
V I T A 

P Á N E P I C I Z M U S É S C S O N K A P R Ó Z A 
(Hozzászólás Lengyel Balázs „Babits után" című tanulmányához) 

Egy ú j folyóirat első számának élén jelent meg az az esszé, amelyhez 
hozzá szólok. A folyóirat a legfiatalabbaké, akik itt mutatkoznak be első ízben 
együttesen. Irodalmi hagyomány, hogy egy folyóirat első számának első közle-
ménye jelképes írás, amely nem az egyén, hanem a csoport véleményét szólal-
tatja meg. A hely s az alkalom önmagában is jelentős. Egy ilyen cikkben ú j 
irodalmi ízlés jeleit, ú j írógárda friss szemléletét keresi az olvasó. Ezzel a vára-
kozással kezdtem olvasni Lengyel Balázs esszéjét. Várakozásomban csalatkoztam. 

Nincs hálátlanabb dolog, mint fiatalokkal vitázni. Minden valószínűség 
szerint ők élnek tovább, hangjuk akkor is erősen szól majd, amikor az 
idősebbek már régen elnémultak. Ez a tény minden érvnél nyomósabb s tökéle-
tesen elég ahhoz, hogy az igazság végül övék legyen. Vitázni azért merek mégis, 
mert ez a kiábrándító esszé nem a fiatalság megvesztegető erényeit és megbo-
csátható hibáit elegyíti, hanem mintegy leltára hagyománnyá merevedett gyarló-
ságainknak. Hét és fél oldalon összesűrítve ott nyüzsög, ott hemzseg benne 
szellemi életünk jóformán valamennyi régi betegsége, olyanformán kiteljesedve 
a mesterségesen kedvező életkörülmények között, mint egy baktériumkultúra a 
zselatinban. Valóban nincs okom aggodalomra, hogy a jövőnek üzentem hadat 
s vaddisznómódra beletalpaltam az ú j vetésbe. 

Lengyel Balázs cikke nekem csupán ürügy. Irodalmunk rossz szellemét 
támadom tanulmányán keresztül, mindenekelőtt azt a már-már fokozhatatlan 
fogalmi bizonytalanságot, amely a balitéletek bőven termő melegágya. Ez a 
fogalmi bizonytalanság az oka, hogy a vita nem lehet oly világos, mint üdvös 
volna, talán hozzá sem járulhat a fogalmak annyira kívánatos tisztázásához. 
Mert a legtöbbször nem az volt a probléma számomra, hogy Lengyel Balázsnak 
igaza van-e vagy sem, hanem az, hogy valójában mit is akar mondani? Ennek 
a megállapítása került a legkeservesebb fáradságba. Könnyen meglehet, hogy 
azokat a véleményeket, amelyeket — saját szövege alapján — neki tulajdonítok, 
nem vállalja. Sőt az sem lepne meg, ha a vita olvasása után kijelentené, hogy 
fölösleges volt fáradoznom, hiszen azt mondom, amit ő is mondani akart. 
Vitába szállani csak olyan véleménnyel lehet, amelyet többé-kevésbbé félreért-
hetetlenül kifejeztek. De miként foglaljon állást az elme olyan állításokkal 
szemben, amelyeket többféleképpen értelmezhetni, mert nem bontakoztak még 
ki a praelogikus állapot alaktalanságából 

Ezért időzök hosszan az ellenmondásoknál, a fogalmazás kétértelműségeinél. 
Hadd kerüljön egyszer terítékre ez az öntudatosodástól rettegő szemléleti mód, 
ez a sután szépelgő esszéstílus, ez a felelőtlenül elmosódó fogalmazás. Érdemben 
kevés dologhoz szólók hozzá. Majd akkor fogom megtenni, ha Lengyel Balázs 
veszi magának a fáradságot s világosan, tisztán, esetleg „poentirozottan" meg-
mondja, hogy mi a véleménye. 

Tekintélyi kritika. 

Lengyel Balázs cikke — „Babits után" — számvetés a jelen s a mult egy 
időpontja között az irodalmi jelenségekkel. Mi a viszonya a Babits utáni iroda-
lomnak Babitshoz és a Nyugat többi nagyjához? — Ez a feladat. E körön belül 
a szerző főleg a Nyugat első és második nemzedékének viszonyát vizsgálja. 

„Nagyjai megformálása után >az irodalom rendszerint megtorpan", — mondja 
mindjárt az elején. „Az ú j költőket a babitsi teljesség, a korokat, világtájakat 
befutó egyetemesség egy kidolgozott magatartás felvételétől zárta el, melyben 
tehetség és i g é n y . . . egymással harmonikusan viszonyult. A nagyság öntudatlan 
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kegyetlensége az utódokat majdnem abból kergette ki, amit a magyarság sza-
mára összefoglalt. A második nemzedék visszaüzetett a teljességtől a részletig: 
Európából a valóságosabb magyar talajig, egyes tagjaiban ahhoz a hagyo-
mányig, amely óvatos távolságot tart a nyugati világtól. Szinte miatta indult 
leszűkített világlátással, vagy legalább is miatta közömbösítette tört részletekre 
élményfelfogó képességét." — „A második nemzedék legelső irodalmi helyzet-
értékelése talán éppen ez volt, a fuldoklás." — „Nem ő (Ady), hanem éppen az 
az igény, amelyet Babits példája növelt fel, tűzött ki a második nemzedékben a 
tehetségnek megoldhatatlan feladatokat." — „Az embert nemcsak az határozza 
meg, hogy honnan indult, hova tart, hanem az is, hogy kiket volt kénytelen 
kikerülni, kiken hogy jutott túl." 

Tehát a második nemzedék hátat fordít a „követésre sarkaló követhetet-
lennek" és az irodalom Babits-nem-látta tájaira menekül. Ez volna a tétel, 
ennek igazságáról kellene meggyőznie az írónak; adatokkal, párhuzamokkal, ha 
inkább a tudomány felé hajlik: ragyogó előadással, merész dialektikával, hason-
latokkal, ha képességei inkább művésziek; egyikkel is, másikkal is, ha nem a 
részlet, hanem az egész igézetében él. De így is, úgy is, a tétel nagyszerü alkalom 
a bizonyításra, az értékelésre, egy ú j szemlélet érvényesítésére, számvetésre a 
két háború közötti egész irodalmunkkal. 

Miként oldja meg ezt a feladatot Lengyel Balázs? 
Illyésről elmondja, hogy prozában-versben állandóan gyerekkori emlékeit és 

a „nép bajait" ismétli. Kassák "az irracionális felé irányított szabadvers kísér-
leti talaját választotta ki költészete leszűkített köréül, regényeiben pedig a mun-
kásság osztályharcának problematikáját." — „József Attila elnyúlt tapogatózás 
után egy időre a proletariátus gondolatkörének egyenruháját öltötte fel, a részlet 
nehezen tűrt fegyelmébe szorítva be szellemét, Szabó Lőrinc pedig a prózai és 
önmagában zárt intellektuálizmus módszerét választotta szinte egyetlen költői 
eszközévé." — „Erdélyi belezárta m a g á t . . . a népi formákba." — Sárközi „kilé-
pett a dologi világból egy arkangyali túlfeszített énlírába." — A fiatal regényírók 
ugyancsak „visszahúzódnak az egész látomástól a részletig." — „Tamási erdélyi-
ségét, Kodolányi a Dunántúlt és az árpádkori multat építette mondanivalóvá, 
Németh László pedig — (Móricz Zsigmond) — népmentő programjait." 

Helytálló vagy sem, amit mond, annyi mindenképpen tény, hogy bizonyítás-
nak, sőt szemléltetésnek sem elégséges. Ahol a tulajdonképpeni feladatra kerülne 
a sor, ott hagyja abba a munkát. Nem egy rövidke tanulmányban, de egy testes 
kötetben sem térhet ki a szerző valamennyi kérdés részletes tárgyalására, nem 
okolhatja meg valamennyi állítását, de azt a tételt, amely további ítéleteinek 
alapja, legalább néhány részlettel valószínűsítenie kell. Ezek a részletek adják 
savát-borsát az esszéknek, ezért érdemes irodalmi problémákról egyáltalán írni. 
Másfelől, amennyire jogosult a fentiekhez hasonló tömör sommázás egy gondolat-
sor végén, fejtegetések, elemzések összegezéseként, ugyannyira önkényes az előz-
mények tárgyalása nélkül. Lengyel Balázs nem árulja el, hogy a végső összeg 
milyen tételek összeadásából alakult ki. Ilyenformán állításainak igazságát egyet-
len körülmény szavatolja: — a szerző tekintélye. 

Vajjon elég-e ez? 

Nemzedéki szemlélet. 

Ime egy másik idézet: — „Márai Sándor, Illyés Gyula, Cs. Szabó László, 
Németh László prózája oldottan, önmaguk köré komponáltan indul el." 

Jó volna tudni, miként indul cl egy próza s miként komponálódik szerzője 
köré? — A válasz birtokában nem ártana irodalmunk nagyjairól sorra megálla-
pítani, hogy prózájuk ki köré komponálódik és hogyan indul el? — Azt hiszem, 
jelentékeny felfedezéseket várhatunk a kísérlettől. 

Annyi mindenesetre bizonyos, hogy Lengyel Balázs a felsorolt négy szerző 
prózáját azonosnak, vagy legalább is egyneműnek ítéli s ezért együttesen jellemzi, 
ami bárkit meglep, aki tíz-tíz sornál többet olvasott tőlük, hiszen azonfelül, hogy 
valamennyien magyarul írnak s még egy körülményen kívül, — erre később visz-
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szatérek, — más egyezést aligha fedezhetni fel stílusukban. Égtájnyi változással 
felér az átmenet a Puszták népéből a Polgár vallomásaiba, innen a Doveri átke-
lésbe vagy az Ember és szerepbe. Lengyel Balázsnak mégis sikerült egy mester-
fogással egy kalap alá vennie Illyést, Cs. Szabót, Márait és Németh Lászlót. Az 
érdem nyilvánvalóan a módszerként alkalmazott nemzedéki szemléleté. 

„Ami egy-egy korosztályt az irodalomban egy nemzedékké ötvöz, éppen a 
kibomlás, a fejlődés külső körülményei: a világ adottságai és hatása, melyek nagy-
jából egyformák azonos időben. Ezek befolyásolják a maguk jobbára spirituális 
tényezőivel egy nemzedéken belül a tehetség és igény egymásraható viszonyát." 

Az előző idézetek után senki előtt sem lehet rejtély, hogy a szóbanforgó kor-
osztályt a menekülés „ötvözi nemzedékké". Ha Lengyel Balázs nem átallotta volna 
legalább a nemzedék négy, eléggé önkényesen kiválogatott tagjáról megmondani, 
miként menekültek az egészből a részletbe, élénk fény hullana az ötvöződés egyéb-
ként talányos folyamatára, ugyanaz a fény megvilágítaná az ötvöződés eredmé-
nyeképpen létrejött nemzedék közös vonásait s ez a jótékony fény talán azt is 
felderítené, hogy Márai, Illyés, Cs. Szabó, Németh László prózája miért „indul 
el oldottan és önmaguk köré komponálva"? Felderítené, hogy szerzőnk milyen 
meggondolások unszolására minősíti egymáshoz olyannyira hasonlónak e négy 
író prózáját, hogy elégségesnek véli egy mondatban jellemezni. 

Mivel a szerző mindezt elmulasztja, a korosztály vonakodik nemzedékké át-
alakulni, hanem kitart korosztályi mivolta mellett, ami nem csodálatos, hiszen 
katonanemzet vagyunk. Azaz szerzőnk nemzedéket mond, de korosztályt ért, tel-
jesen következetesen, mert hiszen ő maga állapítja meg, hogy Erdélyi „a népi for-
mákba zárta magát" s így — ha a nemzedék szónak szellemi tartalmat tulajdo-
nít — aligha tartozhatik az „osztályharcba zárkózó" Kassákkal, vagy „a dologi 
világból arkangyali énlírába menekülő" Sárközivel egy kategóriába. Tehát az 
olvasó választás előtt áll: — vagy elfogadja az egyes szerzőkről adott jellemzést 
s akkor a nemzedéki ötvözet önmagától megsemmisül, vagy a nemzedékké ötvö-
ződött korosztály meghatározásához csatlakozik s ez esetben kénytelen elvetni 
az egyéni jellemzéseket. 

Alig hiszem, hogy tévednék, ha a magyarázatot erre az ellenmondásra a gé-
pies szóhasználatban sejtem. Lengyel Balázs vívódás és lelkitusák nélkül használ 
egy közkeletű szót, olyanformán, mint a pesti polgár, aki valahol hallott, mond-
juk a kecskerágóról s mert húsevő növénynek hiszi, ilyen értelemben szövi be 
mondataiba. Irodalmi és irodalmon kívüli körökben egyaránt a Nyugat első, má-
sodik, harmadik, sőt negyedik nemzedékéről beszélnek. A felelősség nem Lengyel 
Balázs rovására írandó, hiszen e szemlélettel a második nemzedék verte meg iro-
dalmi életünket. Pontosabban e nemzedék tagjai járultak hozzá legjelentősebben 
ahhoz a látszathoz, hogy az egyes nemzedékek, helyesebben korosztályok, még 
helyesebben csoportok egységesen más-más művészeti eszményeket vallanak. Ők 
a szerzői a látszatnak, hogy a nemzedék szó több stilisztkiai könnyítésnél. Ez a 
látszat a gyakori használat révén lassankint hagyománnyá szilárdult s ma már 
avatott és avatatlan egyformán nemzedékek hullámzásának látja irodalmunkat s 
tartalmi vagy formai osztályozás helyett bizonyára a korszak irodalomtörténésze 
is ezt a szemléletet fogadja majd el irányítóul. Ezzel végképpen megszűnik a 
lehetősége, hogy a jövő tanulója bármit megérthessen a korszak irodalmának szel-
lemi áramlataiból. Lengyel Balázs tanulmányában a rendező elv a gépiesen elfo-
gadott nemzedéki szemlélet, ezt alkalmazza módszerként, ennek segítségével jut 
el olyan megállapításokhoz, amilyen a következő: 

Az önéletrajz. 

„Műfajuk a regénynél eleve könnyebb, rugalmasabb, dekomponáltabb", — 
világosítja fel olvasóját szokott nyugalmas, határozott modorán. Egy másik idé-
zetből kiderül a műfa j is, amelyben Márai, Illyés, Németh László, Cs. Szabó ismét 
egyek: — „Kosztolányi túl elegáns. Az impresszionista regény, humánus együtt-
érzéssel keverve a flauberti tökéletesség-igényt, ott tört szét, részleteiben túl 
finomra sikerülve, közvetlenül az ő érintése után. A követők már csak csere-
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peket gyűjthettek a kezükbe. Így született regény helyett a prózának az ú j nem-
zedékre oly jellemző műfaja , a mondat és a poentírozás televény talaja, a napló 
és az önéletrajz". — Tehát a napló és az önéletrajz az a „rugalmas, dekompo-
nált" műfaj , amely „eleve könnyebb a regénynél". — Megvallom, nem sikerült 
eldöntenem, vajjon Lengyel Balázs súlytalant ért-e a könnyebb szón, vagy az 
önéletrajz-írást tart ja a regényírásnál könnyebb munkának? 

Négy művet sorol fel — a Puszták népét, a Polgár vallomásait, az Ember 
és szerepet és a Doveri átkelést. Erre a négy műre vonatkozik a fentebbi meg-
állapítás. Napok óta találgatom, miért esett itészünk választása éppen erre a 
négy munkára? — A Puszták népe vitán felül jellemző a prózaíró Illyésre, a Pol-
gár vallomásai ugyancsak. Cs. Szabó viszont messzi maga mögött hagyta a Doveri 
átkelést, mint kamasz a kinőtt nadrágot. S az Ember és szerepben sem az esszé-
író, sem a regényíró Németh László nem mutatkozik meg. Amennyire jellemző 
ez a könyv a szerző személyére, ugyanolyan kevéssé jellemző az íróra. — S ha 
már az önéletrajzoknál tartunk, miért nem említi Lengyel Balázs az Egy ember 
életét, Kassák máig legsikerültebb prózai alkotását? — Vagy miért hallgatja el a 
Fekete kolostort? — A Puszták népének milyen részleteiben bukkant rá az 
impresszionista regény „széttöréséből" támadt „cserepekre"? — Kinek a reáliz-
musához képest szegényebb a Puszták népének reálizmusa? — Miért a poentíro-
zás a legszembetűnőbb, említésre leginkább érdemes vonás az Ember és szerep 
vagy a Puszták népe stílusának? — Miért dekomponáltabb „eleve" egy jól meg-
szerkesztett önéletrajz egy rosszul szerkesztett regénynél? — Vagy miért dekom-
ponáltabb egy szilárd szerkezetben összefoglalt önéletrajz egy ugyancsak szilárd 
szerkezetű regénynél? — Egyáltalán, gondolkodott-e valaha a szerző a szerkezet 
mivoltáról? 

Az a gyanum, hogy Lengyel Balázs az önéletrajzot nem tartja a regénnyel 
egyenrangú műfajnak. Nem szereti, mint ahogy egyesek irtóznak az édes illa-
toktól vagy az éles színektől. Ellenszenvében megfeledkezik róla, hogy az önélet-
rajz az európai irodalom ősi öröksége. Megfeledkezik arról is, hogy ennek a 
műfajnak magyar remekművei is vannak, megannyi ösztönző a próbálkozásra, 
tehát semmi szükség rá, hogy a második nemzedék írói a Kosztolányi-regény 
„széttört cserepeiből" rakják össze életük történetét. 

Ráadásul ez az ellenszenv nem egy ú j irodalmi ízlés kialakulásának a jele, 
hanem készen kapott előítélet. Iskolás irodalomtörténészeink szerint a XVIII. 
század a hanyatlás korszaka, holott e században a magyar szellem oly alkotá-
sokban mutatta meg erejét, mint Bethlen Miklós önéletírása, Rákóczi vallomásai, 
Apor Péter emlékezései. Ezeket a nagyszerű alkotásokat kézen-közön kifelejtették 
a számvetésből. Az irodalomtörténet nem látott történeti kútforrásnál egyebet 
bennük s nem adott polgárjogot az önéletrajznak az irodalmi műfajok között. 
Tudatosan vagy öntudatlanul — ezt bajos eldönteni — Lengyel Balázs vissza-
kanyarodik ehhez a szemlélethez. 

A nyers élmény. 

„Az élmény nincs bennük epikára átformálva, hanem nyersen, az élethez 
tapadóan árad", — folytatja tovább a négy szerző együttes jellemzését. 

Egy-két kivétellel Márai valamennyi művét olvastam, mégis szégyenkezve 
kell megvallanom, hogy egyetlen-egyet sem találtam, amelyben elszorult léleg-
zettel észlelhettem volna az élmények „nyers és az élethez tapadó" áradását. 
Hasonló tapasztalattal Cs. Szabó műveinek olvasása sem gazdagított Nemhogy 
nyers, de amolyan angolosan féligsütött élményre sem bukkantam sem egyik, 
sem másik szerző munkájában. Bennem inkább az a benyomás alakult ki, hogy 
Márai is, Cs. Szabó is gondosan stilizál és soraikból inkább a túlfinomultság 
illata árad, mint mellbevágó, nyers életszag. Ezen azonban bajos vitázni. Egy 
barátomnak akkor is sületlen volt a bécsiszelet, ha ropogva „cserepekre törede-
zett" a kése alatt, akár a Kosztolányi regény. 

Vajjon mit ért ítészünk nyerseségen? 
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Minden valószínűség szerint az „epikára való átformálás" hiányát. Nyers az 
olyan élmény, amelyet az író nem fiktív mesébe illeszt. Ha valaki átél egy 
szerelmi kalandot s elmondja egy esszében a szerelemről, egy útleírásban, egy 
önéletrajzban, akkor az élmény nyilvánvalóan „nyersen, az élethez tapadóan 
árad." Ámde ugyanaz az élmény már megszabadul bántó nyerseségétől, mihelyt 
egy fiktív történet hőse éli át, mert átformálódott epikává s ezzel megszűnt a 
lehetősége, hogy az élethez tapadóan áradjon. Ilyenformán a nyerseség mértéke 
nem a feldolgozás módja, hanem a műfaj . 

Ezt a feltevésemet a tanulmány több része támogatja. Igy itészünk lesujtó 
véleménye az esszéről, a „poentirozó" önéletrajzról, valamint rokonszenve az 
epika, elsősorban a „nagylélegzetű, folyamként áradó" epika iránt. E rokon-
szenv ösztönzésére esszét, útirajzot, naplót, önéletírást egyformán a meg nem 
közelített epikai eszmény nevében marasztal el. A nyers élmény nem művészet. 
— mondja, — viszont más megoldást nem tud elképzelni, mint az úgynevezett 
epikai átformálást. Ez az állásfoglalás egy szerzőnk által nem is sejtett logikai 
következménnyel jár : a Vallomásoknak az a részlete, amelyben Rousseau kudar-
cot vall a velencei kurtizán előtt, alacsonyabbrendű a Dosztojevszkij leírta jele-
netnél, Raszkolnyikov lebomlásánál, az emberi szenvedést megtestesítő Szonja 
előtt. Taine nem félt az emlékíró Saint-Simont Shakespeare mellé állítani. 
Lengyel Balázs értékelése szerint ugyanazt a Saint-Simont nemcsak Victor Hugo, 
de Howard és Szily Leontin is messzi megelőzik a ranglistán. 

Pánepicizmus. 
Úgy gondolom, hogy a műfa j t mindig a tárgy természete dönti el. Akár a 

kő, a tégla, a vasbetón, az irodalmi élmény is megköveteli a maga formáját. 
Regényt írni önéletrajzba kívánkozó élményből, éppoly szerencsétlen vállalkozás, 
mint bambuszpagodát építeni vasbetonból. Ezt egyébként Lengyel Balázs is érzi, 
ezért dicséri Cs. Szabót és Illés Endrét, hogy „eleve bonyolult lelkitartalmaik 
ismeretében, érzékeny kritikai ösztönnel nem léptek a novellán túl." 

Vázolja néhány sorban a magyar regény kibontakozását gátló tárgyi okokat 
is. A kérdés irodalmához képest ugyan nem mond újat, de mindenképen; tuda-
tában van az akadályoknak: — „így mállasztja el a társadalom sekélysége, 
árnyalatlansága a legtömörebb epikus szándékokat." De ha mindezt ily vilá-
gosan látja, miért becsmérli az önéletrajzot? — Miért kárhoztatja a második 
nemzedék íróit, hogy prózában nemcsak regényt, hanem önéletrajzot is írtak? 
— Miért minősíti a Puszták népét „különös szépprózának?" — S ha oly „külö-
nösnek" látja ezeket az önéletrajzokat, miért nem írja le különösségüket, más 
életrajzokban fel nem található sajátságaikat? — Miért nem mondja meg, hogy 
ezek az életrajzok milyenek életrajznak, jók-e vagy rosszak? 

Nyilvánvalóan azért, mert önéletrajzot, esszét, naplót egyformán az epika 
mértékével mér. Epikának természetesen sem az esszé, sem a napló, sem az 
önéletrajz nem jó, noha regény és napló, regény és önéletrajz eléggé rokon 
műfajok. S ha már ezt a sajátságos mércét alkalmazza esszére, önéletrajzra, 
miért nem következetes pánepicizmusában? Miért nem ítéli el a harmadik nem-
zedék költőit is, amiért mondanivalójukat nem epikában fejezték ki? 

S vajjon miért csapja oda itészünk az önéletrajzhoz a naplónak, a jegyzet-
nek Jules Renard megteremtette, Gide folytatta műfaját? — Valószínűleg azért, 
mert egyik is, másik is, „a mondat és a poentirozás televény talaja". Mint másutt, 
itt is a hangsúly árulja el a szerző véleményét. Nem szereti a poentirozást, mint 
ahogy a magyar tanárok egy része nem szereti a vonatkozó névmást és a 
hosszú mondatot. Nem gondolja Lengyel Balázs, hogy az egyéni vérmérsékleten 
kívül a tárgynak is hozzá kell járulnia a stílus kialakulásához? Nem gondolja, 
hogy amennyire ízléstelen egyes dolgokat poentirozni, ugyanannyira szükséges 
másokat? Nem gondolja, hogy egy stílus jogosságát a siker dönti el, nem a 
divat s még kevésbbé az egyéni ellenszenv? — Mi lett volna Larochefoucauld 
maximáiból, Jules Renard naplójából poentirozás nélkül? 

Sok háborús könyvet átböngésztem. Az ostrom élményének legfélelmesebben 
érzékletes kifejezését egy poentírozott hasonlatban találtam meg Cs. Szabó 
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ostrom naplójában: — „Mintha a mágnessarkon feküdnék megkötözve s minden 
vas felém zuhanna a világűrből." — Egy hibája kétségkívül van ennek a hason-
latnak: az élmény „nyersen, az élethez tapadóan árad" benne. 

Az esszé. 

Hadd kerítsek sorra egy másik műfajt, amely iránt Lengyel Balázs ugyan-
csak műfaji előítélettel viseltetik. „Az esszé, — mondja, — minden műfajnál 
tárgyszerűbb, kiindulási pontnak egzaktabb, nem élése és ábrázolása a világnak, 
hanem meglátása és rendszerezése. Míg a többi műfajokba az összes érzékek 
és lelkitevékenységek belejátszanak, addig az esszé elsősorban az értelem és 
rendszerező elme és másodsorban az intuició műve. Éppen ezért Mekkája mind-
azoknak, akiket a civilizáció válságának riadalma inkább értelmi őrködésre, mint 
ábrázolásra késztet." 

Ez a meghatározás alighanem eredeti. Hogy el ne sikkadjon, néhány kérdést 
teszek fel, amelyek alkalmasak jelentősége kidomborítására. — Miért tárgysze-
rűbb az esszé egy naturalista regénynél? — Miért nagyobb a szerepe az intuició-
nak más műfajokban? — Azok az érzékek, amelyek „belejátszanak" egy lélek-
tani vagy társadalmi regénybe, miként tartózkodhatnak a „belejátszástól", ha az 
író esszét ír? — Mit érthetek azon, hogy az esszé „kiindulási pontnak egzaktabb", 
mint a regény? — S ha az esszé kiindulási pont. akkor miként lehet esszé? — 
S ez a kiindulási pont, mely egyben esszé is, egzakt is, mely természetfölötti erők 
következtében terebélyesedik Mekkává? 

Nemzedéki szemlélet, önéletrajz-epika ellentétpár után, ezúttal az értelem-
epika ellentétpárja vezeti szerzőnket ú j és ú j felfedezésekhez. A fenti idézet tanu-
sítja: esszé és epika nem férnek meg egymással, meri az ábrázolás más szellemi 
működés eredménye, mint az esszé Az epika „élése és ábrázolása a világnak", — 
az esszé „meglátása és rendszerezése". Mi más következhetne eme premisszákból, 
minthogy a regényíró „nem látja meg és nem rendszerezi a világot", hanem ábrá-
zolja, amit intuíciójával átélt. 

Behúnyom a szemem. Máris ott áll előttem egy szánalmas, hontalanná züllött 
figura, a két háború közötti zűrzavaros idők hirhedt szereplője: az őstehetség. 

Ennek ellenére sem merném állítani, hogy itészünk az őstehetség elmélet 
híve. Oly ösztönös bizonytalansággal fogalmaz, a többértelműségnek oly biztonsá-
gával, hogy értelmi művelettel nem csupán gondolatmenetét nem ragadhatni meg, 
de egyes mondatainak végső értelmét is ritkán. Mert ugyanabban a néhánysoros 
idézetben, amelyből a fentebbieket kielemeztem, van egy mondatocska, amely a 
maga szerény tartalmával egész tolmácsolásomat felbontással fenyegeti. Ime: 

„Míg a többi műfajokba az összes érzékek és lelkitevékenységek belejátsza-
nak, addig az esszé . . . " A regénybe tehát „belejátszik valamennyi lelkitevékeny-
ség". Akkor viszont, miként marad ki belőle a „világ meglátása és rendszerezése"? 
— Talán úgy, hogy a szerző sem a meglátást — amin feltehetőleg megfigyelést 
ért, — sem a rendszerezést nem minősíti lelkitevékenységnek? Ha az önéletrajz 
és az esszé nem irodalmi műfaj , miért lenne a megfigyelés és a rendszerezés lelki-
tevékenység? 

Hadd menjek egy lépéssel tovább: — a rendszerezés száműzése az epikából 
szükségképpen a szerkezet megsemmisülésével jár. Mert milyen lelkitevékeny-
ség eredménye lehet egy regény szerkezete, ha nem a rendszerező elméjé? Viszont 
szerkezet hiányában aligha beszélhetünk epikai átformálásról s azt már tudjuk 
az előzőkből, hogy az élmény nyerseségét az epikai átformálás tünteti el. 

Van azonban egy másik bökkenő is. Lengyel Balázs érdemes esszé megha-
tározása szerint a műfajok két csoportra oszlanak. Az egyik csoportot az „érte-
lem és a rendszerező elme" megnyilatkozásai alkotják, közöttük az esszé. A má-
sik csoportot azok a műfajok, amelyeknek létrejötte „az összes érzékek és lelki-
tevékenységek" közös müve. Nyilvánvaló, hogy az esszét szerzőnk intellektuális 
jellege miatt helyezi a dúsabb tartalmú műfajok mögött másodsorba. Ámde az a 
fény, amely e pillanatban megvilágítja az esszé epika ellentétpárt, sajnálatos mó-
don árnyékban felejti az önéletrajz és az epika ellentétpárját. Hiszen a premisz-
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szákból logikusan következik, hogy a „Kosztolányi regény cserepeiből összeragasz-
tott poentírozó önéletrajz", „ez a különös széppróza", a kivételezett dús tartalmú 
műfajok közé tartozik. 

Minél lelkiismeretesebben elmélyedek Lengyel Balázs szövegében, annál gyön-
gébb a remény, hogy valaha nyomára akadok véleményének. Ingoványba téved, aki 
a fogalmai jelezte ösvényre lép. S Lengyel Balázst még az sem menti, hogy maga 
posványosítolta el a földet tulajdon talpa alatt. Konvencionális ez a láp, a tuda-
tosítástól ösztönösen vonakodó műveltségünk szükségszerű megnyilatkozása, egy 
hazugságokra épített társadalom nyomasztó öröksége. 

Értelem és epika. 
Fogódzkodóul egyetlen szilárd elem kínálkozik; szerzőnk ellenszenve az érte-

lem iránt. Az idézett részlet belső ellenmondásait ez az ellenszen magyarázza, mint-
hogy ez a valószínű forrása a poentirozás és általában a mondat elleni ellenszen-
vének is. Poentírozáson — úgy gondolom — a pontos, az éles, a félreérthetetlen 
fogalmazást érti s talán a világosság az, amit „különös"-nek érez Illyés prózájá-
ban. A világosság aránylag kevés prózaírónak sajátja, így joggal nevezhetni külö-
nösnek. Műfaji előítéleteinek sugalmazója is minden bizonnyal idegenkedése az 
értelemtől. 

Értelem és epika viszonyát vizsgálgatja az Új Magyarország augusztus hato-
diki számában Cs. Szabó Két partjáról írott bírálatában is. Ezért térek ki a cikkre. 
Többek között felveti a kérdést: — „miért nem nyúl (Cs. Szabó) a legnagyobb 
epikus műfajhoz, a regényhez"? 

Zárójelben megjegyzem, hogy ezt a kérdést bárki több joggal tehetné fel, 
mert ő az egyedüli ember a világegyetemen, aki már megadta a választ. Ezt idéz-
tem is e polémia „pánepicizmus" című részletében. 

„Tulságosan okos?" — találgatja buzgón. — „Dehát lehet-e valaki tulságo-
san okos a regényhez?" — „Hiszen a regény megszűkíthetetlen katlan, ősforma, 
amelybe minden belefér — az intellektus rendszerező kedve, az elme filozófikus 
töprengése is. Settembrini és a marxizmus, Jean Barois és a vallás, Jacques Thi-
bault és a lázadás, Lafcadio és az action gratuite". — Ilyenformán a „világ meg-
látása és rendszerezése", amelyet júliusban még kirekesztett a regényből, augusz-
tusban már helyet kapott ott. 

Ezután így folytatja: — „Nem véletlen, hogy a fenti példák mind külföldiek. 
A mi regény-hagyományunk nem tűri a szellemi kérdések, az elvonatkoztatott 
gondolatok céltudatos ábrázolását. — Elképzelhető-e egy olyan magyar regény, 
melynek szereplői egyre, mondjuk, az erdélyiség lényegéről, a történelem em-
beri értelméről vagy az írók istenkereséséről gondolkoznak, mint Cs. Szabó 
maga?" — Elképzelhetetlen, — mondja Lengyel Balázs, — mert nem volna 
hiteles. 

Ilyenformán más az epika idehaza és más külföldön. Ez a nyilvánvaló meg-
állapítás azonban nem oldja meg a felvetődő kérdéseket. A magyar regény azért 
különbözik szükségszerűen a francia, az orosz vagy az angol regénytől, mert a 
magyar társadalom más, mint a francia, az orosz, vagy az angol társadalom. De 
ha a magyar társadalomban hiteles lehet Cs. Szabó az ember, aki az erdélyiség 
lényegéről, a történelem értelméről, az írók istenkereséséről tűnődik, sőt e tűnő-
déseit esszében el is mondja, semmi ok rá, hogy egy hasonló talányokat fejte-
gető regényhős ne legyen hiteles. Hiszen Cs. Szabó problémái ebben a társada-
lomban születtek meg. Miként képzelhető el, hogy ugyanaz a társadalom, amely 
a valóságban elbírja e problémák hordozóját. Cs. Szabót, ne bírja cl egy regény 
fikciójában? 

Cs. Szabó léte bizonyság rá, hogy a magyar regény nyugodtan követheti a 
regénynek a mi átlag-regényünknél tágabb, az intellektuális mozzanatokat is fel-
dolgozó formáit. Miért idegenkedik mégis Lengyel Balázs az esszétől s az esszén 
keresztül az értelemtől, azaz az értelem beszivárgásától az epikába? — Miért 
gondolja, hogy elvontabb gondolatok tárgyalása veszélyeztetné a regény hite-
lességét? 
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A csonka-próza. 

Egyfelől a magyar regény sajátos hagyományaira hivatkozik. Valóban nem 
éreznők hitelesnek, ha oly jellegzetesen magyar regényírók, mint Mikszáth, Krudy, 
Gárdonyi vagy akár Móricz Zsigmond a történelem értelméről elmélkednének, 
ember és társadalom viszonyáról, középosztályunk lélektanáról, stb. Regényíróink 
túlnyomórészének éppen az a közös vonása, hogy bonyolultabb elmélkedésektől 
következetesen tartózkodik. Nyelvüket, amennyire lehetséges, megtisztították az 
intellektuális elemektől, s egy szakember elszántságával fordítottak hátat az élet 
egészének, az érzéki és az érzelmi jelenségek kedvéért. Kristálytiszta, klassziku-
san fegyelmezett nyelvén, Mikszáth novellányira dagasztott anekdotákat mesél. 
Mihelyt elvontabb tárgy kísérti meg, nyelvünknek ez a varázslatos művésze egy-
szerre elveszti biztonságát. Egyetlen írását ismerem, amelynek filozófiai elmélke-
dés a tárgya. Régen olvastam, nem tudom szószerint idézni. Az öreg szkeptikus 
ebben a kis írásban a relativitás tanát bizonygatja azzal a döntő érvvel, hogy 
öt vagy hat fogason függő keménykalap között a tulajdonos nem ismeri meg a 
sajátját. Nem annyira a szegényes érvelés a megdöbbentő itt, sokkal inkább az a 
verejtékes küzdelem, amivel a kifejezésért küzd, a szánalmas dadogás. Nem tudom, 
van-e Európában irodalom, amelyben a próza egyik klasszikus mesterét egy ilyen 
szinvonalú feladat ennyire készületlenül érné? 

Ez a fiaskó szükségszerűen következik abból a soha meg nem fogalmazott, 
elméletileg soha nem tisztázott, de a gyakorlatban annál következetesebben 
alkalmazott stíluseszményből, a csonkapróza eszményéből, amelynek Mikszáth is 
híve volt. Ezt a megcsonkított stíluseszményt támogatta a purizmus a hosszú 
mondatok ellen indított hadjáratával. Bonyolult mondanivalók kifejezésére gyak-
ran bonyolult mondatszerkezetekre van szükség. Gárdonyi stílusa, mint ismeretes, 
amolyan hivatalos magyar nyelvvé vált s a stilisztikákon keresztül, a kormány 
támogatását is élvezte. Ahány magyar tanár foglalkozott a fogalmazás tanításával, 
jóformán mind erre a gondolatszegényítő stílusra szoktatta növendékeit. A kre-
tinokrácia nagyüzemének egyik leghatékonyabb eszköze a rövid mondatok rög-
eszmeszerű kultusza volt. A nehezen megszerzett világosság helyett így hódított 
egyre több hívet az üres világosság. 

Párhuzamosan a csonka stiluseszménnyel, az epikáról is egy csonka esz-
mény alakult ki. Regényhőseink nagy többsége fej nélkül bolyong kalandról 
kalandra. S amilyen vastagon árasztják magukból az életszagot Móricz hősei 
például, ugyanolyan vékonyka a szellemi életük. A regényhősöknek ez a rendje 
az izzadságával, az emésztésével, az étvágyával, a nemiségével igazolja hiteles-
ségét, soha gondolataival. Móricz hatalmas művészete félig-meddig elfeledteti ezt 
a hiányt, a hősök életszerűsége megteremti, mintegy a semmiből, aminek teljes-
sége híján van. Az érzékek s az érzelmek intenzitása az olvasó képzeletébe paran-
csolja az értelem valójában még csak nem is sejtetett intenzitását. Csak az érti 
meg, hogy Móricz mit hagyott el Bethlen Gáborból s hogy e tobzódón élő testről 
elfelejtette a fejet, aki Szekfü jellemzését is elolvasta a fejedelemről. 

Örök biedermeierünk jóvoltából, Mikszáth és Gárdonyi hősei az érzéki és 
az érzelmi hitelességnek ebben a minden hiányt feledtető adományában sem 
részesültek. A mese szinte nyomtalanul elnyeli a jellemeket s az álszemérem az 
értelmétől és a lelki életétől megfosztott embert többnyire a nemi életétől is 
megfosztja. 

Nehéz volna eldönteni, hogy a csonka stíluseszmény alakította-e ki a csonka 
emberlátást, vagy forditva történt, mindenképpen tény, hogy a fejlődés további 
menetében a csonka stílus eszménye valósággal elrekesztette az utat a teljesebb 
emberábrázolás felé. Mikszáth, Gárdonyi, Krudy, Móricz érzéki-érzelmi stílusa 
évtizedeken át uralkodott. Ennek a stílusnak kifejezési eszközei megtorpantak az 
elvontabb gondolatok, a bonyolultabb lelkitartalmak előtt. Meglehetősen éles 
határ rajzolódott ki az epika érzelmi és érzéki köre s az elvont gondolatok 
fogalmi köre között. Azaz műveltségünk nyelvileg kettészakadt, felujult a hajdani 
állapot, mikor a magyar a köznép nyelve volt, a művelteké a latin. Ennek az 
állapotnak a tudomásulvétele lappang Lengyel Balázs idegenkedésében az 
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értelmi mondanivalók iránt. Ezért félti a regény hitelességét oly tárgyak felveté-
sétől, mint a történelem értelme s az az írók istenkeresese. 

Szegényes, a teljes humánumról önként lemondó stiluseszményünk határozta 
meg a reálizmusról alkotott felfogásunkat. Reálizmus — a fogalom átfogó értel-
mében — nem pusztán irodalmi módszer, nem pusztán stílus, hanem magatartás, 
képesség a valóság tudomásulvételére. Azaz viszony író és tárgy között, más 
szóval az író és az anyagául választott társadalom között. Az író ábrázolása 
akkor hiteles, ha nem haladja meg a társadalom emberi tartalmát, ha nem 
ábrázol semmi olyasmit, amit a társadalom nem tartalmaz s ha lehetőleg min-
dent ábrázol, amit a társadalom teremtett. Egy Julien Sorel, egy Lucien 
Rubempré, egy Nucingen, mint emberi jelenség felér egy Richelieu-vel, egy 
Colbert-el, egy Rotschild-al. Andrej herceg felér Nagy Péterrel, Raszkolnyikov 
Rasputinnal. De hol van az a magyar regényhős, aki nemhogy felérne egy 
Széchenyivel, Mátyás királlyal vagy Martinoviccsal, de legalább megközelítené? 

A mi regényhőseink lelkiéletük bonyolultságában, szellemi gazdagságban 
messzi elmaradnak társadalmunk valóságos hősei mögött. A két galéria, az élők 
és a regényben ábrázoltak arcképcsarnoka nem ugyanannak a valóságnak más-
más megjelenési formái, hanem két összebékíthetetlen világ. Két Magyarország 
van, az egyik a regények Magyarországa, a másik a valóságé. A kettő között 
óriási szakadék tátong, a kettészakadt műveltség szakadéka. 

Amilyen határozottá érlelődött az elbeszélő próza eszménye az írók nagy-
részénél és a közönségnél, ugyanolyan élesen megvont határok közé húzódott az 
elvont nyelv is. Egyfelől az elbeszélők tiszta, zamatos, hangulatos, színes és 
magyaros prózája, másfelöl egy zavaros, ízetlen, színtelen, homályos, németes és 
latinos fordulatok közt sínylődő álmagyar nyelv. Egészen a legutóbbi időkig, 
ezt a két nyelvet politikai határhoz hasonló vonal választotta el. Ügy látszott, 
mintha végleg feledésbe merült volna Apáczai Csere János, Bethlen Miklós, 
Eötvös József kezdeménye. Ok még egyazon nyelvet használtak ábrázolásra s 
elvontabb gondolatok kifejezésére. Közönségünk, ideszámítva íróink, esztétáink 
többségét is, megszokta ezt az önkényes és egészségtelen nyelvi szkizmát s 
megbékíthetetlen ellentétet érez epika és intellektuális mondanivaló között. . . 
Lengyel Balázs — talán akarata és meggyőződése ellenére — ennek a megszo-
kásnak engedelmeskedik ítéleteiben és ellenszenveiben. Vak ösztön, nem kiérlelt 
vélemény ez az ellenszenv. Létét a tudatosság hiányának köszönheti, annak hogy 
a szerző, — híven irodalmi hagyományainkhoz, — nem gondolta végig állításai 
következményeit, hanem rögtönzött. 

Esszéiró-nemzedék. 

Nyelv és műveltség szorosan összetartoznak. Nyelvünk szétbomlása szűk 
szakstílusokra tünete szellemi életünk egészségtelenségének, egyben akadálya a 
gyógyulásnak. Stendhal nyugodtan tanulhatott pontosságot, tömörséget a Code 
Napoleonból. Voltaire tündöklő prózája Descartes nyelvében gyökerezik. Kap-
látszatot kelti , m in tha a k r i t i ka nem a módszere lenne az esz té t ikának, 
hatott-e magyar író egyenértékű ösztönzést tudósainktól vagy filozófusainktól? — 
Csemegitől tanuljon pontosságot és tömörséget, Böhm Károlytól világosságot? — 
A szakadékon át széppróza és elvont próza között alig-alig volt valamelyes közle-
kedés. Babits Bergson tanulmánya a magyar elvont prózának ma is megköze-
líthetetlen remeke. Bonyolult és elvont kérdésekről ehhez mérhető világossággal 
talán egyedül Mátrai László írt az Élmény és műben. 

Kosztolányi és Babits törték meg a magyar prózára nehezedő rontást. Ők 
tágítottak a csonkapróza eszményén s harcoltak a provinciáiizmusba ragadt 
irodalmi nyelv ellen. Kezdeményük azonban éppúgy kárbaveszett volna az 
egyetemes magyar művelődés szempontjából, mint a Bethlen Miklósé vagy az 
Eötvösé, ha egy egész írónemzedék nem indul meg az általuk vágott csapáson. Az 
úgynevezett esszéíró nemzedék. 

A szépprózától az elvont prózát elválasztó szakadékot az a műfaj szüntette 
meg, amely egyformán tartozik ide és oda, mintegy középhelyet foglal el a tiszta 
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ábrázolás és a tiszta spekuláció között: — az esszé. A Lengyel Balázs által elitélt 
esszék, naplók, útirajzok, sokszor önéletrajzok sorával az egykorú Európa szel-
lemi élete áramlott be a magyar határok közé, új kifejezések, ú j szempontok, ú j 
fordulatok gazdagították irodalmunkat s egy új, átfogóbb kíváncsiság termékítette 
meg a fogékonyabb lelkeket. Eddig az esszé úgyszólván különcök műfaja volt, 
a két háború között egy egész nemzedék kedvenc kifejezési eszközévé népszerű-
södött. A jelenség egyedülálló szellemi életünkben. Egy forradalommal felér a 
tény, hogy az értelem végre nem elszigetelt művekben tör be irodalmunkba, rövid 
vendégszereplésre, hanem tömegesen. Ezzel a betöréssel ingott meg a csonkapróza 
évtizedes hatalma. S ha ez a nemzedék, az úgynevezett második nemzedék, egyes 
tagjaiban valóban elpártolt az egésztől a részlet kedvéért, szakot választott az 
irodalomban az egész kifejezésének nagyszerű kísérlete helyett, a prózában a rész-
let felől az egész felé hajtotta a fejlődés útját. Hála működésüknek, az esszé 
nyelve és a széppróza nyelve közötti szakadék eltűnőben van. Nem oldódott még 
meg a magyar elvont próza kérdése, de az első lendület már elindította műveltsé-
gűnket a feléje vezető úton. Megsokasodtak a kilátók, ahonnan a szellem felmér-
heti az emberi jelenségeket. Amit emberről, műveltségről tudunk, Szerb Antal 
Pandragon legendáján, Hevesi András Párizsi esőjén, a Puszták népén, a Gyászon, 
Cs. Szabó novelláin, a meg sem említett Szentkuthy és Sőtér prózai írásain, az 
ugyancsak elhallgatott Bóka és Rónay versein, Halász Gábor és mások esszéin 
keresztül behatolt az irodalomba, demokratizálódott s valamelyest közkinccsé vált. 
Kiteljesedett a látás, meggazdagodott a szellem. Nem külső mozzanatokban, ha-
nem a szemlélet gazdagodásában, bonyolultabbá fejlődésében bukkanhat az iro-
dalom barátja a teljesség igényére. 

KOLOZSVÁRI G R A N DPI ERRE EMIL 

AZ „ I T É S Z " M E G J E G Y Z É S E I 

Amit Kolozsvári Grandpierre Emil prózánk intellektualitásának elvi kérdé-
séről, az úgynevezett csonkaprózáról ír, az szinte csupa telitalálat. Más oldalról 
megközelítve a kérdést ugyanazzal a hiánnyal foglalkozik, amelynek létezését, 
okait „Babits után" című tanulmányomban s utóbb az Új Magyarországban Cs. 
Szabó László könyvével kapcsolatban én is elemeztem. Csakhogy Grandpierre 
megállapításainak tárgyilagos külszíne mögött ott lobog az irodalmi és társa-
dalmi intellektuálizmus határai közé szorított író-alkat magát szabadító, ható-
körét növelni vágyó szenvedélye. Az érintett téma, Grandpierre-nek legszemé-
lyesebb ügye. Ez lehet az indoka annak, hogy betolakodásomért visszájára for-
dítja gondolataimat, elmond irracionalistának, az antiintellektuálizmus hívének. 
S majd egy heves és hirtelen logikai ugrással gondolataim prelogikus állapotát, 
vitára alkalmatlan zűrzavarát veti szememre. 

1. 

A vitacikkel összecsomózott logikai szálak rendszeres kibontása érezhetően 
kettőnk magánügye. Közügy belőle, érzésem szerint: szépirodalmunk intellek-
tuális sekélységének a kérdése. Ezt a problémát én Grandpierre-rel szemben 
nem stílusban, hanem műfajokban elemeztem. Azt írtam: regényírói hagyomá-
nyunk fejletlen, mert még az utolsó évtizedek legjobb regényírói is meghajoltak 
a magyar társadalom differenciálatlansága előtt, ahelyett, hogy fölébe kerekedtek 
volna. Az esszében azonban a magyar irodalom véghezvitte a maga felszabadí-
tását, sikeresen túlemelkedett a sekélyes értelmi színvonal megkötésein. Már 
fsak ezért is értékelem az esszé műfaját . Az esszé-írókon éppen azért kértem 
számon epikát, mert egy lépéssel tovább szeretnék lépni: látni szeretném már 
regényhagyományunk ellen is a forradalmat. S ezt azért tartom az esszénél jelen-
tősebbnek, mert a regény, — ma — inkább formálja a társadalmat, mint a többi 
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