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1. 

Szerb Antal Villontól illeszt mottót regénye élére: 
„Lázongva vallok törvényt és szabályt. 
S most mi jön? Várom pályabéremet, 
Mert befogad s kitaszít a világ." 

A Szabó Lőrinc fordításában idézett sorokra Villonnak az Ellentétek 
című versében talált az Utas és holdvilág írója. A három sor nemcsak tömény 
tartalmi foglalata az Utas és holdvilágnak, hanem — a vers címének meg-
felelően — mintegy előlegezi is Szerb Antal regényének azt a strukturáló 
elemét, az ellentétet, amely az író és a mű viszonylatában éppen úgy megha-
tározza az előadásmódot, a narrációt, mint ahogy a főhős viszonylatában mind 
lényegi, tartalmi, mind formai, szerkesztési meghatározó szereppel rendel-
kezik. Vagyis: a regény narrációs elemei, a beszédhelyzetektől az epikus 
perspektíváig az ellentét függvényei. Illetve: az Utas, és holdvilág arról „szól", 
ami a mottóból kiolvasható, hogyan próbál a főszereplő, Mihály kiszakadni 
abból a közösségből — a szülői ház, a család üzleti vállalkozása, a polgári 
létforma szabályai —, amelybe beleszületett, s ez miért nem sikerül, nem 
sikerülhet neki. A regény cselekménye folyamán tudatosodik Mihályban, 
hogy lázadásának kudarca mind a belső, alkati, mind a külső, társadalmi 
ellentétek bonyolultan összeszövődő hálózatának következménye. 

A regény azzal kezdődik, hogy a nászúton levő Mihály apró szökésekkel 
— éjnek idején a velencei sikátorok közé, kora reggel a ravennai kolostorba 
— próbál függetlenné válni a felesége jelképezte világtól — „. . . mostmár 
tudta, hogy sok dolog van, amit Erzsivel nem oszthat meg . . ." —, s azzal 
végződik, hogy kudarcait belátva az érte jött apával magadóan vonatra száll, 
„hazamegy": „Megint megkísérli azt, ami tizenöt éven át nem sikerült/ 
konformizálódni". Ami a két végpont között történik, az a tulajdonképpeni 
regény — egy szökés története. 

2. 

A polgári szökés-regényeknek jelentős vonulata alakult ki a harmincas 
években. Elég utalni Márai Sándor két művére, az Idegen emberek re (1931) 
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s az Egy polgár vallomásaira (1934), Hevesi András Párizsi esőjére (1936), 
és ezt a sort folytatja az 1937-ben megjelent Utas és holdvilág is. Mindezek 
a Marcel Proust és Wirginia Woolf nevével fémjelzett európai regényáramlat 
magyar megfelelői, sőt reprezentánsai annak az új regénytípusnak, amelynek 
pólusait Sőtér István a játék és a valóság kettősségében ismerte fel és jelölte 
meg. Hogy említett regényíróink esetében többről van szó, mint néhány 
évtized divatos témájának gyürűzéséről, azt a regénybeli megegyezések és 
hasonlóságok mellett az egymás műveire történő reagálások talán még jobban 
bizonyítják. Legyen elég idézni ezúttal csak Szerb Antalnak a Válaszban 
megjelent Hevesi-bírálatát, melynek leglényegesebb pontjai az akkor még 
csak készülő Utas és- holdvilágra is simán vonatkoztathatók. A Párizsi eső 
életre hívója — írja Szerb Antal •— „az önmagába zártság, az önmaga törvé-
nyeinek mániákus kutatása: a neurotikusok átka", ami — teszi hozzá — 
egyben „a modern regényírók kincse" is. S ehhez szükséges idézni a Szerb-
-regény főszereplőjének, Mihálynak — ezzel azonos — önjellemzését: „. . . 
valami baj van az idegrendszeremben . . De a regényekben nem beteg 
emberek kórrajzát kapjuk elsősorban, hanem intellektuális kalandként megélt 
és ábrázolt szenvedélyes önismerési folyamat ellentétek között kirajzolódó 
labirintusát, egy sajátos gnothi seauton lázgörbéjét, amelyet követve az író 
eltökélt szádéka „Megtalálni az önmagunk lényének a kulcsát, és kimondani a 
kimondhatatlant". A mondat zárórésze ellenállhatatlanul emlékeztet s ki-
beszélve-kiírva szabadulás belső, exorcizáláshoz hasonló parancsára. 

Az Utas és a holdvilág olyképpen része mind a jelzett európai, mind a 
magyar regény-kontextusnak, hogy ugyancsak intellektuális kalandregény, vagy 
egy másik megfogalmazás szerint „utazás az 'én-tudat' körül", s egyszerre 
célja az énmegismerés és menekülés a valóságélmények elől — , , . . . lázadás 
a tények zarnoksága ellen" s választása a különféle azilumoknak (múlt, törté-
nelem, gyerekkor, Ulpiusék, házasság, irónia, kaland, csoda, miszticizmus, 
stb.) —, és a főhős révén mégis egyedi. Ez utóbbinak titka-magyarázata 
Mihály különféle félelmeiben található. 

Az Utas és holdvilág kulcsszava — a félelem. 

3. 

Mihály félt Olaszországtól -— „mint az erős napsütéstől, a virágok szagától 
és a nagyon szép nőktől" •—, s akár „az ivadékok nemzését", Itáliát is a fel-
nőtt dolgok közé számította, azért bármennyire vágyott, csak nászútjára 
merészkedett oda. De félénk volt az ismeretlen nőkkel szemben, félt a beteg-
ségektől, a „tágas dolgoktól.", a „pincérektől és szállodásoktól". Félt a felelős-
ségtől, meggyűlölte azokat, akik vártak tőle valamit. Mihály általában az em-
beri dolgoktól félt, ezért „egész életében vágyódott az után, hogy kórházban 
fekhessen . . . tétlen és akaratlan fáradtságban, ápolva, minden cél és vágy nél-
kül túljutva az emberi dolgokon". Kétségtelen, Mihály „nagyon sok minden-
tői félt, de a pokoltól egyáltalán nem". S ez sokkal fontosabb, mint gondol-
nánk. Mert a pokol legkevésbé jelenti önmagát, jelent ellenben valamiféle 
„sötét mámor"-t, „sötét édesség"-et, olyan „kamaszkori borzongás"-t, lelki-
állapotot, amely után Mihály, az „élhetetlen", az „alvajáró", a „veszendő-
ség-érzés"-sel sújtott polgár, aki még a házasságában sem tud felnőtt lenni, 
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a „befelé forduló ember", aki olyan, mint „egy átutazó idegen, egyMars-
-lakó ezen a földön", ellenállhatatlanul vágyakozik. Olyannyira, hogy ez a 
vágyódás legyőzi benne a polgárt — „Túlságosan is polgár vagyok, és túlsá-
gosan annak neveltek . . . " —, s ahogy kamaszkorában disszidál a szülői 
házból Ulpiusékhoz, „akik kívül álltak az élet rendjén", ugyanügy szökik 
meg a nászúton felesége mellől, észokokkal megmagyarázhatatlan kalandba 
vágva, amely éppen bizonytalanságánál, irrealitásánál fogva jelent számára 
menedékhelyet. Pontosan úgy, mint diákkorában Ulpiusék, Éva és Tamás, 
meg a különös nagyapa, akiknél „odahaza" volt, mert „irreálisok voltak . . . 
irtóztak minden gyakorlati valóságtól", kívül álltak a „világ gazdasági és 
társadalmi rendjén", s köztük jött rá Mihály, hogy miért érezte magát a *-
„szülői házban mindig szégyelni való idegennek". Mihályt egész életén át 
ez az emlék, az Ulpiusház emléke kísérte, mert szinte gyűjteménye volt 
azoknak a számára lényeges azilumoknak, amelyek védelmet nyújt/zartak neki 
a tények világa ellen. Míg nem került közelebbi, baráti kapcsolatba Ulpius 
Tamással és Évával, Mihály időnként úgy érezte, hogy megnyílik mellette 
a föld, és „egy rettenetes örvény szélén" áll, utána viszont „elmúltak az ideges 
szimptomák", melyeket csak részben lehet azzal indokolni, hogy Mihálynak 
olykor kisgyerek korában is már hallucinációi voltak: „Mikor olvastam •—• 
áll a regény egy önvallomás-szerű részletében —, sokszor úgy éreztem, hogy 
valaki áll a hátam mögött, és benéz a könyvbe, amit olvasok. Hátra kellett 
fordulnom, hogy meggyőződjem róla, hogy nincs ott senki. Vagy éjszaka 
rettenetes rémülettel arra ébredtem, hogy valaki áll az ágyam mellett, és 
néz engem. Persze nem volt ott senki." Inkább azzal a szabadságvággyal 
magyarázható a sajátos vonzalom, amely a szülői ház polgári rendjében —-
a társadalom kicsiben! -— Mihály előtt elérhetetlen volt. Mihály a körülmé-
nyek súlya alatt, eszmélésétől kezdve „megerőltette magát, hogy más legyen, 
mint amilyen, hogy sohasem a saját hajlandóságai szerint éljen, hanem úgy, 
ahogy akarják tőle", s Ulpiuséknál éppen saját, elfojtott, belső hajlandóságait 
követhette, konvenciók, szabályok nélkül. Itt talált rá azokra az azilum-
-formákra, amelyekben énje kiteljesedett, azokra a kalandokra, amelyek szá-
mára a szabadságot jelentették, nem mellőzve a csodák és a miszticizmus 
világát, lehetőségét sem, amelyek lencséjén a valóság sajátos tükrözést mutatva 
egészen másmilyen volt, mint a szülői ház ablaküvegén át szemlélve. 

Tamással és Évával való találkozása, barátkozása után Mihály nem érezte 
többé az örvényt, nem érezhette, mert helyettesítették a régi dolgok, amelyek-
kel Ulpiusék lakása tele volt, a házi színjáték rítusa, amelyben Mihály kész-
ségesen és kéjes borzongással vállalta az áldozat szerepét, továbbá a halál 
gondolata, pontosabban a meghalás aktusa, amely Tamást, akárcsak az etrusz-
kokat az erotikus aktus kéjes borzongásával tartotta fogva, s ami „sötét 
édesség"-ként Mihályt is megejtette. Ez az Ulpius-világ nyúl utána Olasz-
országban, előbb a velencei sikátorokba csábítva Mihályt, amelyekben „furcsa 
bűvölet és eksztázis" fogta el, úgy érezte magát, mint aki „végre hazaérkezett". 
Majd Ravennában, a „híres bizantin" mozaikok előtt, amit „Valamikor 
együtt néztek . . . egy nagy francia könyvben Ulpiuséknál, ideges és meg-
magyarázhatatlan félelemmel, egy karácsony-éjszakán . . . Az asztalra könyö-
kölve nézték a képeket, és a képek arany háttere úgy csillogott feléjük, mint 
ismeretlen forrású fény a bányafolyosó mélyén. A bizánci képekben volt valami, 
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ami felkavarta bennük a lélek legmélyén alvó iszonyatot. . . Azután egy hó-
napig minden Ravenna volt, és Mihályban máig is Ravenna maradt a félelem-
nek egy meghatározhatatlan fajtája". Nem csoda, ha Olaszországban Mihály-
ban feléled a múlt, ha elindul, hogy megkeresse az eltűnt időt, s ha látszólag 
lázasan és öntudatlanul Ulpius Évát keresi, az nem a szerelem vonzása, több 
annál, a múlt utáni vágyakozás, 'hogy megint jól érezze magát-, mint akkor, 
ott, hogy ismét vönmaga lehessen. S az is természetes, hogy az eltűnt idő 
nyomába Mihály csak Olaszországban eredhet, ahol,a táj és történelem von-
zásában úgy révedezhetett, hogy legtávolabbra került az „emberek itteni és 
mostani világától", s „felengedett közönye, és ő is olyan volt, mint egy em-
ber^. A történelem nyújtotta menedék azonban már nemcsak a regény fő-
szereplőjét, Mihályt tartotta bűvöletében, hanem az írót is, Szerb Antalt. 
Nem sokkal az Utas és holdvilág után, A királyné nyaklánca c. regénye kap-
csán tett nyilatkozatában vallotta: „Most egy történelmi tárgyú könyvet 
írtam. Bírálóim ezúttal természetesen azt fogják mondani, hogy nem tiszte-
lem a történelmet. Tulajdonképpen igazuk is van: nem tisztelem. Miért 
tisztelném? A múlt sokkal különb, mint a jelen, és hogy a jelen milyen, arról 
ugyebár . . . nem kell beszélnem. Nem tisztelem, de viszont szeretem a tör-
ténelmet. Érzelmileg, mélyen, szenvedélyesen. Úgy szeretem, mint Olasz-
országot. Mint a teát. Mint az alvást. Az otthonom a történelem. Vagy talán 
még inkább: emigrációm földje." Ez a nyilatkozat akár Mihályé is lehetne 
az Utas és holdvilágból. 

5. 
i , • •• ' 1 ,v 

S ezzel el| is érkeztünk a modern prózavizsgálat megkerülhetetlen szem-
pontjaként kezelt kérdéshez, az író és a regényhős viszonyának, azonosságá-
nak kérdéséhez. Ahhoz, hogy az önmagát kereső Mihály vajon írói önarckép-
nek is tekinthetővé. Az Utas és holdvilágról írva Halász Gábor nem, Kere-
sztury Dezső pedig csak halványan utal az azonosságra. Kritikusainál megbíz^ 
hatóbb kalauzunk maga az író. Életművéből elsősorban A harmadik torony 
c. útirajz (Nyugat , 1936) tekinthető a regény előzményének. Olaszországnak 
ugyanazokat a helyeit veszi számba, ahol a regény epizódjai is játszódnak, 
s mivel nem száraz bedekkerről van szó, hanem olyan kalauzról, amelyben 
a tárgyát bemutató író jelenléte hangsúlyos, könnyű arra gondolni, hogy 
Szerbben A harmadik torony írásakor már érlelődött az Utas és holdvilág. 
De az életmű többi darabja, a regényes történetű Pendragon-legenda s a 
Hétköznapok és csodák, melyben a korszerű regényirodalomról kifejtett Szerb 
Antal-i nézetek olvashatók, szintén egyenesági ősei az Utas és holdvilágnak, 
ahogy erre a regény 1959. évi kiadása elé írt bevezetőjében Sőtér István utal. 

Az azonosságkérdésben ugyancsak segítségünkre lehet Szerb Antal emlí-
tett Hevesi-kritikája. Ebben a kritikus Szerb Antal jelentős helyet szentel az 
író Hevesi és regénye, a Párizsi eső, valamint a regény szereplői közötti kap-
csolatnak. A főhős „én-hasadását" említi, visszavezetve ezt a romantikáig, 
hogy szellemesen felállíthassa a régi és az új regény közötti párhuzamot: 
„Werther csak Werther volt, a mai Werther Werther és egyúttal egy másik 
ember, aki nevet rajta". Vagyis: Hevesi hőse „hűvös fölénnyel kezeli önma-
gát és kicsit idegenül." A Párizsi eső Turauskasa „Úgy vall, ahogy kell valianni 
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egy művésznek Proust és Freud után". Hevesi két regényhőst csinál egyből, 
ezek — így látja Szerb Antal — „egymásban való tükrözése, egymásra való 
hatásuk" a „mesénél fontosabb mozgás a regényben". Mert: ez adja a „regény 
dialektikáját". 

S hogyan valósítja meg Szerb Antal ezt a fontosnak, a mesénél is fonto-
sabbnak tartott regénybeli dialektikát az Utas és holdvilágban? Ő nem él a 
Hevesi-féle alakmás-megoldással, bár a Mihállyal legmesszemenőbben ellen-
tétes hajlamű, alkatú, minden tekintetben teljesen gátlástalan Éva mintha 
lehetne a Párizsi eső Georges-a ellenében életrehívott Turauskas — „kísér-
tet, mint azok a feltárt sebü szifilisztikus kísértetek, akik Szent Antalt kísértik 
a kétségbeesés felé" — az Utas és holdvilágban, hanem a saját ellentmondásai 
között feszülő főszereplőjét Szerb Antal szembesíti azokkal, akiket vagy 
ugyanúgy lázas önkeresés tüzel, de idejében felismerik, hogy ez nem az ő 
vonatuk, s kolostorba vonulnak mint Ervin, szélhámosok lesznek, mint Szeret-
neki, jól jövedelmező miszticizmus-magyarázattal foglalkoznak, mint Wald-
heim, vagy eleve és tántoríthatatlanul a Mihály-féle alvajárókkal szemközti 
oldalon állnak, s ott is maradnak, mint a jó. polgár Pataki, Erzsi első férje. 
Ők mindannyian Mihály másik énjének lehető változatai. Szerb Antal tehát 
nem a főhőst duplázza meg, hanem doppelgangerjeiből állít elénk néhányat. 
Nála ez adja a mozgást, azt a bizonyos dialektikát, s az iróniát is, amely 
ugyanúgy azilum, mint a gyerekkor, a kaland, a szökés, a történelem, a csoda 
vagy a házasság, mert ahogy a Párizsi esőről írja, az irónia a „lélek leghatal-
masabb fegyvere a saját alvilága ellen". 

Az írói előadásmód is aszerint változik, hogy Mihályról mikor s ki beszél 
a regényben. Az író-e a maga rokonszenvező, megértő, objektivitásra törekvő 
hangján, az erkölcstelen Szeretneki, aki előbb megszerzi Erzsi, a diákkori 
rivális otthagyott feleségét, majd pénzért akarja tovább adni egy gazdag 
perzsának, Pataki-e, aki a jó modor hűvös páncélja mögé rejtőzve, de aláza-
tosan levél útján nyilatkozik meg, s mond véleményt, látható distanciára 
törekedve az élhetetlennek tartott Mihályról: (Hasonló az a levél is, amit 
Mihály kap öccsétől, Tivadartól.) Egészen más hangon szól Mihályról fele-
sége. Ő megértő, elnéző. Nem csak szeretetből, sokkal inkább, mert ő pon-
tosan olyan, mint Mihály. S bár az írótól tudjuk, Erzsi szerepe az volt, hogy 
„megnyugtassa Mihályt", a regényből más derül ki. Az, hogy Erzsi Mihályban 
látta az esélyt, hogy a Pataki-féle polgári bénultságból feléledjen. Ezért védi 
másokkal szemben az őt otthagyó Mihályt, mondván, hogy „Mihály nem 
egészen konformis, Mihályban van valami, ami a polgári élet kereteitől telje-
sen idegen. Azt hitte, Mihály révén majd ő is túljut a falakon, ki a vad bozóttal 
benőtt árterületre, ami ott kívül terül el, ismeretlen messzeségek felé." Mi-
csoda tragikus félreértés! Erzsi Mihály mellett akar megszabadulni polgár 
voltától, Mihály pedig Erzsi oldalán akar polgárrá válni, azt remélve, hogy 
„házassága révén végleg bevonuljon a felnőtt, a komoly emberek sorába". 
Ami ellen minden porcikájával küzd, de amit mégis megpróbál követni: 
„igyekeztem olyan lenni, mint más ember", mondja önmagáról. Vagy: amikor 
Tamás meghal, felötlik benne: „én rendes ember leszek". 

Ezért tekinthető ellentmondásosnak az a kritikusi észrevétel, mely szerint 
egyfelől Erzsi párizsi kalandja „semmi másra nem jó, minthogy előírás sze-
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rint regényszerűbbé tegye a regényt" — ahogy Halász Gábor írja —, más-
felől viszont ennek kell ellenpontoznia a „férj, a főhős visszás és nyugtalanító 
életmenetét". A regényességnek valóban funkciója van. Akárcsak annak a 
„két írói magatartás és stílusréteg"-nek, melyek „vegyülését" a Válasz kri-
tikusa, Keresztury annyira elmarasztalta. 

Ezek nem vétkes írói mulasztások, figyelmetlenségek, hanem a regény-
beli ellentmondások szükségszerű előadásmódbeli, stiláris, szerkesztési követ-
kezményei. Abból a fel- és megoldhatatlan konfliktus-állapotból származnak, 
amelyet Szerb Antal a Villon-mottóval fejezett ki, előlegezett, s ami a regény 
befejező soraiban is felismerhetően jelen van. Mert amikor Mihály mint 
egy megtért rossz-kisfiú apjával vonatra ül, hogy hazainduljon oda, ahol 
tudja, nem lesz otthon, akkor a regényt befejező zárógondolata semmiképpen 
sem tekinthető belenyugvásnak, beletörődésnek a változtathatatlanba. Ellen-
kezőleg. Az „És ha az ember él, akkor még mindig történhetik valami" — 
megfogalmazású mondat elsősorban a változás halvány reményét foglalja 
magában, fejezi ki. A kör — melynek útját Mihály követte — bezárul, de 
nem szívódik fel. 
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