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csak az a vigasztaló a szellem életében, hogy úgy
váltja benne egymást a forró és a hideg zuhany, mint
a finn saunákban. Szakaszai egymásután következnek,
de rejtelmes kapcsok a mélységben kötnek össze egy-egy
hullámhegyet, egy-egy hullámvölgyet. A csodák, a lázak után
legtöbbször elérkezik a burzsoá-mérséklet s a mérséklet szakaszainak újabb csodák a tékozló fiai. Talán ez a változatosság tartja
ébren, talán ez a változatosság edzi meg kitartó és rugalmas
életre az irodalmat. Egy idő mulva a felfedezések is ellaposodnak s semmisem szokványosabb, kilátástalanabb, mint amikor
a forradalom állandósul. A lázadás, amelyben minden kezdeményezés benne van, valahogyan megmerevedik, hősi és meddő
gesztussá és nincs semmi, ami nevetségesebb, siralmasabb lenne
ennél. A lázadás, ami után nem következik lecsillapulás, ami
után nem érkezik el a «burzsoázia», amely kihasználja az új
eredményeket, a meglazult és frissen lobogó elveket, — egyáltalában nem ért el semmit. A csodabogarak az anyagi világ ritkaságai, de mellettük kell, hogy legyen egy egészséges organizmus.
Az irodalom élőhalott a maga lázadó szakaszai nélkül, de kétszeresen is féléletet él, ha megtagadja a lázadás, a csoda, a herezis
polgárosulását.
A huszas évek a csoda új esztendei voltak, de nem szabad
elfelejteni, hogy előzőleg egy grandiózus félszázad csillapította
le a nyolcszázas évek első két évtizedének csodáját, herezisét —
a romantikát. Az utolsó nagy összefoglalás, Roger Martin du
Gard «Les Thibault»-ja, körülbelül akkor indul meg, amikor
az első nagy lázadás az irodalom arányai, anyaga, stílusa ellen —
Marcel Proust kolosszusa — elnyeri utolsó kötetét. Gide, a nagy
forradalmár, még szabályos regénykékkel kezd; ijfúságában
az élete forradalmi és nem a művei és amikor megteremti a «csodát», az emberi cselekedetek láthatatlan koefficiensét kiemeli a
valóság alól, túl van fejlődésének egyik jelentős szakaszán.
Joyce is tisztázza előbb helyzetét a megelőző korszakkal szemben, s mint valamennyi nagy lázadó : illedelmesen megírja
előbb a Dubliners novelláit és a «Portrait of an artist as a joung
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man» regényét. És Proust első mondanivalói is Ruskinról szólnak, a forma áhítatosáról. Gide, Proust, Joyce — a három legnagyobb csodalátó és a három legnagyobb engedelmes. Mindegyik átmegy az arány iskoláján, mielőtt megpróbálja az aránynélküliséget, mindegyik elvégzi a külső lélekelemzés gyakorlatát,
mielőtt alkalmazza az action gratuite-ek láncolatát, mindegyik
kerek és szabályos mondatra hegyezi a tollát, mielőtt az első
négyoldalas mondatba fog. A nagy sebész laboratóriumi gyakorlatai ezek ; aki később agyműtétet végez, kihüvelyez előbb egy
jelentéktelen ideget. S meddig tart ez? Proust meghal 1922-ben,
se Joyce, sem pedig Gide csöppet sem fiatal már ma, — a modern
regény csodatevőinek lappangási időszaka majdnem annyi időben is, mint az általuk kibontott «csoda-periódus» esztendei.
Előttük pedig a skandinávok a hősök, a németek, a franciák
Zolával és Romain Rolland-dal; és a modern regény nyugalmi
ideje, a realizmus nagy korszaka lehatol egészen Flaubert-ig,
Stendhalig, Dosztojevszkij-ig. Rossz ősök? Ahogy Szerb Antal
írta : rajtuk is érződik a naturalista regényírók «áporodott
savanyúkáposzta szaga, akár a kispolgári előszobákon» ? Aligha
van ez így, mert máskülönben a huszas évek egész világirodalmát nem tartaná úgy, jóformán egyesegyedül, mint hatalmas beton- oszlop egy egész felhőkarcoló-katedrálist — Thomas
Mann.
A huszas évek — a nagy rendbontók körül — tele voltak
az ujság, a friss izmusok mániákusaival. Naponta született egy
új folyóirat, egy új izmus, egy új manifesztum s körülöttük
naponta halvaszületett a szellem életének egy-egy vadonatúj
megváltása. Egyik olasz folyóirat címe mindig az aktuális esztendő, melyben a friss évfolyam éppen megjelenik — a huszas
évek folyóiratainak címe mindig a lap dátuma lehetett volna,
időszerűségük egyik napról a másikra meghaladott volt. Illyés
Gyula írt mostanában a megöregedett Tristan Tzaráról, legalább
egy féltucat izmus pátriarkájáról s nemcsak benne van szorongás, amikor a mestert romjaiban látja, hanem a kortársakban
is kétség : hová lettek a nagy újítók s velük a csodák, a mániák,
a menifesztumok, a Tristan Tzarák és társaik ! Úgy pukkant el
nevük és hatásuk, mint egy-egy léggömb, amely kivilágított
éjszakában szalad föl, tarka fények között. Közülük egyre biztosabban állják meg az időt a «burzsoák», a csendesek, és a nagy
rendbontók, a manifesztálók ma talán buzgóbban állanak egy
Thomas Mann vagy egy Babits Mihály klasszicizmusának szolgálatában, mint a hűségesek vagy az alkalmazkodók.
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Véletlen ez az alázat? Nagyon is érthető annak, aki kívülről
jutott már a húszas évek varázslói közé és nagyon jól látja a
trükköket, mintha előadásközben ment volna át a színpadon.
A varázslók kicsit mindig csaltak, nem sokat, csak éppen annyit,
mint a kaleidoszkóp : egésznek mutatták a cserepeket. Nagyon
könnyű volt követni őket, mert akik követnek, azokban mindig
van annyi hit, amennyivel poézist magyarázhat egy harmadfokú
egyenletbe, amennyivel dallamot hallhat ki atonális, egymás fölé
kapcsolat nélkül írt szólamokból. A dadaizmus hívei mindent
elhittek, míg lassan maguk a mesterek ábrándultak ki, és mint
Tzara, új dolgokat írnak, amiket már talán meg is lehet érteni.
De ezek az izmusok csak él-esetek, épphogy demonstrálhatni
rajtuk. Akik mélyebbre mentek, azokat követni sem lehetett.
Egy Joyce felfedezése csak egy Joyce művében áll meg, valamennyi tanítvány egy-egy fia-Ulyssest írna ; régóta ígért könyvében, melyből néha falatokat bocsájt csak nyilvánosságra, Joyce
maga se csinál mást, mint — Joyce-t utánozza. Proust tanítványain messziről látszanak a mester sebhelyei, legtöbbször pedig
a sebezhető pontjai, és a teasütemény és a belőle fölszálló emlék
kapcsolata engedelmesen ismétlődik, föl-fölbukkan, mintha a
tanítványok valamennyien sütemény-mérgezést kaptak volna
csak a mestertől. És Gide csodái is inkább a másolók, mint az
intellektus csodái, és a tanítványok action gratuite-jei Gide-nél
termettek. A nagyok utódai, a Faustok engedelmes Wagnerei
csak bűvészinasok, a formulát tudják csak, mellyel szellemeket
hívhatnak elő, — de ki kergetheti vissza a szellemeket, ki ismeri
a legnehezebb formulát: megszabadulni a mániáktól? Számukra
két út van csak : másolni vagy megfutamodni, — csodálatos-e,
hogy inkább másolnak?
A modern regény igazi csodatevői valahogyan mindig polgárosodnák, kicsit mindig megejti őket a realizmus, egészen egyszerűen pedig : a hagyomány. Virginia Woolf csodálatosan száraz
regényei, — a herezis bennük lebegő fuvallatával — a realizmus
fényeit és árnyait tükrözik, s aki áteszi magát a To the lighthouse
masszív mondatain, egyszerre érzi feje fölött a logika és a varázslat
angyalait. És egy lépéssel odébb lépve : mik a csoda, a herezis
feltételei egyáltalában? A forma bukfencei, a stílus tízfelé hasadása, az anyag szétágazása? Ha csak ez, akkor Thomas Mann,
a realizmus atyamestere, a lélekrajz aprólékosságának ötvöse, a
pontos és hiánytalan korrajz mániákusa, — akinek Lotte in
Weimar-jában a korabeli paróka pontos leírása éppoly fontos,
mint a korabeli lelkületé — a legnagyobb heretikus. A Zauberberg
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első kötetében egyszerre franciára terelődik át a beszéd, a Józsefregények köteteiben az essay fontosabb és pontosabb, mint a
regény, s az essay oszlopai minduntalan áttörik a mese, a cselekmény falait, mint Dioklecián spalatói palotájában a frízek a házhomlokzatokat. Bukfenc ez is? Hozzátartozik a kötelező mániához?
És ha nem tartozik hozzá, — mégpedig mennyire nem tartozik
hozzá se a József, se Woolf tündéri Flush-je Tristan Tzara kócosságához, vagy Joyce elefantiázisához ! — hát vessük el őket és
érezzük ezeken az arányokon azt a bizonyos káposzta-szagot?
Nagyon furcsa utak lennének akkor kifelé az irodalomból, nagyon
göcsös szövődmények.
Mert vágjuk ketté a csomót: a huszas esztendők fésületlen
forradalma, — amit a huszas évek maivá kiábrándult ifjai olyan
vággyal, nosztalgiával, váddal emlegetnek a ma lehiggadása
ellen — csak egy vérrel teli intermezzo. S ha eredményt is ad, —
szemben az egykori kortárs ál-klasszicizmusával, — csak annyit,
hogy megmutatja : vannak a léleknek, relációknak ismeretlen
területei is, vannak a fogalmazásnak új fogásai is, a mindenható
freudista technikának elmésebb, kevésbbé dogmatikus lehetőségei
is. S míg csak erre vállalkozik, nagyon jól van. Zweig helyett
örömmel találkozik mindenki Richard Hughes-sal, Döblin vagy
Dos Passos helyett Joyce-szal, az idilli Jammes helyett Mauriackal, Rolland helyett Proust-tal, — és last but no least: Mereskovszkij helyett Gide-del. De ezen a határon túl már vigyázni kell.
A klasszikusok, a nyugodtak epigonjai még mindig elviselhetőbbek, mint a forradalmároké, s százszor inkább harminc Mereskovszkij, mint két Ehrenburg, százszor inkább harminc Zweig, mint
egy második Hughes. S aki egyszer örömmel olvasta a rókává változó asszony históriáját, furcsán érzi magát, ha az élő irodalom
valamennyi asszonya rókává változik. Mert éppen ez a baj. Az
action gratuite, — amit leginkább a «korlátlan lehetőség»-nek
lehetne szabadon fordítani, — nagyon bosszúálló, s egy bizonyos
idő után, amikor minden regény, minden vers úgy pattan ki egyegy nyakatekert ötletből, mint a gyerekjátékok ördöge a skatulyából, a legvakmerőbb szív is éhesen fordul a lassan klasszicizálódó regény felé, és egy negyvenedik Garnett helyett szívesebben
olvas el egy első Pourtalés-t.
A huszas évek forradalma nem aludt ki, csak éppen nem
őrzi senki már a lángját úgy, mint az első találkozásnál. Amit
hozott, lassan felitatódik az örök realizmusban, — amit a gúny
csak nevezhet csak «neo-unalomnak». Akinek jó a szeme, fellélegezve veheti észre az irracionális, az irreális lassú alkalmazódását
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a realizmusban. Ifjú költők vannak, szabályos regényekkel, amelyekben ha semmi sem, de az irracionális vonzások arról beszélnek:
a forradalom nem volt hiába. Mások meg családregényeket írnak,
melyek vagy megkapják, mint Pearl S. Buck a Nobel-díjat, vagy
nem, — s a keretek szigorúsága között a tartalom, az attitüd
izgalma azt árulja el : a családregény és a régi «Familienroman»
között ott voltak termékenyítőn a huszas évek is. A huszas évek
virágporát messze hordta el a szél, s most arról van szó, hogyan
viseli el az irodalom ezt a megtermékenyítést. Most ebből kell
kilábolni írónak és irodalomnak egyaránt. A Wertherért meghalt
egy romantikus ifjúság, a huszas évek lázadásáért és izgalmáért
legtöbb esetben bolondokháza várt íróra és közönségre, Illyés
Gyula, párizsi körútján, ismét a legjobb tanu rá, — a lassan klasszicizálódó mai irodalomért egy ideig még élni fognak az írók is,
az olvasók is. Később újra jöhet a forradalom, a klasszicizmus
szakaszát fölváltja a revolució, — de az, akit élete és munkája
a realizmus, az új, belülről megújuló klasszicizmus éveihez köt,
ha elégtétellel és hiúsággal nem is, megnyugvással érezheti, hogy
Dosztojevszkijért, Hamsunért, Thomas Mannért, Roger Martin
du Gardért nem halt meg senki, — s végeredményben az irodalomban a vértanuk legtöbbször mellékesek. De ha megmérettek
azon a mérlegen, mely egyformán hű a forradalom és a klasszicizmus szakaszaiban, egyikük sem volt könnyebb Garnettnél és
Collier-nél, Tzaránál és Marinettinél.

PROUST UTÁN...
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itteratura est naturaliter Proustiana: írni annyi, mint keresni
a dolgoknak azokat a kvalitásait, amiket azok a fiatal önmagunk előtt megmutattak ! Goethe ezt úgy mondta, hogy
a közönséges embernek csak egy kamaszkora van, az írónak pedig
több. Szegény Proust, ő aligha tehet róla, hogy felfedezte az
irodalom prousti lényegét, amit ő előtte minden valamirevaló író
sejtett, de bölcsen óvakodott attól, hogy ki is mondja. Az eltűnt
idő nyomába szegődni : irodalom. De megírni magát az eltűnt idő
nyomába való szegődést annyi, mint elírni az írók elől az irodalmat. Ha egy született világfi öreg korában írásra adja a fejét,
ebből nem történhet semmi baj. De ha egy született író «előkelő
körökben forog» ahelyett, hogy megtanulná az öregebbektől az
írás kötelező t a b u i t : a beavatatlanok naivitásával kimondja azt,

