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Egy elfeledett regény
(Határ Győző: Heliáne)

1948-ban jelent meg. Kétszeres értetlenség fogadta Nemcsak témája, de formája is szokatlan
volt. Annak a regénytípusnak, amelynek első jelentkezése nálunk Szentkuthy Praeje volt,
zárófejezete lett. A "hétköznapok és csodák" között élő, tájékozódó értelmiség jelent meg
ezekben a művekben, az az értelmiség, amelynek egy olyan világban kell élnie, amelyben
minden értékkétségessé vált. AviIágháborút átélt nemzedék nem akart többé történelemben
gondolkodni, alkalmilag alakuló, ötletek szerint cikázó életét, az action gratuíte által
változatossá tett történeteit mégis archetipikus meghatározókkal szerette volna megemelni,
értelmessé tenni. Az irónia ellenében a pátoszt kereste. Szentkuthy Praejében az aranyi1jak
divatdiktálta mondén és intellektuális élete a középkorí katedrálisok szerkezetét mintául
választó szövegben rögzült esztétikummá; az ismeretelméleti szabadosság az etikai megha
tározottság ellenpontjával kiegészülve válhatott a kor legmodernebb lételméleti vizsgáló
dásainak, a Lét és Semminek, a Te meg a világnak és az Eszméletnek társává.

Határok közé szorult, nemzetek, pártok, korporációk keretei között egyre inkább
otthontalanná vált az ember. A fenyegető külső meghatározókkal szemben a hagyomány
megszentelte példákat és a létbölcseleti kérdésekre választ adó alapformákat kereste. A
politikával társult mítosszal szemben az archetípust.

A kor irodalma az irónia és pátosz között vergődőember helyzeteit mutatja be: a játékos
tréfás rnüvek éppúgy tragikus mélységek felett sziporkáznak, mint ahogy a tragikus művek
sem szabadulhatnak a feloldást kereső iróniától, játéktól. Thomas Mann népszerűségeezzel
is magyarázható, nyomait mindennek még ajözsefAttila-i életműben is megtaláljuk, de most
maradjunk a harmincas-negyvenes évek hazai regényeinél. az Utas és holdvilágtól a
Fellegjárásig, a Párizsi esőtől a Vendégjáték Bolzanóbanig, a P. Howardoktól Szobotka
posztumusz publikált fiatalkori regényeiig. A vallás, a művészet és a forradalom különbözö
irányzatai között a regényhősök az archetípusokat keresik, hogy magatartásformáikat ehhez
alakítsák. Gottfried Benn szavával "a nihilizmus utáni" pillanat ez, csakhogy vele ellentétben
rníndezt nem nemzeti keretekben, hanem éppen ellentétesen, a partikulárisan meghatáro
zó mítoszokból is kilépőben. általános emberi jelleggel keresik.

Ezután következett a második világháború, a maga nemcsak "imperialisztikus", hanem
.faji" és politikai konzekvenciáival. És még a gyöztesek sem tudtak végül egyértelműetikai
alternatívát felmutatni. Már nemcsak a mítoszok kompromittálódnak, de az archetípusok
közül is fájdalom és pusztulás ösképeí merülnek fel. Az irónia mögül a pátosz végképp
elvész: a játék mögé ismét a nihil kéredzkedik vissza. A két háború között felvirágzott
regénytípus utolsó darabja és egyben megítélöje: Karinthy Ferenc Kentaurja. De az
irracionálissal csak játszó realista ítélkezés mellett megszületík a Praehez méltó zárás,
Határ Győző Heliánéja. Ő az ellenkező utat járja: a pátosztól jut vissza az íröníáíg, az
archetipikus meghatározottságtól a szabadon lebegő emberi tudatig. De nem a nihilig,
hanem a tabula rasáig, amikor a mindenben csalódó ember nem hátranéz példákért,
hanem - mint József Attila - "okos fejével biccent, nem remél", mégis előreszegezi

tekintetét. Mert magában hordozza az emberben kiirthatatlanul benne létezőmeghatáro
zottságot: a részvétet (ez rímel a Prae zárására! ), a kapcsolódási készséget. A regény
történetei: a szérválasztás, a meghasonlás, a céltalanság felé vezetnek; a szereplök hajlama
ezzel szemben: az összetartozás kozmikus érzését élteti.
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Határ Győzőszépíró és filozófusi pályája ekkor és ezzel nyerte el korszerűséget, Később
választja filozófiai értekezése címéül az Özön Közönyt. Az elválást jelenti ez nemcsak a
mítoszí, de az archetipikus meghatározöktől is. Téma szerint: minden hagyománnyal
szemben kritikus és tartózkodó. De nem tagadó. Csak a jelenben tájékozódik a jövő

érdekében. A csalódott ember gyanakvása vezeti nagy vállalkozásában: a ma élő,

ironikusan figyelt emberben megkeresni azokat a lehetőségeket, amelyek az emberiség
létezését és kultúráját egyszer már megteremtették és meghatároztak, Azaz az archetipi
kus jegyeket nem a múltból vezeti le példaként, hanem a múltja nélküli mai emberben
keresi, hogy újrakezdhető-e a történelem. Amit a múlt és a történelem szemünk láttára
kompromittált, azt tiszta formájában az ember magában hordozza - mondja ki müvei
közül elsőként a Helidne, és erre az írói mödszerre és tanulságra épül egész további
életműve.

Határ Győző eme regényének cselekményében minden eszmény a visszájára fordul
( természetes reagálása lehetett kortársainak az értetlen elutasítás), mégis a regény egésze
(kompozíciója és üzenete! ) az emberek sorsszerűösszetartozását sugallja ( ezért lehetne
alapkönyv éppen napjainkban).

Es most halljunk egy önironikus Határ Győző-önjellemzéstegyik utolsó előadásából:

.Bünöztem, atyámfiai, súlyosan vétettem irodalmunk nemzeti illemkódexe ellen s nem is
egyszer. Olyan könyveket - (is!) - írtam, amelyeknek azonkívül, hogy magyarul íródtak,
a magyarsághoz semmi közük, Íródhattak volna akármelyik nyugati nyelven. Aminek félő,

nagyon félő, az a rám nézve súlyos és helyrehozhatatlan következménye lesz, hogy ezek a
könyvek nem számítanak irodalomnak. Tárgyuknál fogva." (A nemzetihamistudat. 1986.
január 26. Brüsszel; közölni fogja az Újhold Évkönyv). Csakhogy éppen a Heliánétól
kezdve ezek az írásai - kimutathatóan - a hazai irodalomba szervülnek. Másképp, mint
ahogy a kortársai várták, mégis úgy, hogy ma már világosan láthatjuk. Ennek az
összefüggésnek egyetlen szálára szerettem volna ezúttal felhívni a figyelmet.

Mialatt ezt a bevezetést írom a regényhez, Határ Győző jóvoltából kezembe kerül
Weöres Sándor egy 1956 október 17-rőlkeltezett levele, hadd idézzek belőle: "Ezelőttpár
héttel Balatonfüreden író-társaságban beszélgettünk arról: van-e olyan magyar regény,
mely világsikert arathatna. mely francia, angol vagy német fordításban nem sikkadna
középszerüvé, hanem pótolhatatlan értékként ragyogna? Sorra vettük a múlt és jelen kb.
félszáz íróját. Egyrészüknél (pl. Kemény Zsigmond, Krúdy) az látszott valószínűnek,hogy
világhírű klasszikusok árnyékába kerülnének, másodlagosaknak látszanának, nagyrészt
önhibájukon kívül. Más részük, pl. Jókai, a nemesebb-fajta félponyvahoz hasonlít
fordításban. Legtöbbjük pedig olyan volna, mintha az ember belép valamely kisváros
rnüzeurnába, ahol a legesleghitelesebb helybeli varsát, kapufélfát, pruszlikot, sámedlit,
dudabőrt. rokkát, stb.-t látni százszámra; nagyon igaz, csak éppen nem érdekes, hogy ott
épp olyan a varsa, kapufélfa stb. Végülis, mindnyájunk nagy meglepődésére, a te .Helíáne''
c. regényednél kötöttünk ki: ez a regény európai, anélkül, hogy úgy volna európai, mint a
nyugatiak; érdekes, dunavidéki, de nem mucsai; ha lefordítanák nyugati nyelvre, nem
zökkenne valamely nagy előd hatáskörébe."

Ezután kellene kezdeni a regény elemzését. De ezzel még várni szeretnék. Hiszen az
1948-as példányok ma már ritkaságszámba mennek. (Kiadásának történetét Kende
Sándor Sorsom a könyv című emlékezésében épp most írta meg.) Hadd írjak
részletesebben róla majd akkor, ha az újabb kiadását méltathatom. Addig mellékelten egy
szinopszist adnék közre. Ennek a története is a regény általános érvényszerűségét

jelezheti. A látszólag nehezen követhető cselekményű regényt az író magyarul tudó
portugál barátja, Miguel de Seabra elolvasta és összegezte. Az angol nyelvú szinopszist
azután maga Határ Győző fordította vissza magyarra. Ez a cselekmény-értelmezés akkorra
sem válik feleslegessé, ha a regény új kiadását kézbe vehetjük.
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