
Ha a jövő, a soha meg nem valósuló lehetőségek, az Istenben És az
emberben lévő posszíbilíák ábrázolása bevonul az irodalomba, úgy lát
szik, jól megférhet egymás mellett, egy emberen belül például az atom
haláltól való félelem az élet szeretetével, a kafkai szorongás és a tolsztoji
deru. R3 pedig egy emberben együtt lehet a múlt és a jövő, akkor sem
mi akadálya az ősmúltba való "visszanyúlásoknak", nemcsak homályos
és megbízhatatlan "élményeink", hanem tudományos ismereteink alapján
is; dc ugyanígy lehetséges az evolúció fokozatain át az anyag "kifényese
désének" útját végigkísérni Teilhard de Chardin Omegapontjáiz, s az
egyéni élet míkrokoszmoszában ábrázolni a teremtés makrokozmoszának
útját: a krísztusi evclúciót, a krisztusivá vált teremtést.

Könnyű meglátni, hogy ezeken a nyílásokon visszaáramlik a regény
be míndaz, amit kial.akulásakor a, meséből, a mondából és az epo szokból
el kellett hagynia: a Jó és a Gonosz harcában az ég összeér a földdel,
"istenek" szállnak le az emberhez, s az ember istenivé válik. Amit tehát
az emberiség tulajdon gyermekkorában sejtett és vágyott, az itt és most
a XX. század második felében (első felének formai, nyelvi eredményeire
épülve) a modern regényben nem játék lesz többé, nem gyerekes vágy és
csalóka álom, hanem maga a teljes valóság, a megvalósult. ábrázolt igaz
ság.

Az egyetemes realizmus stílus szempontjából is magában foglalhat
ná az eddigi eredményeket, szintézíse lehetne az egymásnak sokszor
ellentmondó részvalóságoknak ; benne a tolsztojí-gor'xiji realizmustól a
francia "új hullám" tárgyias, mi'kroszkópikus stílusáig mínden megkapná
sajátos helyét, elnyerné valódi funkcióját, kiemelés, túlhangsúlyozás nél
kül, a neki megfelelő valóság mértéke szerint. Lehetövé válnék egy vég
telenill polifon stílus kialakítása; a stílus többé nemcsak az írót jelén
tené, hanem sokkal többet: egy alkotáson belül különféle jellemeket.
helyzeteket, állapotokat, életérzést és világképet. Lehetövé válnék tehát
egy eddig nem sejtett "hűség" elérése az ábrázolásban, melyhez képest
egy kaptafára készültnek tetszenék Balzac, Tolsztoj vagy akár Thomas
Marm írásmodora is, mert örökké tulajdon szokványos stílusukat ismét
lik. Az egyetemes realizmus mondhatná el magáról elsőízben és teljes 00
zonyossággal, hogy .3. stílussal ábrázol ·is.

Sikerülhet ez egyszerre, egyetlen nekifutásra? Aligha. Nem is a si
kerről van szó, hanern a kit eljesedő világkép sugallatáról, egy vállalko
zásról, a reg-ény leheteéges új hatánainak kitapogatáséról.

Talán ez jelentheti majd hosszú időre a regény határát, egyik hatá
rát míndenképpen. Határát, de nem halálát. Mert a regény akkor hal
meg, mikor a nagy alkotók kihalnak. Tehát sohasem. A líra és a dráma
igénye mellett mindig ott lesz az epika igénye is, a prózában elmondott
világé. Lehet, hogy neve nem regény lesz többé, de ez aligha változtat a
lényegen, A lényeg pedig az marad, hogy a prózában ábrázolt teljes való
~ág .az ember egvi'c legnagyobb vállalkozása - igazi emberhez méltó
kaland: regény.

-
Van ostoba optimizmus. arnr-ly nem látszrk tudorn-st venni a világban meg

lévő nyomorúságról: de van pesszimizmus is, amely ne.n ismeri fel. hogy az
élet, amíóta Krisztus -negistenítette, a remény visszafo ith-u atlan forrásait rejti
magában. .

P. Scrtillanqes gondolaÚ/.iból.
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