
S E M J É N G Y U L A:

ALDOUS HUXLEY ÉS A MODERN,
REGENYFORMA

A formát őrző és formát bontó törekvések az alkotó ember
ösztönösségében rejlenek. Tetteit, míként minden ember tet
tét, nem csupán a gazdaságosság elve irányítja, hanem a gaz
dagodásé is, amely sokszor az előbi elv rovására változatos
ságot keres. Minthogy azonban a forma problémája a művé

szet belső fejlődésével is összefügg, a kifejezésmód nagy for
dulóinál csak a legritkább esetben lehet az egyéni és elsődle

ges játékos ösztönre, az újnak és szokatlannak gyermeki éh
ségére rátapintanunk. Csak kimondottan antiintellektuális ke
rek és nemzedékek formazűrzavara árulja el sokszor meglepő

őszinteséggel a változatosság keresésének ösztönös voltát,
amely jámbor hajtóerővé válik az értelmi túlsúlyban élő em
ber tervszerű munkája közben:

Az immár klasszikusnak nevezhető realista regény ellen
az első formabontó törekvés a naturalizmus címén jelentke
zik, amely inkább társadalomtani, mint művészí elgondolás
alapján akarta az életnek eddig kirekesztett vagy újonnan fel
fedezett mozzanatait is a regény keretébe vonni. A naturaliz
mus azonban célzatosan nyers ábrázolásával és tudományosan
megszerkesztett kórképeivel nem jelentette a regényváz szét
törését, hisz tárgyi szemléletmódja a realista szemlélettel
egyezett, csupán bővülést jelentett a régi iránnyal szemben
s legnagyobb eredménye az, hogy csökkentette a polgári íz
lés gátló hatását s így megadta a később szinte korlátlan
őszinteségű lélekvizsgálás lehetőségeit. Sokkal kevesebb válto
zást követelt az a fordulat, amikor az írók a lelki élet ábrázo
lásában akarták a tények iránti hűséget s az életfolyamatok
pontos rajzát megvalósítani. A lelki élet tényeiből kiindulva
ugyanis a regény számára a külső világ tárgyiassága elhanya
golható, hiszen elménk egészen sajátos törvények szerint dol
gozza fel az események egymásmellettiségét és egymásutáni
ságát. Bergsonnak a dinamikus szkémákról szóló s irodalmi
lag alkalmazott tanítása és Proust asszociációs duorai teljesen
széttörik a mesevázat, megváltozik az elbeszélés módja, az
események objektív rendje helyett szerephez jut az élménye
ket, mint emléktartalmakat összefűző szubjektív idő. A regény
technikája már régebben is megkövetelte az úgynevezett visz
szagöngyölést, amikor egy-egyeseményegységgel kapcsolat
ban megismerkedünk a regényközöket kitöltő idővel, a pro
usti irány azonban a tényeket teljesen a szubjektív tudatba
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ágyazza be. A regényváz széttörése mellett széttörnek a re
gény alakjai is. A lélektani naturalizmus regényeiből eltűnik

a cselekvő személyiség és helyét az állapotsorozatokban szem-
lélt vagy önmagát szemlélő ember foglalja el. .

A síkokra bontott plasztikus személyiségnek s a szubjek
tív időnek elve vezette a ma oly népszerű angol írót, Aldous
Huxley-t is, amikor A vak Sámson1 című regényében a mo
dern formatörekvések egyik legérdekesebb példáját teremtet
te meg. Huxley ötletének megszületésénél a Proust-féle asz
szociációs gyakorlat működött közre, amely egyszerű érzetek
mögé sűríti a más és más időből származó élményeket, úgy
hogy egyetlen íz, hang, illat összegezi és felidézhető állapotba
hozza az elmúlt idő élménytartalmaít, A vak Sámson regény
vázának kiinduló pontja prousti jelenet. Huxley hőse, Anthony
Beavis szeretőjét szemléli s az asszony testének barnasága
Gaugin festményét, egy képtárat, bőrének sós, füstös íze egy
mészkőbányához kapcsolódó gyermekemléket idéz fel. Ehhez
a különös asszociációjú elmemozgáshoz fűzi Huxley a követ
kező sorokat: "Egy mészkőbánya, egy képtár, egy barna test
a napfényben, egy epidermisz,· amely hol sós ízű és füstszagú,
hol (mint Mary bőre, amint most eszébe jutott) vadul pézsma
illatú. Az agyában egy őrült lakik, aki fényképcsomagot kever
össze és szór szét, ahogy eszébe jut, aztán megint összekeveri
örökön-örökké. Ebben nincs időrend. Ez a félkegyelmű nem
ismer különbséget az előbb és az utóbb között. A bánya
ugyanolyan valóságosan eleven volt, mint a képtár. A tíz esz
tendő .. , (amely elválasztotta őket), nem adott tény, hanem
csak utólagosan, a számító értelem segítségével felfedezhető

adat. öntudatos életének harmincöt esztendeje úgy ismerteti
meg magát benne, mint egy káosz, mint egy fényképcsomag
valami őrült embernek a kezében."

Ha Huxley ezt az őrült, mondjuk spontán emlékezésfor
mát csak hőseinek naplószerű feljegyzéseiben vagy pillanat
nyi élményeinek összegezésében alkalmazná, nem lépné túl
a prousti technikát, amely szabadjára engedett képzettársításá
val sok érdekes, s főképp a pszichoanalízis számára értékes
irodalmi hatást tudott kiváltani. Az angol író azonban elsza
kad a szubjektív időrend egyetlen feltételétől, az átélő ember
től s ezt a tipikusan egyénhez kötött emlékezésformát egy
egész embercsoport történetére vetíti rá, tárgyiasítja s az irói
alkotás időformájává teszi.

A vak Sámson ötvenhárom fejezetből, ötvenhárom kép
ből van összerakva éppen olyan logikával, mint ahogy egy
őrült kever össze egy fényképcsomagot. Az író nem is pró
bálja megőrizni azt az illuziót, mintha ezt a történetet nem ő
tördelné szét ily értelmetlen módon, és csupán főhősének sa
játos agymiiködése szerint jegyezné fel az eseményeket. Hi
szen a képeknek csak kis hányadát alkotják a naplószerű fel-

1. Huxley: A vak Sámson. Fordította Hevesi András. Franklin·Társulat.
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jegyzések, egyébként harmadik személyben vannak írva, sőt

igen sok olyan esemény is szerepel, amelyek a hős életétől

távol végbemenvén a szubjektívemlékezésformába be sem
olvaszthatók.

Minden fejezet pontos kelettel van ellátva s érdekesség
kedvéért ideírom, milyen időrendben következik az első kö
tet néhány fejezete: 1933. augusztus 30, 1934. április 4-5,
1933. augusztus 30, 1902. november 10, 1928. december 8,
1902. november 2, 1934. április 8, 1903. április 2. stb. A mult
nak és a jelennek ilyen tarka összekeverésével állt elő az
"őrült agy" fából vaskarikája, az írói alkotásra átvetített és
objektivált szubjektív idő. Csak az első pillanatra látszik,
mintha ez a vakmerő technikai fogás az írót a szerkesztés
.munkájátöl felmentené. Ellenkezőleg, a komponálás általa
csak nehezebbé válik. Huxley képei logikátlan összedobáltsá
gukban is annyi megszövödöttséget, annyi fínom célzást rej
tenek magukban, hogy - természetesen csak a regény újra
olvasása alkalmával - szinte elámulva bukkanunk egyegé
szen kivételes elmének szinoptikus erejére.

Ha arra próbálnánk felelni, hogy az író elrendező mun
kájába lopódzott nagy tévedésén kívül, mi indíthatta Huxley-t
ennek a szándékos zürzavarnak előidézésére, talán egy kép
montage-technikára kell gondolnunk, arra, hogy ilyen játé
kosan és furcsán összevágott képekkel akart a szerző, a régi
regénysablónt lerázva, változatosságot, új hatást elérni. Vagy
talán így szeretett volna szabadulni abból az elmélkedő egy
hangúságból, amelyben hősének élete végződik, s adagolva,
meghökkentő keretben akarta az olvasó elé tárni Anthony
Beavis pacifista töprengéseit.

Bárhogy. is áll a dolog, Huxley új regényváz-kísérlete
elhibázottnak mondhatö, Elhibázott elsősorban téves lélek
tani kiindulása miatt, abban, hogy a spontán és "félkegyel
mű" emlékezést teszi az alkotás objektív időformájává. De
elhibázott művészi hatásában is, mert a zavarnak, az össze
kuszáltságnak olyan bozótja elé állítja az olvasót, amelyen
csak kivételes makacssággal lehet keresztülvergődni. És még
ekkor is: A vak Sámont nem elég egyszer elolvasni, mert a
regény nagyszerű részletművészete csak akkor élvezhető iga
zán, ha a széttördelt mesevázat már sikerült összeraknunk,
ha az események története már birtokunkban van. Nem hi
szem, hogy Huxley irónikus fricskával így óhajtaná a közön
séget arra kényszeríteni, hogy kétszer is elolvassa írásait.
Mert ha ez a szempont vezette volna, hovatovább viszontlát
juk a modern regény formájaképp azt a romantikus trükköt,
hogy a szerző fényképcsomagként keveri össze a kinyomta
tott regényíveket, az olvasó meg törheti a fejét, keresgélhet és
lapozhat, amíg a könyv értelmével tisztába jön.

Semjén Gyula.
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