
RÓNAY GYÖRGY:

A REGÉNY ÉS A KOR

Az író belső élete folytonos harc: önmagával, anyagával és a
világgal. Minden új vállalkozása vakmerő kísérlet, merész
kaland, amelyben vagy sikerül megvalósítania a hibátlanság
egyensúlyát, vagy elbukik s eltemeti anyagának rázúduló
törmeléke. Gyanakodva és kiváncsian feszegeti műfajának

törvényeit és határait; valahányszor tollat vesz kezébe, vá
laszútra kerül; vagy vállalja a hagyományt, vagy nekivág
egy bizonytalan kimenetelű forradalomnak. Szebája négy fala
és könyvei közt is milliók társaságában, s a kozmosz tág
egében él; társaságban is lehet végtelenül magányos, tanács
talanul figyeli az idegen arcokat s egy verssort mormol vagy
egy megszületendő alakjának arcvonásait idézi. Igy él az író,
szüntelen foglalatosságban, mert pihenője is munka: lelké
ben, ahol az ő igazi világának drámája játszik, soha nem
gördül le a függöny. Amolyan ősbemutatótéle ez; első pró
bája annak, amit később majd papírra rögzít s áta d egy
másfajta életnek - vagy a halálnak. Ha pedig ír, "hideg fej
jel és forró szívvel", egyszerre harcol és gyönyörködik: egy
egy szava, ha talál, biztos választás száz kínálkozó lehetőség

között s mire a tinta megszárad apapíron, végbement a te
remtés is; a szó élni kezd, és nemcsak a mondat zárt mikro
kozmoszában, hanem önmagában is, ontani kezdi légkörét és
megragyogtatja addig még ismeretlen színeít.

Az írót azonban néha különös támadások érik. Szemét az
örökkévalóságra függeszti s egyszerre tőrt szegez mellének a
kor. "Enyém vagy-e - kérdi, - vállalsz-e engem is, hangot
adsz-e az én fájdalmamnak, kételyeimnek; átfűti-e művedet

'a bennem lüktető izgalom?" Az író fölnéz és felelnie kelL
Számbaveszi föladatait s megpróbál egyességre lépni. Kísér
letet tesz rá, hogy egybeillessze a kétféle időt: azt, amelyik
ben él, és azt, amelyet ő teremt magának. Elég egy hibás
mozdulat s máris kiszakadt égitestként kering művével

együtt, egyre távolabb, egyre érthetetlenebb egek felé. Vagy
fordítva: elég egy könnyelmű eligérkezés, és máris eladta
műve jövőjét személyes jelen sikeréért.

Mit tegyen hát? Hogyan oldja meg e kérdéseket? Ho
gyan mentse meg művét és magát, hogyan alkosson a jövő

nek, úgy, hogya jelen is hasznát lássa?
Először is tájékozódnia kell. Meg kell találnia helyét a

korában, s össze kell egyeztetnie a korszerűséget a legneme
sebb értelemben vett korszerűtlenséggel. Meg kell teremtenie
magány és közösség, ember és nemzet, idő és időtlenség

harmóniáját, tüzet és vizet kell frigyre hoznia, a maradandó-
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ság jegyében. És akkor is, ha lehetetlennek látszik; mert
azért író, hogya lehetetlent ostromolja. Ha visszaretten ettől:

nem méltó nemes nevére.
A nemzedék, amelynek a sors bennünket tagjává rendelt.

nagyelődöknek lépett nyomdokába, és nagy kérdéseket
örökölt az előtte járóktól. Magyarság és európaiság, kelet és
nyugat e közvetlen elődökben nem volt oly égető probléma,
mint a mí számunkra; az idő érlelte meg és élesítette met
szővé e kérdést. Amit egy előttünk járó emberöltő alkotott,
nagyot és maradandót, ma néha mintha már csak példatár
volna, melynek ábráival a maga állásfoglalását igyekszik iga
zolni, aki állást foglal. Dönteni, választani pedig egyre sür
getőbb parancs; kitérni maholnap lehetetlen. A kor azt várja
a regénytől, hogy a közösség sorsának tükre legyen; epikus
látványok igézetében eposzt követel a regényben is. nj ro
mantika felé tájékozódik, hitére hivatkozik és gyanakodva
fordul el a realista jellemábrázolás apró vonásokból kiala
kuló monurnentalitásától, Megveti a kétely höseit; hívő hő

sökre kiváncsi. De az író elhiteti-e, hogy a mű életéhez va
lóban elég a hit? - bizhatik-e a kortárs látomásában? 
rábízhatja-e egészen a teremtő munkát az olvasóra? - és
beleegyezhet-e abba, hogy az olvasó vele együtt s a maga
képére és hasonlatosságára alkossa meg, vagy alkossa át mü
vét és alakjait, akiket ő szilárdan beleképzelt a maga vilá
gába?

Légy hivő művész: szól az egyik parancs. Légy okos mű

vész: int a másik.
Elsó irodalmi eszméléseink emlékein egy kurta és illé

kony európai aranykor esteledő fényei ragyognak. S egy kü
lönös hangulat, valami erazmista íz. A locarnói Európa, a
szellemes elméletek és elmés ötletek virágkora volt az; tudó
sok és esszéirók újra fölfedezték a fölvilágosodást, és a ráció
a fölvilágosodás kora óta nem állt soha olyan nagy becsben,
mint akkor. Tünékeny és törékeny játékok bűvöletére esz
méltünk, örökífjú Orlandók, mesterséges vulkánokat gyártó
szörnyeteg Guanamiruk csodáira láttunk, s szinte hallottuk,
amint a vak dublini Ulysses új nyelvének érthetetlen igéit
motyogva hajózik fölfoghatatlan műve zavaros tengerén. Az
tán megdobbant a kor szíve, a locarnói évek optimista de
rűjét s a tündéri játékok édes illúzióit elsodorta a föltámadt
idő.

És játék és csodák: ma mindez messzebb van már, mint
a romantika kócos óriásai és tártkarú, izgatott prófétái.

De megtagadhatjuk-e első kisérleteink mestereit? Feled
hetjük-e az elragadtatást, mely egy-egy lelemény, formai
bravúr láttára megejtett; megtagadhatjuk-e a szolgálat kedvé
ért az öncélúnak látszó, s mégis végtelenűl mélyértelmű játé
kos gyönyörűséget? Volt egy pillanat, amikor Európa, az op
timista Európa boldognak érezte magát és boldog műveket

alkotott, s mi még kaptunk valamit e verőfény melegéből; ki-
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irthatjuk-e magunkból ezt az emléket másfajta, szigorúbb és
türelmetlenebb hitvallásokért '?

Az író egy pillanatig tanácstalanul áll.
S hallja a hívást: még kér a nép... A szellem embere ha

ladékot kapott, s e határidő lejáróban, - mondják. Rövide
sen eldől, van-e joga az élethez, megérti-e a nép szavát, haj
landó-e hirdetni a nép igazát? Elefántcsonttornyok nincsenek
többé, nem kellenek az ötvösművészek és a lélek búváraira
Hem kiváncsi senki. Vigyázz, író: sorsodról van szó. Regé
nyedben önnön itéletedet írod!

És az író már vitatkozik. Vállalom népemet, de a médját
én szabom meg, mert író vagyok, szuverén ura a világnak.
Bennem tisztábban él népem s nemzetem sorsának értelme,
magamban érzem fajtám végzetét. De anyagomat, akármilyen
is: lehet, hogyasorsharag roppant látomása, lehet, hogy csak
egy sors a sok közül: anyagomat formába is kell öntenem ;
ezt a formát magam választom, - igaz, magam is vagyok fe
lelős választásomért. E tájon mindig írók vitték a fáklyát, ők

mindig egy lépéssel előbb jártak, - ezt az előnyömet nem
adom oda semmiért! Hogya jövő pártomon van-e: művem

felel érte; hogy a hagyomány pártol: ez az én bizonyságom!
, Mert nemcsak Európára nézünk; és ahhoz sincs jogunk,
hogy egy roppant távoli keleti multért s a vérünkben tovább
élö Napkeletért kitagadjuk magunkat a nyugati irodalom tág
közösségéből. Itt, hazánkban kell megtalálnunk a helyünket;

\ - megtalálnunk? - inkább talán csak odalépnünk a ránk
váró helyre: arra, amelyet elődeink okossága jelölt ki szá
munkra. Akkor aztán: akár zene és emlékezés párás folya
mára bízzuk hőseinket, akár nyersen föllökött látomások gör
csös erőszavaival hajszoljuk öket: - magyarok vagyunk és
méltók az elődökhöz. Aki nem csak részletekben él s szóró
dik szét, hanem átéli az egész hagyományt is: nem tévedhet
el és nem vezethet tévútra.

Az európai regény a játékos kísérjetek és bűbájos ka
landok kora után ismét visszakanyarodik a realizmushoz; II

romantikus láz is meghiggad maholnap; az úiabb nemzedék
re alighanem az a föladat vár, hogy szintézist teremtsen. Ke
vesebb benne a forradalmi láz és több megint a "művesség".

A csodák kurta kora megtanította rá, hogya formák tágab
bak, mint régebben hitték; a közösség parancsa azt sugallja
neki, hogy olyan művet alkosson, amelyben e közösség sorsa
is tükröződik. S van-e föladat, mely hívebben simuIna a ma
gyar hagyományhoz?

Az igazi "nagy" regény, úgy érezzük, az, amelyben a hős

sorsának vonalában a nemzet belső sorsvonala tárul elénk.
Úgy, ahogyan Török Gyula remek és méltatlanul elfelejtett
regényében, A zöldköves gyűrű-ben, vagy úgy, ahogyan Kaff
ka Margit remekművében, a Színek és évek-ben. .Jellemezd
A zöldköves gyűrű hősét, Őz Józsefet, bontsd szét lelkét, tárd
föl hangulatai szövevényét: a kort jellemezted, a kor hangu-
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Iatát, a nemzet lelkét. E zárkózott és törékeny alak egy egész
nemzet végzetét hordja keskeny vállán. És ábrázolhatja-e hí
vebben történettudós, szociológus a nemesi Magyarország las
sú eltűnését, mint ahogyan Pórteleky Magda testesíti meg a
Színek és évek-ben? Regények s a nemzeti öntudat és önesz
mélet kristályosodik ki bennük, tökéletes művészi formáik
ban. S lebeghet-e író előtt ennél magasabb eszmény, ennél
kivánatosabb föladat?

Mert hiába sürget a kor és hiába sürgetik a kor lelkes
hivei az írót: ő csak azt írhatja, amit érzése sugall, tehetsége
parancsol. Nem a kor ellen él és nem a korral rohan: a kor
fölött áll, azért, hogy legyen, aki híven vall majd koráról 
a [övónek. Harcok és viták elcsöndesülnek, izzó mai kérdések
történelmi anyag-gá kopnak egykor; mint ahogy a mult fájdal
mai, örömei, vitái is elcsöndesedtek. A jobbág-ykérdés törté
netírók ügye már, de a Falu jegyzője olvastán még ma is szí
vünkbe vág az egykori jobbágyok szenvedése; az önkényura
lom szomorú ernígránsaí és szélmalmokkal vívó hősei rég
elporladtak, de a Délibábok hősé-ben vagy Asbóth János re
gényében, az Almok álmodójá-ban ma is élnek s ma is meg
döbbentenek hangulatukkal : regényekben él tovább fajtánk
történetének örök időszerűsége. Balzsam a művészet: romlás
nélkül őrz! meg a holtakat; és teremtő csoda: élőnek őrzi meg
a multat, - élőnek, örök jelennek

Úgy érezzük, a regényírónak ma sincs más föladata, más
kötelessége. Ha ezt megteszi. egyszerre szolgálja nemzetét, a
miívészetet és a [övöt, Rónay György

URBÁN ERNŐ:

SZEPEZDI BOLDOGASSZONY
Három fecske esókot vált,
zeng az Isten háza.
Kék az ég és kék a víz
zümmögő zománcá.

Mint egy darab friss kalács
jóízű a reggel.
Biztatom hát szívemet:
- Gondodat feledd el!

Holnap úgyis vége lesz,
kortyol] hát a tényböl,
Boldogasszony néz le rád
a hajnalkás égből.

Szétteríti köntösét
rejtezz hát alája:
holnapig tán te leszel
Isten rózsafája.
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