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BÉLÁDI MIKLÓS EMLÉKÉNEK 

(A vegytiszta regényről) Ha a magyar szürrealista regény jellegét vagy 
lehetőségeit vizsgáljuk, a szürrealista epika jellegét, lehetőségeit kell szemügyre 
vennünk. A húszas évektől napjainkig sokféle szürrealista szöveget ismerünk, 
de csak elvétve akad közöttük igazi regény, a „regényszerű" szövegek vizsgá-
latakor pedig a tételes besorolást törvényszerűen az óvatosabb leírás váltja 
fel. Aragontól Márquezig, Déry Tibortól Mándy Ivánig a modern prózában 
világosan felismerhetők a szürrealizmus indításai, e stílusirány esetében 
tehát legkevésbé sem következett be „az avantgarde estéje", mégis, néhány 
kivételtől eltekintve, Breton jóslata beteljesedettnek látszik: a regény formában, 
ebben az „alantas műfajban" nem tetőzött a szürrealizmus. Máig sem szü-
letett meg a vegytiszta szürrealista regény. 

De van-e egyáltalán „vegytiszta" regény? A kérdést Bori Imre vetette 
fel, válaszolva az ellenvetésekre. Valóban: a klasszikus realista művekben 
se szeri, se száma a romantikus elemeknek; Jókai olykor Móriczot is megelőzi 
realizmusban; Victor Hugó tárgyleírásai a francia új regény prózakoncep-
cióját előlegezik; Krúdy sok tekintetben modernebb a mai moderneknél. 
A regény sokkal kevertebb bármely más műfajnál, stílusjellegét csupán 
összhangzata alapján határozhatjuk meg. „Vegytiszta" regényt jószerint 
csak a ponyva, a lektűr és a bestseller alagsori műhelyeiben találunk. 

Ha nem az avantgardista kiáltványok napiparancsaira ügyelünk, inkább 
arra, ami irodalmilag hasznosítható felismerés volt bennük, a „gyökértelen" 
avantgarde gyökérelágazásai és gyökérhajtásai is felismerhetőkké válnak. 
Bori Imre szavaival: a szürrealizmus irodalma nem egyszerű illusztrációja 
a kiáltványok meghirdetett elveinek, az elveknek a gyakorlatban bekövetkezett 
módosulásai a fontosak — ennek tényeiből kell kiindulni. 

Anélkül persze, hogy e stílustörténeti fogalom „parttalanítására" tennénk 
kísérletet (ennek veszélyére Bányai János hívta fel a figyelmet), s anélkül, 
hogy — másik végletként — csökkentenénk e stílusirány valóságos ható-
erejét. 

Kis magyar stilisztikájában, A magyar szó költészete c. kézikönyvében 
Szilágyi Ferenc a szürrealizmust „az emberiség ősi formanyelvéhez" tarto-
zónak tekinti, mivel „a népi beszéd és gondolkozás át meg át van szőve vele". 
Ez igaz; csak éppen Breton Nadja vagy Crevel Babylone c. műve olyan alko-
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tás, amelynek nincs köze a népi beszédhez és gondolkozáshoz, így tehát az 
emberiség ősi formanyelvéhez sem; az időtlen-öntudatlan-népi szürrealizmus 
fogalmával nem juthatunk el messzire. Bajomi Lázár Endre kellő nyomatékkal 
hangsúlyozta, hogy nép- és műköltészeti előzményeit sem tagadva meg, a 
szürrealizmus a mi századunk stílusiránya: művészetbölcseleti vonatkozásban 
a világértelmezést is magában foglaló freudi lélekelemzés, az einsteini rela-
tivitáselmélet és a bergsoni filozófia felismerései, művészi szempontból 
pedig az expresszionizmus, a dadaizmus és (Bori Imre figyelmeztetett rá:) 
a szecesszió vívmányai készítették elő. 

(Az azonosítás veszélye) A szürrealizmus a francia írók tudatos fellé-
pésével veszi kezdetét a húszas évek elején, s hatása máig tart. Félrevezető 
tehát a szürrealizmusról mint történetileg lezáródott irányról beszélni. A 
neoavantgarde c. tanulmányában, többrendbeli önhelyesbítései el'enében is, 
Szabolcsi Miklós azt írja, hogy a klasszikus avantgarde mozgalmak „indí-
tásai, eredményei, kifejezőeszközei, új műformái »klasszicizálódtak«, azaz 
részévé váltak a modern realizmusnak", a szürrealizmus pedig csendesen 
kimúlt, első nagy hulláma után „újdonságot már nem hozott — s legfontosabb 
eredményei felszívódtak az irodalom egészébe". Mivel minden fontos iro-
dalmi eredmény felszívódik az irodalom egészébe (máshova nem is igen 
szívódhat fel), ezzel a meghatározással sem jutunk el sehova. Megvizsgálandó 
azonban, hogy az izmusok „indításai, eredményei, kifejezőeszközei, új mű-
formái" a modern realizmus részévé váltak-e, vagy ssm. 

A tündéri realizmustól kezdve egészen a szocialista realizmusig a „rea-
lizmus" százféle jelzős szerkezetét ismerjük, s ez arról tanúskodik, hogy 
stílustörténeti fogalomból fokozatosan mindenes—ahistorikus fogalommá 
vált s nem is mellékesen: az ideológiai minősítés eszközévé is. 

Ezt bizonyította be Szeli István A kritikai realizmus kérdései c. tanul-
mányában. A kritikai realizmus fogalmát — írja — „csak az elméletírók 
találták ki, hogy legyen mihez viszonyítani a szocialista realizmus minő-
ségileg értékesebbnek tartott elméletét és gyakorlatát. . . Lehet-e . . . a 
realizmus külön fajtájáról beszélnünk? Miért nincs akkor ennek alapján 
kritikai romantika vagy kritikai naturalizmus, hisz egy Hugó vagy egy Haupt-
mann is »bírálja a társadalmi viszonyokat« anélkül, hogy kulcsot adna az olvasó 
kezébe a társadalmi problémák nyitjához?" 

A Lukács György által képviselt időtlen realizmus elvének lényege az 
— olvashatjuk a Szeli-tanulmányban —, hogy „a realizmus nem egy adott 
korhoz kötött, s arra a korszakra jellemző művészi stílus, amely a múlt század 
haimincas éveitől a hetvenes évekig hozza létre a maga nagy alkotásait, 
hanem éppúgy, mint ahogy a filozófiában alapvetően két irányzat áll szemben 
egymással, a materializmus és az idealizmus, az irodalom történetét is a 
realizmus és az antirealizmus küzdelme tölti ki, tehát a realizmus öröktől 
fogva létező stílus . . . a művészeti stílusok és a filozófiai irányok efféle azo-
nosítása nyilvánvalóan nem esztétikai érvelésnek szolgál támasztékul. . . 
ez az identifikálás eleve a nem realista irányok világnézetileg is problematikus 
voltát sugalmazza, holott még az ortodoxiának olyan tekintélye, mint Hans 
Koch is kénytelen elismerni, hogy »a filozófiai materializmus egyáltalán 
nem látszik a realista módszer feltétlen világnézeti alapjának, a realizmus 
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és nem realizmus nem látszik a filozófia alapkérdésére adandó materialista 
vagy idealista művészi válasz kényszerű módszerbeli ellenpárjának«." 

(Lólábak és tákolmányok) Az idézett gondolatsort Szeli István a szellem-
történész Thienemann Tivadar marxista logikájú megállapításával zárja: 
„Időben egymás alá rendelt jelenségek nem állíthatók egymás mellé, mint 
egyenrangú végletei egy poláris ellentétnek". Fölösleges ennél több szót 
vesztegetni a metafizikai gyökerű realizmusfelfogásra; Szabolcsi Miklós 
szótévesztései itt válnak nyilvánvalóakká. Az izmusok eredményei felszívód-
tak az irodalom egészébe, kétségtelenül; részévé váltak a modern realizmusnak 
is, tagadhatatlanul; de el nem parttalanítható tény, hogy az avantgarde 
mozgalmak mindenekelőtt mint avantgarde mozgalmak jelentenek új kor-
szakot a művészetek s az irodalom történetében. Nehezen hihető el Szerb 
Antalnak, hogy Joyce Ulyssese blöff volt csupán, s ha az lett volna is, leg-
kevésbé sem volt „realista" blöff. Indításai, kifejezésformái stb. részévé 
váltak a modern realizmusnak — az Ulysses azonban tárgyszerűen is meg-
maradt annak, ami: avantgarde regénynek, s indításai az új avantgarde re-
gényben is felismerhetők, talán világosabban is, mint a modern realista 
regényben. Kafka és Woolf prózája, Cendrars és Kassák poémája, Tzara 
és Michaux költészete, a Finnegans Wake s a Prae szövegfolyama sokféle 
módon skatulyázható, de sem a hagyományos, sem a modern realizmus 
skatulyájába nem fér bele. (Az időtlen realizmus kilátójáról szemlélve a 
mi századunk irodalma véget nem érő „polgári" válságban fuldoklik, a szo-
cialista országok jelentékenyebb írói is nyakig ülnek a dekadenciában, s ezt 
az ellentmondást a marxizáló elméletírók kinyilatkoztatásai nem oldhatják 
fel.) 

Az igazi kérdés persze az, hogy nem a hagyományos realizmus múlt 
századi világképe és eszköztára mondott-e csődöt századunkban; nem a múlt 
századi nagyrealizmus teherbíró képessége roggyant-e meg a századfordu-
lóra — amúgy istenigazából. 

Éberségünket a mindenkori közönségirodalom s a teoretikus színezetű 
propagandairodalom altatgatja el. A modern fejlődés jellemzői és ami hozzá-
járul c. előadásában André Breton már 1922-ben pontos diagnózist állapított 
meg: Rimbaud műve riadó volt csupán, „mert a szakadék azonnal bezárul, 
és a világ ismét visszatér egy századévre gyermeteg tákolmányaihoz és kilógó 
lólábaihoz". 

Válság és regény c. tanulmányában Széli Zsuzsa a tükrözéselméletre 
utalóan higgadt iróniával jegyzi meg: „. . .amennyiben a regény válságáról 
egyáltalán beszélhetünk, annak oka a valóság válságában keresendő". Rim-
baud és Lautréamont riadója óta a modern szellem úttörői a valóság be nem 
záruló óriásszakadékait térképezik fel. Ez jobb tankönyvekben közhelynek 
számít. Az irodalomnak s a művészeteknek általában egyetlenegy mélyen 
válságos állapota ismert: az epigonizmus. 

S ezzel egyúttal azt is jelezni szei ettem volna, hogy a „szürrealista" 
minősítés legkevésbé sem lehet értékmeghatározás. Egy-egy szöveg hatás-
elemeinek vagy gondolati anyagának a minősítése csupán. A konfekcióüzle-
tekben árult szürrealizmus (Szentkuthy szavai) semmivel sem jobb vagy 
különb más készruhaipari terméknél. 
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Érintőleg még csak a következőket. Ha fanyalogva fogadjuk a merőben 
szociológiai és ideológiai besorolásokat („polgári", „harmadikutas", „sze-
gényparaszti"), s hasonlóképpen kedvetlenül a puszta biológiai ténymegálla-
pításokat („az amerikai irodalom nagy öregjei", „a negyedik írónemzedék 
tagja"), nem elégedhetünk meg az egyenes vonalú stílustörténeti besorolá-
sokkal sem. Az irodalom nem politikai eszmék s nem egyedi lelkifinomságok 
összessége, és nem csupán stilisztikai példatár. Esszenciálisabb valami, 
segédfogalmainkkal csak egy-egy aspektusa írható le. A stílusvizsgálat és 
a kifejezésformák leírása ahhoz mégis hozzásegíthet bennünket, hogy egy-
egy müvet vagy jelenséget tágabb iiodalomtörténeti összefüggéseiben is-
merjünk meg. 

(Nagykompozíció és grammatizáltság) Hogy az avantgarde prózában az epi-
kusán leíró, extenzív kifejezésmódot a líraian kifejező, intenzív írásmód váltja 
fel, a valóság korábban szilárdnak hitt értékrendjét pedig az író vagy a re-
gényhős szubjektív, gyakran nem is hierarchizált belső világa, csak látszatra 
tűnik fel egyszerű váltásnak. Látszatra, hiszen az elbeszélés, különösen 
pedig a regény sohasem volt és sohasem is lehetett olyannyira gyökeresen 
megújítható kifejezésforma, mint a líra, egyszerűen azért nem, mert hason-
líthatatlanul tárgyiasabb, nyelvileg is zártabb, „grammatizáltabb" műfaj. 

Laurence Sterne-től James Joyce-ig, Joyce-tól Faulknerig a regény 
megújításának számos kísérletét ismerjük, ám a nagyepika már jelzett nehéz-
kedési ereje folytán még a legelszántabb újítók is kénytelenek voltak sok 
romaneszk elemet alkalmazni műveikben. Sterne nyitotta meg az egyik 
utat a kísérleti próza előtt: kigúnyolta a regényírást, de regényírói eszkö-
zökkel tette ezt. A regényszíntér belsővé változásai, az elbeszélői nézőpont 
elmozdulásai a Tristram Shandy szerzőjénél az irónia eszközei. Az egyik 
út tehát a paródiáé, a regénygroteszké. A másik példát Joyce regénye szol-
gáltatja. Érdekes egyezés, hogy Joyce is parodizál (egy-egy szövegegységen 
belül s a regény egészén belül is), az ő szemlélete is alapvetően szatirikus, 
Joyce azonban a regénynek szinte minden elemét végletesen „szubjektivizálja". 
A regényforma objektív jellegét ez a puszta tény is igazolhatja: megújítói 
törvényszerűen paródiát (is) írnak. A lírában nem tapasztaljuk ugyanezt, 
legföljebb egyes lírai kifejezésformák elejtésére van példa. 

Joyce újítása lényegbe hatolóbb volt, mint bárkié előtte, ám hogy regényt 
írt mégis, nem pedig lírai-groteszk-automatikus stb. szövegfolyamot, fölös-
leges bizonygatni: az Ulysses aprólékosan kidolgozott formarendjéről, gyöt-
relmes műgonddal megalkotott óriáskompozíciójáról terjedelmes tanulmá-
nyokat olvashattunk. 

A regény meghatározó sajátossága a nagykompozíció. A leírás, az ábrá-
zolás, a jelenetezés, a párbeszéd, az eseménysorok elmondása stb. százféle-
képpen variálható, visszájára fordítható vagy teljesen ki is iktatható a szö-
vegből, de ha a közlésegységek komponálásáról és a részkompozíciók egy-
ségbe foglalásáról lemond az író, műve szöveg lesz csupán, nem regény. 

A regény objektív műfaj annyiban is, hogy rejtett vagy világosan tagolt 
formában sok pólusú és szólamú — a hagyományos regény éppúgy, mint 
a modern. Belső lényege szerint tehát sohasem „lineáris", még ha kifejező-
eszközei látszatra ilyenek is. Nincs egyszólamú, egypólusú regény; amit 
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annak tekintünk, vallomás csupán. (Az egyes szám első személyben előadott 
regények a regény romaneszk jellegét oldják fel: ha az író sok szólamú, 
több szólamú regényt ír, az első személyű előadásba akaratlanul is be kell 
csempésznie olyan hangsúlyokat, olyan jelentésbeli árnyalatokat és képzet-
tartalmakat, amelyek máskülönben nem kaphatnának helyet a 'szövegben. 
A következetesen alkalmazott monológ-forma a regény tárgyi hitelét és 
műfaji alapjellegzetességét: jelentéstani polifóniáját kezdi ki.) 

Hogy az igazi regény mindig sok szólamú és sok pólusú, nem vadonatúj 
megállapítás, de csak hosszadalmas magyarázattal igazolható. Ehelyett elég 
talán Cervantes Don Quijotejára, Dickens Örökösök és Tolsztoj Anna Karenina 
c. művére, Proust regényfolyamára, Musil befejezetlen munkájára, vagy 
„monstre"-szövegek helyett prózairodalmunk kimagasló alkotására, Ottlik 
Géza Iskola a határon c. regényére utalnom. 

Ellentétképpen profán példákkal is beérhetjük. A detektív történet ana-
tómiája c. tanulmányában Keszthelyi Tibor argumentumok sorával bizo-
nyította be, hogy nincs detektívregény; a fejezetek jelzése és a szövegterje-
delem téveszt meg bennünket, ha mégis detektívregényről beszélünk; a de-
tektívtörténet „az embert egyetlen aspektusában: cselekvésében bemutató, 
partikuláris ábrázolás", olyan történet, amelynek a szerkezete betűhíven 
követi a varázsmese konstrukcióját: „A varázsmese és a detektívtörténet 
szerkezete egyaránt kétpólusú: feladatra és megoldásra tagolódik". 

Az elmondottakból következik, hogy igen sok regénynek minősített 
epikus művet egyszerűen ki kell rekesztenünk a regény műfajából, mégpedig 
nem műhelyfontoskodás céljából (ahogyan Komlós Aladár mondaná), hanem 
azért, hogy a regény metamorfózisát világosabban lássuk. Ennek részletezése 
azonban már nem ide tartozik. Vizsgáljuk meg ehelyett a regény képléke-
nyebb, nem meghatározóan romaneszk elemeinek szürrealista módosulá-
sait. 

(A szürrealista regény alapformái) Zemplényi Ferenc a korai szürrealista 
regényről írt tanulmányában a szürrealista narratíva sajátosságaként említi 
a regénynek a lírához való közelítését; az allegorikus ábrázolást; az előadás 
oneirikus jellegét; a regényszíntér intenzív belsővé válását; a zeneien moti-
vikus szerkesztésmódot („A zeneiség itt nem szavak, mondatok zsongása, 
hanem szerkesztési elv, tehát nem fonetikai, hanem magasabb szinten, 
elsősorban motivikus szinten érvényesül."); az analógiás módszert; az ún. 
„hallucinációs" módszert („a szereplők tudattartalmainak valóságos cselek-
ménnyé objektiválódásá"-t); az ábrázolás metaforikus jellegét; a merész 
képek felbukkanását; a jelenidejűséget (megszűnik a distancia „elbeszélő 
és elbeszélt tartalom, az elbeszélés ideje és az elbeszélt események ideje 
között") és a stílus retorizáltságát; s felsorolja a szürrealista gondolatrend-
szer kulcsfogalmait is (álom, vágy, szerelem, szabadság, csoda, véletlen). 
Utal ezenkívül az irónia és a fekete humor sajátos funkciójára, s hangsú-
lyozza, hogy a gyerekvilág „különösen fontossá válik . . . a szürrealizmus 
számára". Zemplényi kifejti azt is, hogy „az egész narratíva avantgard jel-
legű megszervezése" különösen súlyos problémaként jelentkezik a szürrea-
lizmus számára, s hogy az automatikus írás elméletére nemigen lehetett 
poétikát építeni. 
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A szürrealista regénynek elvben két alapformáját különböztethetjük 
meg: az egyik a szürrealizmus filozófiáját tükröző fez hagyományos vagy 
eklektikusán avantgard formaelemekből építkezik), a másik a szürrealista 
gondolatrendszert a szürrealista narratíva eszközeivel kifejező regény. Ha 
azonban nem tévesztjük szem elől Zemplényi Ferencnek azt a megállapítá-
sát sem, hogy Breton Nadja c. regénye „nem közvetlenül stílusában szürrea-
lista . . . hanem struktúrája teszi azzá", akkor az intellektualitást előtérbe 
helyező, de lényegében szürrealista formateremtési elvet követő Szentkuthy-
mű, a Prae képviselhetné a harmadik változatot. (Erre az utóbbi lehetőségre 
Bori Imre hívta fel a figyelmet: „azt tartom, hogy egy nagy intellektus »auto-
matikus szövege« ez a hatalmas terjedelmű ->regény«. . .") 

A Prae, avagy regény a regényről c. tanulmányában Béládi Miklós elveti 
az „intellektuális szürrealizmus" lehetőségét, s érveinek logikája kétségte-
lenné teszi, hogy korántsem könnyen megoldható elvi kérdésbe ütköztünk. 
A La Révolution Surréaliste c. folyóirat 1924-ben megjelent első számának 
előszava is arra intett, hogy „A megismerés folyamatával többé semmit sem 
tehetünk, az intelligencia többé nem jöhet számításba, egyedül az álom 
engedi át az embernek a szabadság minden jogát". Miként azonban Kassák 
Lajos is jelezte, ez a cselekvésterv az új mozgalomnak csak első kirándulása 
volt — s ne feledjük azt sem, hogy programbeszéd volt csupán, nem mű-
alkotás. 

Az izmusok története c. könyvében, Ivan Goll mozgalmának bukását 
Kassák azzal indokolta meg, hogy Goll csoportja „a szürrealizmust a realiz-
mus felé igyekezett kiépíteni, tehát legfőbb erőforrását gyengítette, mely 
éppen a szürreálisból ered". Az intellektuális szürrealizmus elve, úgy tűnik 
fel, ugyanezt az utat szélesíti: a fogalom „parttalanításának" veszélye itt a 
legszembeötlőbb. Ha viszont megmaradunk amellett, hogy az irodalmi mű-
vek világában az avantgarde kiáltványtételek alakváltozása, átkristáJyosodása, 
sőt gyökeres korrekciója következik be, Szentkuthy képzettársításos alkotás-
módja és „egyetlen metafora"-eszménye szürrealista indítású alkotásmódnak 
és szürrealista poétikai eszménynek is felfogható. 

A korai szürrealista regény lényegesen egyszerűbb kérdéseket vet fel, 
s élesebb elhatárolásokra ad lehetőséget. Egy szokványos formában megírt 
regény pusztán „kulcsfogalmainak", toposzainak és motívumainak alapján 
aligha minősíthető szürrealistának, illetve csak részben és akkor, ha ezek 
az elemek összefüggő rendszert alkotnak a mű egészében, de még ilyen eset-
ben is helyesebb szürrealista indítású regényről szólnunk. „A tartalmakkal 
korántsem intéztünk el mindent", írta Hermann Broch gyakran idézett 
Joyce-esszéjében, s ugyanő fogalmazta meg a legfontosabb „műfaji" köve-
telményt is: a témának a költőiség funkciójává kell válnia. Nincs vegytiszta 
regény, de csak a narratíva síkján felismerhető szürrealista jegyek lehetnek 
a stílusjelleg meghatározói. 

(Egy elfeledett magyar álomregény) Heltai Jenő Álmokháza c. regénye 1929-
ben jelent meg, és megjelenésének pillanatában feledésbe is merült. Négy 
évtizeddel később, a második kiadás előszavában Gyergyai Albert méltatta 
érdeme szerint — ugyanez a tanulmánya A Nyugat árnyékában c. esszékö-
tetében is megjelent —, az Álmokháza mégsem keltett érdeklődést az iro-

2 



T I T O K F E J T Ő K 453 

dalomtörténészek körében, Heltai többi művének sorsában osztozva, egy-
szerűen jó olvasmányként könyveltetett el. 

1937-ben megjelent első könyvét Gyergyai Albert A mai francia regény-
ről írta. E művében Breton Nadja c. regényét „az új nemzedék egyik leg-
sajátosabb művé"-nek, „az egész szürrealista mozgalom egyik legvonzóbb 
alkotásá"-nak nevezi. 

Gyergyai Albertnak tehát tisztában kellett lennie a Heltai-mű irodalom-
történeti jelentőségével, de hogy csupán az író „legmélyebb, legszebb, leg-
komolyabb" munkájaként jellemezte, hogy csak „pesti", „háborús'', „lélek-
tani" és „lényegében szimbolikus álomregény"-ként méltatta, francia előz-
ményeire pedig célzást sem tett, kissé meglepő. A Heltai-regény 1969-es 
második kiadásának fülszövege azonban tartalmaz egy fontos megállapítást: 
az Álmokházában elmondott történet „szinte szürrealisztikus koncepciójá"-ra 
hívja fel a figyelmünket. (Lehetséges persze, hogy ezt a kísérőszöveget is 
Gyergyai írta.) 

Heltai Jenő két ízben is feledésbe merült regénye szürrealista indítású 
mű. Középponti alakjának, Karmel Péternek egyetlen törekvése az, hogy 
visszataláljon az Ismeretlen Birtokra, Álmokházába, gyermekkori álmainak, 
vágyainak és emlékeinek titkos múzeumába; útján csodák, „objektív vélet-
lenek" kísérik; életében a vágy és a szerelem kiemelt jelentőségű; „az elmondott 
történet" az ő belső világának értékrendjét tükiözi, s ennek következtében 
a regényszíntér belsővé válásának vagyunk a tanúi. A regény egészében 
motivikus—analógiás szerkesztésű. 

Az Álmokháza a szürrealista mozgalom első hulláma után jött létre, s 
francia előképeihez mérten szabályos, klasszicizált regény, mentes a korai 
szürrealista próza túlhajtásaitól, mesterkélten poetizált nyelvének horda-
lékától. 

Elbeszélőmódjának leírása yálaszt adhat a további kérdésekre is. Heltai 
Jenő nem csupán a téma szintjén kapcsolódik az új irányhoz; témája bizo-
nyos mértékig a költőiség funkciójává vált. Karmel Péter látomásai és hallu-
cinációi valóságos cselekménnyé alakulnak át a műben, a történet szürrealista 
felfogásmód szerint bontakozik ki (csodák, véletlenek, álomleírások), a kaoti-
kus külvilág Karmel leplezetlenül feltáruló, belső, „szürreális" világába 
áramlik, s üz ő álmainak és a valóságnak, az ő látomásainak s a tárgyi világ-
nak az eggyéolvadása következtében — formailag pedig: a motivikus meg-
felelések és a jelképek rendszert alkotó jellege folytán — megképződik a 
regény metaforikus síkja. 

A Heltai-regény kiszámított tudatossággal megalkotott kompozíciója, 
geometrizáltan szabályos motívumrendszere ellenére sem hat mesterkéltnek. 
Az Álmokháza, Virginia Woolf Orlandójához hasonlóan „a személyiség 
önmegismerésének" a regénye (Zemplényi Ferenc), s Breton Nadja c. művére 
emlékeztetőn az álom regénye is. Heltai művében is „egy ember álmodja 
életét és éli álmait" (Marcel Raymond). Prousti detektívregénynek is nevez-
hetnénk, egy nagy nyomozás történetének, amelyben az események szálai 
nem egy rejtély, nem csupán egy feladat megoldása köré szövődnek; Karmel 
Péter egész élete, létének minden, belsőleg fontos mozzanata rejtély, titok 
és megoldatlanság. Ezt a léthelyzetet Heltai nem önelvű csodaként, hanem 
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Karmel Péter rokkant százados háborús sérülésének következményeként 
magyarázza, s a messzi gyermekkor megfejtetlen titkaival motiválja. 

(A valóság szürrealitása) A regényben hangsúlyos szerepet kap a társadalmi 
valóság szürrealitása. Karmel Péter a galíciai tábori kórházban már csak 
„beteg. . . nem férfi; eset, nem ember"; a kórház törzsorvosa „itt egy kart 
amputált, ott egy lábat. . . napszámba, mintha fát vágna". Rilke Malte Laurids 
Brigge feljegyzései című művében, amelyet a szürrealizáló próza előzménye-
ként tarthatnánk számon, egy párizsi kórház nagyüzemszerű képe jelenik meg 
— Heltai egyik töredékes mondatában sírkőüzemről olvasunk —, s a Rilke-re-
gényben Malte megfogalmazza a „saját, egyéni" halál megszűnésének kínzó 
gondolatát is. (Ugyanez a motívum bukkan fel a Rilkét az első világháború 
végén olvasó Márai Sándor Idegen emberek c. regényének párizsi képeiben 
is.) 

A Heltai-regény háborús hátországában kémek, diplomaták, uzsorások, 
szállítók, csempészek és kerítők üzletelnek, „a háború csatornáinak gyorsan 
hízó, izgatott patkányai". E rövid idézetből is kitetszik, hogy Heltai legjobb 
regényében sem idegenkedik a zsurnalizmustól. A most következő hasonlat 
még ennél is konvencionálisabb, jóllehet a háborús évek atmoszféráját kíván-
ja kifejezni: „Rettenetes tömegek nyüzsögtek az enyhe augusztusi alkonyat-
ban, éneklő és éljenző csoportok lelkesedtek a háborúért, és átkozták az ellen-
séget; az elaggott világ akkor élte mézesheteit a fiatal háborúval, nem sejtve, 
hogy ez az éhes és kielégíthetetlen nőstény már a nász mámorában vígan 
falatozik belőle, ahogy az imádkozó sáska is párzás közben rágja le boldog 
hímjének a fejét". —• Viszonylag kevés ilyen közhelyet találunk Heltai regényé-
ben, közlései egyszerűbbek, salakmentesebbek: Karmel Péter „Iskolai 
dolgozatában hányszor írta le: a réten vadvirág virul! Ugyanolyan megcáfol-
hatatlan meggyőződéssel írhatná le ma azt is: a csatatéren holttestek hevernek. 
Egymás tőszomszédságában virágok és holttestek". 

A gyermekkori álmok háza Karmel számára a menekvés egyetlen esélye 
a valóság gyötrő képe elől. S itt utalnék arra, hogy Márai A féltékenyek c. 
regényének hősét Garren Péternek hívják: a két regényhős nevének egybecsen-
gése aligha véletlen csupán; Garren Péter is létének titkait kutatja, és ő maga 
is csak gyermekkori emlékeinek múzeumában, a Garren-házban érkezik 
vissza önmagához. 

Heltai regényében az automatikus írás gondolata több alkalommal is 
fölbukkan (egy ízben orvosi tanács formájában), a freudi álomfejtés program-
szerűen megfogalmazódik, felfigyelhetünk a fekete humor s a szürrealista 
anekdota antologikus példáira is, „beszédes nevek"-et is találunk a könyvben 
(„Kartács Ildikó, született Zsandár Mária"), s az álmok, a látomások, a csodák 
és véletlenek sorát ilyen monológrészletek szakítják meg: 

„Életünk egy napja fölmérhetetlenül nagy anyag, egy órája, egy perce 
ugyanakkora. Ami velünk történik, semmi. Ami bennünk történik, kifogy-
hatatlan és végtelen, mint az örökkévalóság, amelyen átsuhanunk. Ezt az 
örökkévalóságot próbáljam elemeire fölbontani? Érzéseink, emlékeink, 
elképzeléseink mákszemnyi töredékében is több, furcsább és titokzatosabb 
élet nyüzsög, mint a vízcsepp félelmetes világában. . . Iparkodok leásni maga-
mat a kezdet kezdetére, az emléktelenség legsötétebb tárnáiba. Ha odáig 
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eljuthatnék! Akkor talán mindent meg tudnék magyarázni, és megszabadulnék 
minden tehertől." — „Meg sem tudom mondani, mikor vagyok. Amikor 
ébren vagyok? Amikor álmodom?" — „Nem vagyok őrül t . . . Még nem. 
Talán idővel, ha egy kis szerencsém lesz. . ." 

(Kettős motiváltság) Heltai regénye szürrealista indítású s több-kevesebb 
hangsúllyal szürrealizáló jellegű alkotás. Mi fedte el ezt a jellegét, mi halványí-
totta el irodalomtörténeti (azaz: regénytörténeti) jelentőségét? Részben talán 
az, hogy irodalomtörténet-írásunk a Heltai-életművet a századelő „izmusok" 
előtti, nyugalmasabb, kávéházi irodalmának világában szemlélte. Részben 
talán az is, hogy irodalomtörténészek csak félreértésből olvasnak kellemes 
és léha lektűrt (az Álmokháza, persze, sem egyik, sem másik). Nem kis részben 
viszont az, hogy Heltai ebben a regényében sem vett erőszakot írói alkatán. 
A nyelv s a kompozíció szintjén egyaránt racionalizálta a szürrealizmus 
kínálta lehetőségeket, mondhatnám úgy is: zsurnálszürrealista szöveget 
írt, hiszen képei és jelenetei sohasem igazán „szabad ötletek". S az elbeszélést, 
a történetet minden esetben a háború ésszerű képtelenségeivel keretezi. 

Az Álmokháza nem remekmű, de jó könyv; és korai szerkezeti elő-
képe az új magyar regénynek. Utóélete ar-a figyelmeztet, hogy oly könnyen 
elejtett „társalgó prózánk" művelőinek is akadhatnak értékesebb, sőt rendhagyó 
alkotásai, s hogy Béládi Miklós a dolgok lényegére irányította a figyelmünket, 
amikor az eszmeáramlatok, a mozgalmak stb. történetének megírása mellett 
a művek irodalomtörténetének megírását sürgette. 
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