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Alanyi
bevezetés
Levelet kaptam a Tiszatáj szerkesztőségétől, amelyben felkérnek, hogy szóljak
hozzá a folyóiratban régóta havirenden levő vitához a történelmi regényről; szóljak hozzá, mint e műfaj egyik jellegzetesnek tartott képviselője. Kétségtelen, hogy
ama több mint félszáznyi könyvnek, amely eddigi írói utamat jelzi, jó egyharmad
része beletartozik abba a műfaji fogalomkörbe, amelyet gyűjtőnéven — és jobb
híján — történelmi regénynek címkéz a köztudat. Tehát nemcsak mint az irodalom
hivatás és civil foglalkozás szerinti szakembere, hanem mint téma szerinti alany is
ki kell hogy alakítottam légyen valamiféle többé-kevésbé rendszerbe foglalható
elméleti-gyakorlati véleményt a műfajnak mondott esztétikai címszóval kapcsolatban (hiszen néhány évvel ezelőtt kistanulmányt is írtam róla a Nagyvilág-ba,
terv szerint 1968-ban jelenik meg válogatott tanulmányaim kötetében).
A szíves felkérésre elolvastam a Tiszatáj-ban eddig megjelent vitacikkeket,
miután már azelőttről eléggé ismertem a tárgykör fontosabb elméleteit (kénytelen
vagyok ismerni, hiszen nem csak írni szoktam olyan regényeket, amelyekről idővel
azt olvasom, hogy történelmi regények, hanem tanára is vagyok az irodalom dolgainak és így szakmai kényszerből is tudnom s vélekednem kell ezekről). S mindennek ismeretében, magam se tudva, vajon hány történelmi regényt olvastam életemben, jól emlékezve saját műveim keletkezésének külső és belső indítékaira, és
fel-felidézve egy-egy olykor rólam fogalmazott kritikai vélekedést — azt kell állítanom, hogy a történelmi regény az irodalmi fejlődés egy bizonyos szakaszában
valóban kibontakozott és virágzott műfajárnyalat vagy műfajtípus volt a regény
műfaján belül, de ma már olyan tág gyűjtőfogalom, hogy alig lévén közös ismérve,
úgyszólván semmit sem jelent, és kritikai használata inkább elködösíti, mintsem
megvilágítja a műveket, amelyeket rubrikájába sorolunk. Még Lukács György kitűnő könyve is a történelmi regényről egy már meghaladott műfaji állapot alapján áll, érvényes Walter Scottra és utódaira, de már a harmincas-negyvenes évek antifasiszta eszmeiségű, történelmet idéző regényekre csak alig. És ha történelmi regénynek mondjuk Aragon Nagyhét-jét, Thomas Mann József-ét vagy Kodolányi
Vízöntő-jét, akkor már semmit sem kezdhetünk az örökölt fogalommal; ha pedig
ezeket nem mondjuk történelmi regényeknek, akkor a XX. század derekán már
értelme sincs a fogalomnak.
S van-e író, akit legeslegjobban ne a maga terebélyesedő életműve érdekelne?
Én is minden elméletet — akár én gyártom, akár más — mindenekelőtt magamra
és a magam dolgára vonatkoztatom, s így próbálok általános érvényű megállapításokig eljutni. Most nem beszélve arról, hogy még csak indokoltnak sem vélem
történelmi regényeknek mondani azokat a tíz-húsz évvel ezelőtt játszódó történeteimet, amelyek az én nemzedékem útját igyekszenek nyomon követni és amelyek
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általam átélt körülmények utólagos esztétikai-etikai szempontú epikus megfogalmazásai — nem tartom történelmi regényeknek azokat a történeteket sem, amelyeknek ugyan jellegzetességük, hogy nem manapság játszódnak, de konkrét múlt
helyett az egyik vagy másik mondavilág, történelemnek ábrázolt körülményei közt
játszódnak, hogy az egyszeri konkrétnál általánosabb érvénnyel jelezzenek emberi
viszonylatokat (mint Az isten és a részegek, a Bálványrombolók
vagy most legutóbb A végzet sógora). És kétséges, hogy történelmi regénynek mondhatom-e az
olyan elbeszélő műveket, ahol a történelmi apropó adott alkalmat arra, hogy példázatot írjak egy-egy erkölcsi magatartásra, vagy érzelmi-indulati-gondolati állásfoglalásra az emberi lehetőségek közepette (ilyen például Az óceán vándora vagy a
Szent Szilveszter éjszakája). Viszont ha ezeket nem mondom történelmi regényeknek, akkor micsodák? Hiszen kétségtelenül nem ma játszódnak, még csak nem is
a közeli múltban. Bizonyos, hogy sok közük van a történelemhez is. Mégsem úgy
történelmi regények, mint mondjuk Az írástudó (amelyet sokan és talán indokoltan mondottak a legfontosabb történelmi regényemnek). De én ebben az Írástudóban talán még többet fejeztem ki legszemélyesebb gondjaimból, érzéseimből,
sőt áttételesen még élményeimből is, mint nem egy úgynevezett mai tárgyú regényemben, vagy akár lírai versemben. Csak éppen ezt a személyes elemet összekapcsoltam ifjúkorom nem kevésbé nagy, h'rai, személyes élményével: a XIII. század
történetével, amelynek hajdan tudósa szerettem volna lenni, és csak mesélő-művészi
alkatom vezetett idővel a múlt felkutatása helyett a múlt látomásainak felidézőjévé.
És miközben ez Az írástudó valódi történelmi regény a Scott—Lukács György-féle
fogalom szerint is, mégis merőben más jellegű, mint azok a regényeim, amelyeket
kifejezetten pedagógiai-didaktikus indítékok folytán írtam, hogy az ifjú vagy élemedett olvasó az esztétika gyönyörűségén keresztül vegyen tudomást olyan múltbeli tényekről, amelyeket nélkülözhetetleneknek vélek egy nemzettudatos, h u m a nista hevületű szocialista tudat számára (ilyenek eretnek történeteim a hazai múltból, ókori tárgyú regényeim, némiképpen idetartozik a Megkondulnak
a harangok
is, ámbár ez egyben egy morális magatartás tipizált, vagy ha tetszik, jelképes
megfogalmazása).
De hát miféle kapcsolatok lehetségesek történelem és regény között? Legszemélyesebb ügyem ez a kérdés. Közben magam is nagyon szeretek olyan regényeket olvasni, amelyek távoli korok látomásait idézik elém. Már csak gyönyörűségből
is szeretek képzeletben járni-kelni múlt világok díszletei és jelmezei között (színházba is szívesebben megyek, ha a személyek nem olyan ruhát viselnek, mint amilyen nekem is van). Alighanem így van ezzel a legtöbb olvasó is, bizonyság erre
a múltidéző regények népszerűsége a könyvtári olvasók és a könyvvásárlók körében. Néha alaposan gyanítom, hogy könyveim népszerűségének fő oka igen sok
olvasó szemében nem eszmei mondanivalóim rendszere, hanem a körülmények,
hátterek, öltözködések másfélesége, vagyis az archeológiai egzotikum, a felidézett
látomás, amely nekem is esztétikai élményt és örömet jelent, amikor idézem, és az
olvasónak is, akinek lelki szemei elé idézem. Persze az én számomra ez a díszletlátomás az etikai-esztétikai mondanivaló köntöse, nemegyszer a kifejezett politikai
mondanivalóé. A legtöbb olvasó számára — jól tudom — ez a köntös lesz az esztétikai gyönyörűség forrása, és jó eset, ha mögötte tudomásul veszi a lényeget. (De
enélkül sokkal kevesebben olvasnák. Jelenkori tárgyú regényeim aligha maradnak
el a múltat idézők mögött, egyik-másik talán még érdekesebb cselekményű, mégis
a honoráriumon tudom lemérni, hogy mennyivel — de még mennyivel! — nagyobb
a példányszámban kifejezhető érdeklődés múlt korok látomása, mint szemünk előtt
levők tudatosítása iránt. Még a legjelenebb jelen problémáit is nagyobb hatásfokon
lehet köztudattá varázsolni múltak analógiája által.)
Ennyit elöljáróban, hogy világos legyen: nekem magamnak van szükségem a
válaszra, mit ad a történelem ismerete a regényírónak. (A történelmi dráma problematikája sokban párhuzamos, de mégsem azonos, tehát erről most ne beszéljünk.)

A regény múltja a történetírás. Az antik tudatban a történetírásnak ugyanúgy megvolt a maga múzsája — Klió — mint a szerelmi lírának, a hősköltészetnek,
a különböző drámai műfajoknak vagy a táncnak. A görög felfogás tehát a történetírást a művészetek közé sorolta, akárcsak a csillagászatot De a filozófiának.
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földmérésnek, jognak, okszerű földmívelésnek, építő és hídépítő t e c h n i k á n a k n e m
volt m ú z s á j a : ezek tudományoknak tetszettek. Ügy látszik, hogy a mesélgető történelemben a tényeket a gyönyörűségkeltés oka- és alkalmaként vették mindenekelőtt tudomásul. Hérodotosz legalább annyira előfutára a novellának és anekdotának, m i n t a tudományos történelemnek, Xenophon Kyropaideiá-ja
vagy vagy Sallustius Jugurthá-ja
legalább a n n y i r a tekinthető érdekes, sőt, kalandos történelmi
regénynek, m i n t történelmi monográfiának. És attól kezdve, hogy a regény, mint k i t a lált történet, elkülönült a valódi vagy valódinak vélt alakok és események epikus felidézésétől, örökségül hozott egy kliói mozzanatot: a m ú l t a t . ' A regényíró mindig elmúlt
eseményt mond el. Még ha a történet fiktíve a jövőben is játszódik, akkor is az a
megegyezés író és olvasó között, hogy amikor a felidézett tényt elmondják, akkor az
m á r múltbeli, tehát m á r sem írónak, sem olvasónak nincs lehetősége befolyást gyakorolni az eseményekre. Ami most v a n f o l y a m a t b a n (ezt nevezzük jelennek), a n n a k további sorsát különböző hatóerők irányíthatják, ott még nyitva áll a be n e m
következett mozzanatok láncolata (ezt nevezzük jövőnek). A regény cselekményét
m á r n e m lehet megmásítani: ez így történt. És még ha a regény cselekménye a
legkisebb mozzanatig is kitalált, a körülmények vagy reálisan vagy jelképesen az
emberi társadalom valamilyen helyzetét m u t a t j á k . S minthogy az eseménysor m á r
lezárult, t e h á t a társadalmi körülmények is múltbeliek. Ez a helyzet az úgynevezett
„mai t é m á j ú " regényeknél is, ahol a múlt igen közeli, a körülmények egy része,
esetleg túlnyomó többsége most is f o l y a m a t b a n van. Tehát még a jelent m e g r a gadó író is m á r elmúlt eseményekkel utal a jelenleg is érvényes helyzetekre. A régi
— vagyis a X I X . század előtti — regények legnagyobb része amúgy is i n k á b b fiktív
múltbeli vagy fiktív távoli helyszín egzotikumán belül játszódott, még akkor is,
ha akkori legmaibb problematikája volt. De n e m sokat törődtek az írók a jelzett
kor archeológiai hitelességével, ily módon nagymértékben összefolyt jelen és múlt.
A XIX. századig nincs is értelme történelmi vagy n e m történelmi regényről beszélni. A XVIII. század második felében születtek meg azok a regények, amelyeknek m á r jellemző sajátosságuk volt, hogy n e m a múltban, h a n e m azokban a n a pokban játszódtak. Goldsmith, Richardson, Rousseau, Goethe teremti meg a t u l a j donképpeni nem-történelmi
regényt. Ezek olyan közelmúltban játszódtak (a megírás dátumához képest), annyira hangsúlyozták az adott társadalmi körülményeket,
hogy történelmileg
konkretizálták a m a g u k k o r á r a az ábrázolt történetet. Ezért
érezzük mi, utódok, annyira történelmi regénynek a Wakefieldi
lelkész-1, az XJj
Heloise-t vagy a Werther-1. Az olvasó számára ugyanis minden regény idővel történelmi regénnyé válik, hiszen számára egy elmúlt kor látomását idézi fel. Aki a
Werther-t
olvassa, ugyanazokkal a társadalmi körülményekkel, és főleg ugyanazokkal a képzeletben átélhető jelmezekkel és díszletekkel találkozik, m i n t aki
Thomas M a n n Lőtte Weimarban-ját
olvassa el. És ugyancsak Thomas M a n n Varázshegy-e
m á r alaposan történelmi regény azoknak, akik a harmincas években
születtek.
Ha én írok regényt 1918—19 f o r r a d a l m i évében játszódó eseményekről, ez aligha
történelmi regény, hiszen — a k á r m e n n y i t is olvasok hozzá — s a j á t kisgyermekkori
élményeim v a n n a k a korról. Ha m o n d j u k M a j o r Ottó, az ő regényciklusában érkezik ehhez a korhoz, az történelmi regény, hiszen eszmélődése előtti eseményeket
idéz fel kizárólag objektív dokumentumok alapján. De akik akkor m á r érett emberek voltak és esetleg részt is vettek a történelmi eseményekben, azok n e m történelmi regényként, h a n e m s a j á t személyes m ú l t j u k emlékeként olvassák. Húsz év
múlva pedig Fejes Endre és Moldova György legmaibb históriái is történelmi regényekké érnek az akkor tizennyolc éves korú olvasók számára.
Még a jövőben játszódó, utópista regények is száz évvel később a nagyapák
korának elképzeléseire vallanak. A jövő század regénye n e m azért érdekes, m e r t
a XX. században játszódik, h a n e m azért, m e r t izgalmasan tanúsítja, hogyan képzelték ezt a dédapák.
T u l a j d o n k é p p e n csak azok a regények n e m történelmi jellegűek, amelyek jelképes környezetben, jelképes alakok jelképes cselekményeivel a k a r n a k a legáltalánosabb emberi magatartásokról vallani, mint amilyen J e a n de Meung
Rózsaregény-e
vagy B u n y a n Zarándokút-ja.
De még ezeknél is a kései olvasó m e n t h e t e t l e n ü l
felismeri a megírás korának társadalmi szerkezetét
Ily módon, ahol egyáltalán regényről beszélhetünk, észre kell v e n n ü n k a történelmi kor ábrázolását, Klió bűvöletét, illetve minden epika ősének, a „hol volt
hol n e m volt" perfectum-elvét.
De h a m i n d e n regény történelmi regény, vagy h a eleve n e m is volt az, idővel
azzá érik — a k k o r a fogalomnak nincs is értelme. Illetve akkor a történelmi r e 63

gény azonos a regénnyel. És a XIX. századig nincs is értelme történelmi regényről
beszélni, legföljebb arról, hogy a század végén megindult egy olyan törekvés, hogy
az akkori jelent jellemző, nem-történeti regényeket is írjanak, mint Richardson,
Goldsmith, Rousseau vagy Goethe.

Azt a műfajtípust, amelyet sajátlagosan történelmi regénynek nevezünk, a romantika fejlesztette ki, és Walter Scott valósította meg. Együtt született a XIX.
századdal. Scott első történelmi regénye, a Waverley, 1801-ben jelent meg. A Scottregények gyors és tartós hatása a kortársi és a következő írónemzedékekre, bizonyítja, hogy esztétikai közszükséglet volt az a regényfajta, amelynek mindmáig legismertebb, legolvasottabb példája az Ivanhoe (amely persze sokkal jobb regény, mint
ifjúságunk közízlését jó hatásfokkal rontó televíziós meghamisítása). Az Ivanhoe és
Scott többi regénye egyszerre elégítette ki a felidézett kor hangsúlyozott jelentőlkülönbözőségével a romantika egzotikumigényét, a régiségtani elemek hitelességével az olvasó ismeretbővítő szükségletét, a nemzeti múlt vonzó mozzanatainak felidézésével a liberális hazafiságot, a romantikus hősalakokkal a polgári egyéniségkultuszt. A scotti regény lényege: hiteles történelmi körülmények között, hiteles
régiségtani környezetben múltbavetíteni a legjobb polgári erényeket, keresni és
megmutatni az utat, amely véres küzdelmek árán vezet a ködös messzeségekből
az akkori polgári jelen felé. A hitelesen hűbéri környezet hitelesíti a polgári eszményképpé stilizált múltbeli hősöket, és velük szemben elmarasztalja a valóban
feudális tudatú-törekvésű „rossz emberek"-et. Jó ötletet adott Scott ars poeticája
is, amely szerint a cselekmény folyamán megjelennek a valódi történelmi alakok,
s teszik, amit egykor valóban tettek, de a főhős a maga egyéni történetével, magánkapcsolataival együtt kitalált alak, akit az író szabadon mozgat a felidézett kor
adta lehetőségek között. Scott óvakodott hiteles történelmi főalakot főhőssé tenni.
Közvetlen követői közül, azt hiszem, Lytton-Bulwer volt az első, aki a Rienzi-ben
történelmi alakról írt történelmi regényt. Az ilyen regény vagy menthetetlenül életrajzregénnyé válik, s ez esetben csak formája szépirodalom, lényege szerint ismeretterjesztő mű, vagy — ha az író a maga esztétikai célja szerint módosítja a hős
valódi életét, akkor — már nem scotti értelemben vett történelmi regény, hanem
mai problémák alapján kitalált történet múltbavetítése, vagy egy morális magatartás esztétikai élmény útján való megfogalmazása, és kétséges, hogy ezt tekinthetjük-e igazi történelmi regénynek. (Ez volt az én személyes problémám, amikor a
Megkondulnak
a harangok-ban Hunyadi János életútjának többé-kevésbé hiteles,
de mégse életrajzi, hanem regénybeli nyomonkövetésével a ma is érvényes tevékeny hazaszeretet mintegy képletszerű prototípusát igyekeztem kiformálni a feudális nagyúr példaadásából. De közben jól tudom, hogy mennyi a pedagógiai-didaktikus elem, tehát az ismeretterjesztő mozzanat is ebben a regényben.)
Scott hatása rendkívül erős. A XIX. században nagy írók és divatos szerzők
egyaránt sokat tanultak tőle. Nemcsak Dumas, hanem Merimée és Victor Hugó is,
nemcsak Jósika, hanem Kemény és Jókai is. Az orosz Alekszej Konstantinovics
Tolsztoj (vigyázat: nem azonos Alekszej Nikolajevics Tolsztojjal, a szovjet íróval,
róla később lesz szó), a cseh Jirasek, a lengyel Sienkiewicz a bolgár Vazov, az
olasz Manzoni és Giovagnoli (a kitűnő Spartacus regény írója) egyaránt adós Walter
Scottnak és részben a mellette akkoriban hasonlóképpen népszerű Bulwernek (akit
mostanában divatos programszerűen lebecsülni; fogalmam sincs miért, hiszen a
Pompei utolsó napjai már csak kultúrtörténeti láttatóerejénél fogva is igen jó regény, a Rienzi pedig világirodalmi hatású, nemcsak Wagnert ihlette meg, de még
a Toldi szerelmé-n is nyomot hagyott; kisebbeket pedig tucatjával tudnék felsorolni, akik Bulwer nyomán visszhangozták „az utolsó római tribunus" forradalmi
nagyságát és emberi gyengeségét: a mi irodalmunkból talán említsük meg Tóth Lőrinc indokolatlanul elfelejtett drámáját, Az atyátlan-1).
Amikor szabványos történelmi regényről beszélünk, ez Walter Scott örökségét
jelenti. Ez a regénytípus nem múlt el a XIX. századdal, de funkciója megváltozott.
Nélkülözhetetlen eszköze lett az ifjúság nevelésének és a történelmi ismeretterjesztésnek. Aki a történelmi regény műfajának (pontosabban: műfajtípusának) hanyatlásáról vagy alászállásáról beszél, az erre gondoL Persze, ha valóban erre szűkítVIH

j ü k le a történelmi regény fogalmát, akkor az a helyzet, hogy funkciója merőben
más, mint a XIX. század romantikájának fénykorában, vagy azokban az évtizedekben, amikor a polgári realizmus (ha tetszik: kritikai realizmus) romantikus örökségként kapva a formai lehetőséget, a maga kiábrándultságát vetítette vissza
hiteles régiségtani körülmények közé, mint Flaubert a Salammbo-ban, vagy Kemény
Zsigmond mindig tisztelt, de sohase népszerű történelmi regényeiben. A múlt században ezek a regények beletartoztak az irodalmi törekvések fővonulatába. Ma nem
tartoznak a fővonulathoz, csupán pedagógiai-didaktikai okokból nélkülözhetetlenek, amennyiben igényt tartunk a társadalom mozgásának tudatosítására és a múlt
számunkra is fontos mozzanatainak közismeretére. Ezekről pedig a szocialista tudat
nem is mondhat le. De a szépirodalomból mégse lehet kirekeszteni és átutalni a
kizárólagos ismeretterjesztés körébe, mert esztétikai élmény útján, s az ismeretekkel egyben morális állásfoglalásra kényszerítve idézi írói lelemények közepette a
múltak hiteles tudnivalóit. Szántó György, Kós Károly, Jankovich Ferenc, Révay
József, az idő előtt tragikusan elment Vitányi János regényei, Koroda Miklósnak
a hazai felvilágosodást idéző kitűnő Megvilágosodott már-ja, számos jól sikerült
kifejezetten ifjúsági történelmi regény (Hollós Korvin Lajos, Lengyel Balázs, Száva
István, Hunyadi József, Rónaszegi Miklós, Kertész Erzsébet; hogy ötletszerűen néhányat említsek a szerzők közül). Én személy szerint ezt a műfajtípust változatlanul fontosnak vélem a közkultúra szüntelen bővítésének okából. írói morális teendőnek tartom az ismeretekre és a társadalmi feladatok tudatosítására szépélményen keresztül hatni. A felszabadulás után az egyik főfeladatomnak tudtam olyan
mozzanatokra és úgy hívni fel az olvasók, főleg az i f j ú olvasók figyelmét, amely
mozzanatokat és ahogyan sem iskola, sem irodalom nem tanított azelőtt. Ilyen
ihletésben keletkeztek eretnek tárgyú regényeim: Az erdőntúli veszedelem, a Hajnal a tárnák fölött, A fekete ember históriája, majd később kifejezetten alapvető
világtörténelmi ismeretek köztudatban tartásának okából írtam ókori tárgyú regényeimet: Az írnok és a fáraó-1, A milétoszi hajós-t és az Előszó a
hőskölteményhez-t. Ide tartozik a Megkondulnak
a harangok is, amelyet ebben a típusban a legjellegzetesebben „történelmi regény"-nek vélek.
De h a csak ez a szűk kör volna a történelmi regény, akkor kár lenne annyi kritikai szót vesztegetni rá. Ez a XIX. században az irodalmi törekvések fővonulatához tartozott, manapság tisztes és nélkülözhetetlen műfajárnyalat az irodalmon
belül, de a fő törekvéseken kívül.

Az emberábrázolás
klasszikusai
Akik manapság oly sok rosszat mondanak el a történelmi regényről, közben
maguk is bizonnyal a regényirodalom egyik csúcsának, ha éppen nem a legmagasabb csúcsának ismerik el a Háború és béké-t. Hát vajon Tolsztoj nem történelmi
regényt írt, amikor felidézte a napóleoni háborúk korát, amely úgy másfél évtizeddel az ő születése előtt volt? Ki tagadná, hogy a Háború és béke történelmi regény? És ki tagadná, hogy a világirodalom egyik legnagyobb alkotása?
Ha valaki azt mondaná, hogy ez a kor Tolsztoj idejében még nem volt eléggé
régmúlt, és a félmúlt idézése nem tartozik az igazi történelmi regényirodalomhoz,
hiszen akkor Balzac regényfolyamának korábban játszódó darabjait is történelmi
regénynek kellene tekintenünk — akkor én azt kérdezem, vajon Thackeray történelmi regényei, például a Henri Esmond sem eléggé régmúltbeli az író korához
képest? És akinek még ez sem elég régi, attól megkérdezem, hogy Móricz Zsigmond Erdély-e már eléggé történelemnek tekinthető-e. És a történelmi regények
ócsárlói közül aligha lesz, aki akár a felidézett kor történeti jellegét tagadhatná,
akár kétségbevonná ezeknek a regényeknek remekmű voltát.
Ezek a regények azonban különböznek a scotti szkémától, noha régiségtani hitelességük ellen úgyszintén mit sem lehet felhozni. De mégis: ezeknél a történelem
csak ürügy, hogy egy már lezárt korban — mintegy lombikszerűen — az emberi
lélek mozgástörvényei derüljenek ki minden gazdagságukkal és változatosságukkal, hogy egyén és társadalom viszonya, hatóerők kölcsönhatása váljék esztétikai
élménnyé. Az ember önmegismerésének fontos állomásai ezek a remekművek. Ide
tartozik Hawthorne Skarlát betű-je, talán Conrad Ferdinánd Meyer néhány legszebb elbeszélése, A szent okvetlenül, ámbár nemzeti főműve, a Jürg Jenatsch a
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scotti regénytípus egyik igen jelentékeny megnyilvánulása. Ide sorolnám Mikszáth
Fekete varos-át, míg többi történelmi regénye Jókai közvetítésével inkább a klaszszikus szabványhoz tartozik. Sőt szerényebb igénnyel még az Isten rabjai-t is idevalónak vélem, habár Gárdonyi jobban ismert történelmi regényei (Egri csillagok,
A láthatatlan ember) jellegzetesen régi típusú és szükségszerűen ifjúsági regénnyé
vált m ű v e k
Nos, ha ezeket a klasszikus lélek- és társadalomrajzokat tekintjük, akkor nincs
történelmiregény-probléma, akkor a műfajtípus a realista regény egyik lehető és a
realista regénnyel együtt továbbélő változata.
De vajon van értelme műfajilag elszakítani egymástól akár a legszabványosabb Scott-utánzatot és a Háború és béké-1? Hiszen itt is, ott is a szerző korához
képest múlt körülmények felidézése és ezeken belül egykor valóban élt, és közöttük írókitalálta alakok mozognak. És h a van is közöttük szerkesztésmódbeli k ü lönbség, az nem hat ki a műfajtípus fogalmára. Petőfi és Baudelaire igazán sehol
és semmiben nem emlékeztet egymásra, de ki tagadná, hogy mind a kettő lírikus?
Vajon a nagyságrendbeli különbség Tolsztoj és Dumas között egyben olyan minőségi különbség is, hogy nem sorolható egyazon műfajelméleti címke alá a Háború és béke meg A három testőr? Hiszen a Mont-Blanc is hegy meg a Dobogókő is
Semmi értelme, hogy értékrendbeli különbségek miatt két különböző címkét r a gasszunk a legvégső fokon azonos elv — az író és az ábrázolt kor időbeli különbsége — alapján keletkezett regény fölé. Inkább vegyük tudomásul, hogy nincs
olyan m ű f a j vagy m ű f a j árnyalat, amelynek keretein belül remekművet és silányat
ne lehetne írni. Mai témájú regényben írtak annyi giccset, vackot, silányat, mint
történelmi tárgyúban, és történelmi tárgyúak közt alighanem akad annyi kétségtelen remekmű, mint a legmaibb témájúak között.
Ha csak ennyi volna a probléma, akkor nem is lenne probléma, és érthetetlennek tűnnék, miért vitázunk annyit az egész kérdésről.

Az igazi probléma ott kezdődik, hogy a mi századunkban a legjobb „történelmi
regények" sohase történt eseményeket idéznek, nem élt történelmi alakokról szólnak, vagy hitelesen élt alakok történetét másképpen mondják el, mint ahogy az
történt. Vagyis a történelmi köntös egy szimbólumrendszer külső formája lesz. Itt
vannak a mondai tárgyú regények. Thomas Mann József-je, Erskin mulatságos
Homérosz-persziflázsai, Kodolányi mezopotámiai mítoszregényei. Kétségtelen: nern
ma játszódnak, tehát nem „mai témájúak". De hát történelmi regények ezek? Egyegy elképzelt régi kor látomása. Mint ahogy Krúdy magyar biedermeyer kora sem
volt olyan a valóságban, ahogy költőjük képzeletében mesevilággá változott. Kitágítható odáig a történelmi regény fogalma, hogy ezek is beletartozzanak? De ha n e m
tartoznak bele, akkor a történelmi és a mai tárgyú regény kettőssége egyszerűen
elavult m ű f a j elméleti kategória.
És mit csináljunk azokkal a regényekkel, amelyekben egy többé-kevésbé hitelesen felidézett korban mai problémákra válaszoló szimbólummá vált, valódi történetüknek sehogyan meg nem felelő alakok mozognak? Boleszláv Prus Faraó-ja egy
nem konkretizált, társadalmi szkémává tett ókori Egyiptomban cselekvő, sohasem
élt uralkodó. Feuchtwanger — századunk egyik legjobb történelmi regényírója —
A hamis Nero-ban egy merőben fiktív, a hitleri rémtörténetet stilizáló történelmi
alak ágál és bukik végül. Déry Tibor Kiközösítő-jének
vajmi kevés köze van a
néhai Szent Ambrushoz, akinek nevét és jelmezét hordja, hogy példázata legyen egy
minden idők vissza-visszatérő magatartás-lehetőségének.
Ezeket szokták áltörténeti regényeknek nevezni.
Ezek történelmi regények?
Én magam annak idején a készülődő fasizmus elleni szorongások és indulatok közepette úgy írtam az Isten és a részegek-et, hogy a görög mondavilágban talált és
egész önkényesen megváltoztatott történettel beszéljek a veszedelemről. Később a
hódító elleni küzdelem reményteljes voltáról akartam szólni, azért írtam meg a
Bálványrombolók bibliai regényét. A végzet sóporá-ban pedig éppen azért volt szükségem a felidézett mítoszra, hogy a legáltalánosabbnak vélt emberi kapcsolatokról
VIH

és magatartásokról mondhassam el, amit tudni vélek. Ezekhez egy „mai tárgyú" történet túl történelmi lett volna. És bármennyire konkrét történeti a Szent Szilveszter
éjszakájá-nak kora is, három főszereplője is, sokkal általánosabb érvényű társadalmi
és lelki mozzanatokról van szó, amelyeknek ábrázolására csupán alkalmat és keretet
adott a középkori római történet.
Szentkúthy Miklós történelmi történetei vagy Sánta Ferenc Áruló-ja is játék a
történelemmel; a történet tanúként idézése mai problémák nevében.
Ha ezeket is történelmi regényeknek tekintjük, akkor a műfajtípusnak
nem jellemző mozzanata a hiteles történetiség. Ha nem tekintjük történelmi
regényeknek,
akkor új kategóriát kell felállítanunk a történeti és a mai témájú regények
közé.
De hol van a határ történelmi regény, mondai regény és ál történelmi regény között''
Hiszen a József tetralógia közben sok hiteles régiségtani tényt idéz fel, A hamis Nero
társadalomképe valóban megfelel a Római Császárság első századáénak, A kiközösítő mellékesen a lehanyatló ókor és a bontakozó középkor szemléletes ábrázolása.
Mindezt azért kell ú j r a meg újra végiggondolnom, hogy felmérjem a magam
munkáját. És mint gyakorló tanár is állítom, hogy a Szent Szilveszter
éjszakájá-ból,
amelynek szempontja és mondanivalója sokkal általánosabb, mint a felidézett középkori történet, úgy mellékesen bárki megtanulhatja III. Ottó császár és II. Szilveszter
pápa történetét.
Tehát a történeti és az áltörténeti regények között a határvonal nem húzható
meg, de a kettőt azonosnak sem tekinthetjük.

Közben alaposan elmúlt a XIX. század, a XX-iknak is már a harmadik harmadában járunk. A műfajokat nemcsak örököltük, de módosítottuk és gazdagítottuk is,
míg műfajelméletünk ma is XIX. századbeli kategóriákban gondolkozik.
A szocialista hevületű regény akármennyit örökölt a liberális hevületű, majd a
kiábrándult-realista regénytől, mégsem lehet azonos vele. Ezért értelmetlen dolog
vitatkozni arról, hogy van-e szocialista realizmus vagy sem. Persze, hogy van, és
ugyanúgy nem mondhatjuk meg kimerítő alapossággal az ismérveit, mint ahogy a
még élő klasszicizmus sem tudta magáról, hogy milyen, és a romantikus regényt is
csak azóta tudjuk jellemezni, amióta története lezárult. Ami van, él és alakul, arról
éppenúgy nem lehet pontos képet adni, mint ahogy élő emberről nem lehet teljes
élet- és jellemrajzot írni. De annyi bizonyos, hogy a szocialista történelmi regényre
csak nagyon körülbelül érvényesek a liberalizmus óta kikristályosodott fogalmak.
Alekszej Tolsztoj I. Péter-e, vagy Tinyanov regénye: A követ halála (azt hiszera
ez a két legjobb, legszebb szovjet történelmi regény) meghatározott történelmi alakokról szól, mégsem életrajzregények. Nagyon különböző alkatú két író nagyon különböző jellegű művei, de közös bennük a konkrét múltidézésen túl, hogy szempontjuk az egyén és a társadalom kölcsönhatásának árnyalatos rajza. A társadalom, mint
tudatformáló erő, és a tudat, mint a történelemre visszaható erő — ez a szempont.
Itt a tudattartalom megvilágítja a közösség erőit, és a közösség teszi érthetővé a tudat m i k é n t j é t Az író nem aktualizálja az egyszer-voltat, de az író kora aktuálissá
teszi azt az egyszer voltat, amelyet felidéz. Így az ábrázolt múlt és jelen folytán válik
érthetővé, és ugyanakkor ez a múlt érthetőbbé teszi azt, ami körülöttünk van.
Formájában akár scotti típusú regényeknek is tekinthetnők ezeket. De ha annak
tekintjük, akkor nem az ismeretterjesztő-nevelő-oktató ifjúsági regényben kell felismernünk a romantika jogutódát, hanem a szocialista realista történelmi regényben.
Ez pedig legföljebb félig lehet igaz, hiszen ha nem kevés mozzanatot örökölt is a
polgári realizmus a romantikától, annak mégis ellentmondása volt, a szocialista realizmus pedig miközben sokat örökölt tőle, mégis az egész polgári irodalom ellentmondása. A szocialista realizmus tehát úgy lehet csak legitim jogutóda a scotti regénynek, mint az ellentmondás ellentmondása.
Ha az olyan egészen kitűnő szocialista történelmi regényekre gondolunk, mint
Aragon Nagyhet-e vagy Howard Fast Spartacus-a (és ez szocialista regény akkor is,
ha szerzője később bármerre is tévelygett) — akkor ú j r a meg újra a tudatnak és az
objektív társadalmi erőknek arra a kölcsönhatására találunk (ezeknél főleg a tudatváltozás oldaláról), amely, úgy látszik, jellemzője a szocialista történelmi regénynek.
Ezt szerettem volna én is megragadni az Írástudó-ban. Bár közölte volna bárki ille5*
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tékes, hogy mennyire sikerült! De ha ezt a műfajárnyalatot is azonos címke alá
helyezzük a XIX. század történelmi regényeivel és az áltörténelmi regényekkel, akkor igazán nem marad több közös ismérve a történelmi regénynek, mint az időbeli
különbség az író és az idézett kor között Ez pedig, mint tudjuk, az olvasó számára
emberöltők múltával elenyészik. Egy száz év előtti regény történelmi regény élményét adja az olvasónak. A Ludas Matyi régi viccek fölé írt mottóját úgy variálhatnánk, hogy nincs mai és régi tárgyú regény, egy újszülött számára minden
regény
régi tárgyú.

Végül az
életrajz-regényekről
Most ne keressük a finom különbségeket a regényes életrajz és az életrajzi regény között. Közös lényegük, hogy valóban élt emberek életútját követik nyomon
szépirodalmi eszközökkel. És ha valóban ezt teszik, akkor nem regények, h a n e m
ismeretterjesztő művek, esszék, tanulmányok vagy lélektani példálózások. Lehetnek
hitelesek, lehetnek tévesek, lehet a keretükön belül a XX. század elejének osztrák—
magyar monarchiabeli módos polgárok felderített tudatalattijával magyarázni, hogy
vajon miért is tört ki a francia forradalom — mégsem regények. (Bocsánat Stefan
Zweig módszerének persziflázsáért, Zweig nagyon jó író, sőt nemcsak jó pszichológus,
hanem jó társadalomábrázoló is volt szép regényeiben, de h a kifejezetten társadalmat akart magyarázni életrajzi műveiben, akkor nemegyszer elsiklott a mélylélektan illetéktelen alkalmazása felé. De azért a Sakknovella
vagy Az égő titok —
remekmű.)
Annyi bizonyos, hogy míg minden valamirevaló regény előbb-utóbb történelmi
regénnyé válik, a regényes életrajz, bárha múltat idéz, eleve sem regény, nem is
lesz azzá. Abban különbözik a Scott-típusú ifjúsági történelmi regényektől, hogy
ezek regények, amelyek ismeretterjesztő elemeket tartalmaznak, míg amazok ismeretterjesztő művek, amelyeknek csak külső r u h á j a regény. Tehát akinek nem tetszenek a gyakorta valóban igen híg életrajzregények, ennek alapján ne szidják a
történelmi regényt. Én sem szeretem, ha engemet szidnak valaki rossztetteiért, aki
előzetesen történetesen fölvette az én felöltőmet. És ha én olykor pedagógiai okokból
életrajzot vagy korrajzot írok, mint régebben Cromwellről, mostanában Károlyi
Mihályról, eszembe se jut ezeket a műveket regényeknek nevezni. Ha regényt kell
belső indítékok alapján írnom, akkor azt írok, és ha mondanivalómnak egy régebbi
kor felidézése felel meg, akkor igyekszem felidézni azt a kort. De az az érzésem,
hogy mai, illetve közelmúltban játszódó regényeimet is idővel történelmi regényeknek fogják olvasni, amennyiben — mint ahogy remélem — kiállják a múló idő próbáját.

Tanulság vitatkozva
Mint gyakorló történelmi-regényíró sem tudok tehát lényeges különbséget látni
mai téma és nem mai téma között Csak mai probléma és érdektelen nem mai probléma közt van különbség. Aragon Nagyhet-e vagy Tinyanov A követ halála sokkal
aktuálisabb, mint Sagan Búbánat-a, holott ez utóbbi mai tárgyú.
Ilyenformán, habár magam is ú j r a meg ú j r a vitatkozom magammal a történelmi
regény mibenlétéről, a vitát meddőnek tartom. Illetve megoldhatatlannak mindaddig,
amíg elavult műfajelméleti kategóriákkal mérjük fel az élő irodalmat.
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