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A REGÉNI HATÁRAI

Régóta ismert dolog, hogy a jó regény megírásához ma már éppen
nem elegendő, hogy szerzője tehetséges legyen. Egyre nehezebb lesz re
gényt írni, a szónak abban az értelmében, hogy az író ne ismételje elő

deit, kortársait, önmagát. Gide mondja v.alahol: "Miért írjarn meg azt,
amit előttem számtalanszor megírtak!" Ez a gondolat tehetséges írók
kezét kötötte már meg, IS egyre távolabb tolja azt az időt, mikor a. ma
gároa valamit is adó író belekezd abba a regénybe, melyet élete művé

nek szán.
Az első regényen persze túl kell esni. De ki tudná megmondani, mí

jobb, ha ez a tűzkeresztség előbb, vagy ha utóbb történik? Vannak
irók, akik .alkatukban, lehetőségeíkben hordják, hogy fejlődésük első

szakaszait is az olvasó elé tárják, az első regények túlírásaíval, Iírizálásá
val, meatereik kitapintható hatásaival együtt. Másokat, fordítva, ellen
őrizhetetlen szemérem tart vissza attól, 'hogy novellák sora után regény
be kezdjenek addig, míg nincsenek eszközeik és az életszemlélet teljes-
ségének birtokában. -

Akár így legyen, akár úgy, újat mondani egy sokak szerínt elöre
gedő műfajban, fölfedezetlen tárnák után kutatni egy kiaknázott bányá
ban, megtalálni az utolsó 'lelőhelyeket, .ahok - Ortega szavaival - "az
anyag ,a legtisztább formában krístályosodík ki", nem könnyű feladat.

Levin Joyce-monográfiájában azt állítja, hogy az Ulysses olyan re
gény, mely minden regény határát jelenti. Helyesebb volna talán azt
mondani, hogy Joyce _az Ulyssesben. egyes rész-eiben míndenképp, túl
ment a regény lehetséges határain is; ahol pedig a regény határaihoz
ért: a belső tudatfolyamatokban széteső világ szubjektív tükrözésében.
ez a regény határainak csak egyik területe, 18 más irányba még sok más
határ kínálkozik.

Ezért mondhatta Thomas Mann Levin részlettanulmányát olvasva: "Ez
- ugyanígy áll a Varáshegyre, a Józsefre és a Doktor Faustusra". Ezért

láthatta Ortega is Proustban a regény határát, valami olyat,ami színte
már nem regény többé; szerínte az Eltűnt idő "béna" regény, mível
Proust lemondott arról, hogy az olvasót cselekményével ragadja meg;
"Minden oldal után egy szemernyi izgalmat, feszültséget szeretnénk
Prousttól kapni, noha tudjuk, hogy nem az izgalom a drága 'eledel, ha
nem amit hallatlan bőséggel nyújt: az emberi lélek mikroszkópikus elem
zése". Vajon nem erre a cselekménynélküli "bénaságra", az olvasót tisz
tán elmélkedő magatartásban hagyó vonásra gondol-e Thomas Mann, mi
kor saját regényeivel kapcsolatban a regény határairól beszél? Olyasvala
mire tehát, ami nem regény többé, vagy nem mindig az; vagyis: nem
epika már, hanem puszta Iélekelemzés, elmélkedés,esszé, filozófálás, és
rninden, ami tetszik. Joycenál például szándékolt kuszaság, mely nem
-esak .,l:-énává", hanern "némává" is teszi a regényt, a cselekménytelen
ségen túl értelmetlenné.

Mégis látnunk kell, hogy akármilyen .,béna" regényt írt is Proust
s bizonyos mértékig Themás Mann, s bármilyen "néma" legyen is a joyce-i
regény, megtéveszthetetlenül epika mindegyik, mert igazi epikus gon
dolkozik bennük, aki magából az anyagból, a regény sajátos törvényei
ből indul. ki, és oda tér vissza. Ök tehát nem "nagyobb" humanisták,
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pszichológusok vagy gondolkozók, mint epikusok; nem elméleteik regé
nyesitől - nincsenek is elméleteik -, náluk az epika nem szolgál,
hanem uralkodik. Mert a nagy epika ismertetője éppen az, hogy az ide
gen anyag, mellyel az alkotó megterheli a művet, nem borítja fel az
epikai egyensúlyt, s ha látszatra, részleteiben "nem-regény" is többé, va
lójában, a nagy egész regény marad. Az epikai hitel tehát az az alap
vető mérték, mely a regény határait kijelöli, sa határán túleső eleme
ket a regény szervezetébe olvasztani képes. Ezen az epikai hitelen be
lül, úgy tetszik, minden alkalmas arra, hogy regénnyé váljék, és a re
gény határait eddig ismeretlen irányba tágítsa.

Kétségtelen ma már, hogy a hagyományos realista regény balzaci
és tolsztoji formájában nem alkalmas a modern, sokszorosan összetett
és szetesett valóság ábrázolására. Az új formai kísérletekben, túl .o gide-i
miérten, meg kell látni azt az igényt, mely a megszokottól nemcsak kü
löncködésből menekül, hanem mert mindenkinél jobban érzi, hogy a
mai élet minden, csak nem szokványos és hagyományos.

Azt jelentené ez, hogy a hagyományos realizmus ideje végképp le
járt? Szerintem nem. Az írói egyéniség ereje, a látás eredetisége, a min
dig változó anyag, mely olyan, akár a folyóvíz: kétszer egymásután nem
léphetünk bele, még sokáig életben fogják tartani. S aztán: mindig
lesznek olvasók. akiket az életből a "képek", az események, regényben
a "mese", a cselekményesség érdekel elsősorban. A mese örök, s az em
berek mindig örülni fognak, ha jól, szépen, világosan és érdekesen me
sélnek nekik.

Túl ezen azonban a hagyományos realizmusnak van egy állandó él
tetője: maga az élet. Az élet természeténél fogva realista, s ezt a regény
új határainak keresésekor sem szabad elfeledni. A nagy realisták for
mába öntötték az élet, a lélek, az emberi viszonyok alaptörvényeit, meg
alkották azt a közös nyelvet, mely megfelel az általánosan ismert való
ságnak, az élet alaphelyzeteinek. Ha unalomig ismerjük is, hogy "megállt,
leült. kezébe vette a poharat", vagy: "eszébe jutott egy dal, melyet gyer
mekkorában hallott" - szomjasan isszuk, mert az egyszerű valóság ízei
csordulnak belőle, s mi mindannyian az egyszerű dolgok közegében élünk,
beléjük fogódzunik, rajtuk járunk, s hozzájuk térünk vissza, ha figyel
münk megnyugodni, pihenni, erősödni akar.

Látni kell azt is, hogy a valóság ma sem mindig és mindenütt egy
formán összetett, egy emberen belül sem. Áll ez a társadalmi rétegző

désekre is. Vannak emberek, vidéken és városban egyaránt, akik sosem
válnak "mödernné". Hogy zenei tablökban fejezzük ki magunkat: ide
gen és ellenszenves marad számukra Bartók és Schönberg világa, s tu
datosan keresik a preklasszikusok problémáktól mentes derűjét, akár
mert ez felel meg vérmérsékletüknek, akár mert így menekűlnek .a mai
élet zaklatottságátóL A valóság meghamisítása volna tehát az efféle al
katokat és helyzeteket összetettebben látni és ábrázolni, mint amilyenek
ők maguk.

Balzac és Tolsztoj, Flaubertés Stendhal realizmusa, mint alappillér,
láthatón vagy láthatatlanul mindig ott 'kell, hogy legyen azokban a pró
bálkozásokhan is, melyek a modern regény új határai felé tapogatóz
nak. Mint ahogy ott van Proust, Joyce és Thomas Mann technikájában
is, valami mással együtt. Valójában tehát arról van szó, hogy a valóság
az is, aminek a nagy realisták látták, de más is: több, tágabb, mélyebb
rétegződésű, mint eddig hittük. Virginia Woolf mondja: "Nevezzük bár
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életnek vagy szellemnek, igazságnak vagy valóságnak, ez a jelenség, ez
a lényeges jelenség félreállt vagy eltávolodott, s nem hajlandó többé
belepréselődní a rosszul szabott ruhákba, melyeket ráadunk .. , Nem fel
adata-e a regényírónak. hogy továbbadja ezt a változékony, ismeretlen
€s körül nem határolt szellemet, bármily tévelygést vagy bonyolultságot
fedjen is fel!" Igazat kell adnunk Gide-nek is: "Az élet egy szelete, szekta
mondani a naturalista iskola. Ennek az iskolának nagy fogyatékossága,
hogy szeleteit mindig ugyanabban az irányban vágta le, az idő irányá
ban, azaz hosszában. Míért nem szélességében? vagy mélységében?" S
Valéry figyelemreméltóan jegyzi meg a modern művekkel kapcsolatban:
"A művek főfeladata ma az, hogy kiszakítsanak bennünket a tiszta el
mélkedésből, a mozdulatlan boldogságból. melynek képe valaha benső

kapcsolatban egyesült a Szép egyetemes eszméj ével." A klasszikussá vált
realizmus az aszépségideál, mely a regény területén a harmóniát, a "moz
dúlatlan boldogságot" jelenti, s valóban úgy tetszik, minden modern
mű arra törekszik, hogy ebből a hagyományos nyugalomból bennünket
kimozdítson, a "formátlan" elemekkel, a regény "elnehezítésével" a re
gény határainak tágításával együtt a "többé már nem regény" felé.

Talán erre gondolt Németh László is, mikor Thomas Marint Tolsztoj
jal összehasonlítva elmarasztalja azért, mert szerínte igazi epikus tehet
ség ugyan, de ezt az adottságát elnyomta. Ha Tolsztoj a mérték, akkor
bizonnyal így van. Kérdés azonban, hogy akart-e Thomas Mann Tolsztoj
típusú epikus lenni a XX. században? S ha akart volna is, nem érezte-e
meg ennek teljes lehetetlenségét? Thomas Mann epikai nagyságát éppen
az bizonyítja, hogy a maga kétségtelenül nehézkesebb, német módján
merte a regényt új elemekkel. súlyokkal terhelni, anélkül, hogy ezek az
epikai egyensúlyt felbillentették volna. Merte tehát a "rosszul szabott ru
hát" ezétrepeszteni, merte "szeleteit" mélységben is vágni, vállalni a koc
kázatot, hogy kílendítse az embert a Szépség nyugalmi helyzetéből egy
még máig is bizonytalan új nyugalmi pont megta1álása érdekében.

Valahol itt kell szólni Gorkijról is. Bár a szocíalísta realizmus atyjá
nak szekták tekinteni, formailag a hagyományos realízmuson nem lépett
túl. Ebből két felismerés is fakad: az egyik, hogya realizmus eszközeivel
nemcsak az általános emberire tudott rámutatni, sugallni tudta azt is,
hogy a szocialízmus általános igényből fakad, egybeesik az élet alapigaz
.ságaival ; a másik: a történelem egyik legkollektívabb eszméje számára a
fejlődés kezdeti szakaszában, tulajdon alkatára támaszkodva, megadta a
mindenkinek érthető irodalmi formát. Ha nem értjük meg Gorkij azono
sulását küldotés 'Nel, mely egyéni alkat, történelmi helyzet, nép és tömeg,
eszme és igé-ty ötvözte, keveset fogunk fel realizmusa telitalálat-szerűsé

géből. Mert csak egyszer adatik, s erőltetni annyi volna, mint megfeled
kezni a valóság fejlődéséről.

A kérdés nem is oldható meg egyetlen név körül, annál kevésbé,
mert Gorkij kortársa volt Proustnak, Joyce-nak és Thomas Mann-nak.
Annyit azonban Gorkijról is elmondhatunk, amit Gide Balzacról mon
dott: "Megalkotta művét, de sosem tartott igényt arra, hogy kodifi
kálja a regényt." Gorkij sem akarta kodifikálni a szocialista roalízmust,
.s ezen keveset változtat, hogy mások az ő művére hivatkozva ebben fára
doznak.

Talán a gorkiji alapéllásból, s a hozzá való ragaszkodásból fakad, hogy
a szocíalísta realizmus, ahogyan látom, nem igényli a regény határainak
keresését, lemond a formai újitásról, a formai elemeket másodrendűnek
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tartja, sőt bizalmatlanul néz rájuk. Úgy tetszik, mintha nemcsak a rea
lizmust, hanem a szocialízmust is féltené a "formabontástól", a formák
áramlásától és sokféleségétől, 5 attól tartana, hogy a "hogyan" elnyeléesel
fenyegeti a "mit".

Kétségtelen, hogy a formával - akárcsak az anyaggal - sok visz
szaélés történt már. Amikor azonban mi a regény határainak kérdését
cl forma felől közelitjük meg, a választott példálc Proust, Joyce, Thomas
Mann is mutatják, éppen nem válunk "formalistává" ; nem merőben for
mai problémákat boncolunk, hanem azokat a formákat, melyeket a mo
dernember hozott létre önmaga tökéletesebb kifejezésére.

A modern regényformák - akár a régiek - nem előre meghatáro
zott alakzatok, fölvett modorosságok, hanem együtt gyűrköznek az anyag
gal. Részben az anyag természete gyöngyözi ki őket, mint oa játék, a
munka, a fájdalom és haláltusa verejtékét a test, részben az író teremti,
~ddt viszont szintén a regény anyagának kell tekintenünk élményeivel,
érzékenységével, válogatásával, az új és újabb dolgok iránt való fogé
konyságával együtt-élő anyagnak, aki formálja önmagát. Úgy is mond
hatnánk: a forma nemcsak az anyag sajátja, hanern az alkotóé is - any
nyira jogos sajátja, hogy becsülnünk kell éde, 5 hinnünk abban, hogy
hosszú mérlegelés után, a legnagyobb komolysággal, legjobb tudása sze
rint döntött így, mert "nem tehetett másképp". Az így kialakult formának
egyetlen próbaltöve van: maga a mű, a regény értéke, súlva, komolysága.
mely legalább is tiszteletre méltó. Végső soron tehát arról van szó, amit
Sartre így fejez ki: "Akarod, hogy alakjaid éljenek? Tedd őket szabaddá!"
Ha azt akarjuk, hogy a regény éljen, fejlődjék, megkeresse új lehetőségeít

és határait, szabaddá kell tennünk. A mű az író megvalósult szabadsága.
Bízni kell ebben a szabadságban, különben hamis, korcs művek szület
nek, korcsabbak. mint amilyenektől óvni szerétnék az írókat azok, akik
az irodalmi izmusoktól féltik őket.

Általános jelenséggé kezd válni. hogy a szocialista realista ábrázo
lasban is mindinkább előtérbe kerül az ember belső világa, az erkölcsi
problémák. Igaz ugyan, hogy ez sosem válhat polgári értelemben "egyé
níség-kultusszá", mégis számolni kell azzal, hogy az ember' belső. gondo
lati és erkölcsi világa nagyjából úgyariazokat a kérdéseket teszi fel, mint
a polgári gondolkodóknak és íróknak. Számítani lehet tehát arra, hogy
a szocialísta realizmus szintén találkozni fog a freudi mélylélektani elem
zésekkel, a bergsoní intuicióval és belső idővel - hogy csak a közelmúlt
nál maradjunk -, mint ahogy Proust korall-szerű ..smlékezés't-techni
kája, Joyce tudatalattí-ömlése és Thomas Mann .Jdök kútia" is rájuk
épül. Eközben úira találkozni fog Doszto.1evszki1 "őrültjeivel", Gide .,ac
tion gratuíte't-jével, vagyis az .,ingyenes", öncélú, érdek nélküli cselek
véssel, Alain-Fournier, Julien Green és Giradoux álomvilágával. Huxley
és Virginia Woolf ídőjátékával, az .,áttűnés" technikájával, sőt a sz imul
tánizmussal és a szürrealizmussal is, talán már nem a maguk kezdeti
nyerseségében, hanem leszúrt és használható eredménveikkel.

Időszerűtlen tehát, s az évek során egyre időszerűtlenebb lesz arról
beszélni, hogy ezek az irodalmi irányzatok már a nyugati irodalomban
is elavultak. Időszerűtlen,mert ha valóban avultak, hagyni kell, hogy ná
lunk is elavuljanak. különben sosem avulnak el; ezeken az "avult" ízmu
sokon viszont nagy írók nevelődtek. remekművek születtek, s ina is ko
moly írók alkotásait színezík: meg kell látni, hogy ezek az irányzatok ko
moly igényből fakadtak, s ezekben a kísérletezésekben a ..fonna" nem
egyszer elébe ment az .,anyagnak", az időnek elébe dolgozott, még ak-
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kor is, ha a kísérletezéesel együtt jár a botlás, a tévedés veszélye is. Az új
kifejezési formákban új szépségek rejtőznek, új lehetőségek az ember
önvallomására.

A szocíalísta realízmuson belül is van erre példa. Aragonra kell itt
elsősorban hívátkoznunk ; ő nemcsak arra példa, hogyan szívódhat fel az
ifjúkori szürrealízmus az érett alkotókonszakba, hanem arra is, hogy
Európa és a történelmi. fejlődés más pontján hogyan értelmezhető, fej
leszthető tovább a szocíalísta realizmus. Nagy egészében Déry Tiborról
is el lehet ezt mondaní, bár legrokonszenvesebb műve, a Befejezetlen
mondat nemcsak arra oktat, hogyan lehet Proustot és Giraudouxt "ma
gyarítaní", hanem arra is, hogyan nem szabad utánozni őket.

Merre lehetne hát tágítani még a regény határain? Hol rejtőzik az
az anyag, az az ortegaí "lelőhely", mely új formákat, új határokat kí
ván? Mindenekelőttmagában a korban, elsősorban az emberben, az em
ber táguló és mélyülő világában. Az emberiség egyre egységesebb, .az
ember egyre uníverzálísabb lesz. Ennek látványa egy egyetemes realiz
mus sugallatával ajándékoz meg bennünket. Ez a realizmus nem igényli
ugyan, hogy külön jelzővel "szocialista" realizmusnak nevezzék, de leg
jobb műveíben az is lesz.

Itt persze csak jelzésekre szorítkozhatunk, nevekre, melyek nem fe
jezheUk ki teljesen, csak jelölhetik ennek az egyetemes realizmusnak irá
nyát, lehetőségeit. Dosztojevszkij jut eszünkbe először, visszafelé' Shakes
peare és Dante, még messzebb pedig az eposzok és a Jelenések könyve.
Ezekben az ember úgy áll előttünk, mint egy teljesebb, leszűkítetlen vi
lág, egy "isteni színjáték" színpada, a Jó és a Rossz küzdőtere, az anyagi
és szellemi világ találkozópontja, a múlt és a jövő présében állva hatal
masan megterhelt. félelmetesen nagyszerű jelenével.

Eddig talán Dosztojevszkij hatolt a tudatalatti világ, a "démoni" leg
mélyére, de ő sem hozott fel míndent, kivált, ha az emberi lélek "isteni"
vonásaira gondolunk, a metafizikai megismerésre, a szemlélődésre pél
dául, a kegyelem működésére, a mísztíkus megismerésre, mely az író
számára éppen olyan "tény", ha ritkább tény is, mint a természetes meg
ismerés. Shakespearenél és Danténál a "másvi.lággal" való érintkezés, a
két világ egymáson "áttűnése" az élők €s holtak "együttélése" kelti a
nagyszeru -teljesség érzetét, példát adva a modern regénynek egy gyü
mölesöző, csak látszatra prímítív egysíkűságra, ha úgy tetszik, együttlá
tásra, szimulvizióra. Hiszen tagadhatatlan, hogy a halottak, akárcsak
Hamlet apja vagy- Dante számára Beatrice, milyen élénken élnek 'ben
nünk, s miiyen nagy erővel avatkeznak bele döntéseinkbe. életünkbe. S
nem áll ez még nagyobb mértékben az isteni dolgokra és személyekre? ..

Bergson óta tudjuk, hogya jelenben ott van, együtt hat a múlt is,
az egyetemes realizmus megtaníthatna arra, hogya jelenben ott van a
jövő is, akár mínt terv és cél, akár mint a megvalósítható és megvalósuló
lehetőségek egyike. S itt van jelentősége, mint példaképnek a Jelené
sek könyvének. Az író viselkedhet úgy a jövő és a lehetőségek ábrázolá
sában is, mint ahogy Flattbert az alkotótól elvárja: lehet mindentudó s
a műben észrevétlenül mindenütt jelenvaló, akár a teremtésben az Isten.
Félelmeink és vágyaink bennünk lakoznak, de a jövőből merítik hatal
mukat. S ha mi magunk nem vagyunk mások, nem jelenti, hogy nem is
johetnénk azok; lehetőségeink tehát, akár egy láthatatlan világ, körül
vesznek bennünket, befolyásolnak. szorongatnak, s .mem szándékos" tet
je'illl{ róluk vallanak.
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Ha a jövő, a soha meg nem valósuló lehetőségek, az Istenben És az
emberben lévő posszíbilíák ábrázolása bevonul az irodalomba, úgy lát
szik, jól megférhet egymás mellett, egy emberen belül például az atom
haláltól való félelem az élet szeretetével, a kafkai szorongás és a tolsztoji
deru. R3 pedig egy emberben együtt lehet a múlt és a jövő, akkor sem
mi akadálya az ősmúltba való "visszanyúlásoknak", nemcsak homályos
és megbízhatatlan "élményeink", hanem tudományos ismereteink alapján
is; dc ugyanígy lehetséges az evolúció fokozatain át az anyag "kifényese
désének" útját végigkísérni Teilhard de Chardin Omegapontjáiz, s az
egyéni élet míkrokoszmoszában ábrázolni a teremtés makrokozmoszának
útját: a krísztusi evclúciót, a krisztusivá vált teremtést.

Könnyű meglátni, hogy ezeken a nyílásokon visszaáramlik a regény
be míndaz, amit kial.akulásakor a, meséből, a mondából és az epo szokból
el kellett hagynia: a Jó és a Gonosz harcában az ég összeér a földdel,
"istenek" szállnak le az emberhez, s az ember istenivé válik. Amit tehát
az emberiség tulajdon gyermekkorában sejtett és vágyott, az itt és most
a XX. század második felében (első felének formai, nyelvi eredményeire
épülve) a modern regényben nem játék lesz többé, nem gyerekes vágy és
csalóka álom, hanem maga a teljes valóság, a megvalósult. ábrázolt igaz
ság.

Az egyetemes realizmus stílus szempontjából is magában foglalhat
ná az eddigi eredményeket, szintézíse lehetne az egymásnak sokszor
ellentmondó részvalóságoknak ; benne a tolsztojí-gor'xiji realizmustól a
francia "új hullám" tárgyias, mi'kroszkópikus stílusáig mínden megkapná
sajátos helyét, elnyerné valódi funkcióját, kiemelés, túlhangsúlyozás nél
kül, a neki megfelelő valóság mértéke szerint. Lehetövé válnék egy vég
telenill polifon stílus kialakítása; a stílus többé nemcsak az írót jelén
tené, hanem sokkal többet: egy alkotáson belül különféle jellemeket.
helyzeteket, állapotokat, életérzést és világképet. Lehetövé válnék tehát
egy eddig nem sejtett "hűség" elérése az ábrázolásban, melyhez képest
egy kaptafára készültnek tetszenék Balzac, Tolsztoj vagy akár Thomas
Marm írásmodora is, mert örökké tulajdon szokványos stílusukat ismét
lik. Az egyetemes realizmus mondhatná el magáról elsőízben és teljes 00
zonyossággal, hogy .3. stílussal ábrázol ·is.

Sikerülhet ez egyszerre, egyetlen nekifutásra? Aligha. Nem is a si
kerről van szó, hanern a kit eljesedő világkép sugallatáról, egy vállalko
zásról, a reg-ény leheteéges új hatánainak kitapogatáséról.

Talán ez jelentheti majd hosszú időre a regény határát, egyik hatá
rát míndenképpen. Határát, de nem halálát. Mert a regény akkor hal
meg, mikor a nagy alkotók kihalnak. Tehát sohasem. A líra és a dráma
igénye mellett mindig ott lesz az epika igénye is, a prózában elmondott
világé. Lehet, hogy neve nem regény lesz többé, de ez aligha változtat a
lényegen, A lényeg pedig az marad, hogy a prózában ábrázolt teljes való
~ág .az ember egvi'c legnagyobb vállalkozása - igazi emberhez méltó
kaland: regény.

-
Van ostoba optimizmus. arnr-ly nem látszrk tudorn-st venni a világban meg

lévő nyomorúságról: de van pesszimizmus is, amely ne.n ismeri fel. hogy az
élet, amíóta Krisztus -negistenítette, a remény visszafo ith-u atlan forrásait rejti
magában. .

P. Scrtillanqes gondolaÚ/.iból.
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