
BA LOGH Tl BOR

A játék-esztétika magyar kulcsregényei
a harmincas-negyvenes években

1935-ben fejezi be Szerb Antal programadó jelentőségű világirodalmi tanulmányát. a
Hétköznapok és csodák-at, amelyben megfogalmazza esztétikai eszményét. a játJék
hoz való visszatérést követő csoda-poétíkát. Az első kulcsregény, Mára! Zendülók-je
azonban sokkal hamarabb, már 1930-ban megjelenik. Vezérmotívuma a játékvilág
és a köznapi valóság szférájának ütközése; a köznapi valóság lassú beáramlása,
majd pusztító betörése a játékvilágba.

A Zendülők-böl való a következő részlet:
,,- Önök rövidesen sor alá kerülnek - mondta Ernő hidegen. - Akkor is jár

ni fog a szájuk?
Akkor természetesen nem fog jámi a szájunk és mind felelősek leszünk. De

addig nem tartozom tudni az ő világuk szabályrendeleteiről. Sem az énekóráról.
amit hamis szülöí igazolás mellett mulasztok most, sem arról. hogy nem szabad
a színház fala mellé nyilvánosan vizelni, sem a víláaháborúról, Ezért vagvunk
Itt , " Mi itt nem vagyunk benne az ő dolgukban - mondta Abel. - ...Utálom. amire
tanítanak. Nem hiszem, amit ők hisznek. Nem tisztelem. amit ők tisztelnek ...
nem akarok velük élni, az ételükből sem akarok enni. Ezért vagyok itt. Mert itt
meg tudom sérteni azt, ami az ő törvényük"

Már a regény kezdetén előrevetődik annak árnyéka, hogya történelem egyet
len mozdulattal megsemmisítheti a [átékvílágot, belekényszerítheti a .zendüíöket'
abba a közegbe, melytől oly hevesen vágytak különbözni. Ugyanakkor a kulcsre
génvek némelyike fordított utat jár be: a jelen valóságától jut vissza a játékvi
lágba (Szerb Antal: Utas és holdvilág).

A játék-valóság-történelem láncolat megfordítható. Irányát történelmi élmények
befolyásolják; az r. világháborútól a Ielszabadulasig tartó események. A változé
kony társadalmi valóság ellenére az esszéíró nemzedék mégis, lényegében állandó
esztetikát követ. amikor a regénytől a játékhoz, a csodához visszatérést várja.
Játék és valóság ütközése egyként van jelen az 1930-ban íródott Márai-regényben
es Bóka László 1947-ben megjelent Zenekíséret--ében. A történelmi fordulatok
fölött átívelő, azokat túlélő művészí eszmény - úgy tűnik - a társadalmi moz
gások késztetésén túl, más forrásból is ered. Mindenekelőtt az esszéíró nemzedék
polgári-értelmiségi származására kell gondolnunk, de nemcsak abban a vonat
kozásban, amely szerint a játék-esztétika a polgár rnenekülése kora és osztálya
problémái elől, hanem úgy is, hogya nemzedék képviselői - helyzetükből adó
dóan - külföldi utazásaik során a világirodalmi műveltséget közel azonos alko
tások, eszmeáramlatok bűvöletében szerezték meg.

E helyütt - vázlatosan legalább - utálnom kell a nemzedék mUVe8Zl esz
ményére, annak érdekében, hogya továbbiakban az esztétikai szándék felől köze
Iíthessek a ' regényekhez.

A JAT~KROL F,s A VALOSAGROL

..A XX. századi regényírásban rnindegyre erősebb lesz a hajlant. hogy a re
gény visszatérjen a csodához, újra nyiltan és bevallottan fikció legyen, játékos
mitológiapótlék, a XIX. század nagy célkitűzései nélkül. de ugyanakkor rnélyebb
és kevésbé átlátszó célokkal" - írja Szerb Antal. A játékhoz, a csodához vissza
találás igényét szerinte legelsősorban az a tényező rnotivál ia, hogy ..a realista
regény mögött álló nagy mozgató eszmék. Iíberalizrnus, természettudományos gon
dolkodás, tec'míkaí optimizmus, elvesztették natóerejüket": (1) -'- tehát az új típusú
regénynek rnintegy a realizmus ellenhatásaként kell létrejönnie. Ezt tükrözi tanul
mánya oppozíciót tételező címe is, akárcsak Sőtér István 1946-ban megjelent mun
kájáé, a Játék és valóság-é.

Szerb Antal esztétikai gondolkodását kétségkívül a valóságból kiábrándultság
alakítja, egy olyan korban, amelyet a társadalmi és tudományos eszmények híhe-
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tetlenül felgyorsult, devalválödása, bizonyos szellemi infláció jellemez; Az esemé
nyekbe vetett hitben csalatkozás érthetően és indokoltan vezet a valóságtól mene
külés küÍönböW formáihoz, melyeknek közös vonása, hogya művész visszavonul
egy maga teremtette világ várfalai közlé. (2) A menekülés azonban csak az első
lépés. Sokkal inkább .tontos az a kérdés, vajon egy megváltozott társadalmi-tör
ténelmi helyzetben fenntarthatja-e ez a magatartás - akárha visszamenőleges
érvénnyel is - művészi-etíkaí hítelesséaét? A kérdést egyrészt a játék és való
ság fogalmának gondos meghatározása, másrészt az irók teremtette szuverén
közeg tartalmának (=minóségenek)' elemzése döntheti el mezsvöeöen.

. Szerb Antal definíciója szerint a regény olyan eposz. amely fiktív csodákkal
foglalkozik. (3) A csoda szó itt szúkitőnek hat. korlátozza az általa jelölt fogalom
tartalmát. Szerb Antalnál a csoda - amint ez a tanulmányában említett példák
ból is kitűnik - a teremtett világ, A fiktív csoda: maga az írói játék. Distancia
-effektusnak is nevezhetjük, olyan alkotói-befogadóí tudatkettősségnek. amelyben
a szerző (és az olvasó) részint beleéléssel (=awnOSlUlással) szemléli a teremtett
világot, részint tudatosítja magában, hogy a csoda: ·fikció. (4) Ha szűken értelmez
zük a csoda .szót, vagy a játék jelentését a játékosság fogalmával tesszük azonossá.
akkor homályban marad a játék~valóság, a hétköznap- .nem hétköznap' ellentét
lényegi eleme, a Szerb Antal-i értelemben vett szabadságharc: a megjelenített
.esodán' keresztüli "tiltakozás a merevvé vált törvények ellen. akár a természet.
akár az ember törvényeiről van szó", "A reglényben csodának kell lenni - mond
ja -. mert ebben nyilvánul meg a szabadság princípíuma." Azt kell látnunk te
hát, hogya játék (= a distancia-effektus, vagy kettős fikció) nem a valóság
ellentéte ebben a fölvetésben. A valóság ellentéte a ,nem mindennapi', a valóság
pedig .hétköznapjt' jelent a számukra, megmerevedett szokásokat, beidegzettséae
ket, reflexeket jelent, szemben a szó ma basználatos. társadalmi vonatkozású
értelmével.

Másik föladat az írók teremtette szuverén köreg tartalmának elemzése. Szerb
Antal szerínt az új típusú regény világnézeti gerince a vitalizmus : (5) kilépés a
.közönséges', .valóságos' életből: egyfajta Időleges, saját céllal bíró aktivitás. Lá
zadás a racionális lélekábrázolás ellen. a lélektani csoda (6) (action gratuíte) ne
vében; a racionális világfelfogás, földrajz, stílus; a racionális világ e1len általá
ban. Halász Gáborral vallja: az események önmagukban érdekesek, nem pedig
lélekalakítá hatásukban. Az új regénytől - az aktnalízáltsáa helyett - azt kö
veteli meg, hogy legnagyobb műveiben olyan szabad régíókba tudjon emelkedni,
"ahol már nincsen lélektan. társadalom és világnézet. valami oldott káoszba,
melvből egykor istenek fognak születní", A csodával teljes regényben újraterem
tődik szerínte az eposzí mttolögía és a görögség szellemi kapcsolata, az osztatlan
ság, a mítoszokkal természetes, ősi égvségben élés; hiszen a csoda is a mítíkus
megismerés birodalmába tartozik, a görög közösség és a mítosz kapcsolatát is a
distancía-effektus jellemzi. Az igazi játék kritériuma ez: , benne foglaltatik a hit
és hitetlenség elválaszthatatlan egysége, a szerit komolyság és tréfa meg tettetés
keveredése. (7)

Ebben a legszélesebb megközelítésben filozófiai szintre emeli csoda-elméletét
Szerb Antal, a csodát primer' életkategóríává teszi, valami Egésszé, ami által az
irodalom a játszás filozófiai létformájának része lesz, tehát az emberi lényeg
egyik felét fejezi ki. Nem lehet célunk ítéletet fogalmazni arról, hogy a játszó
filozóJ:iai létforma társadalmilag mennvíben "értékes" magatartás. Kétségtelen
azonban, hogy az irodalmi játék (8) mint társadalmi tett nem míndíz hitelesít
hető. Abban a korban, amely a művésztől a helytállást. a közvetlen valóság
vállalását követeli (például forradalmak előestéjén) a világból kivonulás prog
ramja csökkenti az alkotás művészí-etíkaí hitelét. ugyanakkor mínt filozófiai
megalapozottságú létforma, így is latens értéket kéovisel. Szerb Antal munkás
sága idején - a két világháború között és alatt - lehetett mínd fíl07hfiaí, mínd
társadalmi motíváltsága annak a játékesztétikának. amelyet a Hétköznapok és
csodák:-ban hirdet. (9) Ezt nem feledhetjük' el!
" Újabb kérdés, hogy vajon a kor divatos (és nem lebecsülendő) szellemi íránv

zatai, a mélvlélektani, a szellemtörténeti iskola. II nérriet irracíonalísta fíloznfía
jeleseinek hatását Babits és Horváth János esztétíkájával ötvöző műveszí eszménv,
s a Giraudoux, Cocteau, Wilder, Virginia Woolf. Aldous Huxley fémjelezte ízlés
mennyíben foglalja magában a játékesztétíka minden lehetőségét, illetve mennví-
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ben..Iehet a magyar irodalom gyakorlásának vagy megítélésének normáía, A szel
lemi hatások szükséges befogadását illetően a válasz egyértelmű igen.. Túlzás vol
na azonban azt feltételezni, hogy Szerb Antal, Márai Sándor, Hevesi András vlUty
Sőtér István regényeit nagyobbrészt másodlagos élmények alakítják, (10) hiszen
a szellem mozgástörvényei - ha a killső és belső feltételek egyébként hasonlóak
- könnyen vihetik aZ Irót azonos művészi irányba. Elegendő akortán Bulga
kovra hivátkoznunk. akinek olvasmányairól ugyan még nem jelent me2 tanul
mány, de abban egészen biztosak lehetünk, hogy az esszéíró nemzedékünk által
kedvelt-olvasott szerzők könyvei hiányoznak polcáról. A Mester és Maraaritá-ban
mégis bőven találhatott volna Szerb Antal olyan rnotívumokat, melvek alapján
teljes bátorsággal sorolná Bulgakovot a neotrívolízmus képviselői közé, Van a re
gényben "fjktív csoda" (a Sátán megjelenése Moszkvában), van intuíció (Mar
garita találkozása az ördögszolga Azazellóval), van action gratuite (Berlioz meg
jósolt halála a villamossineken), van éjféli kísértetjárás '(a Varieté színházban),
van szerelern és halál; szörnyűségek és könnyű borzongás. A 4!gfontosabo mind
ebben a distancia-effektus: áltaía teremt Bulgakov negatív rnitológiát úgy, hogya
Diabolo 1IU1china a legtermészetesebb módon fonódik össze a hősök sorsával, az
olvasó pedig a Szerb Antal által követelt élményben részesül: könnyed lelki tar
tással ereszkedhet alá a teremtett regényvilágba. az írói játék rajzolta varázs-

. körben ülve nyugodtan engedheti közel karosszékéhez a csodát.
Bulgakov regénye bizonyítja számunkra: az irodalmi játékhoz el lehet jutni

a felsorolt európai áramlattól függetlenül, belső szellemi pályán is. A1!:övetkezők

ben. vizsgálandó művek esetében sem azt kell tehát kutatnunk, mílven vílágíro
dalrní minták hatására születtek, hanem azt: mennvíre öntörvényűek, mekkora
művészí értéket képviselnek, és nem utolsósorban, mílven közös vonások teszik
indokolttá, hogy egy helyen széljunk róluk.

Most nem vállalkozhatunk .arra. hogy az irodalmi játék-esztétika mínden
létformáját bemutassuk. Hiányozni fog a Nyugat első nemzedéke prőzáiának

(Babits, Kosztolányi) elemzése, és hiányozni fog a Krúdy-életmű bevonása a vízs
gálatok körébe, jóllehet, az esszéista nemzedék valamennyi tl;J.gja előzményként
hivatkozik rá - Dosztojevszkijjel szinte azt mondhatnánk: míndnváían Krúdy
postakocsi j ából szálltak ki. Nem kerülhet sor azon regények számbavételére sem..
amelyek - szándékuk szerint -, a Szerb Antal meghirdette .neotrívolsáa'' prog
ramját és a Halász Gábor által megfogalmazott prózai eszményt, akalandregény
vagy történésregény játékos formáját követik (Szerb Antal: Petuiraaot: legenda.
Sőtén István: A templomrabló, Cs. Szabó: Utrecht ostroma, Kolozsvári Grandpierre
Emil: A sárgaruhás leány stb.), (ll) A következő' fejezetben a nálunk a század
harmincas-e-negyvenes éveiben divatossá vált játék-esztétika és Iátszás-központú
filozófia néhány kulcsregényét elemezzük, olyan műveket, amelyek epikai anyaguk
ban is I hordozzák a játszás-eszmét: Szerb Antal: Utas és holdvilág-át, Marai
Sándor: A zendülők-jét, Komor András: A varázsló-ját, Hevesi' András: Párizsi
eső-jét, Sőtér István: Fellegjárás-át, Bóka László: Zenekíséret-ét. (Most nem SZÓ
Iunk részletesen Jékely Zoltán, Molnár Kata és Thurzó Gábor néhány, e szfé
rába sorolható rnűvéről.)

A JATl!:K-ESZTETIKA KULCSREGl!::>/YEI

.A HARMINCAS l!:VEKTOL A NEGYVENES l!:VTJZED vE:GeIG

1. A játékvár leomlik. Ha csak egyetlen szóval volna szabad jellemeznem a föl
sorolt rnűveket, azt mondanám: szökésváftozatok. A Párizsi eső hóse önmaaa elől

próbál elrejtőzni színte az egész regényerr át, az Utas és holdvilág-ban Mihály az
emlékezés hídján kamaszkorába oson vissza, akárcsak a Zenekíséret Zámbory
professzora, amikor a halál' közelségében újraéli ifjúsága legS'Zebb korszakát.
A két közvetlen értelemben vett karnaszregény A· zendülők és A varázsló hősei

is szöknek: nem 'akarnak felnőni, nem akarják alávetni magukat a felnőtt világ
racionális lélektanának. Mert felnőttnek lenni annyit jelent, mínt feladni önma

.gu nkat, életta-talmunkban nyomorultml összeaszní (12) - vallják Cocteau-val. Tá
gabb [elentéssel használva a szöt, az említett művek míndegvíke karnaszregényt
a hősök igazi életkora ez az "állandósult határpíllanat: a gyerekkornak és a -fér
fi-időnek találkozása". (13) A különbség csupán annyi, hogy A zendül'ők-ben, A
varázsló-ban, a Fellegjárás-ban a határplllanat jelenidő, az Utas és holdvilág, a
P.árizsi eső, a Zenekíséret esetében a prousti emlékezés.
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A határpillanat: a játékvilág és a valóságvilág találkozása, összeütközése. A
játékvilág az az állapot, amelyben az emberek "ha emberek is, kibújtak a név
parancsoló hatalma alól. s nem a földhöz tartoznak, egy más. csillámos szürke
ségében megfoghatatlan, magasabb rendű valóság lakói" - írja Komor András.
A "magasabb rendű valóság" zárt mik.roközösséget jelent, elkülönült pozíciót, ahol
a játszás törvényei érvényesek.

A játszásnak mínderrekelőtt speciális, elkülönült tere van: egy bérelt tozadöí
szoba (A zendülők-bÉm), a rét (A varázsló-ban), a Kollégium (a FeZZegjárás-ban),
Ulpiusék szebája (az Utas és holdvilág-ban), egy párizsi vendéglő (a Párizsi
eső-ben), vagy egy örömtanya látszatát keltő lakás Bécsben (Zenekíséret). Idő

leges világok, a köznapi valóságtól elkülönülve, amelyek egy bizonyos, önma
gában befejezett cselekmény színteréül szelgálnak. Védett. megszantelt terek. ahol
a hősök "meg merík tenni azt, amit a városban egymás előtt is szégyelltek : sze
mérmesen továbbra is af gyermeket játszani, azt a gyermeket önmagukban, akik
egészen nem lehettek soha" (A zendü!'ők).

A játszótéren kötelező rend uralkodik: a játszás maguk szabta tÖTvénlle.
Alapelve az érdeknélküliség. Szélesen értelJmezve a szőt, azt jelenti ez, hogy a játék
önmagában zajlik le és célja a kielégülés, amelyet magában a tevékenységben
talál meg. (14) A varázsvilágbarr-élők számára minden idegen, ami utilitáris. Ulpíu
seknak például fogalmuk sem volt a pénzről. Éva a legtermészetesebbnek tartotta.
hogy bárhol lopjon: nem is sejtette, rníként szabad vagy nem szabad pénzt sze
rezni, Lopott A zendüZők-belibanda is és Buli A t'arázsló-ból. A szellemi tevé
kenységet ugyancsak mint öncélt tudták elfogadni. Ábel dicséretet kapott a 'ban
dától, ha svéd nyelven betanult tíz rnondatot, de a latin lecke tudása súlyos
véteknek számított. Ulpius Tamás kedvtelésbőr vallástörténettel foglalkozott magas
színvonalon, az iskolában pedig "egyszer kiderült, felelés közben, hogy... sosem
hallott Tisza Istvánról. Mikor Przernvsl elesett, Tamás azt hitte, hogy egy orosz
tábornokról van szó, és udvariasan örömét fejezte ki; maiönem megverték" (Utas
és holdvilág).

Az önelvűség leginkább mégis a fikciójátékokban valósulhatott meg. Ennek
egyszerűbb formája A varázsló-ban ,és A zendülők-ben . űzött hazudós játék, amely
ben szigorú szabályok szerint lehet történeteket kreálni .(a Réten nem ejthető sö
tétkék oroszlán, csak piros; A zendülők~ben egymástól távoli tényeket kell oksági
összefüggésbe hozni) -, az igazi játék azonban a színház. Színte valamennyi re
gényben végígvomrló, uralkodó motívum. Benne teljesedik ki egészen a köznapi
valóságtól különbözés programja, az abszolút önmagára írányultság. Le~.íátéko

sabb változata az Ulpiusok szírrháza: .oA két testvér élete az Ulpíus-házoan állan
dóan színház volt, állandó commedia dell'arte. A legcsekélyebb dolog elég volt.
. . . hogy .Tamás és Éva megjátsszanak valamit ,.. A nagyapa ... elmesélte,
hogyan ölték meg Majláth országbírót oláh ínasai, és Éva országbíró lett és Ta
mas oláh inasok ... naponta egyszer megfojtották, megrnérgezték, ledöfték vagy
olajba főzték egymást" (Utas és "holdvilág).

Henrik bábszínháza a Zenekíséret-ben és a Párizsi eső hősének színhází
kalandja a következő fokozat, amikor is az eljátszott szerenpel való azonosuláson
keresztül ismer rá önmagára a néző. "Ez a kisvilág - mondía Henrik - ... a
kisvilág. mely lehetévé teszi, hogy koncentrálva s művészí formában szemlél
hessern az életemet" (Zenekíséret). A Párizsi eső hőse pedig' egy színhází elő

adás egyik .szereplőjében fedezi fül először tulajdon, leplezett, második énjét, ame
lyet később Turauskasban talál meg egészen. A harmadik. legmélyebb játékfoko
zatot a Zenekíséret...ben a Bach-Kolsützky-féle balett. illetve A zendül'ők-ben a
banda éjszakai, színpadi játszása képviseli. Itt érvényesül a Walter Pater támasz
totta - általa legfelsőbbnek tartott - művészí követelmény, az interpretáció
elve, a külső és belső világ közti teljes ,áthatás; a tárgy, a tárgy által kiváltott
élmény és az élményhez fűződő szellemi tartalom hármas. egysége. mínek titkát,
balettjére vonatkoztatva, Kolsützky úgy értelmezi: a renében együttesen fejeződik

ki az érzelem és a jelentés. A hangzás a testek rnozgásával azt az ősegvséget

teremti meg, amelyet Huízínga a játék lényegének tekint. Ebben éri el csúcs
pontját Márai regénye is. Az érettségi bankettjüket betetőzö színhází kalandban
a' fiúk míndnyáían rnaszkot öltöttek s barátjuk. a színész Amadé vezérletével
magafeledt játszásba fogtak. Legvégül Amadé táncra kérte a lánynak rnaszkírozott .
Tibort: " .. , nem húzta magához, s mégis, test-test mellett táncoltak, alig látható
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közeledéssel, mely minden fordulónál jobban együvé fűzte őket. Mintna fátyol
csavarodna körülöttük, s minden forgással szerosabban göngvölné össze a két
testet, oly erővel, mely ellen védekezni nem lehet. S mintha a zene ütemét von
zaná e keringés: gyorsabb, nyugtalanabb. feszültebb kattogású fordulókkal követte
őket a lemez is" (A zendütők). A szerappel való azonosulás olyan teilessége követ
kezik be, hogy az már tovább fokozhatatlan: megszűník a táncolók valóságos
neme, a zenében és a mozgásban egészen a szerenükké lényegülnek át. Amikor
a lemez lejár, úgy állnak meg egy lendületben, "oldalt dőlve, mozdailatlanul, a
fényszóró parázsló tüzében. mint egy élőkép, mint ,A tánc'. jelképesen és tárgy
szerűen", Mélyebbre már nem lehet hatolni a játékban - ez maga a teljesség.
A dolgok törvényei szerínt itt kell egy hatalmas _robbanásnak következnie. hogy a
játékvilág falain nyílott repedéseken át beáramolhasson a durva valóság.

A [átékvílág létét két irányból fenyegeti veszély. Osszeomolhat, ha egy rész
vevő megszegi a szabályokat és kilép belőle, vagy ha a külvilág behatol. s reali
tásaival pusztítja el. A két tényező rendszerint egyiitt jelentkezik. annyi eltoló
dással, hogya belülről induló bomlás motívumaí eredendően megvannak a játszó
közösségben, míg a külső kényszerítések súlya valamível később érezhető.

A belső bomlás előidézője a játékTontó, aki azáltal. hogy valamilyen formá
ban kíoldja magát a szabályok önkéntes kötelékéből. felfedi a játékvilág rela
tívitását, szétoszlatja a játék Illúzíóját. (15) Ilyen A va.Tázsló-ban Kalrnuk; A
zendülők-ben Ernő. aki kiszolgáltatja közösséget a valóság szféráját legközvet
lenebbül képviselő zálogosnak. A játékrontónak el kell pusztulnia: mert lényegé
ben veszélyezteti a játszast. Ezért fojtja vízbe Buli Kalmukot, és ezért hal meg
Ernő. Megtörténhet azonban, hogy a játékrontó nem szígetelődík el. hanem új
közösséget tud létrehozni, új játékszabályokkal, mint Vandál a FellegjáTás-'ban,
de az új kollektívában aztán ismét akadhat olyan. aki tovább differenciálja a
külsődleges tényezők által egyébként kötelezően összezárt csoportot. Külsödleges
tényezökön jelen esetben 'a Kollégium kötelékét értem. .

A míndennapok valósága. tehát a játékrontó személvén keresztül szívárog be
leghamarabb a közösségbe. Figyelemre méltó, hogy rnínd Kalmuk, mind Ernő.

de Szepetneki János (Utas és holdvilág) is alacsonyabb társadalmi osztályba tar
tozik, mint a csoport többi tagja. Bonyolult- kérdéshez érkeztünk. Elsőre úgy
tűnik, rnintha arisztokratikus gőg, a parvenük iránti megvetés díktálná az írónak
ezt a szereposztást. Am ha alaposabban szemügyre vesszük, mílven szociális· kö
rökből kerülnek' ki a többi regényhősök, mindjárt igazabb következtetésre jutunk.
Tekinthetjük akár az Ulpius Tamás-Mihály-8zepetneki János hámast az Utas
és holdvilág-ból, akár a Tibor-Abel-Ernó kapcsolatot A ,öendülók-ből. Tamás
és Tibor állnak legtávolabb a köznapi valóságtól, ők ketten jutnak csak el a já
tékban való teljes rnegvalósulásig (Tiibor a színpadí táncban, Tamás a választott
halálban). Olyan arisztokrata karakter ölt bennük alakot; amilyenből a magyar
társadalomban aligha volt élő példány. Sokkal jellemzőbb az utánuk következő

átlagpolgár típus, akit Mihály és Abel képvisel. Mindketten szerelmes barátsá
got éreznek arisztokrata pajtasuk iránt, de tudatosul bennük a köztük levő eltö
rölhetetlen különbség is. Mihály így fogalmazza meg: "Nekem nagy lélegzetet
kellett vennem, és nagyelhatározásomba került. hogy a cigarettahamut a földre
szórjam; El két Ulpius nem is tudta másképp elképzelni ... Nekem olyan a termé
sze.em, hogy reggel korán felébredek, és élszaka álmos vagyok. délben és vacso
raidőben vagyok a legéhesebb. szeretek tányérból enni. és nem szeretem a tész
tával kezdeni, szeretern a rendet. és kimondhatatlanul félek a rendőröktőI. Eze
ket a tulajdonságaimat. egész rendszerető és lelkiismeretes polgári lényemet tit
kolnom kellett Ulpíusék előtt" (Utas és holdvilág). Jelentkezik ez az élmény a
Fell'egjáTás-ban is, Flórián és Mihály i kapcsolatában. Mihály azért iri~yli társát,
rnert az "a valóságot oly könnyedén, fölényesen tudja rnegtagadní", A sor túlsó
végpontján Szepetneki János és Ernő áll. a leginkább földhözragadtak. Alakjuk
m~~Jek1ttésében csakugyan van' bizonyos, a parvenüséget elítélő attitűd. de" az
íróí szcreposztást rnem ez motíválja, hanem. hogy- az ő kapcsolatuk a legközvet
lenebb a köznapi valósággal, igy ők tudják teTmészetesen közvetiteni annak im
pulzusait.

A külvilág beáramlásának is két fő tényezőjét említhetjük. A játékban van
bizonyos eleve időlegesség. A Rét csodáinak keretet szab a szünídő, a Zen(lülők

diákjai t az érettségiig tartja együtt az iskola, a FellegjáTás kollégiumi közössége
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is alkalmi. A köznapi valóság azonban "nem várja meg", hogya kapcsolatok ki
{.ussanak 'természetes végpontjukig - aktívan is beavatkozik a játszó közösség
életébe. A zendülők-ben - Havas révén - .a hétköznapok egYik legdurvább
agresszióját, a zsarolást kell' saját bőrükön tapasztalniuk. míközbén naponta
érzik éi történelem fenyegetését, ahogyan közeledik számukra az érettségi, s a le
hetséges hadbavonulás napja. A Fell'egjárás közösséget a társadalmi mozaások
áramlataiba való befonódás dífferenciálja; a hősök kílépése a [átékvilágból ket
tősen motivált: egyrészt megmutatkozik előttük a továbbjátszás veszélvessége, más
részt lelepleződnek - úgymond - az irracionális képzelgések. A Fellegjárás hőseit

megülő eszmei ködgömoly ellenpontjaként Komor András gyerekhóse a lehető

legplasztikusabban fogalmazza meg ját~zás és valóság esélyeit : ,,- Igen. És ha
nem lehetek varázsló, azért hát. mint Apa, én is majd igazgató leszek" (A varázsló).,

Három regényben, A zendülők~ben, A varázsló-ban és a Fellegjár4is-ban vég
érvényesen összeomlik a [átékvár, a külvítág rendje erősebbnek bízonvul a játszó
közösség törvényeinél.

2. A jáiékvár újraépül. A második három regényben (Utas és holdvilág, Párizsi
eső, Zenekíséret) ott kezdődik az igazi varázslat, ahol az előzőekben véget ér.
Mihály, 'a Párizsi eső egyeternístája és Zámory professzor, a prousti ösvényen
visszaszöknek kamaszkoruk játékaihoz, hogy megkeressék a valahol, valamikor el
veszített igazi énjüket.

Mindhárom regény szerkezeti pillére a kettős utazás: előre a térben (Velen
cébe, Párizsba, Becsbe) és visszafelé az időben, lényegük ősforrása felé. Az utazás
tartalma tehát: az emlékezés. Nem a volt dolgok gépies láncolata. hanem 
analitikus ragényrnlnta szerint - az akaratunktól független. váratlan. intuitív
kapcsolatteremtés múltunkkal, legtöbbször valami apró mozzanaton, egy gesz
tuson vagy tárgyon keresztül. Míhálv számára a ravennai mozaikok előtt követ
kezik be az eszméltető pillanat: " ... a ravennai mozaikok ... azok saját múlt
jának műemlékeí voltak. Valamikor együtt nézték ezeket, Ervinnel, Ulpius Ta
-rnással és Évával ..., egy nagy francia könyvben.... ideges és megmagvaráz
hatatlan félelemmel, egy karácsony-éjszakán... Azután egy hónapig minden Ra
venna volt, és Mihályban máig is Ravenna maradt a félelemnek egy meghatároz
hatatlan fajtája. Mindez, az egész nagyon elsüllyedt hónap most felkelt benne ...
Ifjúsága oly intenzitással ütött belé. hogy elszedült. és neki kellett támaszkodnia
az egyik oszlopnak. De csak egy pillanatig tartott. azután megint komoly ember
lett" (Utas és holdvilág). Mégis ez az egyetlen villanás elegendő. hogy kiszakad
jon . a jelen valóságából, fokozatosan mindenből, ami mcstaní önmaga. Egy éjszaka
már feleségével úgy szeretkezik. mint valakivel haidan, kamaszkora idején. más
nap pedig (action gratuite) megszökik tőle avonaton.

A Párizsi eső-ben egy ismeretlen vonja magára a hős figvelmét a kávéház
ban, aztán viszontlátja a színházban, később - az intuíció törvényei szerínt 
megismerkedik' vele. Turauskas-szal, saját, elhagyott önmagával. Turauskas a hős

énjének az a fele, amely megmaradt kamasznak. Ez az én küzd maid benne a
".felnőttre" csiszolt személyíséggal, akárcsak a Zenekiséret-ben Zámory (profesz
szor) az ifjú Kolsützkyvel.

A tudatküszöb alá szorult személyíségjegyeket nagyrészt a kamasz ösztönvilág
osztatlansága határozza meg: a fiúbarát iránti rajongás; a fiúk és lányok közti
nemi határok bizonyos androg.niába olvadása; az élet- és halálösztön. vagy ag
resszív változatában a pusztítás és megsemmisülés vágya. a szadizmus és mazochiz
mus egybefonódása. Ezek az ösztönök együttesen. a felnőtt tudat gátló kontrollja
nélkül alkotják Turauskas sajátosan értelmezve egészséges személyíségét. Amint
maga mondja a hősnek: "Az egészséges ember éppen abban kűlönbözik a 'beteg
től. hogy benne valamennyi perverzitás megvan. a betegben csak egy" (Párizsi
eső). A minden perverzitást magáénak tudó személyíségtípus: a szörnveteg em
ber, Hevesi alapvető írói élménye, de Bókánál. az ifjú Kolsützkv alakjában is
testet ölt: "Restellem megmutatni, mílyen mérhetetlenül közönséges vagyok (...)
A legközönségesebb aljasságokat gyakorlom perverz lelkiismeretességgel" - vallja
magáról.

A szörnyeteg vagy kamasz énnel való találkozás, ez a kényszerű szembesítés
készteti rníndhárorn regény hősét arra, hogy keresni kezdje önnön helyét a világ
ban; jelenében és múltjában egyaránt.
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Az önkeresés első fázisa a külső helyzetmeghatározás, szocíálís, szellemi és
földrajzi vonatkozásban. Ennek foglalata: polgárság-tudát, intellektuális fölény és
"balkáni" közérzet. Míndegyík motívumnak' más a .regénybelí funkciója. A "bal-

_ káni" közéTzet nyitja meg az utazások során a szabadság zsílípíét, megteremti
annak feltételét, hogy "történjék valami". "Délután hatkor - írja emlékezésében
Zámory professzor -, megfürödve és átöltözve, kiléptem a hotel kapuján, és
rámszakadt, mintösszeomló épület, a szabadság. Ezen a napon nem is történt
velem semmi egyéb, mint a szabadság. Furcsa és hazug kifejezés, hogy .történt
velem'. A szabadság csak velünk, balkániakkal történik, egyébként állapot, lég
kör, életforma" (Zenekíséret). Az európai utazás míndhásom- regényben a tudat
önkísértésének elengedhetetlen színtere és feltétele. A hazaérkezéssal megszűník

a varázslat, a bőréből kibújt polgár visszatér önmagába. Nem holmi osztály
elkülönültséget jelent tehát ezekben a regényekben a polgárság-tudat, hanem sok
kal inkább egy tucatmódot, amelyet Turauskas. metsző gúnnyal ostoroz: ,,- Ez
az! Nemsokára virágoznak az orgonák, egy kis tavaszi bánat, egy kis boldogtalan
szerelem, mi? Tudod, rnilyen bíztató, milven egészséges. milyen polgári érzés ez?
Ha lányos mama volnék, rögtön neked szárinám a lányomat... A boldogtalan
szerelem a legjobb jel, annak a jele, hogy egy húron pendülsz a többi kétmilliárd
emberrel ..." (Párizsi eső). Az intellektuális fölény abban jelentkezik. hogy a
regényhősökben mind szociális, mind földrajzi helyzetük tudatosul. így képesek
kivülről szemlélni önmagukat, beleértve saját tudományuk eszményeit is. Az
intellektuális fölény teremti meg végső soron a distancia-effektust, minden re
génybeli játékpozíció alapját, a belső önrneghatározás legmélyebb pontjáig.•

Az önkeresés második fázisa a "kikapcsolódás". Az az út, amelyet Mihálv,
szökésétől, tervezett halálnászáig végigjár; az az idő, ami a Párizsi eső hőse
életében Turauskas-szal való első és utolsó találkozása között eltelik; Zámory
professzor számára pedig, bécsi útjától a válóperéig történő események. Nem más,
mint a jelenvalóságtól lényegük ősforrásához vezető prousti ösvény. Rajta kellene
megtalálni - ezen avisszaúton - azt a szerepet, amelyik igazán ők. A diák
(Hevesi alteregója) számára nincsenek alternatív árnyalatok, csak 'Durauskas
van (szörnyeteg énje), vagy eddig élt polgári szerepe. Amikor az utóbbi fölismeri
magát az előbbiben, mínden ereje azon van, hogy megalázkodással viszonozza
annak szörnyeteg mivoltában való, eleve megalázottságát, de a Turauskas-énben
annyira eredendő ez az állapot, hogy a szeren-én képtelen belejátszani . magát,
ezért visszamenekül po)gári mívoltába. "Pedig szeréttem volna kíbeszélní maaa
mat Turauskas-szal. Egy kétségbeesett pillanatomban a nyakába akartam borulni.
De míndez elmélet, regényfordulat; a valóságban a rokonlelkek éppOly lO'ámolta
Ianul tapogatóznak egymás körül, mint a' közömbös lelkek; hiába érzem, hogy
hasonlítok valakihez, a belső hasonlóság' eltöredezik és szétmállik a különböző

testek bütykein és dudorain, a különböző idegzetek többféle teherbírásán, Talán
éppen a rokonlelkek azok, akiket az ember legkevésbé tud elviselni. Különben
is egy időre belefáradtam a lélek tivornváíba, az örök eső végre elállt. kisütött
a nap, kitavaszodott. Napsütésben az ember pihen és melegszík, kéjesen nvúítö
zik, szívesebben hallgatja a fl1 növését, mint a maga delíríurnos hörWéséf;..."

A három főhős közül egyedül Zámory professzor kíkapcsolódása jelent teljes
gvőzelmet a köznapi valóság törvényei felett. Több polgári szereplehetöség (férj;
tudós. forradalmár) stációján keresztül érkezik el odáig, hogy Afrikában - fel
tehetőleg halálos ágyán - a bécsi és párizsi nagy .Jdkapesolódás" játékvilágát
vallja igazán sajátjának.

Mihály kíkapesolődása, bár nem a játékvilág győzelméhez vezet, mégis a
legteljesebb, mert az emlékezésben tudja meglépni mindkét irányban az utat;
a játéktól a valóségig és vissza. Lehatol a .gyökerekig, Újraéli a játszó közösséJ{
Ielbomlását, végigjárja mlndegyík barátja életútját, keresve a reá szabott sze
repet. (16) így jut el a szerit öncél hitétől az autonóm személyiség eszméjéhez,
az együtt elkezdett szerepektől az egyedül befejezettekig.

Először Ervin sorsával találkozik szembe, aki barátságuk .kezdetén ,.Úgy be
szélt míndig, mintha idézőjelben beszélne, hangsúlyozva, hogy nem azonosítja
magát teljesen azzal, amit mond és tesz". Mígnern egy napon' katolizált, majd
eltűnt. Amikor Mihály viszontlátta a gubbiói Sant Ubaldo kolostorban, már közel
volt életszerepe utolsó felvonásához. ..Mihályt csak most ütötte meg, hogy Ervin
mennyíre ferencrendi (...) úgy érezte (...) ez Ervin igazi arca, kezdettől fogva
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erre az arcra készült. a tonzúra míndíg is ott volt a fején. csak akkor még
eltakarta (...) kondor, fekete haja ... Nem volt kétséges. hogy Ervin megtalálta
önmagát. bármily rettenetes is az."

Rómában egykori évfolyamtársa fogadja. Waldheim Rudi, híres vallástörté
nész, Benne két szereplehetőség egyesül: az ihletett tudósé, és az olyan emberé.'
akinek sikerült megrögződníe a neki megfelelő életkorban. "Lelkében egyetemi
hallgató tudott maradni, anélkül, hogy emiatt a világról. a sikerről. a szellemi
életről le kellett volna mondania."

Mindkét találkozás arra eszmélteti Mihályt, hogy barátai ráleltek az egyem
ségük Iényegével adekvát szerepre, s volt is bátorságuk azt következetesen végig
Játszani. Ez lenne az életgyőzelem titka. Mihály elmaradt mögöttük valahol,
foglalkozott pedig vallástörténettel. a katolicizmus sem állt tőle távol, mégsem
lelt rá önmagára, sem a tudományban, sem a hi tben. Egyetlen esélye maradt
csak, megfejteni Ulpius Tamás sorsának titkát. Gyötrelmesen hosszú keresés
végén találja meg Évát Olaszországban..Tőle tudja meg. hogy Tamásnak is sike
rült a saját életét megvalósítani ; megmaradni az abszolút szabadság, a teljes játék
birodalmában. Elérkezett egy pillanat, amikor a halálösztön véglegesen legyőzte

benne az életösztönt. s ekkor előadták azt a színdaraoot. amit oly sokszor pró
báltak az U'lpius házban: Éva megmérgezte Tamást. (17) Mihálv az önkeresés
utolsó lehetőségeként megkísérli belejátszani magát Tamás szerapébe. "Ami Ta
más mint csíra volt benne, most növekedett valóságga. Mert nőtt benne ez a do
.ics, a saját halála, táplálkozott élete nedveiből. gondolkozott és okoskodott a
gondolataival. magába itta a szép látnivalókat, amíg egésszé lett, és eljött az ide
je, hogyelőlépjen a világba, mint valóság." Működni kezd benne ugyanakkor
az életösztön is; végül az lesz erősebb, A halálnász tervezett napján elmegy
hazulról, de Éva helyett is levél érkezik: "Mihály, mikor ezt olvasod, már út
ban vagyok Bombay felé. Nem jövök el hozzád. Te nem' fogsz meghalni. Te nem
vagy Tamás. Tamás halála csak Tamást illeti meg, mindenki keresse a saját
J.1a1álát. Isten veled, Éva."

Az önkeresés kalandia a játékvilágban kudarccal ér véget Mihálv számára.
Vissza kell térnie a köznapi valóságba. Élni, .mínt a patkányok a romok közt ...
És ha az ember ·él, akkor még míndíg történhetik valami" - hangzik az Utas és
holdvilág záró mondata. A valóságba visszavettetés ezúttal azonban már nem a
játékvilág összeomlását példázza. A nagy kikapcsolódás, az életében (emlékeze-

. tében) tett utazás az autonóm személyiség keresésének bukása, míg másfelől a volt
játszó közösség többi tagjának sorsa külön-külön önmegvalósulás.

* * *
Az elemzett hat regény sajátos eszmei ívet von gyermekkor és felnőttkor, játék
és valóság közé. A korabeli mélylélektaní kutatások hatásától nem függetlenül,
kulcshelyzetoe állítja a szélesen értelmezett kamaszkort. Egyfelől - az időben

előrehaladó művekben - bemutatja a játékvilág összeomlását. másfelől - az
időben . a kamaszkorhoz közelítő regényekben - itt ragadja meg az autonóm
szernélyíség Iényegét. Kapcsolat jön létre ezáltal a iátszóközösség Rendje és a
személyíség autonómiája között; A közösségben kezdett játékot a hős önmagá
ban valósíthatja meg.

Ez a tanulság teszi egyetemes érvényűvé a vizsgált műveket. Azon túl szá
mos olyan elem is tölsorolható, melyek csak azorosan a nemzedék művészí esz
köztárát színezik. Ilyen mindenekelőtt az action aratuite - szinte kötelező re
génykellék, akár a titok. a varázslat és a rnisztika. Visszatérő motívum az intel
lektualizmus-antiinteUektualizmus párviadal: sziporkázó poénele forrása. Turauskas
így szól például egy - helyen: "A filológia az impotensek aszkézise. A filológus
lemond arról, ami úgy sincs neki: az egyéni véleménvéről." Az aforizma játékos
fordulatában a kor pozitivista tadományának válsága tükröződik. Másutt (a Zene
kiséret-ben) a resdkívül veszélyes természetű szellemi arisztokratizmus villan föl
Van der Gang szavaiban: "Azt mondom: patkány, és azt mondtam: társadalmi
kategória". A legtöbb mű szereplői elmerülnek többször-kevesebbszer a gasztrónómia
t,iZágában (Krúdy nyomán). "Bátor és szabad ember nem ijed meg az új ételek
től . .. A gasztronómiai előítélet szerintem végzetesebb, jellembevágóbb hiba, mínt
a faji vagy osztályelőítélet. az egész embert leleplezi. nemcsak a lelkét. hanem a
testét is" - mondía Turauskas.Méliusz professzor pedig így oktatja tanítványait:
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"Intelligencia nincs ínyencség nélkül... Már látom. nagy tudós nem lesz magá
bó!." Mindez természetesen színezék, couZeur Zoca/e, a regényvilágot inkább gaz
dagító elem.

Az elemzett művek közel sem képviselnek azonos színvonalat. A varázsló.
sovány epikai anyaga míatt, tételszerű tézismunkának hat. Az író nem tud a meg
jelenített gyermekvilág tudatai horizont jára aláreszkedni. A Zenekíséret-bén - de
másutt is esetenként - túlhangsúlyozott az elbeszélő polgári származása, az itt
következő idézetben egészen bombasztikus: "Az erkölcs és a gondolkodás forra
dalmára elszántan, a halálra is felkészülve csevegtünk. s -utána szertartásosan meg
vacsoráztunk. Mindketten túl a polgárság eszményein, s mindketten nyakig egy
polgári életforma etikettjében." Legnagyobb gond - figyelmeztet Szerb Antal is a
Hétköznapok és csodák-ban - az intuíció megjelenítése. A legritkább sikerül
csak az irónak kifejlesztenie azokat az élménypilléreket. amelyek között hitele
sen ívelhet ez a tünékeny, ám mégis bizonyos tudati jelenség." Az íntuitív szituá
cióteremtésben olykor az Utas és holdvHág élménypillérei sem túlzottan kecsesek,

A rnűvészí hatást gyengítő tényezők ellenére az Utas és holdvilág. A zen,dülők

és a Párizsi esŐ révén a játék-esztétika és játszásfilozófia kulcsregénveí is jelen
vannak a két világháború közti magyar próza széles áramában. jóllehet, az iro
dalmi játék létformáinak is csupán egyik változatát képviselik.

Jegyzetek: (l) Szerb Antal: Hétköznapok és csodák. 1935. 23-24. \. (2) V. ö.: Lovass
Gyula: Játékos Európa. Ezüstkor, 1943 március. A két világháború közt! Időszakban "az
irodalomnak is volt egy pillanata Európában, amelyben elmenekült a felelősség elől, amely
ben átadta magát az egyéni élvezetnek (.. .), de felületessége tudatos volt, legszívesebben
túllépett a realitáson ; világából, melytöí a legrosszabbat várhatta. át tudott lépni egy
szuverén világba (...) saját törvényei közé, melyeket nem került meg, hanem keményen
megtartott. mert a művészet törvényei voltak." - (3) Hétköznapok és csodák, 5, l. Posz
ler monográríájában utal arra, hogya Hétköznapok és csodák elméleti bevezetője "két meg
lehetősen ellentétes tényezőnek, Lukács és Kerényi regényteórtája egyes elemeinek tovább
gondolásából és erőszakos nászából születík. Eposz és regény párhuzamát ugyan Lukácstól
veszi, de a Thcorie de Romans nem keresi az eposz és következésképpen a regény lénye
gét sem a csodában, mint Szerb. A csoda görög regény Kerényi nyújtottá analíziséből

kerül Szerb gondolatmenetébe, hogy összeházasírva Luk ács eposz-regény párhuzamával a
regény meghatározásának sarkpontjává válj on." (277. 1.) - (4) V. ö.: Hétköznapok és csodák.
19-20. I. Szerb Antal szemléletes példájával: "A legtöbb ember azért olvas regényt (...),
hogy (...) megborzongjon a váratlan és erőszakos halál képein, miközben megnyugodva
simogatja meg a karosszéket, hogy még míndíg él ... V. ö.: Halász Gábor: Az újabb regényról,
1929. - (5) Hétköznap"k és csodák, 191. 1. Thomas Mann regényeivel kapcsolatban jegyzi meg:
" ... a vttahzrnus csak a humanizmus erkölcsi kiegészítése által válik értelernteljessé".
Nyilvánvaló célzás ez az új németség etikájára. - (6) Hétköznapok és csodák, 33. 1. Vannak
megmagvaraznatauan emberi cselekedetek: ",:. csodák, a racionális lélektan szempont
jából (.,.) Az ilyen lélektani csodát nevezi Gide action gratuite-nek." - (7) J. Huizinga:
Homo ludens, 1938. (ford. Máthé Kiára.) 1944. - (8) Amikor az irodalmi játékról beszélünk,
talán helyes volna a játszás, játék, játékosság fogalmi megkülönböztetést használni, játszáson
értve azt a filozófiai kategóriát, amelynek a munka az antinómiája; játékon a dístancía
-effektust; játékosságon pedig a játék tétrormáínak egy spectarts körét, jelen esetben a
"neofrivol" irodalmat, - (9) Feltehetően ez a kivételes egybeesés ragadtatja a szerzöt ,
arra, hogyelméletét kiterjessze a világirodalom legnagyobb értékelnek egészére, olyan
írókra hivatkozva, akiktől -mi sem állt távolabb, mint a játék-esztétika (Dosztojevszkijre
gondolok elsősorban). - (10) Az akadémiai Magyar irodalom története talán a kelleténél
nagyobb jelentőséget tulajdonít az irodalmi munkák e szerzőkre gyakorolt hatásának. 
(ll) Az itt felsorolt hiányok pótlása egy Játék, játéko;;ság a XX. századi magyar ppózában
cimű dolgozat vállalkozása lesz. - (12) Hétköznapok. és csodák, 42, 1. - (13) Illés Endre:
Krétarajzok. 1970. 400. 1. - (14) V. ö.: Huizinga : i. m, - .(l5) V. ö.: Huízfnga : i. m. 20. l.
- (16) Leginkább ezért kulcsregénye az Utas és holdvilág Szerb Antal életének. Szerb
Antal " ... tudta. -hogy élete maga is alkotás, hogy az igazi humanista múvével " együtt
életét is alkoti a ..." (Rónay GYörgy: Olvasás közben, 1971. 69. 1.) - (17) V. ö.: Poszler
György: Szerb Antal. 1973. :133. I. "A furcsa. utazás minden. stációj ában felbukkan valaki
az egykori zendülők közüí (...) és egész Itáliában, mínden tényleges jelenvalóságnál
irtózatosabban a halott Ulpius Tamás árnya. aki Ievonva a valóság elleni lázadás végső

konzekvenciáit, a tények gyózelme elói 'a halálban keresett menedéket," A tanulmány
írója - amint ez munkájából kitetszik - másként értelmezi Ulpius Tamás halálát.
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