog a hite. A polgári élet szabad 
kontrollja egyszerre megszűnt, írja, de hamarosan kiderül, hogy mélyebben sejti a baj gyökerét: 
„Mostantól minden vak véletlenek kezébe tétetett. . . elvesztettük a valószínűség mértékét, 
hogy mennyi lehetséges, mi történhet még, ha már ez megtörténhetett. . . Zaklatott idegeim 
ernyedten ejtették el az okság szálait, minden megzilálódott a fejemben."4 Tehát hirtelen 
megvilágosodik előtte, hogy a „rendes" élet fikció volt, hallgatólagos megegyezésre épült, s 
most, íme, a semmibe zuhant. Kétségbeesett érzés lepi meg, mintha az utána következő nem
zedék egzisztencializmusának komor világképével találná magát szemközt. Felismerésének 
logikája az egyéni létben mutatja a fogható és megőrizhető valóságot. S e logika hajtóerejét 
még egyéb tapasztalások is fokozzák. Kénytelen tudomásul venni, hogy a világszörnyűség 
az emberiség bűne. A háború azt bizonyította számára, hogy az ember „szegény vak á l l a t . . . , 
függő és gondolattalan csodalény, rászedhető néhány frázis kolompszavával, megrészegíthető 
egy tarka és cifra figurával, amit mellére tűzhet és jár vele, mint a gyerek. Ki kíváncsi tettei, 
szavai, szenvedelmei és szenvedései okára, értelmére ma? Szavakat tudnak feleletül, pukkanó 
és üres szókat, zavarba jönnek, elfordulnak csodálkozva és rosszalóan. Én vagyok-e őrült, 
hogy nem érthetem őket; Ma biztosan látom: nem! Ketten vitatkoznak, egyik nem győzi 
érvvel — akkor arculüti az ellenfelét... Ez ők! S ami ma van, hozzájuk illő, rájuk hasonlít, 
bírják, élik, játszódnak vele és benne; s feledni tudják kurta időn. Rászolgáltak, nem jobbak 
nála, törvénye törvényük." Keserűen idézi az időt, amikor komoly ügyeinek tekintette kacér 
önáltatásaikat: „Kultúra, humanitások, szépségek ! Most lerántódott a lepel s alatta vigyorog 
a vérivó, parázna állat." Az utcán riadtan fordul el a „sok, buta, gondolattalan, állati mosoly
tól". Az élet vegetatív örömeinek pusztíthatatlansága sem vigasztalja; sőt mélyíti keserűségét: 
mire való a szerelem, hogy lehessenek húsz év múlva is egymást pusztító milliók? Fájdalmas 
mosollyal bogozza a különös dialektika szálait: járvány az egész, ragad, mint szent Vitus őr
jöngő tánca, s bár mindig volt, elképzelhető, hogy valamikor ne legyen majd, mint némely le
küzdött járványok vagy más, a brutalitásban és esztelenségben rokon emberi szokások, a 
kerékbetörés, a keresztrefeszítés, melyek mind ösztönösek és önkényesek is voltak egyszerre, 
„ösztön és önkény; emberi kiváltság s e kettő együttese; ebben szörnyűbb a magafajtát nem 
bántó állatnál — de ezért szabad reménykedni is." De az akasztófahumor derűjét azonnal el
nyomja a kétségbeesés: „I r tózatos . . . nincs bennem egy hajszálnyi szánalom. Nem szabad 
így néznem őket, kik alakra hozzám hasonlók! El közülük a magányba — nincs jogom így 
elfogadni tőlük még ezt sem, e kétes szórakozást, a düh erejét, mely összefogja lelkemet az 
őrület ellen." Tehát megint csak az egyéni lét látszik egyetlen kapaszkodónak. Egy dolgot 
tudott bizonyosan, hogy „az énnek, a legbecsesebbnek" nem árt a világ betegsége. „Csak 
a magadé maradni!" — írja fel magának a maradék törvényt. De az én valóban olyan erős-e? 
Hiszen, mikor csak a szomszédos országokat gyötörte a háború, milyen derűs közönnyel futot
ta végig maga is az újságok címeit? Milyen szépnek látta a világot, ha végre megérkezett az el
késett frontlevél? S kénytelen bevallani: amikor a kórház biztonságában tudta társát, távoli 
fogalmakká váltak számára a hadállások, s képtelen volt átérezni a tudósítók sivár szavai 
mögött a vért, a rettegést, anyák könnyeit, feleségek jaját. „Elfárasztott a részvét, vagy meg
rontott az öröm."5 

A Lírai jegyzetek tehát az érzékeny individuum és a legszörnyűbb arcát megmutató társa
dalom találkozását vetíti elénk. Feszült, felkavaró találkozás ez. A társadalom aligha avatkozik 

4 Két nyár. Bp. 1916. 72., 76. 
M.m. 79., 94-98 . 
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be nyíltabban és brutálisabban az egyének nagy számának életébe, mint a háború révén. Az 
individuum fokozott maga-féltése tehát érthető. De talán a társadalom életének ezen a terüle
tén a legkilátástalanabb az individualizmus küzdelme — akár a dolgok megértéséért, akár 
a megoldásért. A körülhatárolt és védhető egyéni lét álom, az értelmetlen világesemények 
továbbgördülése mitikus erőt sejtet és tehetetlen bénaságba taszít. Az individuum szava tehát 
csak tiltakozás lehet. Igaz, bizonyos körülmények között ez is változást elindító, anyagi erővé 
válhat, de csak ha bekapcsolódhat a társadalmi energiák áramkörébe. Ekkor viszont már a kül
világ is biztat valamivel, az egyénnek nem önnön léte az egyetlen menedéke. 

Kaffka a Lírai jegyzetekben becsületesen végigkövette az individualista háborúellenesség 
gondolatmenetét. Nem vonzotta a hangos kor áldozatának érzelmes póza. Amikor felismerte, 
hogy „elfáraszthatja a részvét vagy megronthatja az öröm" és kétségbeesése a langyos önzésbe 
taszíthatja, már egy új magatartás megsejtését is jelezte. Ez egyelőre csak a maga igazságának 
bátor, kockázatot vállaló hirdetésében mutatkozott meg. Tüntető szimpátiával ír az „ellenség
ről". Felidézi férje orosz barátját s szeretettel nézi az orosz hadifoglyokat: „Orosz foglyokat 
láttam, párosával mentek munkára, ásóval, gereblyével a vállukon, csevegtek vidáman, egy
szerű szemük kék mosolyával rám néztek s a tág világra — frissen mint a tavaszi é g . . . Milyen 
szép ez! A szívem feldobog érettük, egyszerű hymnusok csendülnek bennem. Milyen jó, hogy 
ezek mindnyájan haza fognak kerülni téres földjeikre . . . Az ő vérük nem száll ránk és ma
radékainkra."6 Szinte önmegvető őszinteséggel írja le azt a félelmet, amely arra kényszerí
tette, hogy elégesse horvát írónőismerősének ajándékkönyvét. Tudjuk: műveiben később nem
csak ezeken a pontokon törte át önnön határait az én tiltakozása. A Lírai jegyzetekben azonban 
még a tehetetlen tiltakozás hangja uralkodik. 

• 

2. 

A Két nyárt még ugyanez a tehetetlen kétségbeesés szüli. Voltaképpen a Lírai jegyzetek 
szubjektív töprengésének gondolatmenetét vázolja fel újra — csak az objektív korrajz stílusá
ban. A szenvedélyes kommentárok helyét elfoglalja a leírás: „A kávéházak zsúfolva voltak: 
mindenki látnók és stratéga volt"; pontos értesülések kerengtek a háború befejezésének idő
pontjáról; rémhírek születtek és az emberek ret'tegtek a rémhírterjesztés vádjától; kihamvadt-
nak vélt, elgyepesedett, gondokrágta vagy unalomba fúlt érzések újultak meg; az első sebesül
teket töméntelen cigarettával árasztották el; azután, az első tél derekán elfogytak az érdekes
ségek s már csak az újságírók sajtoltak magukból háborús anekdotákat; a szabadságolt tisztek 
lassanként már nem nézték megbotránkozva a pesti színházak, kabarék plakátjait, hanem 
maguk is szomjasan estek neki minden szórakozásnak; a kórházakban megritkult az Önkéntes 
ápolónők sora; már nem dobbantak meg a szívek, ha a rikkancs „rendkívüli kiadást" ordított 
s a „hősi halál" rovat külön klisét kapott a nyomdákban; az emberek mukkanás nélkül ették 
a kukoricakenyeret; az élet visszacsordogált a köznapok csatornáiba, az intézményes emberir
tásnak már rég nem volt szüksége az utcára, a kedélyek izgult részvételére — pontosan és 
tökéletes bürokratikus rendben, szervezve, szabályosan és korlátlanul haladt őrületes útján.7 

Valóban fegyelmezett leírás ez, majdnem szenvtelen. De indulatot fed. Ez tör felszínre egyetlen 
egyszer, a kisregény záró soraiban: „Sietett a hely felé, hol a lét fölös és meleg terheit, gőzölgő 
piciny testgom oly okát raknak le jajban és vérlucsokban . . . Hogy húsz és száz és ezer év múlva 
is még több élő hordozhassa életét, valamivel mindig több, mint ahányat a legszörnyűbb fegy
verekkel, ezerszeres vérengzéssel éveken át ki tudnak irtani maguk közül, egymás közü l . . . 
Rendje szerint a töméntelen, szörnyűséges köpünek, melyből ha ízlel-e valaha mézet egy ös-

8 L m . 97. 
7 1 . m. 36-37. , 39-40. , 51-52. , 55-56. 
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meretlen gazda? Soha senki ezt nem sejtheti a kasban, melyet önmagából megérteni nem lehet, 
sem fölsegíteni — soha megváltani; s mely mindenestül tán még csak nem is örök."8 A háborús 
külvilág látványa tehát éppolyan kétségbeesésbe taszítja, mint egyéni fájdalma. Újra eljut 
a gondolathoz: az emberiség örök újrateremtődése is a pusztító erők regenerációját jelenti. 
De túl is lép rajta, és felsötétlik előtte a legvégső lehetőség, az emberiség végpusztulásának képe 
is. Igaz: Kaffka maga sem tagadja e sötét ítélet hangulati eredetét, s ezzel jelzi, hogy a háborús 
emberiség gondjának orvoslását sem a végső kérdések feszegetésétől reméli. De, úgy látszik, 
nemcsak a „végső reményt" vesztette el. „Játékaik játékaim voltak, kacér önáltatásaik komoly 
ügyeim" — írja a Lírai jegyzetekben a becsapottak méltatlankodásával. Az emberiséget nem 
lehet se megváltani, se fölsegíteni — mondja ki a következtetést a Két nyárban, A szociális 
mozgalmak reményeire utal itt. S hitének megingása e téren már nagyobb veszteség, hiszen 
a valódi és lehetséges megoldás útjáról fordítja vissza. Szemében a háború szörnyű kollekti-
vuma, a tömegek kezdeti lelkesedése a társadalmi küzdelmet kompromittálta. íme a Glosszák, 
az Asszonyzsúr, az átdolgozott Állomások szkepszisének s a forradalmak közeledtén megindult 
töprengésének egyik forrása, magyarázata. 

Érthető hát, hogy a két kisregény megoldása is azonos. A Két nyár hősnője éppen úgy az 
egyéni lét megóvásától várja a boldogság átmentését, mint a Lírai jegyzetek töprengő szellemű 
embere. Kaffka szándékosan építette fel kisregénye szerkezetét úgy, hogy az egyéni harmónia 
felbomlásának első jele és a háború kitörésének híre találkozik. Az egyszerű lelkű hősnő vála
sza — „Csak kiabáljatok, bolonduljatok, nekem más a bajom!" — így nemcsak a közelebbi 
baj hatásának elsőbbségét jelzi, hanem az egyéni élet fontosságát is a világ dolgaival szemben. 
Történetében mindvégig ellentét sejthető a kicsiny boldogságát féltő asszony fel-felijedése 
és a hangos történelmi események között: „míg elfoglalt, tépelődő lelkére tompán hulltak 
az idegen, egészen külső dolgok hullámai, lehunyta szívét minden elől, ami nem ő volt és saját 
kicsiny, de neki egyetlen élete."9 

De a Két nyár sötét korrajzában már néhány új, markáns részlet hívja fel magára a figyel
met. Például az önkéntes ápolónővé magasztosult úriasszony képe: fehér batisztköpenyes, 
lebegő fejdíszű, szép nő, aki nagy vöröskereszttel a karján és valami titokzatos, de borzasztóan 
sürgős és fontos küldetésben naphosszat autókázik, s aki — ha véletlenül a legjobb fajtából 
való — eltitkolhatatlanul Örül, hogy megtalálta önmagát, mert fel tud kelni hét órakor és nem 
kell már tisztelnie a dolgozó nőket, évtizedek, életek robotoló rabjait.10 A háborút kommentáló 
vélemények között ilyet is bemutat az író: „Nem is árt — mondták némelyek — ha egy kicsit 
megrázkódik alapjában ez a korhadt, büdös rend; ha azok, akik oly disznó biztonságban ültek 
és híztak az aranyaikon, legalább megszeppennek kicsit!" Mindenki azt hitte, hogy a gazdagok 
talán még jobban megszenvedik az idők e rázkódásait — teszi hozzá magyarázatképp az író.11 

S bemutatja a háború ál-egyenlőségét is: a fűszeres sógornőjének fehér jelmeze csakolyan, 
mint a doktorné húgáé, s a szuterén-Iakók egyszerre úgy néznek rá, mint aki magasabb világba 
emelkedett. Erről a hazug demokráciáról lesz még mondanivalója Kaffkának: egyik legerősebb 
elbeszélése, Az első stáció bizonyítja. De a háború motívumától távolodva is hasonló szellemű 
gondolattöredékekre akadunk a Két nyárban. Férfialakjáról megtudjuk, hogy mint minden 
munkás, elméletben legalább szocialista volt.v Érthető hát, hogy „tulajdonjog bálványozásá-
ról" beszél, s lagymatag jelleme is háborog, amikor eszébe jut, milyen nyomorultul keveset 
kap a szép kalapokért ő, aki csinálja. Lázongó felismerésekkel van tele a cselédsorsról való el
mélkedés: „Ennek a kapcsolatnak: úr és cseléd más, elmúlt kor volt igazi levegője: a jobbágyi 
idő és szellem, mikor mindenki szolgált valakit, végsőkben a királyt, az Istent, s a hűség ideálja 

M.m. 68. 
9 Lm. 40. 

10 Lm. 38. 
» L m . 36. 
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magasztos volt és tiszteletet keltő. Ma . . . a cselédnek igaza van, ha csak ellenszenvezni tud 
a gazdájával, kivált nő a nővel; vagy ha közönséges (hisz másra nem nevelték), ha lázadva tűri 
sorsát és nem tiszteli a tulajdont."12 

Új életszemlélet kialakulását jelzik ezek a részletek: Kaffka a háború és az egyén ellentéte 
mellett felfigyel az osztályok ellentétére. Lassanként felismeri, hogy „rettegése, gyásza, áhitása' 
mindenkié, s a „mindenki fájdalma" észrevéteti vele a „mindenki életét". Ez az élet azután 
maga mutatja meg neki önnön törvényeit, maga vezeti el a régóta lappangó és a háború által 
felszínre hozott társadalmi ellentétekhez. 

Feltűnő ez, mert a Lírai jegyzetekben még csak elvétve bukkanunk hasonló jelekre. Kaffka 
feljegyzi ugyan, hogy az olaszok szerint Itáliában nem engednék meg a háborút a szocialisták, 
és megvetően töpreng a háborús keresletre berendezkedő üzletember buzgalmán — „kinek 
gyűjti a pénzét, kinek spekulál, ha a fia el talál esni?" —, de zaklatott tépelődése nem enged 
neki időt a kusza kérdések kibogozására. Pedig a Két nyárban nem áll meg a korrajz osztály
harcos szellemű részleteinél: új társadalomszemlélete mélyebben áthatja regénye anyagát, 
eldönti hősválasztását, formálja világát s a magyar élet új tájára vezeti. 

A Két nyár a nagyvárosi magyar szegénység életét mutatja be. Hősei egy budai bérház pince
lakásának lakói: a férj kalapgyári munkás, az asszony mos, vasal, takarít. Körülöttük cselédek, 
vicinék, utcaseprők és hasonló kisemberek élnek. A házaspár boldog, különösen az asszony, 
Veron. Szinte dédelgeti örömét. Hogyne, hiszen élete maradék élet; hánytvetett szerelmek, 
akaratlan csatangolás után lett azzá, amivé mindig is vágyott: törvényes hitvessé. Észre sem 
veszi hát, hogy férje csak halvány mása álmának: akaratlan, puha ember, kényelmesen tesped 
az ő szeretetében, jól dolgozik, ha úgy hozza a sor, de a munka nem tartozik igazán az élethez, 
csak addig lehet számítani rá, míg tovább nem sodorja valamilyen külső erő. Egyéb örömei 
is szerények: végre sikerült letörlesztenie adósságukat; férje megint állást kapott egy Király 
utcai kalapgyárban; barátnőt talált egy közelben dolgozó cselédlányban; szedett-vedett hol
mikból „török" sarkot varázsol meglepetésként a pincelakás egyik beugrójában s teával ked
veskedik emberének; büszke rá, hogy nem „szolgál", a fűszeres „asszonyomnak" szólítja, s 
hogy a férje iparos, mégha gyárban dolgozik is stb. Cseppet sem csillogó életét vázként tartja 
fenn a munka, amire nem kedv, nem kényszer s nem is valami magasabb cél ösztönzi naphosz-
szat, hanem létezésének természettörvénye. 

S ez a harmónia hirtelen összeomlik: kiderül, hogy férje megcsalja Veront a befogadott 
„barátnővel", körülöttük pedig felforgatja az életet a világháború. Kezdetét veszi tehát az 
a furcsa ostrom, melyben, miközben egyképpen támadói a hősnő lelkének, egymással is küz
denek a külső és belső bajok. 

Elsősorban ez a helyzet teszi Veront társadalmi tulajdonságok hordozójává. Akkor fejezi 
ki karakterisztikusan osztálya természetét, amikor szembekerül a világháborúval. Amikor 
mániákusan csak a „maga baját" érzi és lehunyja szívét minden elől, ami nem az ő „kicsiny, 
de egyetlen élete", nemcsak a szörnnyé vált és érthetetlen külvilág elől menekül: voltaképpen 
meg se képes közelíteni tudatát a történelem, messziről dereng fel előtte, mint a lidérc, egy
szerre távoli és közeli mint a halál. A végtelen idegenség jellemzi azt a viszonyt, mely kény
szerűen kialakul a háború és a proletárasszony világa között. Akárcsak osztálya és a világot 
felosztó imperializmus kapcsolatát. 

Császár Elemér szerint, ha a világháború motívuma elmarad a regényből, „nem éreztük 
volna hiányát".13 A konzervatív esztétikai kánonnak valóban jobban megfelelt volna a passzív 
társadalmi rajz. Császár Elemér, bár a Két nyár mondanivalóját, történetét „közönségesnek" 
tartja, kénytelen elismerni, hogy Kaffkának van ereje a „nem valami rokonszenves környezet-

" I . m . 20. 
13 r. r. Nőírók regényei. BpSzle 1916/168. 475. 
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ben lepergő mesét is bizonyos fokig érdekessé tenni. Az életet ismerve, a valóság apró, de jellem
ző vonásait éles szemmel meglesve plasztikus képet rajzol egy pinceszoba világáról." A kis
regény legérzékenyebb pontját támadja tehát, mely nélkül elveszne Veron magatartásának 
eszmei jelentése és a társadalmi rajz dinamizmusa. 

De nemcsak a történelemmel való találkozás emeli Veron alakját önnön léte fölé: életszem
lélete, gondolkodásmódja is. Nem ítéli el cseléd-barátnőjét, ha apróbb holmikat „eltulajdonít" 
asszonyától, de lelke mélyéig felháborodik, amikor megtudja, hogy nevében hitelben vásárolt 
a fűszeresnél: „egy másik szegényt csapni be, magához hasonló sorsút!" Az „idegen" politika 
frázisait, melyeket elvontságuk tart fenn, fogható, „földközel" fogalmakkal helyettesíti: 
„Haza — szép ünnepélyes szó, néha olvasta az újságban és nem gondolt semmit. De ha ki
mondta életében, beszéd közben — egy kis falu állt a lelke előtt, rajzos, borsodi hegyek koszo
rújában ellapuló fehér folt, erdők, fa — virágos tavaszok, vasárnapi harang, szagos gyalufor-
gács a műhelyben, a kovács lánya . . . És most jön valami borzasztó! Az emberek kiáltanak 
az utcán . . . és a faluk, az olyan faluk határát el fogja lepni a fegyveres katonaság. Majd ta
nyáznak az erdőn, kitörik a fát, a kerítéseket; elhajtják a pásztoroktól az állatot, a jószágot 
a házból. Az asszonyok sírnak és félnek, a hegyek oldalából ágyútorkok ásítanak, a templom 
összedűl, a kazal kigyúl . . . A haza, a hazák . . . mindenkinek van tán faluja !"14 S mikor az ő 
életébe is betör a történelem és neki is el kell búcsúznia férjétől, nem háborog a morális igaz
ságtalanságon. Érzi, hogy a végső kérdések kívül esnek az ő akaratán, tehát arra készül, hogy 
megtegye, ami tőle telhető: hogy csomagot küldhessen a frontra, hogy mindig legyen tartalék
pénze, ha véletlenül kapja a hírt, hogy valamelyik messze városban együtt lehet „vele", s hogy 
itt temethesse el a Farkasréten, a közelében, ha meg kell halnia. Kevesebb szavú ez a lélek, 
mint a Lírai jegyzetekben rokonáé, de nem kevésbé mély, gazdag és nemes. 

S mindamellett Veron szuverén egyéniség. Megannyi tulajdonsága van, mely különössé 
teszi lényét. „Neki az ura, a kutyái, a barátnője mind arra kellett, hogy érezhessen, hogy kiont -
hesse a szívét, legalább apró tettekben, néma, nagy ragaszkodásban" — írja róla Kaffka. Fél
tékenységén, ijedelmein és aggodalmain pedig végig áttetszik a gyermektelen asszony örök 
készenléte, kisebbségi érzése. Az ilyen indulatok azonban sohasem teszik extrémmé alakját: 
együtt áramlanak társadalmi eredetű gondolataival, érzéseivel; túlérzékenysége csak felerősíti 
a háborús külvilág hatását. 

. 
3. 

A Hangyabolyban (1917) látszólag még távolabb húzódik korától: egy zárda életét írja meg, 
amelynek csendes, fülledt levegőjét felkavarja az új főnöknő-választás. 

Az egyházi élet, a vallásos érzület ábrázolása indulásától kezdve foglalkoztatta. Tudjuk, 
hogy érdeklődése személyes élményből fakadt. Nem szívesen emlékszik vissza az Irgalmasok 
szatmári anyaházában eltöltött évekre, de sohasem tud emléküktől szabadulni. A Levelek a 
zárdából csak nyitánya feltörő panaszainak. Idézzük fel elbeszélései közül a Soror Annunciát 
a Kisasszonyt vagy a Csonka regényt, versei sorából pedig a Religiosót, s láthatjuk, hogy az 
emlék újra és újra a klérus vagy az emberellenes szerzetesi élet ellen szítja indulatait. Nagy
számú ujtestamentumi novellája és verse pedig a mítosz „földi" szemléletű megközelítésével 
sejteti, hogy nemcsak személyes élmény, hanem a vallásos gondolkodással szembeforduló 
világnézet is munkál benne. De ne álljunk meg egyházi és vallási tárgyú írásainál: nagy kom
pozícióiban csak a motívum rangján jelenik meg a téma, a távolba vezető összefüggések révén 
mégis többet mondó, mint uralkodó szerepében. A Színek és években a dzsentri világ teljes fel-

14 Két nyár. 34. 
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bomlását azzal igyekszik jelezni az író, hogy a hősnő pap-fivérét a megsemmisülésig züllő 
alakok közé sorolja. Mellette felléptet a regényben egy fiatal, szuggesztív egyéniségű piarista 
pátert is, aki az egyház szellemi vezető szerepét hivatott jelképezni. Akaratlan tanúsága sze
rint nagyon is sekélyes és az élet bajait leplező ez a szellemi élet. Az Állomások lázasan kereső 
fiatal hősei pedig megsejtetik, hogy az egyházak és a vallások szervesen illeszkednek az osz
tályokra épülő társadalomba. A regény cinikus-okos konzervatív újságírója így érvel: „ . . . az 
elégületlenek forronganak, gyűlölni kezdik a kielégített kisebbséget, pártszolidaritásba tömö
rülnek, kivívják jogaikat szépszerrel vagy erővel — . . . igen, helyes! De ki bizonyította be, hogy 
a földi világ csakugyan arra van berendezve, hogy lényei többségét lássa el boldogsággal? Ki
vált, ha a különböző boldogságformákat mesterségesen egy felé tereljük, az anyagi jobblét 
irányába? . . . Nem jobb-e a nélkülöző többségnek, ha jóllakatják a túlvilággal?"15 Ez után logikus, 
hogy Rosztoky Évát, apácanővére közvetítésével, éppen a klérus akarja letéríteni a modern 
művészet és a forradalmi fiatalok útjáról. Lassanként tehát, mintha a radikális francia anti-
klerikalizmus átfogó programjának mása bontakoznék ki Kaffka műveiben. 

A Hangyaboly legfelső rétege ugyanebből az anyagból rakódott le. Először az antiklerikális 
kritikára figyelünk fel benne. Itt Kaffka két eszközhöz folyamodik: felfedi a zárda magasztos 
világának összefonódását a pénzzel és bemutatja a szerzetesi élet egészségtelen fülledtségét. 

A regény legtöbb apácáját a szegénység hajtotta a zárdába. Az egyik fiatal szerzetesnő fel
tűnően nemes gondolkodású és igyekszik az élet törvényeit követni a kislányok nevelésében. 
Előtörténete érthetővé teszi a zárdában szokatlan meleg emberségét: „Egy helybeli kishivatal
nok árvája — testvérnénjével varrodát nyitottak és ő volt a kifutó; ő hordta haza a kész 
munkát és tizennégy éves korában jól ismerte a helyi intelligencia minden kis ügyét, pletyká
ját és meg tudta ítélni a kisvárosi dámák erkölcseit. De nénje, az öreglány elhalt váratlanul és 
a kicsit tudákos csúnya és erényes lányka, »hivatást érzett«, hogy zárdába töltse életét."16 

Azután: két apácajelölt levelét elfogják. A szent hivatásra készülő testvérpár így nyugtatja 
meg nyilvánvalóan aggódó anyját: „Hidd el, drága anyus, hogy te sohasem bírtál volna bennün
ket taníttatni — még csak ellátni sem, amíg elvégezzük a képzőt. Hát még ruházni! És apánk 
mindenért csak téged gyilkolt, bántott aztán, ha egy kicsi ital volt benne; nem, mi azt nem 
bírtuk tovább nézni 1 így egészen ügyesen ki van fundálva; itt elvégezzük ingyen az évfolya
mokat; tandíj, koszt, ruha — semmire sincs gondotok. S mire kész leszünk . . . akkor ill a 
berek, nádak erek — még aznap kinn leszünk nálad . . . Van a zárdának elég pénze, segíthet 
a szegényeken."17 Még a regény ministránsai is ama szegény diákok közül kerülnek ki, akik 
a papi konviktusba szeretnék magukat felvetetni. De, mondhatjuk, ezeknek nincs is igazi, 
benső kapcsolatuk az egyházi hivatással. Kaffka viszont bemutatja, hogy maga az egyház 
intézménye is vétkes az anyagi érdek hajszolásának bűnében. Apácáit a konzervatívok és 
a modernek táborába osztja. A „pártokat" főképpen a zárda anyagi forrásainak megválasztása 
állítja szembe egymással. A régiek a módos jelöltek hozományára és a főúri adományokra 
akarnak továbbra is építeni. Ezért igyekeznek bekényszeríteni a rendbe Gross Helénkét, a 
haldokló főnöknő unokahúgát, akire nagy örökség vár: „Fordítson Isten mindent legjobbra 
az ő végtelen bölcsessége szerint." A modernek szeretnék, ha feleslegessé válnának a pénz
hozományok; akkor a rátermettség és az igazi hivatástudat érvényesülne a kiválasztásban. 
Ezért akarnak magasabb iskolákat szervezni, egészséges, új épületeket építeni, saját rendi 
tanári kart nevelni; így, szerintük, vonzóvá válna a szerzetesi hivatás ama társadalmi osztály 
számára is, amely „elmebeli képzettséget hozhat és némi befolyást, jártasságot, még inkább 
pénzt". Igaza van a modernek „főkortesének"; ezeket a dolgokat nem szokták a zárdában 
így szóval kimondani. De a néma harc annál elkeseredettebb Gross Helénke körül. 

"Állomások. Franklin Társulat. Bp. 1922. 163. 
"Hangyaboly. Bp. 1953. 71. 
» I . t n . 114. 
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Legalább ilyen indulatosan idézi fel Kaffka a zárda beteges, torz, aberráló légkörét. A Han
gyaboly sok növendéke — Diderot apácáihoz hasonlóan — különös hevülésekkel illette vala
melyik fiatal nővért, s a „beöltözöttek" között is kiirthatatlanul tenyészett a torzult érzelem. 
A sötét öreg ház át meg át volt szőve megnevezhetetlen és nyirkosán izgalmas rokonszenvek
kel, a templomból kijövet áruló pillantások estek, a szenteltvíztartó peremén reszkető kezek 
érintették egymást, a véletlen találkozásnak, egy elsuttogott szónak életre kiható jelentősége 
volt. Természetesen szigorú tilalmak próbálták gátolni ezeket a közeledéseket: „A folyosó 
a zárdában az, ami a világban az utca ! — prédikálta a jelöltek főnöke. — Aki szükségtelenül 
és sokat jár a folyosóra, arról tudni lehet, hogy nem ok nélkül teszi; az olyan itt, jól jegyezzétek 
meg, mint akit odakünn utcalánynak neveznek." S a noviciák azon túl szívdobogva és izgalom
mal lopakodtak egy-egy „véletlen találkozóra" s a hét végén buzgón meggyónták bűnüket. 
A zárdában közismert volt, hogy Kunigunda, a régiek táborának egyik reprezentánsa Öreges 
rajongással tekint a modernek fő kortesére, a szép Virginiára: bíbor arccal fogadja, ha közeledik 
feléje, sután bogozgat egy csomót olvasója zsinegére, hogy tudhassa, hol hagyta abba az imát, 
idézgeti a régi szép időket, amikor még együtt imádkozgattak a nagy fa alatt, remegve figyeli, 
hogy az naponta együtt van a többi iskolanővérrel, akik tanultabbak nála. Virginia feszengő, 
türelmetlen restelkedéssel próbálja elhárítani a ráömlő tisztátalan szeretetet, de közben 
— magának se vallva be — hasonló szenvedéllyel veszi körül az Amerikát járt, nagy művelt
ségű Magdolna nővért, akit a haldokló főnökasszony örökébe szánt. A zárdalakók egymás 
közötti szigorú, mesterséges távolsága volt a melegágya e különös és fantasztikus hevülések-
nek — magyarázza Kaffka —, beteges vonzalmaikat a környezet hatása szülte. Éppen ezért 
nem elégszik meg a lelki aberrációk rajzával, bemutatja a szerzetesi világ teljes éíetellenességét. 
A Hangyaboly zárdája dohos, nedves, egészségtelen tüdőbajfészek, minden évben megszedi az 
áldozatát a fiatal nővérek között. Életrendje monoton, az emberi vágyak kiirtására szolgál; 
leckék, munkaórák, gyakorlatok, hitmagyarázat, karban imádkozás, litánia az ájulásig, hideg 
kövön térdeplés — minden nap újra és újra. Ó „ez a szörnyű egyhangúság — sóhajt fel az 
íróból az emlék —, mikor úgyis oly rettentő hosszúak az ifjúság üres napjai, oly súlyos a vára
kozás, oly türelmetlen a vágy az élet után . . . "18 

Érthető hát, hogy a konzervatív kritika felháborodva fogadta a Hangyabolyt. „Az írónő 
ismét szaporította kötetei számát egy regénynek mondott könyvvel — írja róla a Budapesti 
Szemle. — Ez már nem irodalom, hanem pornográfia."19 A Magyar Kultúra is az író rangjától 
igyekszik megfosztani Kaffka Margitot: „Nem regény ez, hanem valóságos pamflet, az irodal
miság álcájába bújt támadó irat az apácazárdák ellen. . . .Ezt a pamfletet is nyugodtan ki
tessékelhetjük a regényirodalomból."20 Andor József, a katolikus Élet szerkesztője így vezeti 
be kritikáját: „Kaffka Margittal röviden és udvariatlanul végzünk."21 S rafinált torzításnak 
minősíti a regény zárdaképét — szemben az Állomások „zsidó világának" rajzával, melyet 
rafinált kendőzésnek tekint. Mindkettőben a Nyugat programjának és a kozmopolitizmusnak 
a hatását kárhoztatja. 

A Hangyaboly valóban félretolhatóbb, erőtlenebb lenne, ha csupán éles szavú antiklerikális 
irat. De nagyobb igény szülte. Zárdája szimbólum, akárcsak „regénytrilógiájában" a női sors. 
De még ezzel sem jelöltük meg igazi értékét. Mert tegyük fel, hogy két pártja, főnökválasztási 
küzdelme a századelő magyar forradalmi mozgalmát jelképezi, s ugyanígy a Gross Helénke 
vagyona körül folyó praktikában a gazdasági élet történelmi változását kell látnunk. így is 
értékes mondanivalót közvetítene a könyv, de elvont vagy éppen didaktikus módon. Csakhogy 
Kaffka zárdája önálló eleven világ: belső logikája szerint épül fel, plasztikusan kidolgozott 

1 8 I .m. 17. 
19 s.: Nőíró nőkről. BpSzle 1917/170. 466. 
20VÁRDA1 Béla: Kaffka Margit: Hangyaboly. Magyar Kultúra 1917. 516. 
» a . j . : Modern könyvek. Élet 1917. L 468. 
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alakjai — amilyen például Virginia és Kunigunda — önnön törvényeiket követik regénybeli 
írtjukon. S ugyanakkor mindvégig érezzük, hogy a zárdai élet belső izgalmai nagyobb áram
körbe kapcsolódnak. Nemcsak eszmeileg fontos ez: ha a zárda képe csak önmagáért születik 
meg, akkor részlettanulmány marad vagy extrém izgalmat nyújt. 

A Hangyaboly zárdája nem „példázza" a magyar közéletet, hanem, mint az egészből ki
nagyított szerves rész, mutatja annak természetét. Kaffka egyszerre több aspektusból figyeli 
a hangyaboly nyüzsgését, a modernek és régiek harcát: mint egyházi mozgalmat, mint szim
bólumot és mint az elmaradott magyar társadalom részét, melyben a „világi" kapcsolatok rej
tettebbek. Ábrázolásmódja így — mondhatnánk — „többszólamú". 

A „rész és az egész" kapcsolatára könnyen rátalál. Bemutatja, hogy a régi zárda egy letűnt 
világ igényeit szolgálta: „Ez az internátus hajdan, az én időmben igazi nevelőintézet voit 
bizony; tízéves fraccok tanultak itt strimfíit kötni meg Kreitzmaschnit ölteni és nem volt 
annyi sok csiricsári tudomány, elemi, polgári, jó, hogy még gimnáziumot nem csinálnak már 
itt is." Ugyancsak az ő szavaiból derül ki, hogy az egész konzervativizmus nagyon is világi 
maradiságot jelent: „Istennek kedvesek az együgyű szívek, isten nem parancsolta nekünk 
a hivalkodó világi tudományt, sátán csalétke ez . . . Én, tudja, nem olvasok világi újságokat, 
amiket a zsidók írnak. Én nem értem az ön szavait: intézmény, társadalmi osztály, elmebeli 
képzettség, egészségi viszonyok, kísérleti eszközök; a nyelvem majd beletörik."22 Néhány ökonomiku
sán megválasztott részletben közvetlenül is felvázolja a zárdán kívüli életet. Amikor a zárda 
botrányok középpontjába kerül, a „hitetlen és szabadelvű újság" cikkei miatt tölti el félelem 
az apácákat. A püspöki nyomda viszont ilyenféle közleményekkel igyekszik cáfolni a kerengő 
híreket: „Egy ittas és züllött öltözékű munkásforma egyén" húzta meg éjnek idején a zárda 
csengő-zsinórját. A kisváros „úri társaságának" a tósztjaiban hemzsegnek az uralkodó osztá
lyok demagóg frázisai: „egyesülés, enyhe fészek, igazi mivelődés, nemzeti erkölcs, modern 
szabadosság, vallásos érzület, nemes hevület" stb. 

Ezek a részletek, mint elmosódó perspektíva von alak jelzik, hogy az élet ábrázolt darabja 
tágabb világba illeszkedik. Kaffka sajátos szimbólumteremtő módszere ugyanezt a célt szol
gálja. A két „párt" gazdasági „koncepciója" jelképezheti is az életben végbement fejlődést, 
de arról is meggyőz bennünket, hogy az egyház valóban kénytelen volt igazodni az új kapitalista 
viszonyokhoz. S másrészt: a modernek küzdelmén kétségtelenül áttetszik az általános prog
resszió szelleme — Kaffka leplezetlen szimpátiával veszi körül Virginia és hívei alakját —, de 
azért a zárda valódi körülményei között zajlik le. A regény végén az áttetsző kép eltűnik, s az 
egyház igazi lehetőségei szerint rendeződnek el a dolgok: a konzervatívok győznek, de azért 
átveszik a modernek programjából, amire rákényszerítette őket az élet; Virginia és társai szer
zetesi megadással veszik tudomásul Isten akaratát, de voltaképpen magától omlik össze 
„forradalmuk". Mert talán magasabb iskolákat szervezhetnek, mentesíthetik rendjüket a 
„hozományoktól", egészséges épületeket emelhetnek, melegebben bánhatnak a növendékekkel, 
de legyőzhetik-e a pénz hatalmát s jogaiba helyezhetik-e az élet igazi törvényeit? Igen, ha 
kilépnek önmagukból. De akkor már regényük nem a zárda forradalmáról szól. Mint ahogy 
— távoli asszociációként hadd említsük meg — a kor nagy, egyházi világban élő hőse, Móricz 
Matolcsy Miklósa A fáklyában élete végén felismeri: nem a szeretet váltja meg a világot; s 
haldokolva a természet törvényeire emlékeztet.23 

A regény „többszólamúságát" azonban főképpen az teszi lehetővé, hogy zárdatörténetéhez 
egy leányalak rajza illeszkedik. Király Erzsi az ismert Kaffka-hősnők rokona: lázadó fajta, 
belső és külső küzdelme a nő érzelmi életének szabasagáért éppúgy a korról vall, mint elődei 
tragédiája és győzelme. Kaffka legkínzóbb világnézeti problémáit fejezi ki s így közvetlenül 
jelzi a kapcsolatot a regény és a világháborús évek között. 

22 Hangyaboly. 41. 
a3CZINE Mihály: Móricz Zsigmond útja a forradalmakig. Bp. 1959. 491. 
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Őt is a szegénység hajtotta a zárdai tanítóképzőbe. De valamivel függetlenebb sorstársainál: 
tekintélyes szerelme, egy középkorú képviselő biztosítja a jövőjét. Nyugodt, derűs lélek: nem 
tépelődik rajta, hogy egyelőre nem lehet szerelmesének törvényes hitvese, a zárdai élet nem 
kínozza, inkább mulattatja. A „hangyaboly" harcain kívül áll. De igyekszik felrázni s az egész
séges világba visszavezetni a szép Gerolda nővér egyik kis kábult tisztelőjét: „Vége legyen most 
már rögtön a nyávogásnak, mert olyan pofont kap tőlem, hogy a lakodalmán is eszébe jut. 
Ostoba kölyök ! Magának való ez a marhaság? Kár, hogy okosabbnak hittem ! Ha a kis nővér
nek . . . volna egy csöpp esze, meg becsülete, úgy vágná hátba magát, hogy kijózanodna, nem 
hogy még szítsa a mániáját, hogy itt szenvedésről, meg szenvedélyekről papoljon egy ilyen 
majomnak \"u S kedvvel, energiával veti magát Gross Helénke megszöktetésének szervezésébe, 
egy pillanatig sem töpreng a lehetséges veszélyeken, pedig szerény boldogságát kockáztatja. 
Amikor viszont a zárda élete visszahull a köznapok monotóniájába, érintetlen lélekkel halad 
tovább a maga útján. Nyoma sincs rajta a vesztett párt depressziójának, mégcsak katzenjam-
mert sem érez: nemsokára kezében a diploma s várja az élet. Pedig ez az élet nem ígér neki 
szenzációt: nem lesz ugyan állásgondja, de egyébként csak az iskolai korlátozottságtól szabadul 
meg, amit úgyis időlegesnek tekintett. „Mit fog csinálni Pesten?" — kérdezi egyik magoló 
társnője. „Semmit. Csak úgy megnézem magamnak egy kicsit Pestet" — válaszolja. S körü
lötte éled a tavasz. Ezzel végződik a regény. 

Király Erzsi tehát az Állomások Rosztoky Évájához áll legközelebb a Kaffka-hősnők között. 
A „tükröző élet" híve ő is, amit egyébként meg is vall: „érdekes dolgok mindenütt van
nak, ha az ember csak úgy tudja nézni, s maga nem mászik bele nagyon." Derűje, nyu
galma szkepszist takar, mint Rosztoky Éva rezignációja. Ő maga nem beszél kételyeiről — 
mintha ott folytatná Rosztoky Éva útját, ahol attól elbúcsúztunk, már elsősorban nem 
vallja, hanem gyakorolja eszményét —, de szólnak helyette azok, akik lelki rokonai a regény 
alakjai közül. Kaffka fontosnak tartja a szkeptikus világnézet felvázolását: több, jól kidol
gozott epizódszereplő gondolataival igyekszik kiegészíteni Király Erzsi magatartásának szel
lemi tartalmát. Magdolna, a világot járt, nagytudású apáca, aki „kinti" nagy csalódások után 
lépett a rendbe, nem vállalja a vezérséget s képtelen olyan nagy jelentőséget tulajdonítani a 
modernek ügyének, mint Virginia: „Elvégre nem a személy a fontos. Csakhogy legyen egy név, 
egy fogalom, amelyhez kapcsolhassuk és ráfüggeszthessük az engedelmesség gondolatát, mely 
oly biztosan és olcsón megőrzi a belső szabadságot és nyugalmat. . . "25 Szelényi papa, a me
legszívű természettudós paptanár a megismerés szkeptikus értelmezésével ismerteti meg a lá
nyokat: „Nem igazságról van ám szó a természettudományban, lelkeim ! Igazság — az nincs; 
azaz hogy — a vallásban van. Abban, amit hinnünk adatott Isten kegyelméből A tudomány 
összefüggésekre kíváncsi, úgy ám — új és termékeny összefüggésekre... Az a valami, hogy 
sejt, kislányok, az talán nem létezik a valóságban . . . Az ördögbe, hát miért is létezne — mi 
nyújt nekem vagy Önöknek garanciát?"26 A Kaffka-publicisztika gondolatai ezek. S mi marad 
az eszményekből, amikért olykor életünket áldoznánk? A százéves Martha nővér egész nap ül a 
napon, s, ha megkérdezik — Szeret-e még élni? — mindenkinek így felel: „Az örökkévalóság 
úgyis örök. Minek sietni? Mikor úgy süt még a nap." 

Kaffka Margit jegyzeteiben és az Állomásokban tartalmas utalásokkal bizonyítja, hogy 
ismerte és szerette Anatole France műveit. De ezek nélkül is bizonyos, hogy Szelényi papa 
modellje Coignard abbé. Nemcsak a szkeptikus bölcsesség kapcsolja őket össze, hanem olykor 
érveik is. Coignard abbé sem hisz a törvényekben, csak a józan értelemben, s Istent is Szelényi 
papához hasonlóan magyarázza: „a világ oka gyanánt egy bizonyos értelmet jelölt meg, melyet 

2á Hangyaboly. 54. 
2 5 I .m. 116. 
2 6 1 . m. 135. 
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Istennek nevezett." Anatole France egyszerre látta benne Epikuroszt és Szent Ferencet.27 

S Szelényi papát is a szelíden kételkedő életszeretet függetlenítette a zárda elszánt koncepciói
tól és harcaitól. 

De Coignard abbé Anatole France-nak azt a korszakát jelképezi, amelyet a szkepszis a leg-
sivárabbá tett. Úgy látszik, Kaffka Margit észrevette ezt a riasztó sivárságot, mert míg Coig
nard abbé az elvont elmélkedésben találta meg igazi létformáját, addig az ő Szelényi papája 
a cselekvésnek legalább maradék lehetőségét mindig vállalja: szerényen gondozza kertjét, s 
fáradhatatlanul kutatja és hirdeti az új összefüggéseket. S igaz: Magdolna nővér nem vállalja 
a vezérséget s nem tud lelkesedni Virginia „nagy ügyéért". De maga kér részt az „élet apró 
munkáiból." felismeri, hogy ezek nélkül „valami furcsa és erkölcstelen páthosz veszélye fenye
geti" az embert: „Egy nagy és egész életre szóló belátás, vagy megismerés, vagy undor, vagy 
elhivatás . . . legyen ez nagy és élethosszig való dolog; de csakugyan nem szabad eluralkodni 
engedni csendes hétköznapjainkon! Nem szabad ennek jegyében és ennek közönyével kelni-
feküdni . . . "2S S innen nézve meglátjuk Királyi Erzsi új vonását is, melyet Rosztoky Éva 
szellemi arcán még hiába keresünk. Igaz, hogy nyugalma, derűje szkepszist takar, de nem vállal
ja annak rezignált passzivitását: tevékenyen él, részt vállal ő is az „élet apró munkáiból". 
Rokona tehát a Két nyár Veronjának is, aki elbúcsúztatván frontra induló férjét, munkára, 
apró segítségekre váltja keserűségét. Az utolsó Kaffka-cikkek kétely-oldó, bizakodó szellemét 
idézik mindketten.29 

4. 

A három kisregény stílusa feltűnően egyszerű: dísztelen, tárgyias. Lapjaikon az impresszio
nista színesség, jelzőkultusz, képi megjelenítés végképp a leíró, háttérfestő részletekbe szorul. 
A Két nyár kezdő képe még a Színek és évekre emlékeztet: „Kába kis félmosolyú verőfény ült 
a házfalakon, kopottas félszeg februári tavasz-intelem." Az első háborús tavaszt is hasonló 
képpel idézi fel Kaffka: „Tavaszi nap játszott újra a házfalakon, kopottas, rozsdás; a sikátor
ból kiszabadultak a hangok, eleven gyereksikolyok; az esték megfülledt levegőjében táncolt 
a por, fenn az elhagyott műterem ablaka égett véresen." Ügy látszik, a Hangyaboly elindításá
nál is szüksége van az „állapotrajzra", melyet Horváth János oly jellemzőnek tart a Kaffka
novellákban.30 Ezek tehát valóban tájképek. S jellemző, hogy nem példaképpen idéztük őket: 
több ilyen stílusú részletet aligha találhatnánk a három kisregényben. Nem rak már annyi 
terhet a jelzőkre. Még hasonlathoz is ritkán folyamodik, s akkor se leplezi szándékát: „Mint 
egy jó meleg, dunnás ágyban, úgy fészkelt meg Veron eleven és tevékeny, jó szeretetében" 
— írja a cselédlány-barátnőről. Jellemzőbb most már rá, hogy önmagukkal jeleníti meg a tár
gyakat s legfeljebb enyhe expresszív jelleget ad nekik: ,,a pléh kegyetlenül visszacsillog belül
ről" — idézi fel a pillanatot, amikor a frontlevelet váró asszony reménykedve néz a levél
szekrényre. 

De hiába keressük a szecessziós „nyelvújítás" termékeit is. Csupán az aprós jelző és néhány 
szóösszetétel (nyűgöktől megkönnyebbülés, sorsunktól eltávolodás) emlékeztet már a kifejezés 
görcsös igyekezetére. 

Kaffka új stílusa tehát eszköztelenebb, de eszközei legalább is ritkultak. S a megmaradtak 
kicserélődtek. A Két nyárban megjelennek a kor magyar nyelvének a slangjai: cárt, stájgerol, 
lijerál, szekál, blamálja magát; az adósság levan — magyarázza az író Veron boldogságát; nem 

27 A gazdag Anatole Francé-irodalomból különösen Kolozsvári Grandpierre Emil elemzi 
Coignard abbé alakját ebben a szellemben. Utazás a valóság körül. Bp. 1969.481—486. 

28 Hangyaboly. 57. 
29 Vö. BODNÁR György: A publicista Kaffka Margit. Itk 1961. 286-299. 
30 HORVÁTH János: Négy kötet novella. BpSzIe 1911. 145. 
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létezik — mondja a pék a háborús rémhírekre. Kaffka a jellemzés szolgálatába állítja és tuda
tosan alkalmazza ezt a nyelvi réteget. Egy helyen így ír Veronról, amikor az apróbb ajándéko
kat kap barátnőjétől: „Milyen gavalléros vagy t e ! — ismételgette a tetszős szót." Feltűnően 
kedveli a stílusimitációt. A Hangyaboly apácáit kenetes nyelven beszélteti; pontosan vissza
adja az önképzőköri bírálatok „nagyos" frázisait és naiv közhelyeit; a Lírai jegyzetek egyik rész
letét parasztemberekkel adatja elő egyes szám első személyben stb. 

Egyszerűsödik, keményebbé válik regényformája is. A Lírai jegyzetekben félretesz minden 
technikai fogást; úgy jegyzi le fájdalmait és tépeíődéseit, ahogy azok legkönnyebben megköze
líthetők. Egyes szám első személye valódi egyes szám első személy. A jelen időt nem erőlteti, 
tehát elkerüli a lelki tartalmak egyidejű kifejezésének dilemmáját is. Igaz, hogy ezzel lemond 
az emlékfelidézés folyamatának ábrázolásáról, de el tudja hitetni, hogy erős fájdalma teljesen 
betölti s egyetlen irányba fordítja lelkét. Előadásmódja szaggatott, de jól követi a kínok és 
remények hullámzását. A lélek regénye. Éppen ezért érezzük benne idegen testnek a „csicskás" 
Fekete Péter meglehetősen hosszú paraszttörténetét. Először csak arra figyelünk fel, hogy 
a vallomást felváltja az anekdota. De később látjuk, hogy a stílustörés mögött a mondanivaló 
elbizonytalanodása húzódik meg. Fekete Péterek története derűs, de a népszínművek hangu
latát idézi. Talán ellenpontozni akarta vele Kaffka a háború szörnyűségét. Idilljével azonban 
még feledtetni se tudta. 

A másik két kisregényben e formátlan, közvetlen kifejezés szenzációját is nélkülözi. A Két 
nyárban visszatér a XIX. századi realizmus regényformájához: a klasszikus kronológiához iga
zodik, tiszteletben tartja a leírás, a jellemfestés, a párbeszéd határait stb. De ugyanakkor a régi 
regényíró apparátusát láthatatlanná tudja tenni, mert egyetlen célja: egy közelmúltbeli tör
ténet előadása. Voltaképpen a Lírai jegyzetek közvetlenségével találkozunk itt újra, csakhogy 
a belső történés helyét külső események foglalják el. Veron története, közelebbről nézve, ezért 
lazán szerkesztett: valójában egyetlen fejezet az egész kisregény. Kaffka kettéválasztó jelzésé
nek nincs igazi szerepe. A Hangyabolyban pedig a cselekménynek adja vissza régebbi jogait, 
A nyelvi, a lélektani és az esszétől kölcsönzött eszközök után mintha a kalandregény cselek
mény tisztelő módszerét akarná próbára tenni. S ebben is bizonyára ösztönözte Anatole France^ 
akinek a Lúdláb királynőiét méltatói a filozófiai regény és a kalandregény ötvözetének tekintik. 
Kaffka a Hangyabolyban nem azért fordít nagy energiát a cselekménybonyolításra, mert a 
puszta izgalomkeltés útjára tévedt: indulata kívülről szemlélteti vele a zárdai életet, s így 
megnő előtte a látható, tapintható dolgok jelentősége. Aki tudja, mi történik, az azt is tudja, 
mi van a világban, aminek ábrázolására vállalkozik. A mozgás e tekintetben is a valóság leg
határozottabb megnyilatkozása. Ezért folyamodnak a cselekmény eszközéhez az apologéták, 
s ezért nyúl utána reménykedve az a regényíró nemzedék, amely Proust-Joyce forradalma után 
tovább akar haladni. Mindez formailag egyszerűséghez, világossághoz vezet, hiszen a cselek
mény mint látható váz tartja fenn a regény építményét. 

Már a kortársi kritika is felfigyelt rá, hogy Kaffka regényírói stílusa a világháború éveiben 
egyszerűsödött. „Ami modern íróinknál egészen ritka eset, teljesen alkalmazkodó képességet 
ért el a mondanivalóval szemben — írta a Pesti Napló névtelen kritikusa az Állomások meg
jelenése után. — A Két nyár című kisebb regényében az egyszerű alakok egyszerű természeté
nek megfelelően a stílus is végsőkig egyszerűsített, minden fölösleges dísz és kelleténél nagyobb 
izgalom nélkül való."31 Fontos felismerés ez, de nem eléggé mélyreható, Hiszen láttuk: egy
szerűsödés figyelhető meg a Hangyabolyban, sőt a Lírai jegyzetekben is, pedig az utóbbi meglehe
tősen zaklatott lélek szavait rögzíti; s Kaffka korabeli versei is „klasszicizálódnak". 

Közelebb járnak tehát az igazsághoz, akik Kaffka stílusváltozásában mélyebben lezajló 
folyamatot sejtenek. Ezek, különösen a Két nyárral kapcsolatban, a naturalizmus hatására 

31 Pesti Napló 1917/44. 
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hivatkoznak. Az elutasítók és a méltatok egyaránt.32 A konzervatív Magyar Kultúra kritikusa 
szerint Kaffka egész munkássága „tipikus példája annak az alsóbbrendű képességnek, mely 
fürge dokumentumszedő igyekvéssel szimatol az életben, de amit össze tud szedni, abból csak 
kritikátlan pletykatömeg lesz, melyet legföljebb a nemes magyar női lélek szempontjából egye
nesen a renegát gyűlölködést jelentő érzések beleavatkozása alakít, de sohasem igazi művészi 
eszmét hordozó fantázia".33 A katolikus Élet az egész Nyugat-mozgalmat naturalistának 
minősíti: „Kaffka Margitot verista hajlamai vonzották ebbe a körbe s verista bátorsága a dicsé
retek kohójában nem a salaktól tisztult meg, hanem beleragadt a salakba . . . Témájának szép
ségeit és színeit nem a lelkek gyönyörű bensőségében keresi és ta lá l ja . . . hanem a testiség 
állatias ösztöneiben, a nemi brutalitásokban, apró-cseprő emberi szennyekben."34 Hívei viszont 
felismerik, hogy naturalizmusa nem földhözragadt: „Naturalista eszközök a szerszámai — írja 
róla a Világ — de becsületesek és válogatottak. Ingyen, hiába, csak magáért nincsenek epi
zódjai s az emberei szervesen, szinte dramatikusan függnek össze minden mondatával, min
den gesztusával."35 Baránszky Jób pedig azt fejtegeti, hogy naturalista stílusa nyomában mate
rialista világnézet jár. Akik tehát felismerték Kaffka háborús prózájának stílusértékeit, 
voltaképpen csak kiindulópontnak tekinthették a naturalizmus fogalmát, s kénytelenek oly 
mértékben kitágítani, hogy valójában már elszakadtak a fogalom történeti jelentésétől. Ezért 
pontosabban fogalmazunk, ha Kaffka kisregényeit ahhoz az új real izmushoz kapcsoljuk, amely 
a két világháború között a „bénává" lett asszociációs, lélektani vagy lírai regény ellenhatása
képpen jött létre. Aligha túlozunk ezzel a társítással, hiszen Kaffka a maga műveiben és gon
dolatmenetében éppúgy végigjárta az utat a szubjektivizmustól a dolgokig és az új cselekvé
sig, mint az egész század. Persze: ahogy csonka élete lehetővé tette: a sejtések és a kísérletek 
útján. 

György Bodnár 

LES PETITS ROMANS DE MARGIT KAFFKA 

Dans l'oeuvre de Margit Kaffka, il y a trois morceaux qui, d'aprés leur étendue, sönt proches 
du génre des petit romans. Tous les trois sönt les produits des années de guerre. Dans la carriére 
de Margit Kaffka, cetté période est celle de la fin des tentatives impresszionistes. C'est alors 
qu'elle écrit la seconde version definitive de son román intitulé Stations (Állomások), dans 
lequel eile s'engage ouvertement á écrire un tableau de Pépoque et ä analyser, presque sous 
la forme d'un essai, les tentatives littéraires, artistiques et politiques du début du siécle. 
C'est alors qu'elle découvre les possibilités du journalisme et dans ses articles et glosses, eile 
poursuit la succession d'idées qui, partant des phénomenes de la misére causée par la guerre 
méné aux problémes du socialisme. Par suite de tout cela, le monde et la conception du monde 
de Kaffka subit une transformation compléte. On pouvait observer déjá dans ses nouvelles 
(ItK 1970. p. 178—193.) que la découverte de nouvelles régions de vie (le monde de la misére 
de la guerre, des pauvres etc.) entraínait avec eile l'exigence d'un réalisme plus dur. Et 
á cetté période, Kaffka dépasse, mérne dans ses poésies lyriques, les sentiments et les form es 
tourmentés et eile cherche ä créer une synthése dans un type de poésie plus harmonique. 
Ses trois petits romans s'accommodent précisément ä cetté évolution á beaucoup de résultantes. 
Les Notes lyriques sur une année / Lírai jegyzetek egy évről, 1915) et Deux étés (Két nyár, 1916) 
se construisent sur des sujets de guerre: dans le premier, eile fait preuve d'une haine passionnée 
de la guerre, dans le second, eile cherche á représenter la vie des pauvres de Budapest d'une 

32 a. j . : Kaffka Margit: Két nyár. Élet 1916. II. 91.; BltL: Kaffka Margit: Két nyár. Világ. 
1916/155. A harmincas évekből például BÁNHEGYI Jób: Kaffka Margit. Pannonhalmi Szle 
1931-1932. 245. 

33 Dr. VÁRDAI BÉLA: i. m. 
34 a. j . : i. m. 
35 BltL: i. m. 
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maniére objective et avec beaucoup de Sympathie. Dans le troisiéme petit roman, intitulé Four
miliere (Hangyaboly, 1917), Kaffka semble s'éloigner des phénoménes de 1' époque, mais, en 
vérité, eile suit la succession d'idée esquissé ci-dessus. Elle choisit comme lieu un couvent, 
mais les luttes intérieures de ce couvent expriment en mérne temps l'atmosphére d'un monde 
exotique et les problémes actuels de ce monde plus ample dönt le couvent n'est qu'une parcelle 
singuliére. Ses héros les plus importants aussi, tandisqu'ils répondent aux programmes des 
partis de la „Fourmiliére", symbolisent en mérne temps la recherche d'une conduite sociale et 
humaine de Pépoque. — Dans la série des romans de Kaffka, ces trois petits romans marquent 
le mérne changement de style que nous avons déjá cherché á documenter a propos de ses nou-
velles. Nous voyons l'esence de ce changement dans l'exigence d'un réalisme nouveau. Dans 
tous les trois petit romans. Kaffka cherche, d'une maniére quelconque, la spontanéité de l'ex-
pression et évite les solutions trop littéraires. Les Notes lyriques sur une année sönt des notes 
au sens propre du mot: c'est un compte-rendu, écrit á la premiere peronne du singulier, sur les 
événements du début de la guerre et sur les sentiments et les pensées que ces temps confus ont 
provoqués. C'est avant tout par la description objective que le roman Deux étés différe des 
tentatives impressionistes et psychologiques antérieures de Kaffka. Et, dans la Fourmiliere, 
c'est comme si eile voulait se servir des moyens du roman criminel pour exprimer des idées plus 
exigeantes. 
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