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Korunk legpregnánsabb irodalmi megnyilvánulása a regény. Egyes nézetek sze
rint ugyan a regény pályáján is erős hanyatlás észlelhető, viszont ez csak mint
általános korjelenség állapítható meg: nem szorult háttérbe, sőt ellenkezőleg, de a
stilisztikai kategóriák határainak jelentőségvesztése következtében idegen elemek
kerültek bele, sokszor olyan mértékben, hogy eredeti karakteret is veszélyeztetik.
A huszadik század egyik legjellemzőbb vonása a kontúrok elmosódása és a nagy
különbségek kiegyenlítődése.A film, a rádió, az uj ság, az egész nagyvárosi vagy nagy
városias jellegű élet közelebb hoz mindent egymáshoz. Életstilusokban csak fokozati
különbségek nyilvánulnak meg, elsősorban anyagi lehetőségek szerint, de legalább
a külsőségekben egymáshoz igyekeznek idomulni az egyének és egész társadalmi
rétegek egyaránt. Ez jelen pillanatban még csupán valami kaotikus egyveleget, de
esetleges továbbfejlődésében falanszterszerű egyszínűséget eredményez. Iskolai poé
tikánk kategóriái se találhatók meg természetesen a maguk tisztaságában. Líra, epika,
dráma nemcsak egymással vegyülnek, hanem retorikai, filozófiai és egyéb tudományos
szakirodalmi vonások kerülnek közéjük. A mai regényíró, illetve az, aki ma korszerű

regényt ír, nem engedheti meg magának az egysíkúan epikus világszemléletet, hiszen
már az akadémikusan meghatározott regény nagy mesterei, Dosztojevszkij, Zola,
Balzac is igen összetett egyéniségek voltak. Ma meg különösen annak kell lennie,
hiszen művének külső formai kerete lírai, drámai, filozófiai, szociológiai, sőt pozitív
tudományos, biológiai, fizikai, matematikai elemeket foglal össze. A regény, illetve
annak külsö benyomását keltő munka esetleg csak igen kis részben tartalmaz epikus,
azaz elbeszélő vonásokat, túlnyomó részében filozófiai fejtegetések lehetnek benne,
riport-részletek, lehet korrajz, miliőrajz, szemlélete lehet lírai, drámai, sőt festői, vagy
zenei is, annyira, hogy a regény-megjelölés egyes esetekben le is kerül a cimlapról,
egyszerű könyv marad, minden skatulyázás nélkül: csak a szerző és a eim szerepel
rajta. A regény így túlnőtt műfaji részlet-jelentőségénés minden más művészeti és
irodalmi kategória előtt pregnánsan szintétikus szerephez jutott. Az írott szó és a
kötetlen beszéd erejével mindennél alkalmasabb arra, hogy a lírai hangulatképtől

egészen új világképek megformálásának monumentalitásáig mindent ki tudjon fejezni,
sőt ezeket egyetlen egységbe, bár nem maradéktalanul, de mégis világosan és hozzá
férhetően össze tudja foglalni. A leírt szöveg és a viszonylagosan kevéssé áttekinthető

terjedelem bizonyos mértékben köti az irót és azt eredményezi, hogya stilusvá1toza
tokban, művészeti forradalmakban a regény sohasem a kiszögellésekhez simul, hanem
bizonyos látszólagos elmaradottsággal követi nyomon például a piktúra, vagy a líra,
vagy a zene eredményeit. Regényben sohasem jöhettek létre a dadaizmus, vagy a
konstruktivizmus öncélú formavariációi. mert a szöveggel mindig el kell mondani
valamit, tehát bizonyos mértékíg mindig világosan kell szólania. Igya közönség sokkal
kevesebb különbséget lát meg Gárdonyi és Kós Károly, mint Benezur és Vaszary
között, holott ezek a szembeá1lítások éppen fedik egymást. A regénynek valamennyire
mindig reálisnak kell lennie, az irrealitás igen helyénvaló lehet a lirában, sőt a drámában
is, de a regény míndíg bizonyos formailag meghatározott józanságot követel. Ezért
egységesebb a regény története minden más műfajénál, noha a világnézeti - és az
ezekkel kapcsolatos formai - változások itt szintén maradéktalanul megtalálhatók.
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Iskolai retorikánk igen könnyen osztályozza a regényeket: vannak társadalmi
és történelmi regények, az előbbiek ma játszódnak, az utóbbiak a multban. Elméletileg
ez a meghatározás helyesnek is látszik, de a gyakorlatban vannak esetek, amik nem
sorolhatók be közmegnyugvásra sem ide, sem oda. Hová tartoznak például a világ
háborúról szóló regények? Hová azok, amiknek a témája háború előtti? Körmendy
Ferenc Boldog emberöltő-je kétségtelenül társadalmi regény, viszont akkor nem lehet
a Szibériai garnizon-t se történelminek nevezni csak azért, mert nem viszi tovább a
fonalat a mai napig. Surányi Miklós Domoszlai-ja társadalmi, mert abban az időben

írta meg, a Csodavárók viszont történelmi, noha ugyanabban az időben játszódik,
mert egy évtizeddel később írta meg. Ezen esetekben a téma már történelem, viszont
mivel a kortárs műve, tehát társadalminak kell tartani. Ezzel szemben például Az új
földesúr eredetileg színtén társadalminak iródott, viszont az idő elmultával a munka
egész miliőrajza, egész problémaköre szorosan kapcsolódva a szabadságharcot követő

évekhez. lassan történelmivé vált. Az ilyen esetekben nem lehet - de nem is szük
séges - szorosan elhatárolni egymástól a két kategóriát.

Viszont van itt még valami. Ez a probléma, ahogyan igyafentebbiekben meg
említettem, nem különösképpen lényeges, viszont tovább lehetne vezetni a határ teljes
felbontása felé. Világképünk szintetikus tendenciája egyelőre még kevéssé kifejlődve,

egy sajátságos szimultán szemléletet eredményezett. Magánéletében is megfigyelheti
mindenki, - ami feltételezhető,hogy régebben nem volt meg, - hogy amikor valami
megtörtént eseményről, annak időpontjáról szerez tudomást, önkénytelenül is vissza
pergeti saját életének filmjét arra a pillanatra, amikor az a bizonyos esemény történt.
A két jelenet azután összekopirozódik és az egyidejűségnyomán bizonyos azonosságot
is szerez. Ilyenformán például az az önmagában közömbös momentum, mikor valaki
villamoson hazafelé tart, összekopirozódik az emlitett, ujságban olvasott jelenettel és
az emlékezetben úgy marad vissza, mint egy film, amire két különböző jelenetet vettek
fel. A tér igy sokat veszít abszolút voltából, relatívvá válik, felbomlik és összefolyik.

Ez a tér-felbontás, azonos időben játszódó, tehát társadalmi regényekre vonat
kozik és erre a szimultaneitásra sok példát lehet felsorakoztatni a legújabb, különösen
amerikai irodalomban, melyek ezt többnyire az ekszpresszionizmus formanyelvén szó
laltatják meg. A térbeli határok elmosódása logikusan maga után vonja ugyanezt az
időre nézve is, ami azonban első pillanatra sokkal szokatlanabb benyomást kelt ennél.
Az idő abszolút voltába vetett hit sokkal szilárdabbnak és kétségbevonhatatlanabbnak
látszott - és részben látszik ma is - mindenki előtt, semmint annak megpiszkálását
ellenvetés nélkül el lehetne fogadtatni. A mult században kifejlődött pozitiv materia
lizmus fantáziátlan fölényessége tudott csak ilyen ellenhatást kiváltani, mint a tökéle
tesen kézzelfoghatónak látszó tér- és időkonstrukció felbontásának megkísérlése. Ez
elsősorban az időre vonatkozik, hiszen a tér pozitivitása már Kopernikus óta erős

csorbulást szenvedett, de az idő mindent alapjaiban determináló biztessága kétség
telennek látszott.

Ennek a problémának a fejtegetése túlmesszire vezetne és igy csak a felemlíté
sére van szükség, ugyanis a történeti regényirodalomban máris jelentkeznek az emlitett
időrelativitásnakelső hullámai. Az idő itt már nem a szereplőkön kivül, illetve felül
álló abszolút törvényszerűség, hanem - durva hasonlattal élve - valami mozgó
járda-jelleget kap, ami ugyan viszi azt, aki rajta áll, de ezen az egyirányú mozgáson,
mint kereten belül, tőle nagyrészt független mozgások is elképzelhetők.

• • •
A fentebbiekben tulajdonképpen mindjárt a végső pont kerül felvázolásra, ami

a történelmi regénynek nem is annyira a mai, mint inkább a holnapi helyzetére vonat-
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kozik. Ahhoz azonban, hogy erre sor kerülhessen, előbb egy több, mint negyedszázados
fejlődésnek kellett lezajlania. A háború előtti magyar történeti regénynek Jókai után
három kiemelkedő pólusa volt: Gárdonyi, Mikszáth és Herczeg. Gárdonyi a polgári
történelmi realizmus múzeumszerűségébe tudott életet vinni és pompázatos színei
nem csillognak hidegen, hanem a valóságot díszíti velük. Herczeg-ben neoromantikus
vonások fedezhetők fel, szív és lendület van benne és az eredetinél talán kevéssel
több érzés, olyan lelki sokrétűség, amit csak a jóhiszemű utókor magyaráz bele sok
évszázados elődeibe. Mikszáth szernléletében a biedermeyer-elem determinál csende
sebb, polgári-jellegü művelődéstörténetí hajlamokkal.

... ... ...

A művészet és a politika bizonytalanul követik nyomon egymást. Az esetek
nagy többségében a művészet és az irodalom előbb érzi meg a társadalmi és a politikai
változásokat, mint azok bekövetkeznek, de ennek az ellenkezője is előfordul. A világ
háború és az arra következő események olyan hirtelen zúdultak rá a magyar életre,
hogy az irodalom - a regény és a dráma mindenesetre - lefejezett lovas módjára
rohant tovább a megkezdett úton és csak később eszmélt rá az ellenséges kardra,
amelynek csapása új helyzet elé állította. A háború előtti írók közül Mikszáth már
régen meghalt, Gárdonyi hátralévő éveiben nem produkált érdemlegeset, egyedül
Herczeg Ferenc folytatta pályáját. Ezidőbeli történeti regényeivel (Az élet kapuja,
A fogyó hold) Benezur stilusához kapcsolódik, vizuális hatásokra törekszik, látványos
képeket dolgoz ki aprólékos gondossággal, melyekben a súlyt a dekoratív elemre,
káprázatos színekre, selymek, brokátok suhogó fényére és fegyverek csillogására
helyezi. Surányi Miklós a háború alatt és közvetlenül utána írt munkáiban néhol
Mikszáthra megy vissza, de egy lépéssel már tovább jut, mert a lokáhs atmoszféra
kitünő érzékeltetésével közelebb hozza az elmúlt időket hozzánk, noha föerössége
neki is a dekoratív beállitás és a színek finomsága.

De benne se látszott meg az, hogy itt időközben megváltozott valami. A világ
égés hatása a magyar regényirodalomban először egy negativumban nyilvánult meg:
elzárkózás a problémák elől, visszamenekülés a multba, de nem a mult lendületesebb
korszakaiba, hanem a csendesebb, nyugodtabb részeket keresve fel. Ez volt a huszas
évek elejének futó biedermeyer-áramlata, mely nemcsak az irodalomban, hanem a
társadalmi élet minden részében a nagy vérveszteség utáni elgyengült rezignációval
jelentkezett. Nem kell itt egyébre gondolni, mint az időközben megszűnt Flóris
cukorkagyár reklámcéduláira, vagy a Renaissance Színház belső stukkó-díszítésére.
Az irodalomban ez a biedermeyer-tendencia sok megszólaltatóra talált. Legáltaláno
sabb kéviselője Krudy Gyula volt, akinek örök témája volt a közelmúlt németesen
kisvárosias Budája, úgyhogy még jelenkori munkáit is ilyen hangulat-szálakkal
szötte át. Történeti regénye, a Mohdcs, ennek következtében kellemes, színes, de talán
éppen heroikus tárgyának kontrasztja miatt kissé enerváltan ható írás. Zilahy Lajos
egyetlen történeti elbeszélésében (Szépapám szerelme} nagyon eredeti és életteljes,
bár kissé Rilké-re visszavezethetőképet formált a XVIII. századvégi magyar úri élet
halvány körvonalaiból. A biedermeyer-tónus igazi területe azonban a városkép
ábrázolás görbeutcás, levendulaszagú régi városok kissé dohos életének megelevenítése.
Tormay Cecil kitünő ábrázolókészséggel komponált meg egy lassan magyarráalakuló
német városképet (A régi ház). Csathó Kálmán széles gesztusú, átfogó politikai és
társadalmi korrajzot alkotott meg a szabadságharc utáni évtizedek részben magyar,
de részben csak magyaros fővárosának életével a tengelyében (Leányok, anyák, nagy
anyák). Másik munkájában kevésbbé pozitív elemekből, inkább pasztellszínekkel
vázol fel egy lassan felőrlődő magyar sorsot (Földiekkel játszó égi tünemény). Kosáryné
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Réz Lola, Dánielné Lengyel Laura stb. kapcsolódnak még bele ebbe a körbe, továbbá
nagyobb méretekben Farkass Jenő, P. Gulácsy Irén és Sárközi György. Farkass ]enlJ
hosszú előtanulmányokonalapuló műveiben biztos kézzel rajzolja fel elsősorban Kun
László korát (Sötét az ég; Éda) aprólékos pontossággal, eléggé szenvedélymentesen
és kissé szürke színekkel. P. Gulácsy Irén nyilt őszinteséggelmegy vissza Gárdonyira.
annak színes korrajza nála talán kicsit fakóbb, stílusa kevésbbé gördülékeny, de lénye
ges részeiben mégis csak az ő szemével néz és az öröklött szálakból mutatós nagy
fali gobelineket tud szőni. Sárközi György nagy történeti regényében (Mint oldott kéve)
szépen megkomponált képet ad a szabadságharcról, amely külsőleg régi budai és
pesti metszetek finomrajzú hangulatára emlékeztet, de szereplőit modern szemmel
látja meg és cselekedeteiknek analitikus felépítést ad. Plasztikusabban tudja érzé
keltetni azokat, akiknek alakját egy enerváltan romantikus félszázad kicsit élet
telenné desztillálta. Komáromi]ános a régi magyar diákéletből és a kuruckorból vett
tárgyainak sok szívvel való megírásában történelmi analóglát nyujtott ahhoz a pilla
natnyi melankólikus elernyedéshez. amely a vesztett háború után lett úrrá a köz
hangulaton. Nagyon érdekes munka Laczkó Géza: Német maszlag, török áfium-ja,
mely elsősorban mint nyelvi kompozíció számottévő. A kitűnően rekonstruált nyelv
a könyv első részében teljesen ki is tölti az érdeklődést, de később veszít az intenzitá
sából. Lassan kiderül, hogy a konstrukció félbenmaradt éi> minthogy az írónak csupán
formai mondanivalói vannak, az egész munka fokozatosan ellaposodik. Tormay Cecil
újabb munkássága (Az ósi küldött) is ide sorolható, brilliáns formakészsége miatt.
Ezen túl ő is csupán aprólékos műgonddal felépített architektúrával szolgál, amellyel
elsősorban dekoratív hatásokat ér el.

Korunk társadalmának általános műveltsége megállapíthatóan erős mértékben
emelkedik. A tudományok, így a történelem iránti érdeklődés is igen intenziv és ez a
tendencia hozta létre a tudományos és szépirodalom határán mozgó regényes korrajz
irodalmat. Ezek a történelmi hűséget szakszerűen figyelemmeltartó munkák, melyek
kötelességszerű objektivitással ölelik fel tárgyuk egész körét, viszont szépirodalmi
elemeket vegyítve beléjük, külső formai eszközökkel könnyed stílussal, mely az érdek
lődést állandóan ébren tartja, a szépirodalmi művek közönségének széles rétegeihez
szólnak. Nálunk az eddig jelentkezett szórványos kísérletek közül kétségtelenül
Németh Andor munkája (A párisi kommün) a legértékesebb, amely, igaz ugyan, hogy
Maurois-val és Zweig-gel tart rokonságot, viszont nyugodtan össze is hasonlítható
azokkal. Kállay Miklós (Trón a vérhegyen) , bár erős történelmiséggel. de inkább
regényszerűendolgozik, míg Harsányi Zsolt-nál (Az üstökös) talán túlsok az irodalom
történeti elem. Néhol nem is annyira regényes korrajz. mint párbeszédekbe tördelt
irodalomtörténet, ami kicsit híggá és iskolássá teszi.

• • •
Korunk történetszemlélete igen nagy haladást tett az utóbbi időben, emberibbé

vált, őszintébbé, korszerűbbé, A tér és az idő összefüggése ebben a folyamatban is
igen erősen megfigyelhető. A föld felfedezésének a mult század folyamán történt
racionális végrehajtása előtt, sőt alatt is a távoli vidékek, országok iránti érdeklődés

szinte kizárólag exotikus jellegű volt: a szokatlant, furcsát, szenzációsat, míénktöl
éltérőt kereste. Amint azután lassan az egész világ belekerült az európai kultúra érdek
hálózatába, ez a tendencia kezdte hatását veszteni, lekerült az ismeretterjesztő és
az ifjúsági müvekbe, az általános figyelem pedig éppen azt kezdte meglátni, ami hozzánk
hasonló és ma már otthon igyekezzük érezni magunkat és többé-kevésbbé otthon is
érezzük a földkerekség legtávolabbi zugaiban is. A technika vívmányai, közlekedés,
film, sport, rádió stb. szinte centralizálta az egész világ érdeklődését. Mindenütt
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ugyanazok a civilizatórikus elemek találhatók fel és ennek nyomán a nagy különbségek
kiegyenlítődése és valami általános emberi kollektivitás kezd létrejönni. A tér
beli elszigeteltségek lassan feloldódnak, az egész világkép lassan egységesedik,
áttekinthetővé válik, sőt irreális összekopirozódásokra ad lehetőségeket. Az egyik
alapfogalom után következik a másik: az idő. A történeti regényekben régebben
szintén az exotikum volt a fő vonzóerő a közönségre nézve és az irók is elsősorban

azt keresték. Kipoentirozták az ellentéteket, színes, látványos panorámát konstruál
tak, romantikus elképzeléseket, hőskultuszt honositottak meg, a multat többnek,
vagy kevesebbnek akarták feltüntetni, mint a jelent, de mindenesetre valami másnak,
különösnek. A rokonvonások nem voltak eléggé érdekesek. Időközben azonban a tör
ténelem iránti felületes érdeklődés lehiggadt, elmélyedt és az elmúlt évezredek világa
hosszú felfedező expediciók nyomán mindenki előtt többé-kevésbbé ismertté lett.
Az érdeklődés igy lassan a hasonlóságok felé kezdett fordulni, azokat a vonásokat
kereste, amik megegyeztek a mi világképünkkel. Ezek során már a történeti regény se
aranyozott keretbe foglalt monumetális festmény, amit az idegenek kíváncsiságával
lehet megszemlélni, hanem letűnt idők, letűnt emberek lelkét életrekeltö, szinte orvosi
processzus. Az elmúlt idők pozitivista előtanulmányokonalapuló regényirása a józan
és tiszta látás határán túl tartotta magától a tárgyat, az újabb tendencia pedig - kül
sóségesen szinházi látcsőhöz lehetne hasonlítani ezt az eljárást - inkább kicsit ennél is
közelebb hozza ezt, úgyhogy szinte a saját biztos realitásunkat sem érezzük elég hatá
rozottan és nem tudjuk, hogy nem olvadtunk-e magunk is egy kicsit bele a felidézett
környezetbe. Az újabb történeti regényirás nem a dekoratív elemet igyekszik észre
venni és kiaknázni a kiválasztott tárgyban, hanem az emberi vonásokat, érzéseket,
szenvedélyeket, sőt külsöséges mozdulatokat, gesztusokat is, amiket visszamenőleg

a magunkénak ismerhetünk fel, mint késői örökséget. Az író és rajta keresztül a közön
sége is beleéli magát a tárgyába és ha tettleg nem is, de öntudatlan érzéseivel részt
vesz benne, talán nem adózik csodálattal hősének, de otthon érzi magát mel1ette,
embernek látja és emberinek az egész miliőt. Az író művészetébőlkövetkezik azután
az, hogy mennyire tudja a választott kort közelhozni hozzánk, anélkül azonban, hogy
esetleges anakronizmusokkal meghamisítaná azt. Astilus, beállítás, a lényeget körül
vevő mellékes apróságok determináló ereje az, ami bizonyitja az író művészetét és
mesterségbeli készségét egyaránt. Esetleg külső vonások, lényegtelennek látszó kicsi
ségek azok, amik lehántják évszázadok lerakódásait és porladó testeket új életre kel
tenek. Eleven szemmel jár közöttük és eleven életet lát meg, ami talán nem olyan
nagystílű, mint a romantika gesztusai, nem olyan festői, mint a realizmus élőképei.

de emberibb és maibb azoknál sokkal. Az elmúlt kor ennek a közelhozásnak a tovább
fejlesztésében esetleg keresztülszalad rajtunk, az idő elveszti realitását és perspekti
vátlan foltokban gomolyog körül a történelem, amiben csak itt-ott tűnik fel egy-egy
élesebb kép, vagy jelenet.

Az első etapja ennek a folyamatnak a naturalizmus volt, ami nálunk történeti
regényekben csak a háború után jelentkezett (Móricz Zsigmond). Itt a kép már tuda
tosan valósággá akar átalakulni, szereplői emberekké válnak és felépitésük nem a mai
polgári erkö1cstanból visszavetített vonásokból történik. Nem keres fin de siec1e-lírai
vonásokat olyan helyen és olyan időben, ahol erőszak, vér és fegyverzörej töltik be
a látóhatárt minden irányban, horizontálisan és vertikálisan. A polgári szempontok
szerint való vizsgálódás nem mindig magyarázza meg a helyzeteket: ösztön-indíté
kokra kell visszamenni, l'art pour l'art harcikedvre és szűklátókörű testiéletre. A szín
házi ruhatárból előszedett díszes brokát öltözetek elvesztik ünnepi frisseségüket, a
hétköznapi viseletben elkopnak, lerongyolódnak és alattuk a test és további értelme
zésben a lélek is bizonyos szükségleteket nélkülöz, illetve olyasmiket, amiket csak
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ma érzünk szükségleteknek : mosdást és fehérneműváltást. A naturalizmus törté
neti képe eszerint nemcsak vizuális hatásokat keres, hanem összes érzékszerveinkkel,
egész testünkkel érezteti azt a levegőt, ami nem régi pincék dohosan muzeális-jellegű

levegője, hanem olyan, amiben emberek élnek a miénkhez lényegében hasonló élet
formát, amin azonban mi - mégis csak a sokat félremagyarázott modern civilizáció
segítségével - már túljutottunk. A naturalisztikus történeti regény tehát a kiásott
csontvázakat nem rakja üvegszekrénybe. hanem régi életét eleveníti meg és húsból
és vérből való testének ideg-centrumába nem eszményeket, sőt nem is szenvedélyeket,
hanem ösztönöket helyez. Elveti evvel - kissé talán túlzottan is - azt a tendenciát,
amellyel századok multával élő utódok hajlandók magasabb, egyéneken túli egységes
eszmei tartalmat belemagyarázni nagyrészt ösztönök által kormányzott elődeikbe.

A naturalizmus külsőséges vonásai olyan helyeken is felfedezhetők, amiknek
pedig ehhez lényegükben semmi köze. Szalacsy Imre történeti regénye (A fekete ember)
bár felületes olvasásra ilyennek látszik, végeredményben mégse más, mint Gárdonyi
munkásságának a folytatása, avval a különbséggel, hogy ő igen élesen, szinte túl
ekszponálja a hatásos, egyrészt a borzalmas, másrészt a szekszuális részleteket. Ezek
től eltekintve fordulataiban, ekszpozícióiban, miliőrajzában, stílusában Gárdonyi
öröksége található fel. A különbségek csak a két író temperamentumbeli és ízlésbeli
eltérésének az eredményei.

A naturalizmust az impresszionizmus követi, amelyik enyhe, finom színeivel
aránylag tág teret enged lírai hangulatoknak. Itt kell megemlíteni azt a két munkát,
amelyik az ókor világát veszi tárgyául. Az egyik Kosztolányi DezslJ: Véres költlJ-je,
a másik M6ra Ferenc: Aranykopors6-ja. Ezektől az időktől már túl távol kerültünk
ahhoz, hogy könnyen közösséget érezhessünk vele, azonkívül a klasszikus görög
római világ sokkal inkább bele van merítve a filológiai szemlélet zárt formáiba,
semmint hogy egyszerű eszközökkel meg lehetne eleveníteni. Kosztolányi és külö
nösen Móra lírikus egyéniségük lélek-melegével igyekeztek tenyérnyi helyet olvasz
tani a mult nagy jégvirágos ablakán. Kosztolányi hozzá csak bizonyos detail-voná
sokban közelálló témát fogott meg a véres költő, Néró problémájában, aki könyvének
lapjain nem annyira mint szadista gyilkos, hanem mint defektusokba fúló dilettáns
szerepel. M6ra Ferenc Diocletianus császár hanyatló világbirodalmát vázolja fel,
regényében a történet centrumában egy annyira Urai an finom fiatal emberpárral,
amilyent csak ez a posványba került monumentális kultúra tud magából kivirágoztatni.

Itt törés következik. A képzőművészeti termékek - mint legkézenfekvőbb

illusztrációk - által ismert stílusváltozatok, amik hisztérikusan forrongó időket

kísértek nyomon, az irodalomnak ebben a végeredményben szűk kategóriájában, amit
a magyar történeti regény jelent, nem találhatók fel a maguk teljességében. Az expresz
szionista és vele rokon irányok legnagyobbrészt a szocialista mozgalmakhoz fűződtek,

viszont ezek nálunk nem mélyültek el annyira, hogy komoly történelemkutatást
eredményezhettek volna. Az expresszionizmus nálunk regényben csak igen elvétve
talált megszólaltatásra, drámában sem, legfeljebb a Urában.

A magyar történelmi regény életrajzában ezen a ponton kétségtelen horpadás
van. Ez előtt és ebben kitöltik a teret a fentebb vázolt írók és munkák, ezen túl pedig
a háború utáni idők nem pontosan beskatulyázott, de még leginkább egyszerűen

posztimpresszionista név alatt összefoglalható mozgalmaknak a regényirodalomba való
kivetítését találjuk. Öt író jelenti a legpregnánsabban a mai magyar történeti regény
írást : NyirlJ J6zse/, K6s Károly, Makkai Sándor és egy lépéssel odébb Szánt6 György
és Tabéry Géza.

Mind az öten erdélyiek. Erdély a háború utáni magyar szellemi életben kény
szerű helyzeténél fogva, sajátságosan provinciális kiágazást jelent és ez talán éppen
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ezen a ponton - a regényben - válik a legjellegzetesebbé. Többszázados különállás,
földrajzi helyzet, néprajzi elosztás mind hozzájárultak ennek a nagyobbrészt öntudat
lan partikularizmusnak a kifejlesztéséhez. amely tulajdonképen minden józan pán
magyar hangulat-hullám mélyén is feltalálható volt és amely a legutóbbi politikai
különválasztás beavatkozása nyomán vált logikusan akuttá. Az erőszakos elszakítás
megbontotta a magyar szellemi élet egységét és az utódállamok magyar kisebbségét
arra kényszerítette, hogy önálló kultúrát termeljen ki magából. Erdélyt találta leg
inkább készen az új helyzet. A sokszázados tradíció ismét eleven értelmet nyert: új
életet kitermelni, magyarabb életet, mint a független Magyarországé. Hiszen Erdély
volt mindig igazán a nemzet, mig a többi rész már sokszor eladta atyai jussát valami
meddő európéerkedés tetszetős tállencséjéért. És ezért, amig a csonkaország írói a
stílusában inkább idetartozó Móricz Zsigmond, továbbá Sárközi György kivételével
jelentéktelen történelmi korok öncélú biedermeyer-rajzaiban élték ki magukat, addig
az erdélyiek a nemzet ezeréves vérkeringésének ér-lüktetését tapintották ki, hogy
szellemi előkészítést nyujtsanak a további vitális küzdelmekhez.

Nyírő Józse! rapszódikus, szaggatott, forrongó stílusával a magyar őserő repre
zentánsaként alkotta meg Wesselényi alakját. Széles gesztusokkal festi embereit, de
ezek nem a szavak, hanem a szenvedélyek gesztusai, a láncát tépő Sámson heroizmusa,
amely egy vakon tapogatódzó nemzet letörtsége mögött megmutatja azt a végső erőt,

amellyel a föléje emelt börtönt még le tudja rombolni. Erős színeket használ, nagy
foltokkal jellemez, viharelőtti nyári alkonyat szürkéskék claire obscure-jét foglalja
szavakba nagy regénye: A sibói bölény. Kós Károlya legtipikusabban posztimpresz
szionista. Regénye (Az országépítő) világos pasztell-színekkel felvázolt kontúrja
a szentistváni Magyarországnak. A felületek legnagyobb részét üresen hagyja,
társadalmi és korrajza ötletszerűen összeválogatott markáns vonásokból alakult ki,
meséje, jellemrajza balladásan sűrített dráma, sok stilizált nemes egyszerűséggel.

Tabéry Géza a legfestőibb közöttük, de ez benne nem dekoratív célzatú, hanem tiszta,
lélekből jövő festőiség. Erőteljes, friss ultramarin-kék szineinek gomolygását kármin
piros, kiexponált motívumok szakítják meg (Vértorowy ). Rapszódikus, mint Nyírő,

de nagyvonalúbb, munkájának több a levegője, szélesebb a perspektivája. Nyírő

inkább helyhezkötötten magyar, Tabéry nyugat felé fordul és követeket küld a francia
király udvarába. Makkai Sándor hatalmas konstrukcióban dolgozta ki a tatárdúlás
viharának tragikus epizódját. Kelet és nyugat malomköve között egy pillanat, amikor
már ügylátszik. hogy szétmorzsolódik a magyarság. Az egyik oldalon Európa, amely
szerzett jogainak arisztokratikus gőgjébe bástyázza el magát, mihelyt arról van szó,
hogy adni kellene valamit, a másikon a büntető ősök hatalma, amely kímélet nélkül
megsemmisíti a nyugativá lett fiút. Kelet és nyugat örök lét-nemlét kérdéséről szól
ez a két könyv (Táltoskirály - Sárga vihar), amelyben csak jellemző intermezzó volt
Béla király országának a pusztulása. Szuggesztíven drámai stílusa helyenkint. egyes
fordulataiban váratlanul Jósikára, míg problematikája Keményre emlékeztet, mintha
ezeknek mai arca szólalna meg általa. Az ötödik: Szántó György. Nem ide tartozik.
Első írásaitól eltekintve, nagyrészt absztrakciók felé vonzódik, színek, hangok felé.
A Mata Hari vibráló, élénk színek tobzódása volt, a Stradiuari, egy hegedű hangjának
időket átfogó szintézise. Ő ért el először az idő-felbontáselső fokozatához, tehát ebben
minden kortársánál időszerűbb és érzékenyebb idegrendszer. Már régebbi munkáiban
is jelentkezik ez a tendencia, bár mellékesen és kissé bátortalanul (Földgömb), de a
Stradivari-ban biztos programmszerüséggel síklott el az idő és a tér elhatároltsáaár-aa
abszolút volta fölött.

Ha az újabb magyar történeti regényirodalomnak igazán korszerű reprezen
tánsait tekintjük, a következő vonások keltik fel elsősorban a figyelmünket : a pontos
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kompozíció helyébe bizonyos szubjektivitással megrajzolt kép kerül, a biztos, éles
kontúrok az elébük bocsátott kissé irreális tüllfüggönyön keresztül elmosódottabbak
nak látszanak, a tér és idő abszolút volta szinte kétségessé válik és a józan, pozitív,
vizuális látásrnődet idegekkel való érzés váltja fel. Valamely kornak minden vonásá
ból következtetni lehet az egész korképre : a polgári világrend pozitív materializmusa
után a mai időket a kétségtelenül több fantázia, szinte misztikus hajlandóságok jellem
zik. Ezt az új misztikát - aminek a tárgyalása túl messzire vezetne -, azonban élesen
meg kell különböztetni azoktól a régi vonásoktól, amiket romantikusoknak nevez
nek. Nem visszamenekülés ez az újkori felvilágosodáson és a materializmuson inneni,
tehát alacsonyabbrendű fokozatra, hanem ez a név éppen ellenkezőleg a pozitivitá
sokon túli, azokon felülemelkedőúj szellemiséget jelent. A korlátolt kispolgár Ameriká
ban például a Klu-Klux-Klan gyerekes rejtelmei között keresi azt a tartalmat, aminek
túlracionalizált életében hiányát érzi, de ez nem egyéb, mint leszállás már elhagyott
és túlhaladott élet-síkokra. Az új katolikus misztika a racionalizált életformán túl
jutva, az irrealitás kontúrokat elmosó páráj ával frissíti fel a huszadik század gép
civilizációja következtében kiszáradt levegőt.A teljes életre való törekedés azonban nem
azt jelenti, hogy az összetett formákból bármit is indokolatlanul háttérbe szorítsunk :
kultúrának és civilizációnak egymást kiegészítve kell felépíteni az új világképet. Nap
fény, testi egészség nem mondanak ellent a lelki kultúrának, meg kell nézni legújabb
katolikus templomaink közül egyiket-másikat. A misztika nem bagolyhuhogásos omla
dékokban érezhetőkísértet-hangulat, hanem kultúrált testnek egészségesen vallásos meg
alapozású lélek-kiteljesedése. Leszállás a materializmus ex-catedra jogokat vindikáló
fölényéről. metafizikai háttér keresése és emberi lényünk véges voltának felismerése.
A materiális bázis szilárdsága után a tér és idő minket körülfogó zárt konstrukciója is
relatívnak tűnik. Kénytelenek vagyunk realitásokon túli kereteket keresni: külső érzék
szerveinket sok tekintetben felváltják az idegek, minek következtében világképünk
szinte irreális vonásokat kap, szubjektivebb lesz, de őszintébb és emberibb. A raciona
lizálás évszázadokkal ezelőtt a protestantizmussal indult meg. Az új misztika ismét
katolikus-jellegű. Katolikus vonásokat mutat akkor is - és ez az érdekes -, ha
azok, akik megszólaltatják esetleg nem is tartoznak ehhez a valláshoz.

A fentebbiekben néhány jellemzővonását szerettem volna nyujtani a mai magyar
történeti regénynek. A kép nem egész: pozitív teljességre nem is törekedtem. A beállítás
sokszor szubjektív, de minden hiányossága mellett is úgy hiszem, hogy vázlatos kon
túrokban bár, de felöleli a választott témát.
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