
THURZÓ GÁBOR:

A MESE VÉDELMÉBEN

Aki figyeli szellemi életünket, észrevehette, hogy szépprózánk
teljesítményei egyre kevesebbek. s talán annak van igaza, aki
egyenesen aszályról beszél. Nincsenek regényíróink, nincsenek
novellistáink, - a költők énekelnek csak és a széppróza helyét el
foglalják az önvallomások, az esszék. Az a fajta személytelen köz
lésmód, amely még Mikszáth anekdotáiban is megvan, teljesen
megszűnt. Az élet vált írodalornmá, s az "égi más" csak annyi,
hogy egy-egy író a valóságot ápoltabb formában, emelkedett stílus
eszmények szolgálatában rögzíti. Pedig, végeredményben, - ha az
irodalom az élet élősdije is, - minden nagy prózai korszak meg
teremtette ennek a valóságnak transzponálási lehetőségeit. Gondol
junk csak az efféle "önéletrajzokra", mint a Dichtung und Wahr
heit, melyben az élet felszívódik, átalakul, az olvasó Goethe élete
helyett - hirtelen azt veszi észre - egy fiktív regényhős kaland
jait olvassa. Ez a fiktívség szűnt meg szépprózánkban az első

világháború óta.
Az író mindig személyes élményeit írja, nehezen képzelhetjük

el, hogy Swilt például egyedül képzelete nyomán írta Gulliverjét.
úgy ahogya fantázia szeszélye diktálta, vagy E. Th. A. Hoffmannt
is képzelgés ei ragadták különös meséi közé. Mindennek alapja az
élet, - "az én életem" - de ezt krónikaszerűen rögzíteni, napló
kat sűriteni epigrammatikus gondolatokká vagy tágítani belső

helyzetképpé, ha tetszetős is, okvetlenül veszélyes. Hogy mekkora
II veszély, azt éppen szépprözánk mai helyzete mutatia. Aszályról
talán nem okos még beszélni, de a forró szelek, amelyek szikkasz
tanak, már megjelentek. Könyvek még megjelennek, regények is,
elbeszélések is, de nincsenek olvasmányok. Nem kell ill szabályos
lektürre gondolni, ilyesmit bőven szállítanak jobb és rosszabb szö
rakoztatö regényíróink. Egyszerűen az elbeszélés folyamatosságá
nak szelleme tűnt el. Az, akí még őriz magában regényírói vagy
nevellistal vágyakat, arabeszkekben éli ki ezt a vágyat. A tempó
hiányzik, az oldottság. Az egész bravúrja és nem a mondatoké. S
ez az igazi veszély: modern szépprözánk elfelejt folyamatosság
ban gondolkodni, megtagadja és elkerüli a mesét, Pedig a regény
alapja a mese, a magával ragadó, hol hiteles, hol képtelen történet.

Ha olvassuk a háború utáni nemzedék kitűnő tanulmányait, el
més esszéit, okos naplójegyzeteit, bravuros "őrjáratait", - reme
keket a maguk műfajában, hisz elég emlékeztetőnek csak Illyés
Gyula, Halász Gábor, Cs. Szabó László nevét említeni. - előbb

utóbb tisztában kell lennünk azzal, hogy az említett "aszály" leg
több oka belső és formai stíluskérdés. Mert hogyan gondolkodik a
naplóíró? Epigrammatikusan. Egy-egy bölcs vagy mutatös gondola
tot addig esztergályoz, amíg kívül-belül tiszta és elegáns nem lesz,
I<..gy naplójegyzetet tömören kell fogalmazni, ki kell zárni belőle
minden esetlegességet, tömöríteni kell és körülgyalulní. Egy apró
fafaragáshoz egész rönköt használnak fel, - az "őrjáratok" fafarag
yÁnyához sokszor elbeszélésre vagy regényre alkalmas gondolat
sort. A naplójegyzet írója röviden közlí a hangulatnyi élményt,
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amely benne bizonyos gondolatsort indított meg, aztán hirtelen
odailleszti a végig nem vezetett gondolatsor után a tanulságot. Ez
a végig nem vezetett gondolatsor az elbeszélés sírja. A naplójegy
zet íróján ezt a gondolatsort nem is szabad követelnünk. hisz a fel
vetett élmény és a csattanó hőfoka pótolja, az egész csak fogalma
zás kérdése. A regényíró azonban éppen ezt a hiányt tölti ki, mert
a regény nem meghökkenteni akar, gondolatot kelteni, hanem kö
zölní. Ezek és ezek történtek a hőssel, itt meg itt: a regényiró mun
kája most kezdődik, amikor elmondja, hogy regényének tanulsága
miért történt így. S főleg: hogyan történt így. Két müraj-elv ütkö
zik össze, s egyiktől a másikat követelni hiábavaló lenne.

Az epigrammatikus gondolkodás természetszerűleg hozza ma
gával a kifejezésmódot. Az író, aki epigrammákban gondolkodik,
fogalmazásában is tömörít. Mivel müfajának lényege az elegancia,
elegánsan is fogalmaz. Nem törődik az apróságokkal, a mondatok
egymásba kapcsolódásával. Minden mondata visszhang is egyben,
s mivel az író feltételezi, bogy olvasója gondolkodni is fog, rá
bízza, hogy töltse ki az űrt egy-egy mondat .között. Igy széthull
ez a fajta írásmű mondatokra, s éppen ez a szép, a fontos benne.
De mennyire más a helyzete a regényírónak I Az ő közönsége nem
intellektuel, hanem élvező. Mesét és bonyodalmakat keres, szóra
kozní és elérzékenyülni akar, megdöbbenni az élet rejtelmeitől.

Ez az olvasó, ha nem is tudja, érzi hogy az élet furcsa folyamat,
emlékek és élmények egymásbafon6dása. Bent talán nyilvánvaló
neki is, hogy végeredményben mozaikokban él, de olvasmányától
nem ezeket a mozaikokat várja, hanem az összefüggést. Nem haj
landó mondatok közt gondolkodásí-pauzákat kitölteni, külső logi
kát is kíván, nemcsak belsőt. Egészen egyszerüen: meg akarja
tudni mi történt és hogyan történt olvasmánya hőseivel. Sok mín
dent megbocsájt ír6jának, a forma trükkjeit, a fantázia vicceit,
csak azt nem, ha kételkedésre csábítja a fogalmazásban. Ha rá
bízza: ezt vagy azt úgy értse ahogy akarja. Az első világháború
után kialakult és bámulatos könnyedségre, hajlékonyeágra szert tett
esszé-stílusnak éppen arabeszk- és epigramma-természete miatt
nem alkalmas regényre. Hiányzik belőle a pongyolaság, amely a
fogalmazást egyszerre életté avatja. A pongyolaság nemcsak hiba
lehet, hanem erény Is, A nagy regényírókban mindig van valami
graci6zus pongyolaság, gondoljunk csak Balzacra, Dosztojevszkijre,
sőt akár Thomas Mann tengerikígyó mondataira. A regény feszült
ségének legkisebb sejtje a bekezdés, az esszé-é a fél-mondat. Ezért
képtelen az epigrammatikus stílusregénystílussá válni. Kitűnő

epigrammatikusaink a példák rá. Milyen 6vatosan kerüli Illyés
Gyula, - akiben legtöbb az epikai bőség, - a regényt, milyen rit
kán nyúl lélegzetnél hosszabb szépprőzához Cs. Szabó László, 
akin "A kígyó" óta jogosan követeljük újabb regényeit, - hogyan
tétovázik a rövid és valamivel még rövidebb karcolat között Illés
Endre.

Újabban két sürgetés is elhangzott a stílus lazítása üzvében.
Az első Lovass Gyuláé volt, a "metaforitisz" ellen, a másik Keresz
tury Dezsőé a "mellékmondat védelmében". Ez a lazítás lassan
valóban körmünkre ég, s a lazítás feladatát egyre fontosabban kell
követelnünk. De a Nyugat második nemzedékén-e, amely éppen a
tömörítésben alakította ki a maga stílusát és foglalta el helyét
irodalmunk történetében? Vagy azokon, akik utánuk következnek?
Okvetlenül azokon. De ha történnek is kísérletek, a fOj!adtatás nem
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mindig kedvező. Mert itt a gondolkodásmód különbsége is zavar.
Az esszé- és őrjárat-stílus lényege az, hogy esszenciális dolgokat
közöl, van benne, - formájában és tartalmában - valami a
"végső dolgok" rögzítéséből. Ezt kérik számon gyakran, s azt
firtatják: mit akar mondani? A regénynek pedig, sajnos, meg
van az a tulajdonsága, hogy legtöbbször nem is akar mondani sem
mit. Mondani nem, de közölni igen. S hogy mít közöl, igen külön
bözö. Elmesélhet egy történetet, amelyet az író érdekesnek talált
és azt szeretné, ha az olvasó is érdekesnek találna. Abrázolhat egy
társadalmi szeletet, szárazon, dokumentum-szerüen, Mondania nem
fontos valamit, a lényeges az, hogy megteremtse olvasójában is
ugyanazt a feszültséget, amely benne volt, míg művét megírta. S
itt vissza kell térnünk újra a meséhez: mesét kell írnia és a mesét
jól kell elmondania. Mit tud meg valaki Storm "Der Schimmel
reiter"-éböl? Dickens "Twist Olivér"-jéből'? Prévost "Manon Les
caut"-jából? Dosztojevszkij .Karamazoff testvérei"-ből? Sorsokat;
az életet, amilyen. Embereket ismer meg, lélektani szituációkat,
idegen világokat. Ehhez a felfedező úthoz az emberi lélekbe és
kalandokba kell visszamenni a regényírónak, a gondolatok és ta
nulságok után el kell újra mondania a mesét. Amit mondaní akart,
az úgyis a maga későbbi összefüggésében derül ki. Az őrjárat-író

nak azonnal kell, ott a helyben, vizsgáznia. A regényíró vizsgála
későbbre tolódik. S ez talán a legnagyobb, lényegbevágó különbség.

A meséhez eljutni nem lesz könnvű. Remekműveket várni
nem okos és nem is célszerű. Most, amikor közel húsz esztendeje
elsikkadt az igazi mese-hang irodalmunkból, a regényíró csak prö
bálgat. Mintha új zeneszerszám lenne a kezében, amellyel egyelőre

még nem tudja a tökéletes hangokat kihozni. Ehhez is nyúl, ahhoz
is, s természetesen elhangzik az epigonság vádja. A paraszti élet
regényes bemutatóin Móricz Zsigmond árnyait veszik észre, a
polgárság íróin Krúdy Gyuláét, hiszen világos dolog, hogy ennek
a két életformának rögzítöi és szépprözaí megvalósítói sokat el
mondtak már, kialakították a sémákat. Aki a paraszti életről ír,
okvetlenül Móricz díszletei között mozog, aki a polgárságéröl, az
Krúdy világát ídézgetí akkor is, ha több köze nincs is hozzá, mint
a városi házak, emberek légköre. De ez még aligha epizonság.

Még egy nehézsége van az újabb széppróza-írónak: a pon
gyolaság vádja. Meg kell lazítani a stílust, amely az elődökböl és
sokban mesterektől beléivódott. Aki megpróbált ezzel a "fentebb"
stílusigénnyel regényt írni, hamarosan elkeseredett. Anyaga azt
súgta a fülébe, hogy oldjon, legyen ,.pongyola", vagyis tágabb és
bővebb, de amikor tágabban írt, megijedt. Úgy látta, ez nem íldo
mos, ez túlhaladott stiláris álláspont. Korunk legjobb magyar stí
lusa tiltakozik ellene. De regényt írni másképpen nem lehet. El
kell jutni újra a mellékmondatokhoz, ki kell tölteni a tömör és
végleges mondatok közti hiányokat, meg kell próbálkozni a Iolva
matos közlésmöddal. S ez, mostani szemmértékünk szerínt, valóban
pongyolaság. Aki nekilátott már, hOgy az epigrammatikus stílusban
írjon szépprózát, semmit sem tudott kezdeni mondataival. Egy-egy
bekezdése olyan volt, mint a csatatér: az eleg-áns mondatok, el
rejtett kettős csattanöíkkal, a pont előtt önmazukat lőtték le.
A kísérlet meddő volt, a regényíró szegre akasztotta igényességét
és nekilátott, hogy dadogva talán, fé!'1ületlenül. kialakítsa a maga
stílusát, amelyben ott vannak az előző nemzedék eredményei, de
alkalmasak a regény lényegéhez: a mes éhez.
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Az. "aszály" egyideig még el fog tartani, de nem lehet örökké
való. Benjáminoknak lenni nem éppen a legkellemesebb. különö
sen, amikor a Benjámin mást akar, mint idősebb Iívéreí. amikor a
fivérekhez csak a tisztelet és elismerés kapcsolja, de vérük nem
közös, mások a hajlamaik és mások a törekvéseik. Mi legyen most
a "fivérek" feladata? Megvárni, míg Benjámin is felnő. míg el
múlik a kísérlet, letelnek a vándorévek, ami a tarsolyából elő

kerül, már eredmény és nem próba. Hogy kinek sikerül ez, ne
künk-e még, harmincas éveink első napjait taposöknak, vagy
azoknak, akik már mi utánunk következnek. nem fontos. Boldogok
lennénk, ha a koszorút, amit pályánkért nem érdemlünk meg.
azoknak fejére tehetjük, akik szerencsésebbek vagy bátrabbak
Lesznek.

MORV ÁTH IMRE:

VERSEK
öSZ] SZABADULAS

Királyi ősz! Kezed feloldott.
Uralmad bölcs - és néped boldog.
Mi is a fák szabadult lombjai
szánjuk, aki minket tévedve szán:
Mert jobb szerényen lent aranylani,
mint gőgösen zöldelni fent a fán I

EGY PEROCEL ALKONYAT ELöTT

Marasztald, fogd itt a bukó Napot.
. Ne mondd, hogy vesztén semmi nem segít!
Menthetetlen, mint a Nap, minden itt
s az ember mégis kapkod és dadog.

EMLÉKEZÉS

E fa lombja szinte a földre ér le.
S így lombosan sem hagyta el a bánat.
Ki tudja: hány lombja volt már e fának:
f'\ még emlékszik tán minden levelére.

GYERTYASZENTELö

Buji elő Nap és süss bátran a hóraI
Hadd lássa meg ma árnyékát a medve!
Ki volna e világ boldog lakója,
ha ő is, ó is végképp lelébredne ... ?!
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