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REGÉNYJELENSÉGEK

A mai regényjelenségek vagy a regény mai helyzetének meg
közelítésekor egy sor olyan tényezővel kell szembenézni, amely 
a regény státusának és a társadalmi kommunikációban betöl
tött funkciójának módosulásából ered. Az irodalomszociológia 
már jó ideje foglalkozik annak az átszerveződésnek a kérdéseivel, 
amelyet az új médiumok elterjedése hozott a kultúrába: a film, 
a televízió szerepének megnövekedésével a regény szükségsze
rűen lemondhatott egy sor korábbi feladatáról, s energiáinak 
nagy részét azoknak az igényeknek a kielégítésére használhatja 
fel, amelyeket vele szemben a ma regény olvasó ja támaszt. Abban 
a szellemi interakciót lehetővé tevő közegben, amely a regények 
és olvasásuk vagy kritikai befogadásuk között kialakul, mind 
pontosabban körvonalazódnak egyfelől ezek az elvárások, más
felől egy olyan új szenzibilitás, amely e közeg két pólusossá
gának megfelelően maguknak a műveknek a létrejöttét éppúgy 
befolyásolja, mint a „befogadás poétikáját” .

Az a jelenségláncolat, amely különböző mai prózai művekben és 
egészen különböző struktúraszinteken mutatkozik meg, azokra a 
változásokra hívja fel a figyelmet, amelyek az elbeszélői tudatban 
részben éppen a fent említett tényezők hatására következtek be. 
Ettől elválaszthatatlanok azok a transzformációk, amelyek az 
olvasói, befogadói tudatban, ízlésben, szellemi érzékenységben 
jelentkeznek. A regény nagyfokú intellektualizálódása ma már 
nemcsak egyes művek, vagy egyes irányzatok velejárója, hanem 
általános vonása, sőt alapvető követelménye a mai regénynek. 
Ezt a követelményt nem a kritikusok elit kisebbsége támasztotta 
a regénnyel szemben, hanem az a mai olvasó, aki amellett, hogy
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korlátlan mennyiségben fogyasztja a ponyvaregények, sztripek 
izgalmas, pergő történeteit, mind komolyabb szellemi erőfeszí
tést kér számon a regénytől.

Updike éppen ezekről a megnövekedett intellektuális igényekről 
beszél egy cikkében, melyeknek szerinte abban is ki kellene hat
niuk a modern regényre, hogy sürítenék a konvencionális re
gényterjedelmet, kiszorítanák, sőt eliminálnák a sztorit, és 
mentesítenék minden olyan ballaszttól, melyet a 19. század ra
kott a regényre. Updike merész gondolatmenete a regény státu
sának egy olyan vízióját tárja fel, amely a metaforikus megfo
galmazáson túl fontos szempontokkal szolgálhat a regényről 
való gondolkodásunk kitágításához.
„Az az érzésem, hogy az általam elképzelt könyv, a kisregény 
fokozatosan megközelíti egy magvas, titokzatos tárgy állapotát, 
amely egy filozófiai forradalom lejátszódását is meghozhatja. 
Hogy éppen a regény által megszólalhat egy új Rousseau, egy új 
Marx, vagy egy új Kierkegaard. Hogy a regény, felszabadulva az 
érzelmi masszőr régi kötelékei alól, fényes és gyors hírmondóvá 
válhat. Hogy noha pillanatnyilag könyvtárakban porosodik, fel
szállhatunk általa, 5 hogy ehhez csupán az kell, hogy jöjjön valaki 
és azt mondja: „Repülj”

Updike koncepciója megerősít bennünket abban a meggyőző
désünkben, mely szerint a regény sorsa azon dől el, milyen 
mértékben vállalja a kalandot, de nem a klasszikus regényhősök 
kalandját, hanem mint F. R . von Guillou megfogalmazta, „a 
tárgyak, eszmék, témák, leírások, képek, szavak kalandját” , azt a 
kockázattal járó szellemi kalandot, amely a társadalmi létezés 
aktuális problémáira s az általuk meghatározott emberi sorshely
zetekre való merész rákérdezésből következik. Ezt a rákérdezést 
a mai prózai művtk fokozott intellektuális erőfeszítés nélkül 
nem valósíthatják meg, mivel olyan történelmi időszakban jönnek 
létre, amely a társadalmi létezés minden szférájában összetett és
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bonyolult viszonyrendszereket állított elő. Ezeknek megkerü
lése, tudomásul nem vétele katasztrofális lehet a regény részére.

Ebből a szempontból szemlélve a modern regényvilágok alaku
lását, nem tűnik sem véletlenszerűnek, sem önkényesnek az 
állandóan változó struktúrák, alig konstituálódott, máris eltűnő, 
átalakuló elbeszélői formák hullámzása. A mind bonyolultabbá 
váló szerkezetek gyors összeállása és gyors szétesése összefüg
gésben áll a társadalmi szférában lejátszódó fokozott tempójú 
mozgásokkal. Az a felismerés, hogy a prózai rendezőelvek, a 
domináns tényezők, vonulatok szinte művenként más-más képet 
mutatnak, s hogy a struktúra jelenségek rendkívül gyors iramban 
váltják egymást, szükségszerűvé teszi nemcsak a kritikai fogal
maknak és az interpretációs módoknak a revideálását, hanem 
egy alapvetően új prózapoétikai vízió körülírását is.

A formaszervező lehetőségek, az építkezési módok, az új fikció
sémák, a prezentáció módozatainak változatossága, az értékhordo
zó funkciók helycseréje, az értelmi jelentéshálózat bővülése 
stb., olyan állandó érvényű tényezőivé váltak a mai prózának, 
melyeket már nem lehet csupán a hagyományos poétikai kötöttsé
gektől való eltérésekként értelmezni. Az eltérések mozgásirányai 
annyira szerteágazóak, hogy a formabontás, a prózai experimen
tum fogalmak, melyek a klasszikus forma/modern próza kettő
ségen mint a norma/eltérés antinómián alapultak, érvényüket 
vesztették. A felsorolt mozzanatok, melyek távolról sem merí
tik ki az újabb regényjelenségeket, sokkal inkább annak a szellemi 
kalandnak a megjelenési formái, amelynek megragadására immár 
elégtelennek mutatkozik a kísérlet kategóriája.

A mai regény szellemi kihívások sorozata, amely már nemcsak a 
regénytechnika síkján, s nemcsak a mikrostruktúrák szintjén, 
hanem a regény jelentéstani szférájában vitte végbe az átalakító 
robbantásokat. Olyan robbantások sorozatára gondolunk itt, 
amelyeknek előtörténetét majd fél évszázaddal ezelőtt Szerb
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Antal vázolta fel a Hétköznapok és csodákban, amikor kizárólag 
azokat a regényeket vonta be vizsgálatába, amelyekben a regény 
szabadságharcának szakaszait, a racionális kötöttségek, a fennálló 
világrend, a konvencionális ábrázolásmód, az antiintellektuális 
attitűd, a hagyományos világlátás elleni lázadás gesztusait vélte 
felfedezni.

Az új prózapoétikának lényegesen összetettebb a feladata, mint 
volt a klassziku poétikáé, mivel egy állandósult transzformációval 
kell szembenéznie, s olyan elbeszélői formákból kell szabály- 
szerűségeket levonnia, amelyek minden gesztusukkal megkérdő
jelezik és megsemmisítik saját konstrukcióikat. Mégha teljes 
mértékben egyezünk is R . Barthes-nak azzal a tételével, hogy 
„Megmagyarázni azt kell, ami tartós, és nem azt, ami »forog<”, 
meggyőződésünk, hogy ennek a poétikának éppen a forgó elemek, 
ideiglenes, átmeneti formateremtő elvek és megoldások sokaságát 
kell alapul vennie, hisz a mai próza a legtudatosabban vállalja a 
forgást, az ideiglenességet, az átmeneti jelleget. Talán nem túl
zunk, ha egyik alapvonását éppen ebben látjuk megnyilvánulni. 
Mostani vizsgálódásunkban meg sem kísérelhetjük a jelentő
séggel bíró regény jelenségek számbavételét, csupán néhány 
olyan „eltérésre”, hangsúlyeltolódásra, „forgó elemre” szeret
nénk rámutatni, amelyek máris meghaladták a formakeresés 
stádiumát, s formateremtő elemekként jelentkeznek az újabb 
elbeszélői művekben.

Az egyik rendkívül fontos kérdéskört, amelynek jelentős irodalma 
van már, az elbeszélőnek a modern regényben betöltött funkciója, 
illetve az elbeszélő jelenlétének mozgásformái képezik. T. Adorno 
a filozófia felől közeledik a problémához és kategorikusan szö
gezi le: „ Szétesett a tapasztalat identitása, az az önmagában 
folyamatos és artikulált nyelv, amely az elbeszélői magatartást 
megengedi.” É . Benveniste a nyelvészet aspektusából láttatja a 
kérdést: „Elbeszélő már valójában nem is létezik. A z  eseményeket 
úgy adják elő, ahogyan lejátszódtak, és olyan sorrendben, ahogyan
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a történelem horizontján megjelennek. Senki sem beszél i tt; úgy 
tűnik, a dolgok maguk beszélik el önmagukat.” G. Génette szerint: 
„a modern regényt nemcsak az elbeszélő, hanem a narráció töké
letes hiánya jellemzi, s ez az elbeszélést konstituáló személyre való 
utalások tökéletes elmaradása által következik be” „tehát semmi 
narrátor-hang” — mondja Mészöly.

Ha tekintetbe vesszük, hogy a klasszikus regényben a nézőpont, 
álláspont révén önmagát jelenlevővé tevő elbeszélő a művek 
alapvető szervező erejeként működött, hogy az elbeszélői néző
pont szabályozó hatással volt az elbeszélő és a valóság, az elbe
szélő és a mű, az elbeszélő és a szereplők, valamint a hősök egy
más közötti viszonyainak alakulására, kirajzolódik annak a hasa- 
déknak a jelentősége, amely az elbeszélésből kivesző elbeszélői 
hang nyomán keletkezett.

Az elbeszélő a hagyományos regénybe is különbözőképpen írta 
magát bele: N. Friedmann nyolc lehetséges típusról beszél: 
írói mindentudás, semleges mindentudás, az én mint tanú, 
az én mint részvevő, multiszelektív mindentudás, szelektív 
mindentudás, drámai módszer, „kamera”-módszer. A „min
dentudás” változatai szerinte az elbeszélő eltűnését vonták ma
guk után, s ennek a „kamera”-módszer a leghatásosabb megvaló
sítója. W. Booth A regény retorikájában két megnevezést javasol: 
az implicit szerző megkülönböztetését az elbeszélőtől, valamint a 
bizalmat érdemlő és a bizalmat nem érdemlő elbeszélő elkülö
nítését. B. Uszpenszkij az elbeszélő reális és ireális helyzetéről 
beszél.

A belső vagy külső helyzetű narrátor megjelenési formái tipolo
gizálhatok voltak egészen addig a pillanatig, amelyben az elbeszé
lés fel nem függesztette ezeket a formákat. Annak ellenére, hogy 
mint W . Booth megállapítja, az elbeszélő tökéletes eltűnése 
ellentétben áll a prózai műalkotás alaptörvényeivel, az elbeszélő 
a legkülönbözőbb módokon kivonja magát az elbeszélésből,
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distanciál, s ez az elbeszélés/elbeszélő viszonyának egész új 
spektrumát eredményezi. Az elbeszélői álláspont korábbi stati
káját dinamika váltja fel, a nézőpont-váltások pergése olyan 
átfedéseket hoz létre a narratívon belül, amely a szemantikai 
szintek megsokszorozódásával és egy polifon harmónia kialaku
lásával jár. A nézőpontvariálások a különböző nyelvi rétegek 
keresztezésén alapulnak, s ez a mű nyelvének művészi képessé
geit és teljesítményeit teszi próbára.

A statikus, rögzített narrátori hang szerepét az ún. „beledolgozott 
hangsúlyok” (Mészöly) veszik át, a sugalmazások, £ melyek 
felfejtik a narratív hagyományos felületeit: a leírás funkciója 
alapjaiban módosul, a természetes egymásra következésen ala
puló időfolyam linearitását az időbontásból eredő diszkontinui
tás váltja fel, az új temporalitás egy térfelbontó magatartást hoz 
magával, az ábrázolás a megjelenítés, a láttatás, a megragadás, 
megidézés, a felidézés módozataival cserélődik fel stb.

A cselekményszint/leíró szint megkülönböztetésen alapuló ko
rábbi felosztás mindazt, ami mozgás, elevenség az előbbi kate
góriához kapcsolta, míg a leírás szerepét a nindennemű moz
gástól független, megdermesztett háttér vonalán jelölte W. A 
mai prózai művek a leírást megelevenítő jelleggel látják el, a 
puszta felsorolásokból elbeszélést formálnak, a leírt tárgyakat 
asszociatív nyelvvel ruházzák fel. A cselekmény/leírás felületei 
egymásra csúsznak, a hierarchikus viszony felborul: a tárgyvilág 
előtérbe kerülése tünetszerű jelenség, amelynek hajszálgyökerei 
a hétköznapi valóságban vannak.

A regényidő síkján észlelhető kimozdulások nagy része, mely 
éppúgy új rendezőelvek sorát alakította ki, mint a már említett 
nézőpontmegsokszorozások, nem technikai megoldásként állítja 
fel az idősétáltató szerkezeteket (Baránszky), hanem a világ
látásban beállt változások következményeként. Mészöly egyik 
naplójegyzetében olvassuk „Korunk művészete, az eddigieknél
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sokkal szenvedélyesebben, az aktuális pillanat autonómiájába kí
vánja belesűríteni mindazt, mi történelmi és történelminek ígér
kezik. Nem múltról és jelenről, nem pillanatról és örökről szeretne 
tudni, hanem a lét és az emberi relációk egyidejűsített történelmé
ről. ( . . . ) . . .  még kevésbé radikális művekben is megtaláljuk azt a 
törekvést, hogy a történelmiséget mentesíts ík az időhierarchia 
merevségétőL Hogy az ábrázolt világ ne csak idő-távlatba kénysze
rülő látvány és visszatekintés legyen, hanem elsősorban inzultáló 
jelenlét.”

Ez a törekvés a kifejezés egyidejűségére ( /. W. Aldridgé) irányul 
és az egy időben megragadni múltat és jelent elioti elvével rokon, 
amely megvalósíthatatlan az idő egymásutánjának már említett 
széttörése nélkül. Mészöly a semlegesített idődimenziót köz
helyszerűnek nevezi, s helyébe „ az elemek egyenrangúságát” 
helyezi, s ebben a jövő prózájának egyik fontos lehetőségét látja 
körvonalazódni. Idézzük gondolatmenetét, melyben rendkívül 
sűrítetten fogalmazódnak meg a modern prózapoétika alapkér
dései. A jövő prózája tehát „Nem állítások, hanem felfokozottan 
ponto észrevételek és megfontolt kérdésesség irodalma. Ehhez azon
ban még érzékenyebben kell birtokba vennünk a dolgok atmoszfé
ráját, hogy kikerüljük (vagy csökkentsük legalább) a ráfogások 
és egyszerűsítések irodalmi csalását.

A tovább vezető út, azt hiszem, egyszerűbb és bonyolultabb lesz, 
mint amire a tézisek hívői ítélni próbálják magukat. Talán egysze
rűen a sorrenden, az átfordításon fog múlni minden. Nem abban 
kellene bízni (elsősorban), hogy a dolgok és folyamatok elsődleges
intellektuális mozaik rendezgetéséből kerekedik ki a mű teljesebb 
valósága s abból — mintegy ráadásként — az atmoszféra hitelesség
aurája is. Hanem abban, hogy ha minden mást megelőzve 
hagyjuk magunkba áramlani a jelenségek és folyamatok atmoszfé
ráját: az biztosítja majd a mind kevésbé irodalmias leford.tást és 
ábrázolást, maga köré rendezve, mint a mágnes, a hiteles eleme
ket.
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. . .  A  konkrét elemek egymásmellettisége, újszerű elrendezettsége, 
az elemek „szórendje” lesz a döntő. Mindenesetre döntőbb, mint a 
hasonlat és a jelző. Nem a mindenáron megfogalmazás, kimondás, 
rámutatás lesz a gondja, hanem egyfajta kombinatorikával való 
sugalmazás. És éppen ehhez kell, hogy minden konkrét elem fölé — 
meg a legszárazabb, legjelentéktelenebb fölé is — költői érzékeny- 
séggel tudjunk odahajolni. A szó kevesebb, mint az elemek és tények 
kombinatorikus távlata: itt nyílik az új tartomány, a# dimen
z i ó (Naplójegyzetek, Kritika, 69/3.)

Az elemek „szórendje” , az egymást támogató egyenrangúság a 
jelenlevés idejének formaszervező kategóriává való előlépése, a 
személyes időbeliség és a mozdulatlan tárgyszerűség idő-nélkü- 
lisége között végbemenő ábrázolás: Mészöly „poétikájának” 
olyan tételei ezek, melyek prózai műveinek konstrukciós elvei, 
megvalósult/megvalósuló lehetőségei is egyben, s melyek a magyar 
prózaelméleti gondolkodásnak is ösztönző észrevételeket szol
gáltatnak.

Mészöly fragmentumaiból még egyet feltétlenül be kell illeszte
nünk gondolatmenetünkbe: „Egy új realizmus-modell néhány 
lehetséges szempontja: a szerkezet alárendelése az életszerű véletle
neknek; az előkészítő előreutalások lehető kiküszöbölése; az arányok 
függetlenitése a végső mondanivaló „ logikusnak” látszó arányigé
nyétől; a tárgyi észrevételek és érzékelések életszerűen valós (és 
kiküszöbölhetetlen) beugrása és rögzítése; a biológiai önérzékelés 
(szintén valós és kiküszöbölhetetlen) jelzése, a szabvány ízlésbeli 
és esztétikai normáktól függetlenül; a tudat-folyam beleszövése 
az ábrázolt külső és belső történés-folyamatba, s nem művi külön
választása; a látószög fluktuálása; tiráda vagy naturalista min
dent beleszorítás helyett a párbeszéd „szerkesztetler?\ spontán 
sűrítése.” (A tágasság iskolája, 306. p.)

Az eddigiekben érintett regényjelenségek közös vonása a korábban 
kohéziós erőt kifejtő fix pontok megszüntetése, a hagyományos
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szerkezetek tartópilléreinek lebontása, a megszerkesztődést lebo
nyolító eljárások nagy részének kiiktatása. Az elbeszélői maga
tartás lehetetlenné válása, a cselekmény leszorítása, az elbeszé
lés előrehaladó, megbontatlan időbeli, térbeli dimenzióval ren
delkező lineáris vonalának elhagyása, az egységes tartalmi köz
lés feldarabolása, a hősök, személyek helyét felváltó gesztusok, 
mozdulatok, sziluettek elszaporodása stb. olyan jelenségek, 
amelyek által lehetetlenné vált a kötött elbeszélői-logikai struk
túra összeállása. E logika helyét szétsugárzó, vibráló, szóródó 
struktúrák töltik be, melyeket egy minőségileg magasabb rendű 
erőtér fog össze, a szemantikai inerció. Az egymással átfedésbe 
nem hozott narratív részecskék egy mind nehezebben kitapint
ható szemantikai tengely körül keringenek, s ez a tengely vonzást 
fejt ki, s annak ellenére, hogy mozgásukat, irányváltásaikat, 
helycseréiket lehetővé teszi, csak látszólag hagyja őket a szét- 
esettség állapotában: állandó újraszervezésükkel, eltávolodásaikkal 
és visszatéréseikkel, megismétlésükkel, csomósodásaikkal, góco
lásaikkal egy nagyfokú jelentéstani telítettség állapotába hozza 
őket. Az így kialakuló szövegtérben a narratív atomok nemcsak 
tartalmuk formájával és kifejezésük formájával (Hjelmslev) vesz
nek részt a jelentésalakításban, hanem szemantikai tartalommal 
rendelkező helyzetükkel is.

A narratív transzformációk számbavétele által nem tűnik alapta
lannak az a gyakran elhangzó kételkedés, amely a regény útjának 
további alakulására vonatkozik. Meddig érvényesíthetők vajon 
ezek a fellazító, szétszóró tendenciák, illetve meddig beszélhe
tünk még egyáltalán regényről, amikor lassan mindabból, ami 
létrejöttét indokolttá tette, alig marad valami. Génette Alakzatok 
(Figures) c. tanulmányában szkeptikusan beszél erről a kérdés
ről, ám kételyei csupán a regény mimetikus és ábrázoló jellegét 
érintik: „A z a benyomásunk, hogy az irodalom kimentette és meg
haladta mimetikus módusának lehetőségeit, és saját beszédének 
végtelen mormogására akar korlátozódni. Lehet, hogy a költészet 
után a regény is végre kilép az ábrázolás korszakából. Negatív
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sajátosságainak felismeréseivel párhuzamban az elbeszélés szá
munkra talán máris valami olyasmit képvisel, mint a művészet 
Hegel számára, valamit, ami a múlt része, valamit, amit addig 
kell sürgősen tanulmányoznunk, tűnőben vany de ami
még nem tűnt el teljesen a láthatárról

Ezeknek az észrevételeknek a hátterében olyan felismerések 
húzódnak meg, amelyek a regény helyzetének és funkciójának 
megváltozásával állnak kapcsolatban, s melyeknek a narratív 
formákon való tükröződését igyekeztünk felvázolni.
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ÚJ MAGYAR REGÉNYJELENSÉGEK

„Töprengéseink során végül is arra a 
meggyőződésre jutottunk, hogy a prózai áb
rázolás kimeríthetetlen lehetőségekkel ren
delkezik, legalábbis amíg megőrzi azt az  
érzékét, amely megsúgja neki, hogy mire 
képes”

Henry James

A magyar irodalmi gondolkodás több rendszerező, elemző, perio- 
dizáló kísérletet tett a közelmúltban a magyar regény mai helyzeté
nek, közelmúltjának felmérésére. A kritika elveket, megközelí
tésmódokat, tipológiai kategóriákat igyekezett kialakítani az 
elmúlt két évtized prózatermésének, regényirodalmának rendsze
rezésére. Evidenssé vált a felismerés, hogy az új prózában jelen
tős szemléleti, formai, poétikai transzformációs folyamatok 
játszódnak le. Az alakulás, az átalakulás jelei, az új prózai minő
ségek és értékek konstruálásának igénye — többé-kevésbé egy
behangzó észrevételek szerint — két évtizeddel ezelőtt, a hatvanas 
évek elején kezdett megmutatkozni, s az elmúlt években fel
gyorsultak, határozottabbá váltak ezek a törekvések. A kritika 
felfigyelt tehát az új tendenciákra, s megkísérelte értékelni, 
minősíteni e változásokat. Megítélésünk szerint azonban e kísér
leteket a hagyományos regénykoncepciók jelenléte, az irodalom- 
történeti szempont előtérben állása és gyakran bizonyos anakro
nisztikusnak tűnő elvárások gátolták abban, hogy megfelelő 
módon értékelhessék az elmúlt két évtized prózai folyamatainak 
valóságos jelentőségét. A poétikai szempontok még mindig csak
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elenyésző számú megközelítésben vannak jelen, holott mindenek 
előtt ezeknek az aspektusoknak a vetületében bontakozhatnak ki 
az újfajta regényírás hangsúlyáthelyezéseinek, értékszerkezetének, 
alkatának és világlátásának komplex összefüggései.

A szemünk előtt végbemenő folyamatok egy olyan új regényvíziót 
érleltek ki s a prózai közléshez való olyan viszonyulásmódokat 
alakitottak ki, amelyeknek érdemi megítéléséhez elengedhetetlenül 
fontos kritikai-poétikai értékrendszerünk revíziója. Az elméleti 
szempontok felfrissítése, kitágítása nélkül a kritika az új re
gényjelenségeket nem értelmezheti megfelelő módon. Az a tény, 
hogy az irodalomtörténet is törést, váltást regisztrál a hatvanas 
évek elején, segítheti a poétikai vizsgálódást, de nem válaszolhatja 
meg azokat az elméleti fontosságú kérdéseket, melyeket ez az 
irányváltás felvetett. A konkrét műelemzéseken, az alakulásten
denciák elméleti megközelítésén, az új közlésformák, formaszerve
ző elvek, struktúraképző eljárások beható vizsgálatán múlik, 
hogy erről az időszakról s ennek az időszaknak az értékteremtő 
műveiről hiteles képet kaphassunk.

A magyar próza mai térképe jóval összetettebb, sokrétűbb, dif
ferenciáltabb képet mutat, mint a felszabadulás utáni. Béládi 
Miklós A magyar regény új útjai című átfogó tanulmányában 
írja: „A regény hozzálátott, hogy újjáértelmezze ontológiai alap
ja it , a valósághoz fűződő viszonyát, felülvizsgálja eszközeit és a 
hagyomány egész rendszerét. A  változás néhány pontba sűríthető. 
A bölcselettől viszolygó regény újra kísérletezni kezdett elvont 
gondolat és epikai cselekmény egybeépítésével, a parabolaformával, 
a groteszk és abszurd látásmóddal, az áltörténelmi regény válfa
jával, az élettényeket újszerű módon felhasználó tényirodalommal.” 
(Érintkezési pontok, 1974. 663.) A tanulmány megírása óta eltelt 
néhány év tovább szaporította a „változás” lehetőségeit. Emellett 
azonban továbbra is annak a szemléleti radikalizmusnak a domi
nanciáját észleljük, amelyet Béládi az „ontológiai alapok újjá- 
értelmezésének”, felülvizsgálásnak nevez: a mai regény mindin
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kább a történelemmel, a jelennel, az emberi létezéssel való szám
vetés, az eszmélkedés és az önismeret alkalma, a helyzetfelisme
rés és a helyzettel szembeni kritikai viszonyulás kialakításának 
lehetősége, az új világlátás, az új létezéstudat és szellemi érzékeny
ség kifejezője. Mindez a prózához, regényhez való alapvetően 
új, maximálisan tudatos, elmélyült, intellektualizált alkotói viszo
nyulásról tanúskodik. Ehhez szervesen kapcsolódik a különböző 
intellektualizált elbeszélői magatartástípusok kialakítása, a re
gényfunkció helyreállítása és átértékelése, a hagyományos re
gényszervező elvek átminősítése és egy nagyfokú szellemi fris
seség.

Felesleges hangsúlyoznunk hogy a regény azzal, hogy elégtelen
nek érezte a hagyományos történetelvűséget, az epikus egyvona- 
lúságot, s a regényt kimozdította a reflexió, az értékelés, a kö
zölt, ábrázolt tartalmakhoz való kritikai attitűd irányába, lénye
gesen összetettebb feladatot vállalt magára, mint a konvencio
nális, reflektálatlan regény. A mai magyar regény egyik központi 
jelentőségű felismerése származik a reflexió regénybeli szerepének 
átértékeléséből. Ez a felismerés egy sor más súlypont áthelyező
dést is hozott magával és nagyban hozzájárult a regényfunkció 
helyreállításához, ahhoz, hogy a regény végre regénynek foghassa 
fel magát, hogy belső törvényszerűségeit szabadon alakíthassa, 
hogy tudatosíthassa autonomitását, hogy kifejezésre juttathassa a 
saját világszemlélet, valóságlátás kialakítására vonatkozó igé
nyét. Az autonóm világkép globális rendező elvek megteremté
sével, a mű szervessé tett belső viszonyrendszerével válik arti
kulálná. A szemléleti, reflexív elem a regények immanens, belső 
mozzanatává vált és artikulálására a regény változatos prózai 
eljárásokat dolgozott ki. E mozzanatok nélkül a magyar regény 
nemcsak korának világirodalmi folyamataival, hanem korának 
történelmi-társadalmi valóságával szemben is aszinkronban ma
radt volna.
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Ha a magyar prózában lejátszódó változásokat olyan irodalmakkal 
vetjük össze, melyekben a „szinkronban maradásra” megvoltak 
a történelmi-társadalmi feltételek, melyekben a kísérletezés, 
az új szemléletmódok, új formák keresése mindenkoron adva 
volt, feltűnik az a sürítettség, az a „gazdaságosság” , amely e 
szemünk előtt lejátszódó módosulásokat jellemzi. A szemléleti, 
formai, narratív transzformációk ezekben a közegekben jóval 
előbb lejátszódhattak, de éppen a biztosított feltételekből kifo
lyólag lazábbnak, szétszórtabbnak, gyakran öncélúbbnak is 
tűnnek e változások. A magyar prózának szinte egy-egy műbe 
sűrítve kellett olyan utakat megtennie (Szentkuthy magányosan 
álló kísérlete, a Prae is bizonyítja ezt), melyekre a francia iroda
lomban egész generációk, szellemi csoportosulások, irányzatok 
vállalkozhattak.

Ha most megkíséreljük meghatározni, körülírni azt a vonulatot, 
melynek megítélésünk szerint a legnagyobb szerepe volt a mai 
magyar próza konfigurációjának módosításában, olyan műveket 
kell kiemelnünk, melyeket a prózai kifejezés és szemléletmód 
nagyfokú intellektualizáltsága jellemez. Egy ilyen megközelítéshez 
a következő regények kínálnak fel modellt: Ottlik Géza: Iskola 
a határon (1959), Mészöly Miklós: A z atléta halála (1966), 
Saulus (1968), Konrád György: A látogató (1969), Spiró György: 
Kerengő (1974), Dobai Péter: Csontmolnárok (1974), Mészöly 
Miklós: Film (1976), Konrád György: A városalapító (1977), 
Nádas Péter: Egy családregény vége (1977), Lengyel Péter: 
Cseréptörés (1978), Esterházy Péter: Termelési-regény (1979).

Az említett regények tanúsága alapján észre kell vennünk, hogy 
az intellektualizálódás a legkülönbözőbb regényszinteket és 
szempontokat hatotta át. E folyamat rész jelenségei többek kö
zött a műfaj-transzformáció irányába mutató eljárások, az új 
formaszervező elvek (a metafora, az irónia, a groteszk, a para
bola) működtetése, a metonimikus összefüggések helyére kerülő 
viszonylatok, az elbeszélői magatartás, illetékesség kérdéseit
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érintő változások, a heterogén elbeszélésviszonyok, a cselek
ményközpontú narrációt felváltó közlésmód, egy teherbíró új 
regénynyelv létrehozása, a történet és a reflexió, valamint az 
elbeszélés és a leírás hagyományos viszonylatának felbomlása 
stb.

A FORMABONTÁS REALIZMUSA. A jelenkor prózairól 
mind egyértelműbben hangsúlyozzák a prózai ábrázolás lehetet
lenné válását, a megnevezéssel, a kifejezéssel kapcsolatos onto
lógiai, formai, nyelvi nehézségek elszaporodását. Borges szerint 
„mi minderről említést tehetünk, mindent megidézhetünk, de sem
mit ki nem fejezhetünk” . Mészöly arról beszél, hogy amit megne
vezni kíván, „túl van a tárgyias rögzíthetőség határán”, tehát 
nem ábrázolható, csupán megidézhető, sugalmazható. Az ilyen 
meglátások talajából kinövő művek a közvetlen ábrázoló eljá
rások helyébe olyan közlésformákat dolgoznak ki, amelyek haté
konyabbá teszik a szöveg felidéző lehetőséggel, atmoszfératerem
tő képességgel, asszociatív dinamikával rendelkező nyelvi ele
meit. Ezzel összefüggésben a megszerkesztés, a formakonstituá- 
lás szerepe is megváltozik: az ábrázolásra beállított próza létre
hozott, kodifikált formalehetőségei nem felelnek meg az új 
igényeknek. A látogató, a Film, A  városalapító a Termelési-regény 
jelentéstani transzformációnak vetette alá a regénykompozíciót. 
A szerkezet kihagyásai, repedései, töredezettsége, ellenpontozá
sai, felnyitása, szövevényessége bonyolult rendszerré áll össze e 
regényekben, melyben a szerkezeti elemeknek önálló jelentése és 
értékminősége van, s e jelentéseket a rendszer jelentése nyomaté
kosba és egészíti ki. Ennek folytán dinamikusabbá válik a re
gényjelentést kialakító folyamat (a jelentésalakulásban a szerkezet 
és a globális szervezőeljárások is aktívan részt vesznek) és új 
regényalakzatok jönnek létre.

A klasszikus poétika a koherencia, a szervesség, az elemek közöt
ti rendszerszerű viszonyok, a tagoltság, az áttekinthetőség ele
meire alapozta a forma kategóriáját. A szerkezeti önkényességet,
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az elemek szétvetettségét, diszkóntinuáltságát választó, az „ér
telmes tagoltságot” megkerülő, formabontó új prózai közlés
forma problémakörében két viszonylat vizsgálata tűnik külö
nösen fontosnak: 1. a regény és forma, valamint 2. a forma és 
valóság összefüggése. Az érintett új formaszervező megoldások 
és formakoncepciók ugyanis gyakran váltottak ki heves reakció
kat; az (extenzív) ábrázolásról lemondó prózát a valóságtól 
elfordulónak, öncélúvá válónak minősítette az irodalmi köz
vélemény. Meggyőződésünk azonban, hogy a regényírás éppen 
egy sor alapvetően új elbeszélői eljárás kidolgozásával és beveze
tésével tett komoly lépést egyfelől az autentikus új regényforma 
megalkotása felé, másfelől pedig a valósággal szembeni megvál
tozott viszonyának adekvát kifejezése felé. Éppen a formai vonat
kozásokat is radikálisan átértékelő regények haladnak egy olyan 
realizmus felé, amelynek meghatározására éppúgy nem megfelelő 
a hagyományos realizmus-kategória, mint az új regényforma 
meghatározására a hagyományos regényfogalom.

Időszerűnek látszik elgondolkodnunk egy olyan realizmusfoga
lom körülírásán, amelynek alapját azok a művek képeznék, 
amelyek nem szegmentumszerűen, hanem globális vonatkozá
saikban „tükröznek”, emelnek be a műbe reális, a valóságban 
uralkodó folyamatokat. Ábrázolásmódjuk tehát nem a részelemek 
„hitelességén” alapul, hanem a globális struktúraképző eljá
rások nagyfokú valóságmegfelelésén. Ha a mai regény nem hoz 
létre koherens világot, szerves formát, ha benne fellazult és 
szervetlen viszonyok, ellentétek és disszonancia dominál, ha 
nélkülözi a folyamatosságot, és a szaggatottságot, zaklatottságot, 
töredékességet teszi meg központi szerkezetképző eljárásává, 
vajon nem olyan viszonylatokat emel-e formaszintre, amelyek 
közvetlenül jellemzik a világot, amelyben a regény létrejön? 
Lucien Goldmann, francia marxista teoretikus Robbe-Grillet-re 
vonatkozóan állapítja meg: „Robbe-Grillet a jelenkori francia 
irodalom egyik legkövetkezetesebben realista írója, ha realizmuson 
olyan világ megteremtését értjük, amelynek szerkezete megegyezik
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a kor társadalmi valóságának struktúrájával.” (A francia ,,új 
regény”, 2. 1967. 269.) Talán egy lépéssel máris közelebb kerül
tünk annak megértéséhez, miért nem szereti a modern társadalom 
felismerni önmagát azokban a regényvilágokban, melyek döb
benetes erővel idézik fel zilált, antagonisztikus viszonyait.

A műalkotásokat a társadalmi tudatformák együttesében vizsgáló 
Mukafovsky^ a műalkotás autonómiáját és az esztétikai érték 
uralmát abban látja, hogy a mű nemhogy megszüntetné a kap
csolatot a természeti és társadalmi valósággal, hanem — éppen 
az esztétikum által — ezt a kapcsolatot állandóan megújítja. 
Lehet ezek után elfordulásról beszélni? Aligha. Nyilvánvaló 
tehát, hogy esztétikai értéket megvalósító új regény csak a kon
vencionális valóságszemlélet és a hagyományos regényszemlélet 
tagadásaként bontakozhat ki.

Regényeink — mégha paradoxálisnak tűnne is a megállapítás — 
a társadalmi viszonyrendszerrel megegyező konstrukciókat hoznak 
létre. A megegyezés, megfelelés bizonyos esetekben egyben az 
erőteljes tagadás eszközeként működik. Michel Zéraffa Regény 
és társadalom (1971) című könyvében ezzel kapcsolatban a kö
vetkező megkülönböztetésre hívja fel a figyelmet: „ha igaz is> 
hogy a regény homológ a valóságos társadalmi struktúrákkal, e 
homológiának mindamellett két aspektusa van, egy kritikus és egy 
konformista. Bizonyos regények keresztülhatolhatnak a társadalmi 
rend látszatain. Más regények viszont tiszteletben tartják ezeket.” 
Ügy tűnik, nemcsak az új realizmus fogalomkörén, hanem az új 
kritikai realizmus lehetőségein is el kellene gondolkodnunk most 
már. Annál is inkább, mert egy ilyen viszonyulás — más-más 
vetületben — Mészölynél, Konrádnál, Hajnóczy Péter novellaírá
sában körvonalazódott már. Mészöly Esély és kockázat c. jegy
zetében a látszatrealizmus deformációival Kölcsey távlati realiz- 
musáty regényeiben a tárgyiasított észleleteket, kinagyított való
ságelemeket, szemléletmódj ának következetes demisztifikáló 
beállítottságát helyezi szembe. Hajnóczy szociografikus látle
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leteket készít, Konrád szűnni nem akaró áramlásban gomolyog- 
tatja regényeiben a történelem, a jelenkor, az emberi tudat, az 
érzékek valóságövezeteinek folyamatait. Prózai művei egy időben 
kínálnak fel új modellt a modern történelmi regény, a társadalmi 
regény, a metaforizált esszéregény és a dokumentumérvényű 
tényregény számára.

REGÉNYFIKCIÓ ÉS TÉNYSZERŰSÉG. „. . . A fikció új 
sémái a realizmus új igényeivel rímelnek” , mondja Mészöly. Mit 
jelent ez? Melyek a regény perspektívái? Objektív tényszerűség, 
dokumentumérvény vagy a fikciónál ás? Mészöly egy harmadik 
utat igyekszik járhatóvá tenni. Egymásba építi és egymásból 
vonja ki a tények és fikciók felületeit: a tényeket fikcionálja, a 
fikciókat tényszerűen tapinthatóvá teszi. Dermesztő pontossággal 
leírt tárgyainak méreteit — a mikroperspektivikus láttatás elle
nére — aránytalanul megnöveszti. Alakjai köré olyan tárgyvilágot 
teremt, melynek számbavételével az alakok közérzetét, belső 
tartalmait is mint a tárgyakba, látványba projektált tartalmakat 
rögzítheti. A nem autentikus emberi létezést ily módon „tapin- 
tás-közelbe” hozott, tényszerűen megragadható formában „ér
heti tetten” .

A legújabb prózai alkotások ebben a vonatkozásban két külön
böző megközelítésmódot alakítottak ki: 1. olyan regényelemeket 
is fikcionáltak, amelyek korábban kívül estek ezen a vonzáskörön 
(mint például a szerző kategóriája, a regényírás folyamata stb.),
2. illetve erős tapadást mutatnak az epikai anyag tényszerű 
elemeihez (megélt élmények, gyermekkor, átélt események). Az 
előbbi változat lehetőségeit a Termelési-regény használta fel egy 
rendkívül összetett regényalakzaton belül. A második meg
közelítésmód prózai művek sorát jellemzi, beleértve azokat a 
regényeket, szövegeket is, amelyek a gyermekkor, a megélt idő 
tapasztalatait kreatív módon építették be az epikai valóságelsajá
títás szélesebb medrébe.
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A M EGÉLT IDŐ VÁLTOZATAI. A nem fikciós elemek 
eluralkodását a regényben a kritika a szociográfiai művek, doku
mentumirodalom, az átmeneti műfajok köréhez kapcsolja. Újabb 
regényeink egyik sajátos vonása nem a tényirodalomhoz vagy a 
fenti formákhoz köthető „non fiction”-elemek felhasználása, 
hanem olyan mozzanatok, motívumok, témakörök alkalmazása, 
amelyek — még ha fikción ált formában is — az átélt élmény, 
megtapasztalt élettény, önéletrajzi hitelű vonatkozás, emlék 
körvonalait őrzik. E mozzanatok minden esetben egy összetett 
fikciós rendszeren belül jelentkeznek, de a rendszeren átvilágiik 
nem fiktív eredetük. Természetesen, különös képlet jön így 
létre. Művek sorában visszatérő motívum, témaanyag a gyer
mekkor világa: egyike ez az újabb regények jellemző témakö
rének. A téma önmagában értékközömbös tényező. Hogy e 
motívumkor értékteremtővé váljon, sajátos módon kell egyesül
nie a regényvilág fiktív rendszerével, korrespondenciát kell 
teremtenie a regényvilágot mozgató, megszervező szemléleti, 
poétikai eljárásokkal. A gyermek-motívum, a gyermekkor él
ményanyaga ilyen átlényegülésen megy keresztül az Egy család- 
regény végében, a Fancsikó és Pintában, a Cseréptörésben. A motí
vum Nádasnál és Lengyelnél a családtörténet létrehozásának 
hangsúlyos eleme, tehát a történet átfogóbb kontextusában nyeri 
el értelmét. Az Egy családregény vége gyermekhőse Szerb Antal 
Coctaeu-elemzését idézi fel bennünk: „Ezek a gyermekek önma
gukért gyermekek — gyermek voltuk nem előkészület a felnőttkorra, 
hanem önértelmű állapot. Nem átmenet valami magasábbrendű 
felé, hanem magasábbrendűség, ami után csak sívár süllyedés vagy 
tragikus bukás kövétkezhetik” (Gondolatok a könyvtárban, 1971. 
493). Nádas a gyermek klasszikus tisztaság-, ártatlanság-szim
bolikáját is felhasználja, midőn gyermek-perspektivájú én-regényt 
ír, de ezt a vonulatot a regény történelmi-mitikus vonulatával 
ötvözi egybe. Lengyel egy „monomániává nőtt keresés” törté
netét írta meg, melyben a gyermek-téma ugyancsak egy bonyolul
tabb szerkezet eleme. ,,Ment a feltáruló nyomokon, könyvtárakban, 
levéltárakban. Falta az elszalasztott ismereteket, apjáról, nagyap
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járói, saját magáról — egybeolvadtak ezek a nemzedékek, átfedték 
egymást.” (263) A perspektíva itt már nem a gyermeké, hanem a 
családtörténetet rekonstruáló felnőtté, az elbeszélő hangja sem 
az eseményeket átélő, belső nézőpontú narrátoré. Lengyel külső 
szempontú elbeszélője azonban intenzív értelmi-érzelmi kapcso
latban áll az elbeszéléssel, a tárggyal. A Cseréptörés különös 
módon vegyíti a fikciós és nem fikciós elemeket, s a megélt él
mény — a külső nézőpontúság ellenére is — erősen sugározza át 
az elbeszélt tényeket. A z  emlékező attitűd a regény elbeszélő
pozíciójának jellemző jegye, s a megélt időhöz, az átélt élményhez 
való ragaszkodás domináns tényezője a Cseréptörésnek. Az Egy 
családregény vége, mégha nagyobbára a történésekben részvevő, 
ezeket jelen időben átélő gyermek szemével ábrázol is, közve
tetten ugyancsak visszapergető, emlékeket evokáló magatartást 
alakít ki.

Az Egy családregény vége, mint említettük, a gyermek látószö
gének regénye. Ebből a perspektívából bontakozik ki Simon 
Péter gyermekkora a nagyszülői házban a nagyszülők haláláig: 
a regény zárófejezetében a fiú a nevelőintézetbe kerül. Nem 
kevésbé hangsúlyos azonban a regénynek a történeti-mitikus 
szála sem, melyben a gyermek-perspektívát a regény felváltja a 
családtörténetet a bibliai időkig visszavezető nagypapa látószö
gével. E két távlat teremti meg a regény egyensúlyát: a gyermek 
látószögével befogható világ a mesét, legendát, bibliai mítoszo
kat, történelmet elbeszélő nagypapa perspektívájával tágul ki. 
A regény jelenideje a történelmi közelmúlt ideje, az ötvenes évek 
zilált, bonyolult korszaka: a regény múlt ideje a zsidó történet 
kétezer éve. „ Vérünkben az összes eddigi korok” , mondja a nagy
papa. A zsidó számmisztikának megfelelően a történetnek hét 
köre van: a szépség, az értelem, a hatalom, a szenvedés, a har
ciasság és a pusztulás körei után Simon Péter sorsa a hetedik kör 
beteljesítője. Milyen kör lesz ez? ,,Hiszen a pusztulás köre az 
enyém” , mondja a nagypapa: „És a tiéd? Vagy te már átléptél 
máshová? Ezt még nincs módunk eldönteni.” Majd így beszél:
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„Ez a családunk története. Jeruzsálem pusztulása óta a végtelen 
körön hat kört már megfutott. Hogyan teszi meg a hetediket? Ezt 
nem tudom. A békesség után talán a boldogság, végre.” A nagypapa 
nyitva hagyja a kört: Simon Péter lezárja. Körét a nagypapa 
próféciája aligha jellemzi. A történet végének (és a regény vé
gének) a Törless iskolaévei és az Iskola a határon világa a helyszíne. 
„Minden más formában úgy ismétlődik újra, ahogy elbeszéltem 
neked .” , mondja a nagypapa. Történelmi determinizmus? Lehet
séges. A zárószituáció jelentéssugalmai ilyen értelmezést is 
lehetővé tesznek. De nemcsak ilyet. Az Egy családregény vége a 
magyar regényirodalom egyik legkülönösebb alkotása, lezárása 
pedig egyike a legszuggesztívebb regényzárásoknak.

KISTÖRTÉNELEM. A Cseréptörés, az Egy családregény vége 
és a Legendárium az önéletrajzi tényszerűség és a családtörténet
rekonstrukció mellett egy harmadik rendkívül fontos jelentésszfé
rát alakít ki: Lengyel kistörténelemnek nevezi ezt a vonulatot. 
Ennek a szférának a megjelenése három eltérő koncepciójú 
műben annak a hozzáállásnak tanújele, melyet a fiatal prózaírók 
a történelmi múlttal való számvetés során kialakítottak. A szem
benézés a saját múlttal, a családi múlttal egyidőben történelemmel 
való szembenézést is jelent: ezek a vonulatok az említett mű
vekben elválaszthatatlan összefonódottságban jelennek meg.

.. a történelem lidércnyomás, igyekszem felébredni belőle” , mond
hatta az Ulysses hőse: az új magyar regény hőse, elbeszélője 
viszont azt kellett hogy kimondja: a történelem lidércnyomás, 
de fel kell ébrednem és számot kell vetnem a lidércnyomással 
s mindazzal, amit tehertételként rám rakott. A terhek szaporí
tásához járult hozzá a történelmi ráfogások és félremagyarázások 
figyelmesen összeötvözött hálója, melynek tényei mély ellent
mondásban álltak a közelmúlt, félmúlt megélt, megtapasztalt 
tényeivel. A háló meghatározó élménnyé vált, és elkerülhetetlenné 
tette a visszafordulást, a visszapergetést, a családtörténeti reví
ziót történelmi revízióvá transzponáló magatartást. A közelmúlt, 
a régmúlt iránti történelmi érdeklődés nem véletlenül erősödött
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fel a mai magyar regényben: az öntudatra ébredést, az eszmélést, 
a pontos helyzetfelismerést téveszmék, ferdítések nehezítették. 
A „nagy történelem” alatt húzódó kistörténelem az említett 
regényekben az emlékező, visszatekintő rekonstruáló attitűd 
által felidézhető, megélt élmények, családi hagyomány, tárgyi 
dokumentumok, mesék, legendák, mítoszok nyomán elevenedik 
meg. Belőlük sok vonatkozásban hitelesebb történelemkép bon
takozik ki, mint amilyen volt a korábbi évtizedek irodalmi tör
ténelem-képe, ha egyáltalán kísérlet történt az utóbbi három-négy 
évtized ilyen szempontú megközelítésére. Szembetűnő ugyanakkor 
az a leplezetlen nyíltság is, amellyel ezek a nem történelmi regé
nyek a történelem összetett, nehéz korszakairól beszélnek.

A TÖRTÉNELM I TÉMA ILLETÉKESSÉGE. A „családre
gényekének egyik vonulata a történelmi problematika. Egyik 
vonulata a Kerengőnek, a „milleniumi regénynek” is, központi 
vonulata a Csontmolndróknak, a „múlt századi regénynek”, 
Dobai másik művének, a Tartozó életntk (1975), továbbá Balázs 
József regényeinek, a Magyaroknak (1975), A z  ártatlannak 
(1977). A történelmi téma is önmagában értékközömbös, ha 
kiemeljük a kodifikált történelemszemlélet jelentésössszefüggé- 
séből. Az irodalmi művek saját kontextusukba helyezik e proble
matikát, átértelmezik, átminősítik, új dimenziókkal látják el, 
poétizálják. Balázs József regényei aligha jutottak el eddig a 
szükségszerű szemléleti-poétikai transzformációig, s ezért még
ha műveinek sorával járja is körül a történelmi problematikát, 
regényei nem hordanak ki új történelemszemléletet, s nem jelle
mezhetők autentikusan új regényszemlélettel sem.

A Kerengő víziójában felmerülő történelmi vonatkozások alá
rendelődnek az erkölcsi példázat tartalmainak. Az ezredfordulós 
Magyarország, a Monarchia, a kisváros porfészke, a szalonok, 
kávéházak világa csak kiindulópontot szolgáltatnak bizonyos 
magatartás-modellek tanulmányozásához, az irracionális hata
lom, a szervezet parabolisztikus megragadásához és egy bonyolult
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bölcseleti, morálpszichológiai fejtegetésekből összeálló eszme
hálózat kialakításához. A Kerengő átlép a regénycselekmény 
idődimenzióján: jelentésvilágának hangsúlyos vonulatai függetle
nek 1899-től. A cselekmény helyszíne sem köti a jelentésvilág 
alakulását, mert a kisváros a mindenkori kisváros szimbóluma. 
A történések, események hasonlóképpen visszafogott elemek. A 
kisváros geometrikusán kijelölt négy pontja, a két kávéház és a 
két szalon, valamint a városháza képezik a helyszíneket, melyek
ben a regény hősei találkoznak és párbeszédet létesítenek egy
mással. A Kerengő tehát átrendezi a regényszerkezetet: a külső 
szituációkat a minimumra csökkenti, csupán létrehozza a hősök 
találkozási lehetőségeit, s ezzel egyben lehetőséget teremt a dialó
gusra. A narrátori elbeszélést, melyet egy alapjában hagyomá
nyos, mindentudó elbeszélői álláspont jellemez, a minimumra 
csökkenti: a regény beszéde mindenekelőtt a hősök beszédéből 
bontakozik ki. A dialógus az alapvető közlésformája, a párbe
szédekben kialakuló szólamok, monológok hivatottak erkölcsi 
magatartások és jellemek, szemléletmódok és a hősök lelki
szellemi természetrajzának megjelenítésére. Az extenzív tablót, 
korrajzot, melyet a cselekmény időpontja, helyszíne ígérne, fel
váltja egy „intenzív tabló”, melyben alakok, hősök, figurák 
konstituálódnak különböző emberi viselkedésformák, erkölcsi 
tartások és világnézeti minták közvetítésére. A regény ezért nem 
tudja minden pontján és szerkezetének egészével formává oldani 
a tételszerűséget, s közölt tartalmainak parabolisztikus jellege 
sem tud töretlenül megvalósulni. Ennek ellenére a Kerengő 
szuggesztíven veti fel hatalomnak és kiszolgáltatottságnak, erköl
csi értékeknek és értékvesztésnek, emberi tartalmaknak és dehu- 
manizálódásnak ellentéteit.

AZ ELBESZÉLŐ FUNKCIÓVÁLTÁSAI. Az új formaszervező 
lehetőségek kutatása a magyar prózában egyidejű az „elbeszélő 
illetékességét” érintő kérdések, kételyek felismerésével. Béládi 
Miklós Mészöly regényeinek központi kérdésköreként elemzi az 
epikai kompetencia problémáját. A kört tovább tágíthatnánk:
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Ottliktól Esterházyig, Nádasig más-más formában vetődik fel az 
elbeszélés-elbeszélhetőség, elbeszélő-elbeszélt, érdekeltség és kí
vülállás, átélés és megragadás, azonosulás és distanciálás viszony- 
rendszere. Kulcsár Szabó Ernő Esterházy, Nádas és Bereményi 
regényeit vizsgálta meg az elbeszélői magatartás szemszögéből, 
és a regények „ több tényezős szerző-elbeszélő-fikció viszonyait” 
próbálta nyomon követni, működésükben megragadni. E kuta
tások egybehangzó megállapítása szerint a mai magyar regény 
döntő fontosságú kísérleteket tett az elbeszélő státusának, regény
beli szerepének átértelmezésére. A cselekményhez viszonyított 
külső és belső elbeszélői helyzetek cserélgetése, a belőle eredő 
szólamváltogatások, nézőpontcserék és a látószög fluktuálása 
az elbeszélői kompetencia kiterjesztését vonta maga után. Az 
elbeszélő jelenlétének mozgásformái (Martinkó) a hagyományos 
narratív szituációkon túl új perspektívákra is átterjedtek. A 
rögzített narrátori helyzet feladása nélkül a kompozíciós lehe
tőségek sem szaporodhattak volna meg és nem jöhetett volna 
létre az a sajátos polifónia, amelyben értékek és valóságmetszetek, 
alakok és eszmék sokhangú párbeszéde megszólalhat. B. A. 
Uszpenszkij kutatásai nyomán az irodalomtudomány számára 
is evidenssé vált az az összetett szerepkör, melyet a nézőpont a 
regényben betölt. A kompozíció poétikája a nézőpontot a kompo
zíció, az eszmevilág, a nyelvi rétegeződés, a térbeli-időbeli koordi
náták és a pszichológia vetületében tárgyalja. Mindazokat a 
kísérleteket tehát, melyek a nézőpont ilyen vagy olyan jellegű, 
méretű, térfogatú kimozdítására irányultak, méltányolnunk és 
értékelnünk kell, mert általuk a regény összetettebb belső struk
túrát fejleszt ki, és e szerkezetet megnövekedett szemantikai 
igényeknek próbálja megfeleltetni.

TÖRTÉNET ÉS REFLEXIÓ. A polifon regényben szükség
szerűen megbomlik az egynézőpontús ágból származó belső 
egyensúly. Megváltozik továbbá a homogén elbeszélésegységek 
státusa is, mint amilyen volt a hagyományos regény történetté 
összeálló eseményláncolata. Egységes történetmenet nem jöhet
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létre, mert a történetelemeket az elbeszélő nem a linearitást és 
kronológiát tisztelő tér-idő, ok-okozat tengely mentén helyezi el. 
A Film például szimultánéit ást alkalmaz, s emellett az előtér 
rekonstruálható cselekményét az idő és a tér vonatkozásában is 
erősen bezsugorítja. Az ezzel ellentétes megoldás az idő- és 
térkoordináták nagyméretű kiterjesztése, ahol metonimikus érint
kezésre ismét csak nem kerülhet sor, tehát egyívű történet sem 
bontakozhat ki. Bereményi Legendáriumának egyik időpontja 
1848, a másik 2025.

Az egységes történet pillanatnyi — átmeneti vagy végleges? — 
háttérbe szorulása nyilvánvaló. A Cseréptörés, a Termelési-regény 
stb. nem történetelvű központi menetéről azonban számos ep- 
kailag kerek, behatárolt történetegység pattan le, amely a klasszi
kus novella, anekdota és más egyszerű elbeszélőforma körvonalait 
őrzi. Az Egy családregény vége meseegységei is hasonlóan viselked
nek. Mindez nem változtat azon a tényen, hogy a regények a 
történetet másképpen értelmezik, hogy olyan összetett szerkezet 
részelemeiként kezelik, melynek valódi mozgatói már nem azono
síthatóak a történetelvű regényszerkezet kohézióteremtő megol
dásaival.

A történet regénybeli szerepének megváltozása egyben a reflexió 
szerepének átértékelése is. Az új magyar regényben formateremtő 
elvként működik a reflexió. A műfaj vonatkozásaiban ez a regény 
és az esszé, az esszé és a novella közötti átfedések, áthallások 
elterjedését jelenti. A műfaj transzformáció felé irányuló folya
matok hátterében a következő felismerés húzódik meg: a regény
nek nemcsak zavartalanul „el kell beszélnie” a világot, hanem 
reflektálnia is kell azt. Amint azonban reflektálja a világot, 
megvalósíthatatlanná válik a folyamatos narráció. S itt nem is a 
regényszövetbe betoldott elmélkedés szerkezetlazító hatására 
gondolunk, vagy a bölcseleti elem eluralkodására. A reflexió 
minőségileg más formában hatolt be a mai regénybe: értékállás- 
pont-szuggesztiók, értékellentétezések, sugalmazott többletjelen
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tések, szerkezeti elvekkel kiemelt áttételességek, intellektuális 
viszonyulásra késztető epikus szituációk megteremtésével. A 
reflexív elem ilyen s egy sor más megoldás révén vált közvetlen 
regénytényezővé. Az eszmék, értékek, gondolatok sajátos dina
mizmusként fogják át a regényszerkezetet, sőt nem egy esetben 
központi mozgatórugóként működnek, mint a Kerengő ben, A  
városalapítóban, A látogatóban. Lionel Trilling a Művészet és 
szerencse című tanulmányában ettől az észrevételtől radikáli
sabban fogalmaz: „Megkockáztatom a jóslatot, hogy az elkö
vetkező évtizedek regényei eszmékkel fognak foglalkozni, még
pedig egész explicit módon” Ezt a regénytípust alapozta meg Kon- 
rád György regényeinek „elmezaj lása”, gondolatáramlása, eszme- 
cikázása, nyelvének fogalmisága. A világot önmagán reflektálva 
átengedő regény magát sem vonhatja ki a reflexió alól. Innen 
származnak a regényírást reflektáló gesztusok Ottliknál, Mészöly
nél, Esterházynál, a prózai szövegek önreflexiói Nádas Péter 
újabb novelláiban. Az elbeszélés „dolgai” így projektálódnak a 
fikció „dolgaiba”, s így vetülnek egymásra a képzelet és a reflexió 
korábban élesen elhatárolt felületei is.

A magyar irodalomtörténet egybehangzóan állapíthatta meg a 
múlt és a közelmúlt vonatkozásában a költői művek dominan
ciáját. Az elmúlt két évtized meglátásunk szerint módosította az 
irodalom összképét. Azonkívül, hogy egy európai színvonalú 
eredeti prózairodalom fejlődött ki, a regény jelentősége rendkívül 
megnövekedett. A magyar regénynek azonban alapvető transzfor
mációkon kellett átmennie ahhoz, hogy nemcsak visszaállítsa a 
modern kor adekvát műfajának valódi státusát, hanem megú
jítsa, új elemekkel gazdagíthassa azt. Az új magyar regény olyan 
közeget, erőteret hozott létre, melyben az epikum kapcsolatot 
teremthet korunk izgató problémáival.
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METAFORIKUS FOLYAMATOK 
A REGÉNYBEN

A metafora kérdései egészen napjainkig szinte kizárólag a költői 
nyelv vizsgálati körébe tartoztak és a prózai nyelv vonatkozásában 
alig merültek fel. Ezen azok a fontos felismerések sem változ
tattak, amelyek az orosz formalizmus irányzatától, pontosabban 
Borisz Eichenbaumtól származtak, s amelyeket Román Jákóbson 
1956-ban írott tanulmánya (A nyelv két aspektusa és az afáziás 
zavarok két típusa) újból alátámasztott. Eichenbaum és Jakobson 
szerint a mentális asszociációk két alaptípusa, a hasonlóságon 
alapuló metafora és az érintkezésen, kontiguitáson alapuló meto- 
nímia oppozíciója megfelel a költészet/próza oppozíciónak. A 
próza tehát teljes egészében a nyelv metonimikus pólusához, 
míg a költészet a nyelv metaforikus pólusához tartozik. Jakobson 
megjegyzi, hogy a realista regényíró természetszerűleg a meto
nimikus eljárásokhoz nyúl, mivel „■viszonyok összefüggését” igyek
szik nyomon követni. E folyamatok a verbális megnyilvánulásokon 
túl a nem verbális rendszerekben is megtalálhatók. Barthes 
szemiológiai vizsgálódásai a társadalmi megnyilvánulások, a 
divat stb. területén kutatták a metafora/metonímia oppozíciónak 
megfelelő kettős jelenségeket. Barthes a rendszer/szintagma oppo- 
zíciójaként tárgyalja a metafora/metonímia párt, míg Lévi- 
Strauss etnológiai fejtegetéseiben a paradigmatikus sor/szin- 
tagmatikus lánc elnevezéseket találjuk. Gérard Genette még 
tovább megy az oppozíciós pár kiterjesztésében, amikor A  le
szűkült retorikában ezt írja: „ Csábítónak látszik az a gondolat is, 
hogy a metaforalmetonímia párban a vallásos transzcendentális 
szellem és a földhöz tapadt, evilági immanenciára ítéltetett szellem 
ellentétét lássuk viszont
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A strukturális nyelvészet (s ebben nagy érdeme van Saussure-nek 
is) azzal, hogy felhívta a figyelmet a nyelvműködés és a mentális 
asszociációk e két egymással ellentétes változatára, nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy a korábban kizárólag stilisztikai fogal
makként kezelt kategóriákat mint „beszédfajtákat”, sőt mint „a 
szellemi tevékenység két típusát” különböztessük meg. Bennünket 
most azok a kérdések foglalkoztatnak, vajon milyen mértékben 
járultak hozzá ezek a felismerések az irodalmi közlés sajátossá
gainak feltárásához, s még közvetlenebbül, hogyan alkal
mazhatók, alkalmazhatóak-e egyáltalán ezek az oppozíciók a 
Joyce utáni modern próza értelmezésében. Kételyeink vannak 
ugyanis azzal kapcsolatban, hogy az új prózai tendenciák adek- 
vát módon megközelíthetők a metonímia irányából.

Dávid Lodge szerint a „modernisztikus próza” extrém és deviáns 
módon vonzódik nemcsak a metonimikus nyelvi pólushoz, amely
hez természete szerint tartozik, hanem a metaforikus nyelvi 
pólushoz is, amelytől viszont természete szerint távol áll. Ennek 
ellenére Lodge azt állítja, hogy a próza metaforikus vonzódása 
ellenére lényegében metonimikus jellegű, s ha eluralkodna benne 
a metaforikusság, már nem prózáról, hanem költészetről beszél
nénk. Ezzel kapcsolatban két kérdést szeretnénk aláhúzni: az 
egyik az újabb prózai tendenciák irányvétele, amely a megszo
kottól teljesen eltérő irányba mozdította ki a prózát (a meto- 
nímiától távolodva a metafora felé), a másik pedig a korábbi 
műfaji, s ettől is általánosabban, a műnemi határok eltolódá
sának problémája.

A mai magyar prózának van egy olyan műve, amely a legközvet
lenebb formában veti fel ezeket a kérdéseket. Komád György 
A városalapító s a vele szoros kapcsolatban álló, vele rokon mai 
prózai törekvések időszerűvé tették úgy a metafora/metonímia 
oppozíció újragondolását, mint a próza/költészet vagy még in
kább a próza/esszé átfedéseinek és kereszteződéseinek megvizsgá
lását. Konrád regényében sajátos módon sürítődnek olyan
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elképzelések, amelyeknek feltárásához elégtelennek látszanak úgy 
a hagyományos prózapoétikai fogalmak, mint a jakobsoni költé
szet/próza kategóriapár. Kiindulópontjainkat a következő észre
vételek képezik:
1. a metaforának, mint poliszémikus nyelvi elemnek a jelentő

sége megnövekedett a mai prózai nyelvben;
2. a metafora az új próza nyelvi rendezésének egyik alapvető 

eszközévé vált, ami a nyelv asszociatív szférájának felerősí
tését hozza magával;

3. az ambivalens jelentésmezők létrehozásának kulcseszközei a 
metaforák;

4. a metaforikus folyamatok nemcsak a kifejezés szintjén hatnak, 
hanem a gondolatok és a kompozíció vonatkozásában is;

5. a metafora szerkezeti rendezőelvvé lép elő (pl. a szürrealista 
alkotásokban, a rövidtörténetben, egyes új regénytípusok
ban).

Itt egy pillanatra szeretnénk visszatérni a költői metafora fogal
mához, mert meggyőződésünk, hogy a metafora lényegi átala
kulása nem a prózában, hanem éppen a költészetben indult meg, 
s ezt a transzformációt a poétikai-retorikai elméletek is pontosan 
tükrözik. Az ókori elméletek a metaforáról, mint a hasonlóságon 
alapuló névátvitelről beszéltek. A hasonlóság mozzanatát az 
újabb teóriákban az analógia váltotta fel. Breton így érvelt a 
metafora mellett: „Bennünket egyedül az analogikus szikra lelke
sít, csakis általa tudunk hatást gyakorolni a világ gépezetére.” 
A liége-i neoretorikusok főműve, az Általános retorika (Rhéto- 
rique générale, 1970), ezen a tételen is módosít, amikor leszö
gezi: „A metafora voltaképpen nem jelentések felcserélése, hanem 
egy terminus szemantikai tartalmának módosítása.” (106) A meta
fora transzformációja során tehát elsőként a viszonyba állított 
elemek közötti hasonlóságot, majd az elemek közötti külső vagy 
belső analogikus vonást szorította vissza, s az azonosítás, hason
lítás helyett mindinkább csupán jelcserét bonyolít le, jelek inte
rakcióját valósítja meg az összekapcsolt pólusok között. A prózai
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metaforák gyakran a jelcserét is arra redukálják, hogy a me
taforikus pólusokat szembeállítva feszültséget hoznak létre kö
zöttük. Az így létrejövő feszültségmezőben (Beda Allemann) 
szüntelen vibrálás (szüntelen, de nem végleges helyettesítéshez 
vezető jelcsere) jön létre a két elem között, s ez a vibrálás annál 
erősebb, minél távolabbra esik egymástól a két, metaforikus 
relációba állított kép vagy fogalom. Kassai György szerint „mi
nél kisebb az átfedés, a közös terület a két négyzet (a két nyelvi 
elem) között, annál merészebb a kép

Ez az észrevétel összhangban áll a liége-i retorikusok felismeré
sével, mely szerint „a metafora afelé a határeset felé tart, ahol 
a két terminus már egyáltalán nem metszi e g y m á s tA prózai 
metafora már-már jelentéstanilag teljesen összeegyeztethetetlen 
nyelvi elemek között realizálódik. Jean Ricardou a Problémes du 
nouveau román (1967) c. könyvének A metafora ma c. fejezetében 
foglalkozik a metafora kérdéseivel és megállapítja, hogy a hason
lított, a hasonló és az összehasonlító elemek hármas egységéből 
születő klasszikus metafora teljességgel kiveszett az újabb nyelv- 
használatból, s helyét az olyan metafora foglalta el, amely nem 
fogalmi szinten, hanem nyelvi alakzatként funkcionál: az utalás, 
a megfelelés, a hasonlóság csak a szövegen belül értelmes. A z  
expresszív metafora strukturális metaforává alakul át” (136). 
Hozzátehetnénk ehhez, ha egyáltalán megtart még valamit 
a hasonlóságból és a megfelelésből a metafora. Vitathatatlan azon
ban, hogy ennél a destrukturált metaforánál olyan formában 
erősödött fel a szövegkörnyezet szerepe, mint a metonímia eseté
ben. A próza viszonylatában a metafora már nemcsak a kifejezés 
problémája, hanem olyan jelenség, amely lényegét tekintve gon
dolatok közötti kölcsönzés és viszony, kontextusok közötti tranz
akció” (I. A. Richards: A metafora, 1936) A metafora nem redu
kálódik a szóra, hanem folyamat (Barthes a jelentést is folya
matnak tekinti), „jelentések közötti cserefolyamat” (Richards), 
interakció: „A metafora nemcsak nyelvi egység, hanem az a folya
mat, amely az adott nyelvi egységgel az adott föltételek, az adott
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kontextus föltételei között lejátszódik.” (A. Stamac: Teorija méta- 
/őre, 1978., 43.).

A városalapító olvasása során észre kell vennünk, hogy a regény
nyelv metaforizálódása rész jelensége annak a folyamatnak, mely
nek során a klasszikus regénymodell radikálisan szétesett. Az 
organikusságot a disszemináció váltotta fel, a linearitás helyébe a 
szimultaneitás került, a romaneszk elemet, a hagyományos kon
stellációban regénylényegnek tartott történést gondolatzajlás és 
tudatfolyam váltotta fel, a diegézist, a narrációt pedig a reflexió. 
Ezek a „fogások” a regényt kompozicionálisan, valamint a tar
talom-sík és a kifejezés-sík vonatkozásában is elemi erővel ren
dezték át. A jelentéstani megközelítésnek egy sor új feladata 
származik abból, hogy a regény nyelve nem a homogén elbeszé
lésen (S. Lasic) , hanem a diszperzív narrativitáson alapul. A  
városalapító fluktuáló jelentéstömböket, poliszémikus szituációkat 
(S. Ullmann), egymással feleselő jelentéssíkokat hoz létre, ambi
valens jelentésmezőket szembesít egymással. A poliszémikus 
szituációkat az egymásra fektetett, egymással szembeállított, 
egymás mellé helyezett metaforikus elemek hozzák létre. A meta
forák sorokba, láncokba tömörülnek, s e láncok vonulata hálózza 
át a regényt. Ezekben a láncolatokban, sorokban, tömbösödések- 
ben a metaforikus modell szerkezeti elvvé tágul, amely ily módon 
metaforákból, metonímiákból és más nyelvi elemekből össze
szőtt kompozicionális blokkok rendezőelveként funkcionál. Az 
ilyen kompozicionális méretű metaforák éppúgy lehetnek in 
praesentia és in absentia metaforák, mint a szövegen belüli meta
forikus egységek. A városalapító például hosszú felsorolásokban 
halmoz egymástól teljesen távoleső észleleteket, reflexiókat, 
konkrét leírásokat, cselekménytöredékeket anélkül, hogy bárhol 
utalna arra, hogy a közvetlen jelentésen túl az egész szerkezeti 
blokkal valójában egy létérzés, egy léthangulat metaforikus meg
ragadása és kifejezése a szándéka. A metaforikus modell itt a 
kompozíció szintjén in absentia érvényesül.
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Mindezek a folyamatok a legközvetlenebb formában szakítanak 
azzal a prózai elbeszélő gyakorlattal, amely „belefért” az érintke
zés alapján működő metonimikus, realisztikus eljárások kate
góriájába, és szükségképpen lendítik ki a regényt a metafora 
(s ezáltal talán éppen a líra?) irányába. Az ilyen típusú próza a 
nyelv metaforikus jellegű működésére támaszkodik, mert az 
egyértelműségek helyett a jelek többértelműségét szeretné kiak
názni, s olyan szemantikai sűrítettséget kíván a szövegbe vinni, 
amelyre egyedül a szémikus kereszteződések metszéspontjában 
realizálódó metafora képes.

A városalapító ahhoz a regénytípushoz tartozik, amely egy új 
térbeosztás létrehozója. Ebben a térbeosztásban az elemek lo
gikus, lineáris egymásból következése fellazult (az egymásból 
következés a szoros kapcsolást lehetővé tevő klasszikus történet
gerincből következett), az idődimenzió és a térdimenzió által 
keretbe foglalt cselekmény-elem lerázta magáról e kettős kötöttség 
szorítását: a cselekmény-elem lebegni kezd, cselekmény-szilán
kokra pattan szét, amelyek önkényesen verődnek össze vagy 
távolodnak el egymástól. Az idő- és tér-elemek is absztrahálód- 
tak, megsokszorozódtak, rétegesekké lettek. Ebből következően 
az elemek elrendeződését sem a cselekményív, sem az időfonal, 
sem az egységes térdimenzió nem biztosítja. A z elemek hálóját 
az asszociációk menetiránya hozza létre. Ebben a konstellációban 
lényegesen nagyobb megterhelés esik a regénynyelv asszociációs 
felidéző képességére, hisz a nyelv asszociatív szférájának vonzás
tendenciái fejtik ki a regény összetartó erőrendszerét. Ahhoz 
azonban, hogy ezek az asszociációk a metonímia tengelyén jöjjenek 
létre, szükség lenne a hagyományos folytonosság, folyamatosság 
jelenlétére, hisz „a metonímia a jelentések kontiguitásán alapuló 
névátviteV\ amely kontiguitás lehet „ térbeli, időbeli vagy oksági” 
(S. Ullmann). A regényen belüli kontextuális viszonyok fellazu
lása, melynek során az elemek között űrök, hasadékok, szakadé
kok, „szemantikai lyukak” keletkeztek, nem teszi lehetővé az 
érintkezést feltételező metonimikus viszonyok kiépítését. S ezzel
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nincs ellentmondásban az, hogy a regény metonimikus elemekkel 
is operál, sőt a szinekdochét is gyakran felhasználja.

A kulcsot az olyan regény olvasásához, mint A városalapító 
a metaforikus asszociációk csomósodásainak, gyűrűsödéseinek 
kitapintása szolgáltatja. Ha ezen a vonalon mélyebbre hajolunk 
a regény világába, rájövünk arra, hogy a barokkosán burjánzó 
képi elemek mögött egy szigorú logikával felépített eszmehá
lózat áll, amelynek az érzéki-képi asszociációk alárendelődnek. 
A regényben megbillen a cselekményhordozó elem, a dinamikus 
jegyű récit, valamint a leíró elem, a szituatív jegyű rétit, 
(G. Genette) egyensúlya. A reflexió, az elmélkedés el
nyomja, háttérbe szorítja a külső cselekménysort, az el
beszélést és a leírást is. A z elmélkedés felülkerekedik a 
narráción. A képi mozzanatok előlépnek hagyományos 
díszítő passzivitásukból s közvetlenül a fogalmi közlésnek ren
delődnek alá: nem a szétszórt, cselekményforgáccsá aprózott 
történetszilánkok plasztikussá tevését szolgálják többé, hanem a 
fogalmak, reflexiók megérzékítését. A képi-metaforikus elem ebben 
a hierarchiában a fölérendelt reflexív elem és az alárendelt cse
lekményelem között helyezkedik el. Konrád gyakorlata metszően 
éles gesztussal szakít a történet-központú és a metonímia-realiz- 
mus analógiában megragadható regényírással és regényfókuszát 
az ideák metszéspontjaiban rögzíti. Ez a beállítottság Róbert 
Musilt juttatja eszünkbe, aki nem regényről, hanem ideográ
fiáról beszél saját elbeszélői gyakorlatával kapcsolatban. Nem 
események, szituációk, történetek mozgását követi a múlt századi 
mindentudó elbeszélő bölcs, higgadt kívülállásával, hanem esz- 
mékét. A világot nem ábrázolni akarja, hanem értelmezni. A re
gény intellektualizálódásáról, esszéizálódásáról sok szó esett 
már, s a teoretikusok rendszerint épp olyan féltőén emlegetik 
ezeknek a nem ábrázoló, hanem értelmező, nem elbeszélő, hanem 
gondolkodó gesztusoknak az előretörését a regényben, mint bi
zonyos korokban a próza lírizálódását, oldódását. Talán ezzel 
magyarázható az is, hogy a prózapoétika még mindig nem je-

41



lölte ki a reflexív elem helyét a regényszervezet bonyolult belső 
hierarchiájában, s még mindig számon tart olyan összetevőket, 
amelyek már a múlt században időszerűtlenekké váltak. A reflexív 
elem, ahogyan az Musilnél, vagy Konrádnál megjelenik, össze
hasonlíthatatlanul fontosabb szerepet tölt be a regényben, mint 
mondjuk egy epizódalak kalandja a klasszikus történetben, amelyet 
viszont a hagyományos poétika regisztrál.

Román Ingarden az irodalmi műalkotásról alkotott rétegelméle
tében meghatározza az „eszmék”, a „metafizikai minőségek” 
létezési módját a műalkotásban, s azt állítja, hogy e minőségek 
feltárója a megalkotott és megjelenített, ábrázolt tárgyiasságok 
rétege. Számunkra ez a lényegre tapintó megállapítás ismét 
csak nem képezhet kiindulópontot, mert olyan művek esetében, 
amelyeknél az elvont gondolkodás a legközvetlenebbül szólal 
meg, amelyeknél a fejtegetések és elmélkedések ránőnek az epikus 
ábrázolásra, már nem a tárgyiasságok közvetítésével nyernek 
kifejezést az eszmék, hanem az eszmék in praesentia fejeződnek 
ki. A városalapító elsősorban nem a tárgyiasságok rétegét vá
lasztja közvetítő közegül, amelyet feltölt „metafizikai minősé
gekkel” , hanem a reflexív alapra szórja rá a konkrét megjelení
tésből még megtartott „epikus” forgácsot. (Azon ugyancsak 
érdemes lenne elgondolkodni, vajon miért csak „forgács” ma
radt meg a mai ember számára egy olyan világból, amelyet 
valaha teljességgel, nem extenzív, hanem intenzív totalitásában 
tudott befogni, látni és megragadni akár diegetikusan, akár mime- 
tikusan.)

A probléma nem újekeletű, hisz Halász Gábor A z  újabb regényről 
(1929) szóló tanulmányában már kitér erre a kérdésre: „Akik a 
regénynek elmélkedésekkel átszövődését beteges tünetnek tartják, a 
romaneszk elem újból túlsúlyra juttatásában keresik az orvossá
got. ( . . . )  A  tétel hirdetői azonban már kiindulópontjukban téved
nek. A z  elmélkedést (ezzel a szóval jelölve meg minden nem-törté
nés elemet) nem lehet modern jelenségnek, hosszas fejlődést befejező
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válságnak felfogni, mert kezdettől fogva és a műfajfejlődés „légel
beszél őbb” korszakaiban ott volt, hozzátartozott a regény lénye
géhez.” Halász Gábor olyan műveket hoz fel példának, mint a 
Don Quijote vagy Fielding Tóm Jonesa.

Ha A városalapító nyelvi létrehozásának kulcsfolyamataként a 
nyelvi elemek, beszédmódok, asszociációk kölcsönhatásából meg
valósuló metaforikusságot emeltük ki, a regényműfaj vonatko
zásában megállapíthatjuk, hogy az a regénytípus, amelyhez 
A városalapító tartozik, közlésmódok, kifejezésformák, sőt mű
fajok interakciójából bontakozik ki. Abban, hogy veszélyes módon 
súrolja ez a regény a hagyományos regényhatárokat, sőt gyakran 
átsiklik az esszé felségvizeire, nem a műfaj egzisztenciális proble- 
matikusságát látjuk megnyilvánulni, hanem legföljebb a hagyo
mányos regényszemlélet időszerűtlenségét. Regényelméleti téte
leinket és elképzeléseinket kell rugalmasabbá tenni ahhoz, hogy 
az olyan műveknél is felismerjük a „regényszerűséget”, amelyek 
esetleg már csak körvonalaikban regények. Korunk lényegi kérdé
seire az ilyen körvonalak tudnak autentikus válaszokat adni.

Jelenlegi fejtegetéseink szempontjából A városalapító egyik 
legeredetibb sajátossága a gondolati, reflexív mondanivalóháló
zatnak a rávetülése a metaforikus asszociációhálózatra. A regény 
erőteljes hatása éppen ennek a két vonulatnak a „hullámszö- 
vődéséböl” , s az egymásra vetülésükből következő hatásimpul
zusok sűrűségéből következik. A gondolatáramlás zuhatagszerű 
folyásából élesen kiválik egy történelmi távlatú számvetés, egy 
társadalmi dimenziójú önanalízis és bírálat, egy pontosan körülírt 
társadalomelmélet az értelmiség szociológiai státusának felméré
sével és egy víziószerű társadalmi utópia. Ez a hármas irányultság 
határozza meg a regény értékorientációját: a múlt feltárásában 
érvényesülő emlékező attitűdöt, a jelen társadalmi viszonyrend- 
szerének kritikai elemzését (amely egy önelemző kritikai atti
tűddel szerves egységet képez) és a jövőre irányuló elképzelések 
vázolását. Az utópia-tengelyen két élesen elkülönülő vonulatot
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észlelünk: a két utópiát (a negatív és a pozitív utópiát) az elbe
szélőként szereplő tervező alakja fogja össze. „Tervező voltam a 
korai szocializmus időszakában, polgárból értelmiségi lettem, 
rendpárti bürokrata és egy nyitott jövő ügynöke, jövőbe lendülő 
függvénygörbék mágusa és egy poros eszmebolt öngyűlölö zsibárusa 
egyszemélyben.” Az elbeszélés múlt ideje teszi kézenfekvővé, 
hogy ez a jövőtervezés nem a jelen-jövő dimenzióját foglalja 
magában, hanem a múlt megvalósítatlan utópiáit érinti. A „korai 
szocializmus” idején megvalósulatlanul maradt eszmék képezik 
annak a pozitív távlatokba (ténylegesen a jövő felé) kilendülő 
utópiának az alapját, amelynek foglalata a regény baloldali váro
sáról kialakított képzetrendszere. (A baloldali város képsora 
metaforatömbben egyesül.) „Baloldali várost akarok, egy ön
magát lebontva helyreállító, szétkaparva összefoglaló alany millió
szoros társalgását az emberi kockázatról. Elvetemülten jelenidejű 
túlvilágot, amely nemcsak gondolat: gondolkodás. Ahol a város- 
tervezés szabadságharc a tagolatlan, süketnéma tér ellen, 5 a vá
roslakók megtanítják vágyaikra a dolgokat, (. . .) ahol az újságok 
címoldalán a gondolat fölfedezései állnak (. . .), ahol gondolatát 
mindenki kinyomtathatja, de olvasója csak annak akad, aki újat 
mond, 5 tömören . . . ”

A a tervezés, a tervező, továbbá a város, a várostervezés 
a regény metaforarendszerének fókuszpontszerű kicsúcsosodásait 
képezik. Ezeket az elemeket mélyíti el a regény fogalmi-absztrak
ciós szinten azzal, hogy egy szilárd eszmerendszer tartópillérei
ként nevezi meg őket, s ezeket az elemeket tölti fel metaforikus 
asszociációk sorával olymódon, hogy belőlük teljes, sokoldalúan 
árnyalt képrendszerek bontakoznak ki. Mivel ezek az elemek 
állandó képi-gondolati áramlásnak vannak kitéve, fluktuáló 
jelentéstömbökként működnek, amelyeket a belső monológ közlés
formája szüntelenül transzformái, lebont, újjáépít, kiegészít, 
továbbmond. A Terv és a város eszme- és képrendszere a meg
sokszorosított jelentések héjából bontakozik ki, amelyek a barthes-i 
hagymahéjhoz hasonlóan, rétegesen ölelik körül a gyújtópontba
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állított, de egyetlen fogalomra vissza nem vezethető metaforikus 
jelentést.

A város képrendszere egy sor olyan elemben nyer meghosszab
bítást, amelyek egyfelől a meglevő térrendszer, másfelől az új 
térrendszer metaforikus tartalmait próbálják közelebbről meg
ragadni. A regény metaforáinak nagy részében térképzeteket 
felidéző elemekre bukkanunk, amelyek az olyan elvontságoktól, 
mint amilyen az új térrendszer (új társadalmi rend) az olyan 
konkrét térmozzanatot tartalmazó kifejezésekig terjed, mint 
amilyen a sátor, az utca, az út, a lakás stb. Az ilyen metaforákban, 
metaforikus összetételekben, mint „az értelem sátora” , „a meg
ismerés terén”, „az együttérzés terén”, „az elme tükörterme”, 
„az eszmélet úthálózata” a konkrét térelem egy absztrakció 
párját képezi, az absztrakciót teszi képszerűen megfoghatóvá. 
Külön kapcsolást-típust képeznek az olyan kifejezések, amelyek
ben a térmozzanat az emberi testrész mellé rendelődik: „ töre
dezett arc sikátorai” , ,,homlokodra emeled városod főterét” . A 
folyamat ellenkező előjelű is lehet: a lakás, a város gyakran jelenik 
meg perszonifikált, emberiesített képsorokban. „Elmetszett falai
val, üvegrepedésként szétrajzó utcáival kitárul az egész város, 
barázdált kötény ér, nézhető idő, elnémithatatlan izgatóbeszéd a 
csöndre hajló térben, mentegetőző történetírók forgószínpada.” 
Egészen különös, lamentáció jellegű képsort idéz fel a regényben 
például a lakás motívuma: /a&as a beleragadt mozdulatokkal,
elhalt szerelmek tömör folytatása az ágyam, pókhálós sarkokban 
fehérlő, száműzött arcok, szőnyeg alá taposott sérelmek, faragott 
bőségszarukból kilépő sorscsapások, rézpénzek a liliom alatt, 
fűzőkbe, pólyákba göngyölt haldoklások, fájdalom emlékművei, 
fiókba temetett lázadások, fekete földbe rejtett ujjak húsvéti nagyta
karításig dacoló lenyomatai.” A metonímiák egymás mellé, alá, 
fölé szórt képei szerkezetileg metaforikusán működnek, s rugal
masan példázzák ennek az elbeszélői gyakorlatnak a rendkívüli 
érzékenységét a dolgok szenzuális artikulálása iránt.
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A térképzetek más helyen merészen keverednek az időképzetekkel: 
„A szellem honfoglalása az idő sivatagain”, „az idő felvonulási 
terén fogadkozások díszszemléje”. Az első részlet hatásfokát növeli 
az elvont fogalom (az idő) konkrét képzeteket felidéző kifejezéssel 
(sivatag) való társítása: ezt tovább erősíti azzal, hogy e kapcso
latot „a szellem honfoglalása” szóegyüttesnek rendeli alá. A 
honfoglalás szó konkrétabb és a szellem elvontabb jelentéstarto
mánya között erős tudati vibrálás jön létre. A verbális elem 
nélküli mondattöredék (a regény nyelvét nagy mértékben a 
megbontott szintagmatikus viszonyok határozzák meg) tovább 
növeli a nominális elemek sűrítéséből létrejövő metafora-sor 
hatásimpulzusait. A regényben lankadatlan intenzitással hal
mozódnak az ilyen s ehhez hasonló metaforikus képsorok, melyek
ben 1. különböző érzékelési tartományokhoz tartozó képzetek 
keverednek, (szinesztétikus metaforák) 2. absztrakciók és konkré
tumok, 3. tárgyi és képi, 4. fogalmi és érzéki minőségek páro
sulnak. A fluktuáló jelentéstömbökbe összevont metaforák áttö
rik a nominális/verbális elem egyensúlyát megtartó, lezárt, teljes 
mondatok egységeit, és felsorolások formájában fejeződnek ki. 
Ez a közlésforma felel meg a legjobban a választott elbeszélői 
attitűdnek, a belső monológnak, önelemzésnek, tudatfolyamnak, 
„elmezajlásnak”. A regény továbbá parallelizmusokra, anaforikus 
és epiforikus ismétlésekre, nyelvi / szerkezeti ellenpontozásokra 
stb. is támaszkodik. (Az „Egy lakás” pl. anaforikusan ismétlő
dik az adott szövegrészben.)

A városalapító spirálszerű ívben tér vissza újra meg újra egyfelől 
a város, a táj, a tér, a lakás, az idő stb. képzetköreihez, másfelől 
a terv, a tudat, az eszme, a képzelet, az eszmélet, az öntudat, 
az emlék, a lét, a beszéd, az értelem, a fogalmak, a# űf/e'r fogal
maihoz. Ezeket az elvontságokat, melyeket egyébként a regény 
mozgó, cselekvő folyamatokként ragad meg, olyan metaforikus 
együttesekbe állítja, melyekben — a már emlegetett modell 
értelmében — a tárgyi, képi elemmel teszi elvont entitás-jelle
güket érzékileg artikulálttá. Ilyen kifejezésre a nem képiesített,
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nem metaforikus, nem felidéző, hanem közlő nyelvben nem 
nyílik lehetőség.

A városalapítónak nyelvi és kifejezésbeli konvenciókat, hagyomá
nyos regényformai kötöttségeket és olyan tartalmi hagyományokat 
kellett felszámolnia, amelyek alapján a gondolat, a szellem meg- 
történései sosem válhattak volna közlésre érdemes regényanyaggá. 
A városalapító ugyanakkor tárgyi-anyagi vonatkozásban a leg
közvetlenebbül kötődik a mai magyar társadalom eszmeileg- 
-történetileg meghatározott valóságához, ezt a világot igyekszik 
?,egyetlen üzenetköteggé markolni” . Gesztusai azonban nem a 
mesélő regényíró gesztusai, hanem a gondolkodó regényíróé, 
aki megkockáztatja azt, hogy létéről, közép-kelet-európai való
ságáról, történelmének mészárszékeiről, korának és nemzedé
kének magára vállalt történelmi kisiklásairól, kudarcairól éppúgy 
elgondolkozzon, mint magáról a gondolkodásról, baloldali utó
piáiról, minőségibb társadalmi és emberi viszonyokról. Ez a 
fajta gondolkodás megalkuvás nélküli szembenézést jelent min
dazzal, ami múltját, jelenét és jövőjét determinálja. Kompro
misszumot sem a kimondás, sem a végigmondás vonalán nem 
köt, mint ahogy a megformálás és a nyelvi rendezés vonatkozá
sában sem. A regény nagy szellemi hatásfokú mondanivaló
jához csak egy olyan nagy frekvenciájú, többlet jelentések kihor
dására képes nyelv járulhatott, amelyet Konrádnak meg kellett 
teremtenie. Ehhez nemcsak a metaforikus beszéd határait kellett 
kitágítania, hanem olyan módon kellett regényanyagát kompo- 
zícionálisan elrendeznie, hogy benne minden viszonynak, min
den kapcsolatnak, minden asszociációnak immár ne csak nyelvi 
szintű, hanem kompozíció-szintű metaforikus jelentése legyen.

A kompozíció szintjén működő metaforák közül kiemelkedik, 
mint már említettük, a címmel is nyomatékosított városalapítás, 
várostervezés (a létrehozás pompás metaforái), amely eszmei 
vonatkozásban annak a gondolatrendszemek archimédeszi pontja, 
amely történeti számvetése nyomán teszi elkerülhetetlenné egy
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új társadalmi vízió megfogalmazását: „A z antropológia hosszú 
forradalmában kiépül egy felismerés: a történelemnek nincs megol
dása; nem akarhatunk egyebet, csak az antropológia hosszú forra
dalmát. A  baloldal lényege az egész fennálló kultúra gyakorlati 
kritikája a technikától a filozófiáig. Nem avulhat el, csak érvet és 
szószólót cserél, korhoz kötött tévedéseit áttöri, a baloldal a szellem 
évezredes folytonossága.” A tervező ebben a regényben a tudatos 
jövő-tervező, a történelmi-társadalmi helyzetfelmérés szilárd 
talaján álló társadalomtudós, műszaki értelmiségi, a haladást sürgető 
látnok metaforája, aki a legsúlyosabb történetfilozófiai konklúziók 
levonása után megállapítja: „A z ember öntudata a terv ideoló
giája lesz” Ennek a nagy hatósugarú metaforának a lehetséges 
jelentései közül azonban nem szabad egyet kifelejtenünk. A  
városalapító nyomatékosan és megkerülhetetlenül juttatja eszünkbe 
nemcsak egyes konkrét mozzanataiban, képi megoldásaiban, 
hanem egész szellemiségével József Attilát. A tervező metaforikus 
aurájának egyik kulcsfontosságú jelentését ezért József Attila 
nyelvével szeretnénk megfogalmazni:

A költő — ajkán csörömpöl a szó, 
de ő, (az adott világ 
varázsainak mérnöke), 
tudatos jövőbe lát 
s megszerkeszti magában, mint ti 
majd kint, a harmóniát.

(A város peremén)
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A JELENLÉT SZEMANTIKÁJA

Néhány szót, mondatot szeretnénk közelebbről megvizsgálni. 
Az alábbi sorok Mészöly Miklós: A z atléta halála című regényé
ben olvashatók. A regény elbeszélője Hildi Bálinttal beszélget. 
A beszélgetés helyszíne az a havasi fennsík, amely Bálint közeli 
halálának színhelye is. „Se bogár, se madárneszezés nem hallat
szott. Csak a havasi tűlevélzugás. Az meg nem is hang már, 
hanem valami átható Jelenlét.” (229) A jelenlét nagybetűvel, 
szokatlan szövegkörnyezetben, metaforikus jelentéssel: a tűle- 
vélzúgás mint átható Jelenlét. A regénynek még néhány szava 
emelkedik így ki, fókuszpontszerűen a kontextusból. Bálint 
utolsó napjairól van szó: „Most már tudom, hogy küzdelem, 
menekülés volt ez is, csak éppen nem lehetett megfogalmazni, 
hogy mi elől. Most se lehet. Halál? Túl egyszerű. Nem is igaz. 
Valami más. Valami, ami tovább nem fokozható.” (242) A szó, 
amely magához rántja figyelmünket, módosítva: a fokozhatat- 
lanság. Az alábbi sorok más vonatkozásban, az elbeszélői maga
tartással kapcsolatban fejeznek ki lényeges konstatációkat. „Amit 
szerettem volna — a puszta tényeket leírni, a tárgyakat, az ismét
lődéseket, olyan apróságokat melyeket csak az érezhet, aki meg
tanulta gyűlölni a képzeletet, mert tudja, hogy azzal kezdődik 
az igazi felejtés — mindez, nem sikerült.” (125-6) „Legszíveseb
ben nem is magunkról írnék, hanem tárgyakról, tájakról, de 
olyan aprólékosan, ahogy ma is bennem élnek — amilyenné a mi 
odaérkezésünk változtatta őket. így talán sikerülne elkerülnöm 
a látszattárgyilagosságot. . .” (235) A fogalmak, melyeket ki 
szeretnénk emelni: a tényszerűség, a tárgyszerűség, a látszattár- 
gyilagosság kerülése. „Komolyan hiszem, hogy csak az tud igazán 
tárgyilagos lenni, akinek minden oka megvan rá, hogy elfogult
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legyen.” (8) Tárgyilagosság. S még egy mondat: „Szóval semmi 
illúzió. Csak önismeret.” (236) Amit alá szeretnénk húzni: az 
önismeret.

Kiemeléseink, aláhúzásaink a másik regényben, a Saulusban a 
következők. Az alábbi mondat, mint a mágnesdarab a fémtárgyat, 
magához rántja és sűríti a regény jelentésvonulatait. „Fönt 
feküdtem a sátram előtt, a csillagokat néztem. Hiába próbáltam 
eljutni valamilyen számvetésig, nem sikerült. Mintha két vas
nyárs között feküdtem volna, kifeszítve. Még soha nem volt 
olyan látomásom, amilyenről a próféták beszélnek; de annál 
gyakrabban láttam magamat egy iszonyú nagy tér közepén, 
a saját üres jelenlétem legalján. Ügy buktam bele ilyenkor az 
éber álomba, mint aki ott is tovább folytatja a nyomozást. . .” 
(79) A jelenlét szó valamivel később, a regény központi fontosságú 
fejezetében (melyben az üldöző, Saulus találkozik a számára 
ismeretlen üldözöttel, Istefanosszal) fordul ismét elő: „Kallódó 
jelenlét mindenütt” . (106) Más szövegkörnyezetből már kiemelt 
szavunk, a fokozhatatlanság itt a sötétség és a fény „véglegessé
gével” kapcsolatban merül fel: „Ami ennyire fokozhatatlan, 
vajon különbözik is?” (106).

Jelentéktelen egybeesések? Véletlen ismétlődések? Valami más. 
Kulcsszavak. Olyan kategóriák, amelyek ha szövegszerűen nem 
fordulnának elő a regényekben, az értelmezés során törnének 
fel bennünk. El kellene találnunk hozzájuk, mert megkülönböz
tető fontosságú elemei Mészöly művészetének; valóságmegkö
zelítésének, alkotó módszerének központi kategóriái. A sor nincs 
lezárva. A tettenérés, az egy idejűsí tés, az „egymást támogató egyen
rangúságf\ a semlegesített idődimenzió, a beledolgozott hangsúly, 
a közérzet-analízis, az ,,alakulásban levés”, a „fedésbe hozás” 
stb. olyan elvek, melyeket a teoretikus Mészöly ad kulcsként a 
kezünkbe, s melyeknek szemszögéből műveinek egy sajátos ol
vasata válik lehetővé. Ezen túlmenően pedig kirajzolódnak általuk
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egy alapvetően új regénykoncepció, egy szubsztanciálisan meg
változott prózaírás körvonalai.

írásunk elején pontokat jelöltünk ki, melyek a két regény közötti 
térben átvillanásokra adnak lehetőséget. E jelzések nyomán 
azonban megközelíthetőnek látszik a Film, a Nyomozás-ciklus 
s az újabb prózai szövegek világa is. Figyeljük meg például a 
nyomozás jelentkezési formáit. A Saulus főhőse szenvedélyes 
üldöző, fanatikus nyomozó. A nyomozás tehát a regény cselek
ményszerkezetének eleme. A Filmbeli nyomozás más jellegű. 
A „regényforgatás” , filmfelvételezés utasításait megadó rendező
elbeszélő szintén nyomoz, két öreg követése, fényképezése során 
összefüggéseket igyekszik felderíteni múltbeli történések és 
maiak, már nem élő személyek és az Öregember, történelmi 
helyzetek és emberi viselkedésformák között. A nyomozás ezen 
a szinten az elbeszélői magatartás eleme, mint ahogy a szembe
sítés, a szemmel tartás, a rekonstrukció, a felidézés provokálása 
is az. De a regényt elbeszélő fiktív személy (aki egyébként töké
letesen személytelen marad, még grammatikai elemekkel, sze
mélyragokkal sem utal közvetlenül magára, felségtöbbes igealako
kat használ: úgy érezzük, ügyelünk, felerősítjük, ehhez tartjuk 
magunkat stb.) észrevétlenül maga is cselekvővé válik, a történet 
jelen idejű vonulatának részesévé, tanújává. Nyomozása tehát 
cselekményszintű mozzanattá (is) válik.

Három szimultán technikával felépített prózai szöveg, közös 
címbe emeli a nyomozást. A nyomozás terepe a múlt, a közel
múlt, mely tények, események, dátumok, képek, tárgyak körvo
nalait préselte be a tudatba. A szöveg ezeknek a mozzanatoknak 
olyan megidézésére vállalkozik, mely kiindulópontul az események 
tudati lenyomatát választja, a nyomokat, melyeket a tudat felü
letein hagytak. Kerüli tehát az emlékező gesztust, mert oldaná, 
szubjektivizálná, kisajátítaná e kövületszerűen bevésődött élet- 
tények tömény felidéző erejét. Hogy megkerülje az emlékező 
attitűdöt, az elbeszélő egyidejűsíti a nyomokat, semlegesíti a
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távolságot a régi és az újabb történet-forgácsok között: a kie
gyenlítést a jelen idejű közlés által éri el. Az időtávlat így is 
felsejlik, nemcsak a konkrét dátumok (1935, 1944, 1950) által, 
hanem a spontán elrendeződést mutató elemek és az önmagát 
szövegen kívül tartó elbeszélő viszonya által. Az elbeszélés pilla
natához viszonyítva a történet-fragmentumok egyaránt múltbe
liek, s ezt az eleve távolságot teremtő mozzanatot igyekszik a 
szöveg felszámolni a jelenidejűsítéssel. A nyomozás a tudatfel
táró elbeszélői magatartás eszköze, amely által az elbeszélés 
elkerülheti az elemzés, a tény-boncolás eleve szubjektív értel
mezést, viszonyulást kialakító áramlását a szövegben. A „lényegre 
csökkentés” itt a konkrétumokra támaszkodással esik egybe, 
az „illuziótlanság” a tényszerűséggel.

A Nyomozások (1—3) Mészöly jegyzete szerint a „természetes 
jelentkezés” térképei, melyeknek anyaga „nem akar elhelyez
kedni semmilyen szerkezetben” : „Köti magát a szerves széttö
redezettség halmazállapotához. Génekben, mikro-panorámákban, 
kimetszett, önmagukat véglegesítő, „befagyott” epikai mozza
natokban jelentkezik — és újra csak így.” (A tágasság iskolája, 
200) A jegyzet azt a prózaelméleti tételt támasztja alá, mely 
szerint a közlésre kijelölt anyag dönt a forma kérdésében, az 
anyag növeszti ki magából spontán, szerves módon a formát. 
De egyben olyan prózaszervezési megoldásokat is tartalmaznak 
a Nyomozások, amelyek tudatosan kerülik az elrendezést, s amelyek 
az elrendezetlenség látszatát keltő formával is végtére formát 
hoznak létre. Flaubert-ről értekezve s a Kierkegaard-i gondolatot 
felhasználva állapítja meg Balassa Péter: „Az adott valóságot 
töredezettségének formaként való fölmutatásával, önmagával 
semmisíti meg Flaubert anélkül, hogy bárhová, vagy a puszta 
»költőietlenbe-igazba«, vagy a »fantasztikusba-hazugba«, a natu
rális formátlanságba vagy a poétikus formátlanságba veszne.” 
(Filológiai Közlöny, 1979. 3/4. 311). A Nyomozások „formáján” 
belül szuggesztiók érlelődnek ki, melyek a szerkezetileg össze 
nem kapcsolt elem-vonulatok viszonyba állítását az olvasó szá
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mára lehetővé teszik. Az ilyen kompozícióra alapozott prózaszöveg 
természetesen aktívabb, értelmibb, alkotóibb olvasói viszonyu
lást igényel.

Említettük már, hogy az egyidejűsítés mellett/ellenére a szövegek 
időelvű sugalmakat is tartalmaznak. Az idézett jegyzetben olvas
suk: a szöveg „epikai dinamizmust teremt, megfogható múlt
jövő nélkül. Ahogy a múltnak-jövőnek a valóságban is csak jelene 
van.” Kíséreljük meg tehát a Nyomozásokat mint a múltat jelen
levővé tevő szövegeket olvasni? Vagy a múltat a jelennel megsem
misítő szövegeket? Netán a jelent a múlttal megkérdőjelező 
prózaként? Próbáljunk más irányból közelíteni e kérdésekhez. 
B. Pingaud így ír Űj regény és új film  című tanulmányában: 
„Meghökkentő dolog, hogy a legtöbb modern regényíró jeleni
dőben ír. Ezzel azt a benyomást akarják kelteni, hogy még nem 
dőlt el semmi, az események előttünk fognak lejátszódni, akkor, 
amikor olvasunk róluk. Ez az eljárás a hagyományos „történet” 
eltűnéséhez vezet: mert történet csak akkor létezik, ha bizonyos 
sorrendben kapcsolja össze — ez a sorrend lehet az egyszerű 
múlt kronologikus rendje vagy a szubjektivebb igeidők bonyolul
tabb és ravaszabb sorrendje — az átélt élmény különböző pilla
natait. A szó igazi értelmében vett történet csak a múltban játszód
hat.” (írók a moziban, 632) Az észrevétel összecseng azzal a mű
fajelméleti „hármassággal”, amely az epikát a múlt, a lírát a je
len, a drámát pedig a jövő horizontjával azonosítja. Állításai 
helyénvalóak, bár korántsem tűnik kérdésesnek az, hogy a modern 
regény nem történet-központú, hogy az időelvűséget más ren
dező elvekkel helyettesíti, hogy kilép a poétikai epika-múlt 
azonosságból, hogy szinkronizál más-más időpontú eseményeket 
s ezeket nem mint megtörténteket, hanem mint „történőket” 
állítja elénk.

Mi a jelenlét fogalmának szemantikai aurája Mészöly szövegeiben? 
Kapcsolatban áll a jelenidejűség formaszervező elvével? Az aktu- 
alizációval? Vagy értelmezhető úgy, mint a jelenvalóság vagy a
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jelen levés ideje? A regénycselekmények vetületére korlátozva a 
problémát, észre kell vennünk, hogy A z atléta halála elbeszélője, 
Bálint élettársa a regény leghangsúlyosabb eseményénél, Bálint 
halálánál nincs jelen. Bálint edzés közben esik össze, órák múlva 
találnak rá a fennsíkon. Az Istefanost üldöző Saulus nincs je
len Istefanos elfogatásánál. Az Atlétából idézett mondat nagy
betűs Jelenléte metaforikusán működik, jelezve ezzel a jelentés
sűrűsödést, a többértelműséget sugalló szóhasználatot. A Saulus- 
-idézetben Saulus létezésélménye, közérzete, személyiségállapota 
s ezen túl a mindenkori emberi kitaszítottság, kiszolgáltatottság 
katarktikus felismerése fogalmazódik meg. Saulusnak nem si
kerül eljutnia semmiféle számvetésig; kifeszítve érzi magát két 
vasnyárs között; megélt látomásként tér vissza tudatába a kép, 
amint egy iszonyú nagy tér közepén áll: saját üres jelenlétének 
legalján. A jelenlét megint csak metaforikusán kapcsolódik össze 
az iszonyú nagy tér képével. A metaforikus áttételesség nem 
jellemzi Mészöly közlésmódját, noha szövegei a legszubtilisebb 
módon szövik a tényszerű, tárgyilagos, pontos észleletek hátte
rébe a társuló jelentéseket, a parabolisztikus szemantikai tágítás 
irányába ható tartalmakat, szuggesztiókat. így váltják át a re
gények a lehűtött, eltávolított, tárgyiasított élményeket, tényeket 
fikcióvá, s így térítik el a regények a fiktív elemeket s látják el 
őket rendkívül erős valóságtartalommal. (Az elvont tartalmak és 
a térképzetek Konrád Györgynél, A városalapítóban kapcsolód
nak össze rendkívül intenzíven.)

Az iszonyú nagy tér közepén vergődő Saulus valójában létének 
mélypontján van: a „szenvedélyes érdekeltség” falba ütközik. 
Mélypont ez, mely eszmeileg a bibliai Saul földre zuhanását 
evokálja. E földre zuhanást követi a megvilágosodás. A regény 
Saulusának azonban az adott pillanatban még nincs megadva a 
felemelkedés, nem látható az út, nem tapintható az értelem: 
Saulus „üres jelenlétének” pillanata a létmegértés előtti pillanat. 
Olyan pillanat, amely előkészíti a megvilágosodást. Antoine Ro- 
quentinnek a pillanata ez, melyben tekintete a gesztenyefa gyöke
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rére vetődik. De nem a következőé, amelyben lelepleződik előtte 
a létezés. Nem a következőé, amelyben a földre zuhanó Saulus 
helyett Paulus kel fel az útról. Mészöly regénye az úton fejezi 
be a történetet: a zuhan ás/felkelés motívumot megkerüli, s a 
felkeléssel rímelő megértés pillanatát — mint az azt megelőző 
stádiumot is — ismét egy nemesen tiszta térképzettel érzékelteti: 
„Hosszú, egyenes utca, igazi Vicus Rectus, csupa nyitott kapuval, 
aztán valami napsütött puszta, az éggel, ahová az utca vezet —” 
(157).

Sűrűsödhetnek-e egy szóba ilyen tartalmak? Elviselhet-e egy szó 
ilyen jelentéstani telítettséget? Ügy tűnik, igen. De ehhez az a 
fokú intenzitás szükséges, amelyet Mészöly az összpontosítás 

magasiskolájával” el tud érni. Ennek szűrőjén, próbáján engedi 
át a regényelemeket, hogy végül, mint hasonlatai, a pince sötétje 
vagy a láng közepének fénye, tovább már nem fokozható állapotban 
mutatkozzanak meg. Konkrétabb fogalom lenne a fokozhatatlan- 
ság, mint a jelenlét? Aligha. Talán csak akkor, ha a módszer 
vonatkozásában értelmezzük. De ez a szó éppúgy ellenáll ennek 
a redukciónak, mint a jelenlét a cselekmény elvű vagy időelvű 
magyarázatnak. A jelenlét szemantikájához az az ontológiai di
menzió is hozzátartozik, melyben a szó a már érintett jelentéssíkok 
mellett felszippantja az egzisztenciális élménykör, az intellek
tuális közérzés, a szellemi kondicionáltság kiterjedéseit is. „Kal
lódó jelenlét mindenütt” —idéztük a Saulust. A szó jelzői m ásutt: 
üres, átható. Üres, átható, kallódó.

Az egyik esszé — a lét és az emberi viszonylatok egy idejűsí tett 
történelmének, az időhierarchia merevségének kérdését elemezve 
az „epikai valóságelsajátításnak” olyan igényét fejezi ki, melyben 
az ábrázolt világ kiszakított lenne az időtávlatból, s nem visz- 
szatekintésként, hanem „ inzultáló jelenlétként” realizálódna. 
Ebben a megfogalmazásban a szó visszaveszi idő vonatkozásait, 
s egy alapvetően új minőségű regényvízió kulcsfogalmává válik.
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Megvalósított regényvízió ez? A Film aspektusából szemlé
lődve, igen.

A két csoszogó öreg közül csak az öregasszony szólal meg a 
regényben: „Emelni a lábat!” A Saulus egyik zsoltártöredéke 
így hangzik: „Emeljétek fel a fejeteket, emelkedjetek fel, ti 
örökkévaló ajtók. . .” Mérhetetlen a távolság e két mondat 
között, de a sötét és a fény kapcsán nem maga Mészöly kérde- 
zett-e rá a határhelyzetek közelségére? Márpedig mindkét mon
dat olyan léthelyzetben fogalmazódik meg, amely létnek és nem
létnek (Film), látásnak és vakságnak, megsemmisülésnek és 
megerősödésnek (Saulus) metszéspontja egyben. S még egy 
metszéspont: „M ár nem annyira a cél hajt, mint inkább a konok 
alázat, hogy végig kell menni az úton.” Ez Saulus beszéde. 
„Megyünk a magunk útján. Megyünk hazafelé. Nem kívánunk 
semmit megoldani. Végigmenni akarunk.” Ez a Film beszéde. 
De nem a csoszogó öregeké, akik valójában ugyanezt teszik: 
akik csupán végigmenni akarnak még a hazavezető úton, akik 
számára semmi egyéb sincs már adva. E szavak az elbeszélő 
hangján elevenednek meg. Az elbeszélőén, aki fiktívvé tette ma
gát, aki kívülállásának fokozhatatlansága és tárgyilagosságának 
fokozhatatlansága érdekében az elbeszélés alanyai és maga közé 
kamerát iktatott, aki többször megismétli: „tehát semmi narrá
tor-hang”, aki nemcsak mozgatott-követett alakjait, hanem ön
magát is megfosztotta identitásától, aki „egyenrangúsítjacc, egybe 
mossa tárgyak és alakok körvonalait, aki számára az Öregember 
szinekdochésan felcserélődik testrészeivel (kinövés, horpadt mell, 
csupasz nyak, csontdudoros tarkó, szélütött testrészek). Az elbe
szélői attitűd reverzibilis pályán érvényesül: a kívülállás töké
letes azonosulásba, a tárgyilagosság fokozott személyességbe 
vált át. Az elesettség, a szemmel tartottság élménye nemcsak a 
két öreg mozgását determinálja: „. . . a kiszolgáltatottságnak arra 
a körforgására próbálunk utalni, hogy bennünket is ugyanúgy 
figyelhetnek, rögzíthetnek, irányíthatnak, ahogy mi őket” . „M ár 
többször észrevettem, hogy (. . .) engem is figyeltetnek, ám
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most mégis elszorult a szívem” . Az első mondat a Film elbeszélő
jének helyzetét, a második a Saulusét fedi fel. Véletlen egybe
esés? Semmiképpen. Inkább a létélményből fakadó közérzet 
jelenléte két — csak látszólag eltérő emberi szituációban és regény
kontextusban.

Tegyünk még egy lépést a jelenlét szemantikai vonzásterében. 
Mészöly Camus-esszéje, A világosság romantikája van előttünk. 
Sartre Camus-értelmezésével vitatkozva ezt írja Mészöly: „Aki 
olyan mélyen átélte és megértette — mint az egyformán megvál- 
tatlan Gyilkos, Életmentő és Vezeklő Bíró triptichonját megal
kotó Camus —, hogy minden a jelen időn múlik, azt nem könnyű 
rávenni, hogy múlt idővel vigasztalódjon, és jövő idővel csitítsa 
magát. Egy pillanatra sem szabad tehát hátat fordítanunk a 
tűző napnak, a jelen időnek, a megváltás egyetlen lehetséges 
dimenziójának — amiben az epikum és történelem, gondolatok 
és filozófiák végre megkaphatnák a maguk autentikusságukat. 
Addig azonban pokol a jelen idő, és vereség minden előlegezett 
remény.” (121—122) A Camus apropójából kifejtett gondolat 
konklúziója keserű ítélet, melyet racionális tisztánlátás, tudatos 
önismeret, bátor helyzetfelmérés minősít. Ennek a magatartás
nak a megvilágításában fel kell derengjenek a jelen időnek, a 
jelenidejűsítésnek, a jelenlétnek mindazok a tartalmai és értel
mezési lehetőségei, amelyek e fogalmakat a nyelv, a módszer, 
a technika fölé emelik s amelyek rálátást biztosítanak Mészöly 
következetesen végiggondolt szellemi és művészi attitűdjére.
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OTTLIK NYITVA MARADT AJTAI

Kosztolányi, Ottlik mestere egy helyütt a következőket írja: 
„A regény mivolta, hitem szerint ez: zárt világba vezet bennünket, 
ahol minden ember, minden bútor régi ismerősünknek rémlik s amint 
olvassuk, lapról-lapra jobban érezzük az élet és idő múlását. Ezzel 
szemben a novellában az ajtók nyitva maradnak, az alakok meg
lepetésszerűen toppannak elénk, a tárgyak csak kellékeknek tetsze
nek” . A Tamási-novellákról értekező Németh László szinte 
ugyanazzal a metaforával él, mint Kosztolányi: Tamási „nem 
zárja le, nem kerekíti ki történetét, inkább nyitva felejti: lássatok ki 
rajta az égre. Ügy viszonylanak az ő novellái a mieinkhez, mmí a 
gesztus a cselekedethez.” Ottlik novelláit olvasva és sajátos elbe
szélői eljárásait vizsgálva azt hiszem nem tévedünk, ha az idézett 
két rendkívül fontos és az elméleti továbbgondolás számára 
igen jelentős észrevételből indulunk ki. Ottlik novellái ugyanis 
éppen a gesztusjelleget és a nyitottságot hordták ki domináns el
járásokként. Ezek a mozzanatok egymást feltételezik, egymást 
támogatják Ottlik novelláiban. A nyitottság nem csupán szer
kezeti vonatkozásban jelentkezik, bár ezen a szinten a legkézzel
foghatóbb. Az ajtók tehát nem csak a nyitott szerkezetet megvaló
sító kompozíció falán maradnak nyitva, hanem a novellák létre
hozott, teremtett világának épületén is.

Vajon azt jelenti-e ez, hogy Ottlik áttöri a hagyományos novella
formát, s a felnyitással esetleg már nem is a műfaj ismérveinek 
megfelelő, nyomatékosított záróegységgel, poénnel befejeződő 
novellát ír, hanem egy képlékenyebb, lazább szövetű és struk
túrájú „prózai szöveget” ? Távolról sem: Ottlik novellája abban 
tér el a hagyományos novellától, hogy a poénszerű kicsúcsosodást
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elkerüli, nem rendel alá minden egyes mozzanatot a végső fordu
latnak, hanem a „ látens meglepetéslehetőségeket” (Lukács) tarto
gató végső fordulatot egy metsző, éles gesztussal cseréli fel. Ez 
a gesztus már nem tölti be a poén funkcióját, de nem is teszi 
behatárolhatatlanul rugalmassá, transzformálhatóvá a novellát. 
Ezek a nyitott ajtók valahol e két megoldás között, harmadik 
lehetőségként realizálódnak. Németh László beszél arról az 
ösztönről, amely minden novellaíró sajátja kell legyen ahhoz, 
hogy töretlenül tiszta formát érlelhessen ki: ösztön kell ahhoz, 
hogy a novellaíró tudja, hol kell elkezdenie s hol kell befejeznie a 
novellát. Ottlik ösztöne kifogástalanul működik: a novellaszituá
ciók megválasztása, az indító helyzet kijelölése, valamint a tör
ténet berekesztése sajátos arányérzékkel és fegyelemmel valósul 
meg. Mindaz, ami a felütés és a zárás között lejátszódik, látszólag 
semmi olyasmit nem tartalmaz, ami látványosan kiélesített kon
fliktusokhoz, tragikus fordulópontokhoz, sorsfordulókhoz lenne 
hasonlítható. Ottliknál sajátos módon maguknak a kiinduló 
szituációknak a megválasztása tartalmazza azt a feszültségmennyi
séget, amelyhez másutt „el kell jutni” .

,,A valóság egyetlen pillanata, impulzusa, mozzanata sokkal sűrűbb, 
hevesebb, káprázatosabb, semhogy bármivel is mérhető volna.” A 
Kosztolányit magyarázó Ottlik szavai ezek, aki a Kosztolányiéhoz 
hasonlítható biztos érzékkel ragadja meg „a létezés sértetlen, 
absztrakciókra nem bontott alaprétegéből” , valamint az emberi 
sorsokban sürítődő léthelyzetek összességéből azt, ami egy inten
zív gesztusban megragadható, olyan gesztusban, amely rálátást 
biztosít nemcsak az adott sorsszituációra s rajta keresztül az 
emberi létre, hanem Németh László szép szavával: az égre is.

A kilenc kínai című novella a Minden megvan című gyűjteményes 
kötet egyik rövidebb, rondószerűen lekerekített darabja. A no
vellakezdet olyan leírást tartalmaz, amely a közeli szemlélődéstől 
egy távolodó-táguló távlatú deskripcióba ível át. „A kilenc kí
nai valami ügyetlen rajzon volt látható, amint egymás hegyén-hátán
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ácsorogtak a pagodák előtt, nagyobbrészt hegyes süveget viselve, 
természetesen kínai süveget. A szerény alkotást vastag keret vette 
körül és három pontozott vonal szelte részekre. A rajz e vonalak 
mentén volt szétvágható s alkalmas módon ismét összerakható: 
hogy a kilenc kínaiból csodálatosképpen tíz kínai váljék. így szólt 
az utasítás a kínaiak képe alatt, egy színházi hetilap rejtvényrova- 
tában, mely lap nyitva hevert egy alacsony íróasztalszerű alkot
mányon.” Erről a képről mozdul ki fokozatosan a leírás: a néző
szög fokozatosan beveszi az asztalt, a szobát, az ajtókat, a többi 
szobát, a tornácot, a kertet, a kertészházat. A helyszín táguló, 
bővülő perspektívájú leírása után olvasható mondatok az időpont 
(ugyancsak bővülő tendenciájú) meghatározását adják: „Fél tizen
egy lehetett, a nap bágyadtan lángolt az égen. A nyár vége felé 
járt. Igen, pusztulás, és enyészet, rozsdás kútlánc, korhadó hordók” 
A nyárvég, a pusztulás, az enyészet főnevek, valamint a rozsdás, 
korhadó jelzők által kialakított képzetkör már ezen a ponton 
kibontakoztatja konnotatív jelentését. Az elmúlás képei nemcsak 
atmoszférateremtő elemekként funkcionálnak a novellában, ha
nem a továbbiakban megrajzolt történet szimbólummá transzpo
nálódó elemeiként. A kilenc kínai ügyetlen rajza” a novellának 
e kezdeti pontján még nem töltődik fel másodlagos jelentéssel.

A bekezdő fejezet után következik András belső monológja, 
melyben Judithoz, elvált feleségéhez beszél. Ebből az indirekt 
közlésből értesülünk András és Judit viszonyáról, megszakadt 
kapcsolatáról. A harmadik fejezet tartalmazza Juditnak és Iván
nak a megérkezését a nyaralóba, Andráshoz. Reggeltől estig 
vannak együtt hármasban. Esznek, kártyáznak, nevetgélnek. 
,,Együtt voltak estig, aztán elváltak, és semmiről sem beszéltek. 
(András) Undorral nézte kéziratait, a keserves harmadik felvonást. 
Semmit, soha . . . Soha többé semmihez nem tud már fogni.” Juditék 
távozása után András visszatér a rejtvényhez. „Egy ideig szo
morúan bajlódott a szivarjával, aztán észrevette a képeslap rejtvé
nyeit, a kilenc kínai problémáját, nézegette, elolvasta az utasítást,
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5 végül hozzáfogott, hogy kivágja s ahogy kell, ismét összerakja az 
ábrát. Csodálatos módon tényleg tízre szaporodott a kínaiak száma.”

„. . . semmiről sem beszéltek”, írja a novella: valójában nem is 
történt semmi, toldhatnánk meg. Ha azt állítanánk, András 
ettől a látogatástól várt valamit, talán kapcsolatuk helyreállítását 
Judittal, nemcsak hogy banalizálnánk a történetet, hanem félre is 
értenénk, hiszen a novella hangsúlyozza, hogy kettőjük szakítása 
kölcsönös megegyezésen alapult. A meglepetést és a váratlan 
fordulatot, az adott szituációt akár pozitív, akár negatív irányba 
kilendítő változást a novella sem nem tartalmazza, sem nem 
készíti elő: megkerüli. Nem átmenetet akar megragadni egyik 
létállapotból a másikba, hanem magát a „két létállapot közötti 
állapotot” . Sem András, sem Judit előtt nincs válaszút: a disz- 
kontinuált létezés a maga explicit változatával áll itt előttünk. 
A két ember közötti kapcsolat folytathatatlansága, a beszéd 
elapadása („semmiről sem beszéltek”), András rádöbbenése: 
„Soha többé semmihez nem tud már fogni.” a megtörténések, a 
tények szintjén „realizálják” azt, amit a novella képi mozzanatai 
(pusztulás, enyészet, korhadás) előrejeleztek.

A választás nélküliséget, az adott helyzetből való kilépés lehetet
lenségét kompozicionálisan a rondószerkezet nyomatékosítja: 
a kiinduló motívumhoz, az ügyetlen rejtvényhez való visszatérés 
nemcsak szerkezetileg, sőt optikailag zárja be a kört, hanem 
szimbolikusan is. De vajon tényleg behatárolódik-e ezzel a no
vella világa? Nem kellene-e ahhoz, hogy úgy érezzük, ténylegesen 
zárt szituációt prezentál a novella, az a fajta hullámzás, amely a 
felütésben exponált szituációt konfliktusban, feszültséggel teli 
pontban tetőzné, majd ebben a pontban zárná, vagy esetleg egy 
olyan befejezésben, amely a feszültséget feloldaná, vagy akár 
egy javuló, illetve rosszabbodó tendenciával látná el? A kilenc 
kínai történetének célja, hangsúlyozzuk, nem az erre vagy arra 
kimozduló léthelyzetnek a megragadása, hanem a kimozdulás 
lehetőségétől megfosztott egzisztenciális helyzet állandósulásá
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nak megragadása. A novella azt a szemvillanásszerű pillanatot 
sűríti egy gesztusba, amelyben a léthelyzet létállapottá transzpo- 
nálódik.

Paradoxonnak tűnhet, de a választás nélküliség felismerése, a 
nyárvéggel, enyészettel érzékeltetett létállapotnak a novelliszti- 
kus megragadása teljesen nyitott világot eredményez. A nyitottság 
éppúgy áttöri a zárt rondószerkezetet, mint a Drugeth-legendábán 
a keretszerkezetet. Erre pedig úgy kerülhet sor, hogy a rondót, 
az önmagába visszatérő ívet Ottlik ironikusan kezeli, tehát többlet
jelentéssel látja el. A rejtvény-motívum a novella központi prob
lémáinak ironikus ellenpontjaként funkcionál: a motivum má
sodszori előfordulása, a novellazárásban való megjelenése teszi 
ezt nyilvánvalóvá. A rejtvény megoldása abban a pillanatban 
világosodik meg András számára, amikor saját helyzetének teljes 
bezártságát, egzisztenciális zsákutcáját felismeri. A kilenc kínai 
rejtvényének motívumát két mozzanat minősíti a novellában: 
az egyik a rajz ügyetlenségére vonatkozó megjegyzés, valamint a 
rejtvény jelentéktelenségét, lényegtelenségét, értéktelenségét ki
domborító közlés: a rejtvény egy színházi lapban található. A 
másik mozzanat a rejtvény irracionális minősége: a képtelenség, 
a gyakorlati ész számára lehetetlen megoldás és az optikai csa
lódás enigmaszerűsége. E két jelentéskor a rejtvény-motívumon 
belül is szemben áll egymással. Az irónia tehát a motívumon be
lül is érezteti hatását. Ezt a hatást erősíti fel a novella azzal, 
hogy egy olyan történetet fog közre a motívummal, amelyben 
összehasonlíthatatlanul komolyabb problémák merülnek fel, 
mint amilyen egy rejtvény megfejtése vagy meg nem fejtése.

A kimondás, a megfogalmazható/megfogalmazhatatlan, nyelvi 
formákba önthető és a nyelven inneni tartalmak problémájával 
egy életen át szembesülő Ottlik pontosan tudja, hogyan és hol 
kell befejeznie a novellát ahhoz, hogy mindazoknak a többletje
lentéseknek a szférája ne károsodjék, melyek implicite megvannak 
a novella világában. A rejtvény-motívum így jut kulcsszerephez
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a novellában: a rejtvény megoldására vonatkozó tárgyilagos 
közlések azáltal, hogy elterelik a figyelmet a fókuszban álló lét
problémáról, lökést adnak a sejtetett, érzékeltetett viszonylatok
ban rejlő irracionális tartalmak felfedésének irányába: az emberi 
létezés alapkérdései csak egy meghatározott pontig nevezhetők 
néven, mondhatók el, közölhetők. Szinte alig van Ottlik-novella, 
amelyben ez a probléma ne jelenne meg explicit vagy implicit 
formában. A körkörösen, keretesen felépített A Drugeth-legenda 
így zárul: „Bizonyára — így remélem — csendesen, békén hunyta 
le a szemét, hogy mi a hamisság és mi az igazság az ügyében — 
»Nem álltam ágyánál ezüstkanállah —, azt csak ő tudja, mint 
ahogy a Drugeth-legenda nyitja is nyilván a birtokában van már. 
Semmi egyebet nem közölhetek róluk.” A közölhetetlenség egy olyan 
elbeszélői attitűdöt leplez le, amely nemcsak a közölhetőség, a 
kifejezés határaival és korlátaival van tisztában, hanem a közöl
hető, kimondható maximális lehetőségeivel is. A hegy lelkében 
olvassuk: „. . . a dolgoknak nincs lényegük, csak formájuk — 
valamilyen természetük van, sajátosságuk, s csak ez a milyen
ségük biztosítja az ontológiai szerepüket, csak ez abszolút, a jelző , 
nem a főnév . . .  de egyúttal: semmi sem öltheti fel a létező jelzőt, 
csak valami módon felidézheti a valóságban . . . semmi sem lehet 
ilyen vagy olyan . . . Aztán kitépte a lapot, látván, hogy jámbor 
vakmerőségében a kimondhatatlan éppen a legreménytelenebb mó
don akarja elmondani, és a következő oldalra csak ennyit írt fiatal
ságának e jellegzetes gondjairól fékezett, erős indulattal: „Semmi 
sincs sehogyan.”

Ottlik tételei a nyelvi és a nyelven inneni tartalmak artikulál á- 
sáról, melyek nemcsak elméleti írásaiban, hanem a prózai szö
vegekben is jelen vannak, közvetlen kapcsolatban állnak a novellák
nak már emlegetett nyitottságával. Az Ottlik-novellák mindazon 
jelentések számára nyitottak, melyek az elbeszélt tények, helyze
tek, események által közvetlen formában nem áramolhatnak be a 
szövegbe. „A novella szemvillanás és atmoszféra dolga”, mondja 
Németh László. Ottlik ennek a nagy jelentőségű felismerésnek
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a tudatában igyekszik olyan közeget létrehozni, amelynek szug- 
gesztív atmoszférájában egyidőben hatnak a közölt tények és a 
közöletlen, de felidézett tartalmak is. Az atmoszférát ezek a 
novellák nemcsak a kifejezett és a megtörtént által hívják életre, 
hanem a ki nem fejezett által is. „A kifejezés valami halott dolog”, 
olvassuk a Hűség című novellában. Ha bezárulna a novellák 
világa a ki nem fejezett tartalmak beáramlása előtt, ha lekere
kedne egy-egy történet, ha az elbeszélő nem azzal zárná a no
vellát, mint Ottlik teszi A Drugeth-legendában: „Semmi mást 
nem közölhetek róluk” , kétségtelenül bezsugorodna a novellák 
világa és telítettségéből veszítene a novellák atmoszférája, vala
mint Ottlik lemondana arról a lehetőségről, hogy a szemvillanás 
időben-térben körülhatárolt konkrétságába becsempéssze mind
azokat a dimenziókat, amelyek e kettős kötöttségen messze 
túlnőnek. A kilenc kinai egyik ilyen dimenziója annak a létérzés
nek az állandósulása, amely nyilvánvalóan meghaladja a nyár 
végi nap huszonnégy óráját. Ennek érzékeltetésére fordul a 
novella a formához, a többlet jelentéseknek a formával történő 
szuggerálásához. Ezért kell, hogy kitáruljon a novella világa, 
s ezért maradnak nyitva az ajtók A  kilenc kínai című novellá
ban.

Az az érzésünk, hogy Ottlik novelláinak ezek a kiragadott elbe
szélői eljárásai jelentőségükben meghaladják a kompozicionális 
kérdéskört s egy bizonyos formában Ottlik prózai világlátásának 
köreit súrolják, amelynek .„nyitja” , megnyugtató módon (mint 
a Drugeth-legenda titka az elbeszélő számára), még mindig 
nincs a kezünkben.
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AZ IRÓNIA PRÓZAI MINŐSÉGEI

(Esterházy „ironikusan uralt iróniája99)

„ A z irónia egyidőben mindenütt jelen 
van . . ( Kierkegaard)

Magyar regény soha még ennyi lehetőséget nem adott az olva
sásnak, a különböző olvasatoknak, a ki- és beleolvas ásnak, a 
fel- és bele-, az előre-hátra lapozásnak, mint Esterházy Péter 
Termelési-regénye. (Kissregény, Magvető, Bp., 1979.). A lehető
ségeket azzal szaporította, hogy több regényt írt, nem egyet, 
hogy a két regényt egymásba írta, hogy a kisregény formátumú 
Termelési-regény mellett új regényformát teremtett. A lábjegyzet 
mint regényforma a kisregényhez kapcsolt E. följegy zéseiből bon
takozik ki. A harmadik regényegység pedig — a valódi nagyre
gény forma — e két párhuzamos vagy egymásban futó regény
szöveg intertextuális viszonylatából alakul ki. A két regényből 
így lesz három, illetve egy. A Följegyzések — egyéb ábrák, rajzok 
mellett — ún. Spontán-cetliket is tartalmaznak: az egyik ilyen 
cetlin olvassuk: „a magyar regény nyelvi öröksége jórészt idegen 
századunk nagy regénykísérleteitől” . A Termelési-regény a 
legradikálisabb lépés az új magyar regényforma megteremtése 
és egy olyan regénynyelv létrehozásának irányába, amely már 
nem idegen századunk nagy regénykísérleteitől, s amelyre a 
magya,r próza további folyamatai biztos alapként, örökségként 
tekinthetnek vissza. Ahhoz, hogy egy regény ilyesfajta szerepet 
tölthessen be, mint a Termelési-regény, teljes mértékben át kellett 
értelmeznie azokat a viszonylatokat, amelyek egy regény létre
jöttét külső és belső vonatkozásban meghatározzák. Hogy Ester
házy kialakított magának mindenekelőtt az irodalommal (for
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mákkal, műfajokkal, közlésmódokkal, normákkal, hagyománnyal) 
szemben egy alapvetően új viszonyulást, azt kisprózái szövegei 
(Fancsikó és Pinta, 1976, Pápai vizeken ne kalózkodj, 1977) már 
felmutatták. Felmutatták továbbá azt is, hogy alakulóban van 
egy olyan új szemléletmód is, amely képes újjáértékelve végig
gondolni szubjektumnak és világnak, prózai közlésnek és való
ságnak, irodalomnak és történelemnek, regénynek és társadalom
nak bonyolult összefüggéseit. Ennek az eddigi írásokban lehe
tőségként rejlő adottságnak a realizálása a Termelési-regény: 
Esterházy töretlenül kihordott egy olyan új szemléletmódot, 
amely nélkül regénye nem lett volna képes újradefiniálni saját 
helyzetét, sem nem vált volna egy önismereti folyamat — tör
ténelmi-társadalmi szempontból is erőteljesen motivált — meggyő
ző, érett dokumentumává.

Hogyan sikerült Esterházynak egy rendkívül heterogén anyag
ban, a történelmi tényeket és ellentmondásokat, a jelenkori 
társadalom jelenségeit és ferdeségeit, a családtörténet dokumen
tumérvényű kataklizmáit, a személyes szféra megnyilvánulásait, 
mindennapi helyzeteit, eszmék és jelszavak hitelességét és álsá- 
gát megfigyelés alatt tartva, önmagát és magát a regényírást is 
szüntelenül ellenőrizve olyan egységet létrehoznia, melyben mind
ezek az elemek egymást támogató vagy egymással éppen ellen
tétben álló viszonyba kerülnek, de mindenféleképpen össze
függés teremtődik köztük? Melyik az az erőtér, amely a Terme- 
lési-regény szemléleti egységét biztosítja, melynek hatására — a 
hagyományos rendező elvek mellőzése ellenére — végül is szer
ves, motivált viszonyrendszer bontakozik ki a sokféle vonzásnak, 
jelenségszférák rétegezésének, értékellentétezések próbájának ki
tett regény elemek között? Ezekre a kérdésekre szeretnénk választ 
találni, mert meggyőződésünk, hogy az ilyen regénykonstrukci
óknál, melyek nem a befogott perspektívák leszűkítésével pró
bálkoznak, mint a mai prózai megnyilvánulások többsége, ha
nem éppen a perspektívák tágításával, az érintett valóságszférák 
szaporításával, ennek során azonban elvetik a hagyományos
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nagyepikai formák alapvető konstrukciós lehetőségeit, rendkívül 
fontossá válik az új formaszervező eljárások vizsgálata. A glo
bális strukturáló elvek jelentősége annál nagyobb, minél nagyobb 
a szemantikai távolság a regény világot létrehozó nyelvi, formai, 
szemléleti elemek között. Szem előtt tartva azt, hogy a Terme
lési-regény „igazságok és falsságok”, korok és korszakok, nézetek 
és társadalmi megnyilvánulások, esztétikai normák és eszmék 
szüntelen konfrontálását végzi, nem véletlen, hogy érdeklődé
sünk azon minőségek felé fordul, amelyek — az összefüggések 
elvontabb szintjén — biztosítják a regény esztétikai-poétikai- 
szemantikai koherenciáját. Említettük már, hogy Esterházy a 
regényformát regényformák viszonyba állításával teremti meg. 
Ez a sajátos helyzet a regény szemantikai vonatkozásait is jellem
zi: a szövegvilág jelentése nem csupán jelek jelentéstartományai
ból bontakozik ki, hanem a jelek egymás közötti viszonyát meg
határozó rendszerből. Ez a rendszer pedig az eddigieknél jóval 
összetettebb, bonyolultabb modellt hoz létre.

A kijelölt mederben vizsgálódva, úgy tűnik, a Termelési-regény 
központi fontosságú strukturáló elve az irónia. Az irónia klasszi
kus fogalmának ismérvei a közvetettség, az áttételesség, a járu
lékos jelentés, a nyelvi ellentétezés, a jelentő/jelentett taszító 
feszültsége, a szintváltás, a többsíkúság, az egyszerre bekö
vetkező érték- és szemléletváltás. Kísérletek történtek már ennek 
az eredetileg retorika-stilisztikai alakzatnak mint strukturális 
elvnek (Cleanth Brooks), mint közlésmódnak, eszköznek, mód
szernek (klasszikus retorika), mint magatartásnak (Kierkegaard) 
mint értékszerkezetnek (Veres A.), miAt szemantikai jelenségnek 
(D. Stojanovic) értelmezésére. Kétségtelenül olyan jelenséggel 
állunk szemben, amelynek talán csak retorikai vonatkozásai 
tisztázottak, amelynek felhasználási köre azonban — különösen 
az újabb irodalomban — szüntelenül tágul. M ár Lukács rámu
tatott regény elméletében arra a rendkívül fontos szerepre, amelyet 
az irónia a modern kor „adekvát” műfajában, a regényben be
tölt. A regény és az irónia összefüggéseinek felderítéséhez fel
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tétlenül fontos lenne ismernünk és számbavennünk az irónia 
prózai minőségeit, melyek közül az iróniának mint szemantikai 
tényezőnek, továbbá az iróniának mint strukturális elvnek és 
mint reflexiós elemnek, illetve mint átfogó szemléleti elvnek a 
működését kellene megvizsgálnunk.

A problémát a legközvetlenebbül veti fel a Termelési-regény, 
amelyben az irónia kilép a nyelvi szintből, a „grammatikai tér
ből” . Amellett, hogy maximálisan kiaknázza a nyelvi eszkö
zökben rejlő irónia-lehetőségeket (sőt új lehetőségek sorát teremti 
meg a nyelvben), az irónia hatásterületét kiterjeszti a mű minden 
szintjére. A regényben az irónia termékeny, mozgásban levő, 
minden szinten ható struktúraelvvé lép elő: az irónia szintváltásai 
kiterjednek a regény nyelvi-, formai és értékszférájára is. Ebből 
következik az a sajátos irónia-szinteződés, amely a nyelvi szint
ből eredő iróniát előbb struktúraelvként működteti, majd végül 
szemléleti elvvé tágítja. Az irónia-szinteződés egyébként a kö
vetkező viszonylatokban tűnik megragadhatónak:

1. elbeszélő/elbeszélt anyag
2. elbeszélő/irodalmi forma
3. elbeszélő/irodalmi nyelv
4. elbeszélő/elbeszélő
4. elbeszélő/műegész
6. elbeszélő/irónia

Mielőtt közelebbről megvizsgálnánk a fenti összefüggéseket, egy 
megjegyzést kell még tennünk. Az irónia mindenkori megjelenése 
a beszédben, irodalmi szövegben magával hozott egy meglehe
tősen határozott distanciálást is. A beszélő, a tagadva állító, 
vagy állítva tagadó élesen elkülönült a beszéd „ironizált” tár
gyától. Ha nem is tagadta egyértelműen állítását, mindenképpen 
felfüggesztette, megkérdőjelezte azt. Prózapoétikai szempontból 
ez a külső nézőpontúságnak felelt meg, az elbeszélt tárggyal 
szembeni kritikai attitűdnek. A Termelési-regény — egy sor más
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mozzanatából következően is — nem sorolható be egyértelműen 
ebbe a regénytípusba. Irónia-kezelésének egyik jellemző vonása 
a távolságtartás és az azonosulás közötti ingázás. Northrop Frye 
az irónia közvetettségéről beszélve „elnyomott szerzői állás
pontot” , valamint a szerzői állásponttal kapcsolatos bizony
talanságot emleget. Esterházy regényének egyik bravúros meg
oldása a különböző elbeszélői hangok cserélgetése. Ennek kö
vetkeztében felmerülhet ugyan helyenként a „bizonytalanság” , 
kinek a hangját halljuk, a mesterét, a mester életét lejegyző 
Eckermannét vagy Esterházyét, de ez a regényben nem hat ki a 
szerzői álláspont elhomályosít ás ára. Ügy tűnik, az elbeszélők 
váltogatása a regény perspektíva-tágításának eszköze, amellyel 
az irónia hagyományos kívülállását a regény tudatosan felvált
hatja a belülről való ábrázolással. A külső és belső nézőpont
cserék nem hatnak ki továbbá az ironikus szemlélet tompulására 
sem: az iróniát az elbeszélő önmagára is feltétel nélkül érvényesnek 
tartja.

1. ELBESZÉLŐ/ELBESZÉLT ANYAG. Említést tettünk már 
arról, hogy a Termelési-regény sokrétű, széles epikai anyagot dol
goz föl. Motívumokra, tematikus elemekre bontva a regényt 
nagyjából a következő vonulatokat tapinthatjuk ki: történelmi 
szféra (tények, fordulatok, a velük kapcsolatos tévedések, ráfo- 
gások, változó értelmezések), társadalmi szféra (a jelenkori 
társadalom jelenségei, közélet, bürokratizálódás, elidegenedés, 
korrumpálódás, vezető apparátus, manipuláció, hierarchia) 
ideológiai szféra (múlt-jelen téveszméi, morális értékei — érték- 
vesztései, politikai frázisai, látszatigazságok, ferdítések), intim
szféra (családtörténet, gyermekkor, magánélet). Ezek az általunk 
elkülönített vonulatok szerves összefonódottságban jelennek meg 
a regényben. (Ez az összefonódottság csak akkor kérdő jelezhető 
meg, ha a Termelési-regényt külön tárgyaljuk E. följegy zéseitől, 
mivel az előbbi a munkahely, a számítástechnikai intézetbeli 
viszonyokat, míg az utóbbi a „mester” magánéletének mozzanatait 
helyezi előtérbe.) A történelmi szféra ironikus megközelítésének
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egyik legfrappánsabb megnyilvánulása az a szembeállítás, mely
nek során a regény egymásba montázsolja Tisza Kálmán és 
Rákosi Mátyás eszméit, beszédeit (78—86). Hasonló — ironikus 
cikázásokra módot adó — párhuzam a Mikszáth — mester dialógus 
és találkozás. Az irónia forrása itt a dokumentumértékű szövegek 
egymás mellé állítása: a nyelvi síkváltások, stílusbeli átkapcso
lások egyben szemléletbeli párhuzamosságok kifejezői. Törté
nelemnek és családtörténetnek egymást fedő kataklizmái bonta
koznak ki a kitelepítés, a „kissé vehemens szocializmus” korsza
kának, a kenyérért várakozók sorának, a kényszermunkák („a 
kor viharossága”), koholt perek, kuláküldözések [„A kulák épp 
nem volt otthon, mert börtönben volt. («A voltok száma meg
nyugtató. A stílus szikrázik, a történelem halad. S a történelemi 
Tetszetős.)] idejének megidézéséből. Az apa történetét megsza
kítva szólal meg a „mester” : „Faterkám, majd belőled is motí
vumot csinálok.” Az irónia tehát nemcsak a történelem mély
pontjait érinti, hanem azt a szférát sem kíméli, amelyhez az 
elbeszélő rezignáltan viszonyul.

A regény fáradhatatlan energiával veszi számba a politikai szál
lóigéket, frázisokat, a közelmúlt s a jelen vezéreszméit: ebben a 
motívumkörben „elvtárs elvtárson nem maradt” (57). A szö
vegbe gyűjtött jelszavak, bemásolt politikai, parlamenti beszéd
részek minden különösebb transzformáció nélkül fejtik ki az 
ironikus hatást. Az elbeszélő és az elbeszélt tárgy közötti távolság 
mellé itt felzárkózik a parola, a frázis és a társadalmi valóság 
közötti távolság, meg nem felelés, s ebből szervesen nő ki a jel
szó iróniatartalma. Morális értéknek, fejlődést szolgáló eszmének 
kiürülési folyamatát éri tetten itt a regény, s e tettenéréshez 
elég a parolát, frázist beemelni egy olyan szövegtérbe, amelyben 
észrevétlen nyelvi, szerkezeti ellenpontozással nyilvánvalóvá 
válik az értékvesztés ténye. Ezzel a módszerrel bontja le a regény 
a történeti igazságokat, melyek a szemléletváltás során történeti 
félremagyarázásoknak bizonyulnak, a társadalmi eszményeket, 
melyekről kiderül, hogy közvetlen formában szolgálták a represz-
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sziót, a társadalmi elvárásokat (pl. az irodalmárokkal szemben), 
amelyekről kiderül, hogy egy jól működő cenzúra — szisztéma 
megnyilvánulásai. Mivel az irónia szervezőelvként funkcionál, 
módjában áll a szerkezettel, a szövegkörnyezettel hozni létre az 
iróniát.

Az iróniáról mint értékszerkezetről értekező Veres András (Magy. 
Fii. Szemle., 76.4.sz. 633—650) az irónia viszonyításterével kap
csolatban két lehetőséget emel ki: 1. az irónia belül marad a 
manifeszt szövegen, 2. az irónia viszonyítástere kívül esik a 
szövegen. Meglátásunk szerint a Termelési-regény mindkét lehe
tőséggel él. Amikor a regény olyan eszmetörténeti, ideológiai, 
politikai, történelmi, társadalmi tényanyagot épít be a regény
szövegbe, amely egyébként az irodalom külső jelentés tényezőinek, 
külső kontextusának sorában helyezkedik el, lényegében iró
niájának hatóterületét tolja a szövegen kívülre. Mivel azonban 
ezeket a külső tényezőket a szövegvilág tartozékává teszi, meg
teremti a lehetőséget arra, hogy az egyébként rögzített jelentéssel 
bíró tényeket módosíthassa, lebonthassa, jelentésüket ironikusan 
deformálhassa. Kierkegaard gondolata ötlik fel bennük: „az 
adott valóságot magával az adott valósággal semmisíti meg” . 
Hogy ezt minél tökéletesebb formában megvalósíthassa, a regény 
dokumentumérvényű tényeket halmoz fel, melyeknek hitelessége 
éppúgy ellenőrizhető, mint tökéletes belső ellentmondásossága. 
A dokumentum értékű elemek jelentősége azokon a pontokon 
növekszik meg különösképpen, ahol a regény a történelmi szféra 
és az intimszféra, a történelmi események és a családtörténet 
érintkezési pontjait fedi fel (203—217).

A két regény írása sajátos lehetőséget biztosít Esterházy számára 
a párhuzamba állításból következő irónia kibontására. A Ter
melési-regény 127. oldalán olvassuk: „Hangunkat öblösítjük. A 
mi korunk a fény s világosság kora. A mai magyar vezető a jövő 
magaslatáról nézhet a mába: mindenütt látja az új nagyszerűsé
gét, legyőzhetetlen erejét. Mennyivel szenvedélyesebben kell
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hát harcba szállnia minden idejétmúlttal ezért a megtervelt 
jövőért. Mennyivel szenvedélyesebben kell ostromolni a gátakat, 
melyek a történelem sodrát fékezni szeretnék.” E. följegyzései 
65. jegyzetében ez áll: „A mai magyar író a jövő magaslatról 
nézhet a mába: mindenütt látja az új nagyszerűségét, legyőzhe
tetlen erejét. Mennyivel szenvedélyesebben kell hát harcba 
szállnia minden idejétmúlttal ezért a megtervelt jövőért” (441). 
A két szegmentum grammatikai eltérése mindössze a vezető 
és az író szavak fölcserélésében áll. Az alanyok fölcserélése által 
azonban közvetettségtől és áttételességtől mentesen rajzolódnak 
ki látszatigazságok és társadalmilag támogatott ferdítések, vala
mint az olyan viszonyok körvonalai, amelyek között az író csak 
politikusként képzelhető el. Szövegszerűen a regény, hangsúlyoz
zuk, csak két grammatikai alanyt cserélt fel és megismételt né
hány mondatot. A mester — Mikszáth párhuzam apropójából írja 
Esterházy: „Sóvárogva emlékezünk azokra az időkre, amikor a 
politika és az irodalom egy ugyanazon tűzben sült, azonegy 
tűznél. (. . .) Ami súly volt egykor, ma teher.” (63)

2 ELBESZÉLŐ/IRODALMI FORMA. Esterházy regénye 
ebben a vonatkozásban rendkívül széles medret ásott, melyben 
kísérletet tett hagyományos regényformának és új regényformá
nak, irodalmi normáknak — múltbelieknek és maiaknak —, 
konvencióknak, az irodalommal szembeni elvárásoknak, az előírt 
írói szerepnek, cenzúrának és a közérthetőség (313) követelmé
nyének stb. ironikus átértelmezésére. Az irodalmi problematika 
valójában éppúgy tárgya ennek a regénynek, mint a társadalmi 
vagy a történelmi. Sajátos módon azonban Esterházy nemcsak 
a hagyományos közlésformákat, elbeszélői módozatokat függeszti 
fel, kérdőjelezi meg, hanem saját gyakorlatát is, az új regény- 
technikát is. Azzal, hogy a lábjegyzetet regényformává tette, 
hogy saját ötletét így nevezi: „ez az egész hóbelevanc mint 
műfaj . . .” (167), a mester „halk totalitás-igényét” (203) emlegeti, 
a hagyománnyal szembeni radikális viszonyát a választott, 
megteremtett regényformával szemben is érvényesíti. Az ered
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ményt így minősíti: „Irodalom lett s minő. Szívszorító, magyar, 
komoly sors.” (258) Felesleges külön hangsúlyoznunk, hogy 
ebben az (ön)ironikus gesztusban benne foglaltatik egy értelmét 
vesztett, idejétmúlt irodalomeszmény bírálata is. Azt az irodalom
eszményt teszi ironikus destrukció tárgyává a regény, amely 
annak ellenére, hogy a múltban is már anakronizmusként hatott, 
kevés módosítással mindmáig érvényben van. Bizonyítékul szol
gálhatnak erre a regénybe másolt szerkesztői levelek (272—277), 
a rádiófelvételezés közben folytatott beszélgetés (217—222) stb. 
Itt hangzik el: „Tudja, savanyú falat kenyér, ha az embert arra 
fogadják fel, hogy a világ diszharmóniáját harmóniává alakítsa 
át.” (222) Ez az a „falat kenyér”, amelyet Esterházy nem kíván 
elfogadni: ez a felismerés csapódik le a regényformában is, ez 
teszi problematikussá számára a hagyományos regény összefo
gottságát, az vezeti el a belátásig, hogy a folyamatosságon és 
linearitáson alapuló regényforma érvényét vesztette. Maga is 
kételkedik abban, hogy az általa választott út az egyedül megfelelő 
út-e, hogy a létrehozott forma forma-e: „Amit elmondtam, 
számomra gyakorlat. (Ügy értve: nem elmélet, és: úgy értve: 
lesz.) (Mindez nyilván nem «forma», úgy értve, hogy ha van 
«és tartalom».)” (430) Számunkra nem ezzel a közléssel, hanem a 
tényleges formateremtői gyakorlattal vált egyértelművé az, hogy 
Esterházy számára megszűnt a tartalom/forma dichotómia prob
lémája, hogy olyan anyagot tárt föl, amely képes volt önmagából 
egy határozott, radikálisan új kontúrú regényformát kinövesz
teni. Ez a forma tud „értékelőleg viszonyulni (az őt létrehozó) 
tartalomhoz”, vállalhatja „a megismerési és etikai értékek egye
sítését és megszervezését”, amelyről M. Bathyin beszél. Ironiku
san kérdez rá erre a problémára a mester: „Vajon önök épp 
annyira a tartalom rabjai-e, mint jómagam, megbízható entellek- 
tüel, vagy szívesen mártóznak a forma, a stílus kétséges habjai
ban???” (332).

Esterházy formakoncepciója talán nem válhatott volna ilyen 
szilárddá, ha nem igyekszik újragondolni hagyományos és mo
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dern formának, mai irodalomnak és irodalmi hagyománynak a 
kérdéseit. Hogy ilyen irányban is elmélyült a problémákba, azt 
nemcsak az „alkotó módon” felhasznált irodalmi parafrázisok, 
szövegátvételek, utalások, ollózások bizonyítják, hanem hagyo- 
mány-átértékelő gesztusai is. A „maró anekdota mesterének” 
(323), Mikszáthnak a megidézése nemcsak ironikus tartalmakkal 
telítődik, hanem egy különös kötődés lehetőségét is felvillantja. 
Esterházy ugyanis bravúrosan használja fel regényírása során 
éppen az anekdotával rokonítható „egyszerű formákat” ; olyan 
szövegrészek ezek, melyeket éles, szellemes, néha szatirikus, 
másutt humoros poén zár le. Esterházy természetesen új funk
cióval látja el ezt a közlésformát, egy összetett szerkezetbe illeszti 
be, de lényegében tovább viszi az irodalomtörténetben Mik
száth nevéhez kötött elbeszélő formát: „Őt másolva tovább 
folytatni nem lehet, de lehet és kell alkotóan tanulni tőle, nemcsak 
a mesterség műhelytitkait, hanem írói magatartást is.” (328)

Említettük már, hogy a regény ironikus-kritikai attitűdöt alakít 
ki a mai regénytechnikák, regény elméletek és saját módszerével 
szemben is: a 289. oldalon a regény-idő viszonyról a zacskóból 
kicsorgó tej kapcsán értekezik, a modern szerkezetről megjegyzi: 
„Nyitott mű lesz, kíméletlenül.” A papucs szó többszöri elő
fordulása kapcsán jelzi: „Jujj! Utólag átvizsgálva, javítva és 
szégyenkezve a szöveget veszem észre, hogy a «papucs» itt 
már többedszer! De hisz akkor ez motívum! De hisz akkor ez 
művészet. Még ilyet! Pediglen nem akartam.” (339) A kritika 
számára felfedezésszámba menő írói síkváltásokról olvassuk: 
„Látja, barátom, úgy cseréljük az írói síkokat, mint más az alsó
gatyáját. Ez egyben magyarázat.” (289)

3. ELBESZÉLŐ/IRODALMI NYELV. A strukturáló elvvé 
táguló irónia eredeti formájában nyelvi jelenség. Talán nem 
túlzunk, ha e szervező elvvé, sőt szemléleti magatartássá transzpo
nálódó jelenség kiindulópontját a regénynek a nyelvhez való 
viszonyában jelöljük meg. A regény mindenekelőtt a nyelv szint
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jén végezte el ironikus robbantásait, a nyelv lehetőségeit cso
portosította úgy át, hogy bennük megsokszorozódhassanak a 
többlet jelentések, hogy e jelentések értékellentétek hordozóivá 
válhassanak. A regény tehát a nyelvi iróniát választja alapeszkö
zül, de ezt továbbépítve lényegében — éppúgy mint a formával 
szemben — a nyelvvel szemben is kialakít egy ironikus magatar
tást. Az elbeszélő nem hajlandó belenyugodni a lexémák rögzí
tett és elterjedt, tehát a stagnálás jeleit mutató jelentésébe. 
Mindenekelőtt megbontja a lexémák jelentésstabilizációjának fo
lyamatát, aktualizál elfeledett jelentésaspektusokat, felújít ke
vésbé ismert jelentéseket, új szemantikai hatásokat von ki a 
szavakból. Ezt a szemantikai akciót kiterjeszti a legkülönbözőbb 
nyelvi rétegekre, csoportnyelvekre, irodalmi és köznyelvre, beszélt 
és írott nyelvi stílusokra. A nyelvi elemekkel szembeni viszonyát 
minden esetben az ironikus szemasziologizálás határozza meg. 
Ilyen formában közelít szavakhoz és mondatformákhoz, stiliszti
kai-retorikai alakzatokhoz és helyesíráshoz is. A Termelési-re- 
gény nyelvkezelését ennek folytán egy sajátos szemantikai iró
nia, a mondatformákat átrendező mondattani irónia, s egy külön 
helyesírást önmagának kieszközlő ortográfiai irónia jellemzi.

Az elbeszélőnek a nyelvhez való viszonyulása „a szavak álságá”- 
nak nevezett felismerésből bontakozik ki. Zavarja, irritálja, 
fékezi a konvencionális nyelvi formák uralma. Pontosan érzi, 
hogy ezek a kötöttségek mindig sokkal általánosabb kötöttsé
geknek, merevségeknek lecsapódásai. „— Örülhetne az, aki 
„öreganyámnak” szólítana, mindazonáltal sem a viselkedés, sem a 
nyelvtan szabályait nem szegném meg, de ez csak bizonyos merev
ség árán sikerülne,” (46) — olvassuk a Termelési-regény egyik 
központi jelentőségű fejezetében, melynek Weörest parafrazáló 
refrénje: „Ha én főjiök lennék” . Az elbeszélő tehát kockáztat, 
szabálysértésekre kényszerül: a gondolkodás, írás, beszéd „illem- 
szabályait” kezdi ki, mert úgy érzi, a nyelvi klisék, sablonok, 
közhelyek, kiürült szóképek és alakzatok dehumanizált, elérték
telenedett tartalmak, viszonyok leképezői. Ebből nő ki a felis-
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mérés: „a meggyötört nyelv” mindennél frappánsabban „beszél 
önmagáért” .

A termelési-regény jellemző mondattal indul: „Nem találunk 
szavakat” (7): a hangütésben máris szembefordul elbeszélő 
és nyelv, elbeszélő és regény, elbeszélő és világ. A mon
dathoz fűzött jegyzetben ez áll: „Szavakat vezet világtalan.” 
(133) Az első mondat többértelmű frázis, a második közmondás- 
parafrázis. Az irónia-mechanizmus már ezen a szinten több
irányú hatást fejt ki. A regény parafrazált vagy eredeti formában 
vesz át más helyeken is közmondásokat, szállóigéket, melyeket
— a rendszerint az ellentétes irányultságú — szövegkörnyezet 
módosít szemantikailag. A nyelvi bázis tágul tovább a már emle
getett politikai frázisok, a publicisztikai nyelv sztereotip fordu
latainak, falfeliratoknak (164), a pesti argónak, a gyermeknyelvnek 
a felhasználásával. A mai beszélt nyelv szókészlete, beszédmo
dora, nyelvi fordulatai, zsargonja valójában szépirodalmi stí
lusként funkcionál itt, s a regény ilyen szempontból is messzeme
nően módosítja az irodalmi stílusról alkotott elképzeléseket. A 
regényben zseniális érzékkel kapcsolódnak össze az egymástól 
távol eső stílusrétegek, nyelvi normák. Erre a szembesítésre az 
irodalmi szövegátvételek, Gárdonyi, Mikszáth nyelvének archai
kus mondatépítkezése, szókészlete és az ötvenes évek politikai 
nyelve, traktoros költészete, termelési-regényei, a mai politikai 
zsargon kínál fel lehetőséget. A stílusbeli, nyelvi, fogalmi kon
trasztolásból, a különböző korok autentikus beszédmodorának 
szembeállításából a nyelvi iróniának egyedülálló változatai 
jönnek létre. A nagy hatású nyelvteremtő megoldások sora azon
ban ezzel még mindig nem merült k i: az elbeszélő összevonások
kal, egybeírással („amolyan szabadidőértelmesfelhasználása- moz
dulat volt” , 169) változtat a szavak „felületén” és jelentésén; 
elhallgatásokkal, inverziókkal, mondatrend-zökkentésekkel löki 
szét a konvencionális mondatformát, s hoz létre újat; hangelíziók- 
kal, fonetikus írásmóddal, kisbetű-nagybetű felcserélésével nyúl 
merészen a tabuszerűen őrzött helyesírási-fonetikai szabályokhoz;
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idegen szavak, tájszavak, köznyelvi kifejezések fonetikus formája 
minden esetben egy sor konnotált jelentéssel toldja meg az alapje
lentést. Nem maradnak rejtve továbbá a szinoníma-sorokár nyalati 
stilisztikai különbségei sem, mint ahogy az azonos alakú szavak 
jelentés változatai sem [„A gépekre emlékszem! Tudja, ilyen 
nagy áttételek voltak. (Lehetséges, hogy az ő vonzódása az «átté- 
telekhez» innen eredeztethető, ebből az egybizonyos cséplő
gépből?!”] (209) Véletlenül összecsendült, egymás mellé került 
szavak (hét — HÉV, terraszos térrész, itt él — ítél) adnak al
kalmat új összefüggések, felfedésére, szójátékok, nyelvi ötletek 
kipattanására. („Táomaodouounk!” . . . Mintha 33-on menne 
45 helyett.”) (147). A regény nyelvi közegét a jelentésszférák 
közötti állandó villódzások, a bevett formák alóli kibúvások, a 
nyelvi ellentétezésekből kirobbanó érték- és szemléletellentéte- 
zések tartják nem lazuló feszültségben. Az elbeszélő — a jegyzet
író E. — közli: „A mester állítása bonyolult állítás volt, nem 
lehetett tudni: támad vagy támaszt. (A mesternek sok van ilyen; 
mert egyiket se! ez a megoldás! mert egyiket se.)” (282) A regény 
itt is elébe fut az értelmezésnek: tálcán kínálja a megoldást — 
az irónia többértelműségének tálcáján.

4. ELBESZÉLŐ/ELBESZÉLŐ. Felmerülhet a kérdés, nincs-e 
ellentmondás abban, hogy a regény egyik irónia-szintjeként 
vetjük fel az elbeszélőnek az elbeszélőhöz való ironizált viszo
nyát. Vagy hogy egyáltalán vonatkozási relációba állítjuk az 
elbeszélőkor. A kérdés tisztázásához az egyik kulcsot maga az 
elbeszélő adja meg, amikor megsokszorozza önmagát és elbeszé
lőként hol a mestert, hol a jegyzetkészítő társat, E.-t, hol magát 
Esterházy Pétert nevezi meg. Alteregók, szerepváltások? Ügy 
látjuk, inkább nézőpont-szaporítások. A regény — tekintve, 
hogy önmaga is tárgya a regénynek — erről megjegyzi: „(Jelzem: 
mennyi áttétel. Egy esemény, egy megfigyelő, elmondó, tovább
mondó, lejegyző, elgondoló, elolvasó. Lehet itt mindent mondani:
1. Sok bába közt elvész a gyerek. 2. Micsoda letisztulás. Ahogy 
elmarad sorra a sallang, hogy csak a legbelső tartalom csillogjon!
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Mint a gyémánt. Vagy ne is csillogjon. Mint egy cseresznyemag.” 
(141) Emlékeztetnénk egy korábbi idézetre, melyben már elő
fordult az áttétel szó — egy cséplőgép ürügyén.

Az elbeszélő problematikájával kapcsolatban nem kerülheti el a 
figyelmünket az sem, hogy a Termelési-regény nemcsak önmagát, 
saját genézisét, a regényírást mint olyat, hanem valójában elbe
szélőjét, elbeszélőit is elbeszéltként, tárgyként kezeli. Választott 
megoldásával azonban tulajdonképpen regényhősöket is kreál. 
„Grandiózus vállalkozásom — melynek nagysága épp a mesterről 
visszaverődő fénynyaláb — kissé megkergített: magamról írok: 
a mester édesanyja hozzámlépett, és azt mondta: «Péter». Inkább 
így szólít, mint Johannak.” (338) Kinek a hangja ez? Johanné? 
Péteré? Eldöntetlen, talán nem is lényeges. A lényeges az, 
hogy a regény elbeszélője a tárggyal szembeni iróniáját 
önmagával szemben sem függeszti fel: öniróniává oldja. Ester
házy saját zseniális ötletét is megkontrázza: mesternek nevezi, 
nevezteti magát, E.-t követőjévé teszi, aki pedig szerénykedve- 
öntetszelegve élvezi szerepét: „Főmentségem: ő. Őt szolgálom 
teljes szeretetemmel és ami van, eszemmel. Én tisztában vagyok 
az értékeimmel, mely a szorgalom és végességemmel, mely vég
telen” . (139) A jegyezgető E.-nek köszönve válik Esterházy 
Péter is regényhőssé. A mester szó egyébként a regény záró
fejezetében még egy jelentést vesz fel, midőn egy Biblia-parafrá- 
zis kontextusában merül fel.

5. ELBESZÉLŐ/MŰEGÉSZ. Az eddigiekben vázolt viszonyla
tokkal azt szerettük volna megmutatni, hogy minősül át struk
túraelvvé az irónia a Termelési-regényben. Ebből a folyamatból 
szervesen következik az a stádium, melyben már a struktúraelv 
sem tűnik kielégítőnek, s melyben már tiszta reflexív elemként, 
általános szemléleti elvként működik az irónia. Ebben a stá
diumban látjuk megragadhatónak az elbeszélőnek a műegészhez 
való viszonyulását. A műegész a konkrét rétegekből, elbeszélt 
tárgyakból, formából, szemléleti elemekből, értékekből, nyelvi
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eszközökből létrejövő egység. A regény elbeszélője ezen a viszonyu
lásszinten is következetesen építi tovább világát: a műegészhez 
való viszony is beleírja magát a regénybe. Ezt a viszonyt — a 
közvetlenség és áttételesség közötti cikázásokhoz hasonlóan — 
egyként jellemzi az azonosulás és a tagadás, az elfogadás és az 
elutasítás. Maga a regényvilág olyképpen van felépítve, hogy 
immanensen tartalmazza mindkét viszonyulásmód lehetőségét. 
(„Barátom, ne feledje: a kínált bonyodalmakért, megfejtési 
nehézségekért, főként én, olykor pimasz fiatalságommal máskor 
felszínes bölcselmeimmel s könnyed világképemmel kárpótlom 
az olvasót” ) (139). Ezen a szinten az irónia egyes eddig még 
kellőképpen meg nem világított minőségei is felsejlenek. A ne- 
gációt, a teljes tagadást észrevételünk szerint a viszonylagosság, 
a relativizálás váltja fel ebben az ironikus szemléletmódban. Az 
ellentmondások regisztrálásával, a társadalmi-történelmi-eszté- 
tikai téveszmék felmutatásával, az értékvesztés folyamatának 
megragadásával a regény erőteljesen hangsúlyozza a kritikai 
attitűd fontosságát, s ugyanakkor a saját látásmód, az egyéni 
megközelítésmód szükségességét, autonomitását. Beda Allemann 
gondolatát idézzük: „Alapjában véve értelmetlen azt mondani, 
hogy az irónia rejteget valamit, s még értelmetlenebb azt mondani, 
hogy az irónia megsemmisíti az ironizáltat. Minden esetre rela- 
tivizálja azt, mint ahogyan az irónia manőverezési területén 
minden viszonylagosságként jelenik meg, s az elemek között 
mozgékony kapcsolat jön létre.”

6. ELBESZÉLŐ/IRÓNIA. Kierkegaard az ironikus magatar
tást az átmeneti korszakok jellegzetes magatartásának tartja. 
„Tudja, barátom, filozófiailag az a helyzet, hogy kilőtték előlünk, 
kérem, a romantikus magatartás lehetőségeit.” (146) Úgy tűnik, 
egyedül az ironikus magatartás kialakulásának vannak meg ma a 
feltételei. A korral, átmenetiségével („a nehézségekkel, melyek 
átmenetiek”) maga Esterházy is tisztában van: „A múlt nem tud 
meghalni, a jövő nem tud megszületni.” (71) „Sivár, átmeneti 
kor írója voltál.” (308) Az irónia — ebben a korban, jelen pilla
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natban — a világhoz, erkölcshöz, művészethez való nem egyedül 
lehetséges viszonyulás, de kétségtelenül egyike a legkreatívabbak
nak. Az ironikus magatartás azonban rendkívüli tudatosságot, 
fegyelmezettséget és következetességet követel meg. Ez a tuda
tosság teszi csak lehetővé, hogy az irónia önmagát is láthassa, 
magát is megismerhesse, önmagát is az elfogadás-elutasítás 
dimenziójában reflektálja. A Termelési-regény elbeszélője az iróniát 
is iróniával közelíti meg. Kierkegaard pontos megnevezést talált 
erre a magatartásra: „Az irónia ezért nem korlátozódik csupán 
a költemény egy pontjára, hanem jelen van annak teljes egészé
ben, úgy, hogy a költeményben látható irónia ismét csak ironi
kusan uralt” (Az irónia mint uralt momentum. A z  irónia igaz
sága. S. K. írásaiból, 1969. 113.)

A Termelési-regény minden mozzanatával az iróniának olyan 
jelenlétét és szinteződését segíti elő, amely lényegében „ ironi
kusan uralt”.

80



LÉTÉLMÉNY ÉS REGÉNYFORMA

(A z új jugoszláviai magyar regény 
formaproblémái )

Az az észrevétel, hogy a próza hátrányosabb helyzetben van a 
költészettel szemben, a jugoszláviai magyar irodalom viszonyla
tában nem hat felfedezésként. Érvényes továbbá az elmúlt 
évtizedekre épp úgy, mint a jelenkor irodalmi szituációjára. Ha a 
próza fogalmát a regényével cseréljük fel, ez a hátrányos helyzet 
még szembetűnőbbé válik. De nemcsak a hagyományosan nagy 
lélegzetűnek mondott regényforma szorult az irodalom perem
vidékére, hanem a kisprózái formák terén is lényegében pangás 
és stagnálás érezhető. Nincs módunkban ennek sem pszicho- 
szociális, sem esztétikai-ideológiai vetületét alaposabban sze
mügyre venni, bár kétségtelenül fontos lenne egy ilyen irányú 
vizsgálódás is.

Jelen pillanatban elsősorban azok a próbálkozások foglalkoztatnak 
bennünket, amelyek által az újabb jugoszláviai magyar pró
zának a költészettel szembeni tempóvesztése bizonyos mértékben 
csökkent. Vizsgálódásunk néhány olyan szövegre terjed ki, 
amelyekből — explicit és implicit mozzanatok révén — kibont
ható, megrajzolható azoknak a tendenciáknak a térképe, amelyek
nek vonalán prózánk immár nemcsak a költészettel szembeni 
lépésvesztését korrigálhatná, hanem jelenünkkel, mai valósá
gunkkal, s a belőle kinövő problémákkal, létezésünk komplex 
kérdéseivel szembeni magatartását is megváltoztathatná. Ha 
ilyen oldalról közelítünk újabb prózai termésünk átlagához, 
szinte csak hiányérzeteinkről számolhatunk be. Beláthatatlan rés 
tátong a valóban időszerű emberi, társadalmi, pszicho-szociális, 
szenzibilitásunkat és intellektusunkat mélyen érintő problema
tika és prózánk világa, világlátása, világláttatása között: inadek-
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vátnak érezzük a prózának saját realitásalapjához való viszo
nyulását. Esztétikai-poétikai szempontból szemlélve prózánkat 
pedig az inadekvátságnak egy sor újabb megnyilvánulási formá
jával szembesülünk. A prózai művek nagy többsége számára 
nincsenek formaproblémák: ez a problémamentesség a legköz
vetlenebbül függ össze a valóságlátás terén észlelhető beszű
küléssel, igénytelenséggel, elzárkózással, a lényeges kérdések fel 
nem ismerésével. Igénytelenség tükröződik a konvencionális 
elbeszélésmódok, közlésformák, nyelvi-szerkezeti megoldások 
alkalmazásában, s ha netán itt-ott ráéreznének elbeszélőink a 
zavartalanul folyó történetmesélés, lekerekítés anakronizmusára 
s betévednek az oldottabb, kötetlenebb, látszólag modernebb 
elbeszélőtechnika vizére, még egyenetlenebb lesz az összkép: 
az elbeszélés formai újításai megrekednek a technika szintjén, 
az alkalmazott módszer szintjén, a forma nem válik művészi 
jelentés hordozójává, nem válhat, mert az anyag, amelyben meg
valósul, önmaga sem képes komplex jelentések kihordására.

Ilyen szituációban nem véletlen, ha sajátos izgalmat vált ki az 
olyan szövegek megjelenése, amelyekben egy új szellemi érzé
kenység rezdülései észlelhetők, amelyekben kihordottnak érzünk 
valamiféle sajátos látásmódot, víziót, amelyekben a forma vagy 
éppen a formátlanság domináns jelentéshordozó elemmé válik. 
A formával (s nem a technikával!) való küzdelem a legközvetle
nebbül függ össze egy sor rendkívül fontos szemléleti mozzanattal: 
ahhoz, hogy a próza, felismerhesse az elbeszélői közlés 
problematikussá válását, a meglévő narrációs módozatok 
elégtelenségét s hogy ezekkel konfrontálódhassék, mindenekelőtt 
egy sor valóságmozzanattal kell konfrontálódnia s ebből a szem
bekerülésből kell hogy kinőjjön az a szellemi magatartás, amely 
az emlegetett új vízió, új szemléletmód éltető talaja lesz. Mind
addig, amíg az elbeszélő kibúvik a szembenézés kényszere alól, 
és nem jut el bizonyos alapvető szemléleti transzformációkig, 
képtelen lesz új igényeket támasztani a formával szemben.
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A hagyományos regényforma problematikusságát legerőteljeseb
ben néhány hatvanas évekbeli regény vetette fel: Tolnai Ottó 
Látszott rajta, hogy nem őslakó (Híd, 1965. 10, 11, 12. szám) 
c. kisregénye és 1968-ban írott regénye, a Rovarház, Végei László 
Egy makró emlékiratai (1967) és Domonkos István A kitömött 
madár (1969) c. regénye. Ezek a regények jelzik prózánknak azt 
az irányváltását, amelyet költészetünk — többek között éppen 
Tolnainak és Domonkosnak köszönve — valamivel korábban már 
előkészített. 1968-ig irodalmunkban végbement egy rendkívül 
fontos átértékelési folyamat, amely éppen kiélezett kritikai viszo
nyulásából következően átrendezte ennek az irodalomnak az 
összképét, hangsúly- és súlypont-áthelyezéseivel olyan szellemi 
atmoszférát teremtve, amely elengedhetetlenül szükséges a pró
zai müvek létrejöttéhez. Egy évtized távlatából úgy tetszik, ez 
az átértékelési folyamat lelassult, leállt, s mai irodalmi szituá
ciónk semmivel sem megnyugtatóbb, mint volt a Symposion- 
revízió idején. Néhány egészen friss költői és prózai szöveget 
olvasva azonban feltűnt, hogy ismét érlelődőben van egy olyan 
művészi-gondolkodói magatartásforma, amely az egy évtizeddel 
korábbihoz hasonló radikalizmussal mer szembefordulni állan
dósult, megmerevedett értékrendszerekkel, ízlés-, gondolko
dás- és közlésformával.

A legfiatalabb kritikusnemzedék 1979-ben spontán lelkesedéssel 
üdvözölte Balázs Attila első regényét, a Cuniculust, melynek 
részleteit folyóiratainkban olvashattuk. „ Izgatott a kérdés — 
írja Mák Ferenc — vissza tudja-e adni nemzedékünk életérzését, 
világlátását, birtokba tudj a-e venni a valóságot a maga egészében, 
meg meri-e fogalmazni önmagának és meg tudj a-e fogalmaztatni az 
olvasóval a fokról-fokra oldódó és lazuló bizonyosságot, az egyéni 
lehetőségek egyre fakuló koloritját. Tud-e Balázs Attila szólni a 
hiányról?” Különös módon, mintha ugyanazok az izgató kérdések 
fogalmazódnának újra, amelyek a Rovar ház és A kitömött madár 
akkori olvasóiban felmerültek. A „fokról-fokra oldódó és lazuló 
bizonyosság” élménye tehát egy évtized elteltével is jelen van és
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központi kérdésként befolyásolja az öneszmélést, a regénydi
menzióban gondolkodni merő, tehát az egyik legösszetettebb 
irodalmi formában való önkifejezést megkockáztató alkotókat, 
s a regénnyel szembeni sajátos elvárásokat kialakító, megnevező 
fiatal kritikusokat. Lehetetlen fel nem ismernünk a párhuza
mosságot prózaírásunk e két pontja, a 68-as regények és a Cu- 
niculus között. Ehhez fogható kísérletek időközben a regényben 
nem, de a kispróza területén felbukkantak. Bognár Antal novelláira 
( Textília, 1976., valamint az Eligazodni c. novellaciklus a Híd 
és az Űj Symposion számaiban) és Juhász Erzsébet prózai szö
vegeire (Fényben fénybe, sötétben sötétbe, 1975.) gondolunk, amelyek 
új elvek szerint megszerveződő szövegfelületekkel kíséreltek 
meg hírt adni létélményükről, hiányérzeteikről. Prózánk az 
említett próbálkozásokban juttatta kifejezésre — több-kevesebb 
sikerrel — a hagyományos látás- és láttatásmóddal szembeni 
kételyeit: ezek a szövegek nem az öncélú formabontás, a destruk
turált szövegfelszín, a szétfröccsentett szerkezet által jelölték ki 
helyüket új prózánkban. Ezek a gyakran látványos, szembetűnő 
felszíni jegyek önmagukban nem járulhatnának hozzá prózánk 
arculatának nagyon időszerű megváltoztatásához.

Azok a folyamatok, amelyek megelőzték, amelyek következmény
ként vonták maguk után a sajátos rendező elvek érvényesítését, 
a kifejezéssíkban megmutatkozó újszerű képi-nyelvi megoldá
sokat, a szemléletmódban, a világlátás és létérzékelés síkján és 
az esztétikai affinitás területén játszódtak le. Ezekben a dimen
ziókban következtek be változások, itt jutottak el elbeszélőink 
rendkívül fontos felismerésekig s ez vonhatta maga után az 
ábrázolástechnikai, közlésbeli, kompozicionális szintű eltérése
ket a megszokott sémáktól. Az emlegetett összetevők együttes 
jelenléte által prózánknak ez a vonulata — a megvalósított érté
kektől és szintkülönbségektől függetlenül — elsőként kockáz
tatta meg azt, hogy létélményének olyan közlésmódot keressen, 
amely formailag is hitelesíti, nyomatékosítja, kifejezi, visszaveri 
az élményből kinövő mondanivalót.
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Az egyik legradikálisabb új magyar regényben, Esterházy Péter 
Termelési-regényében (1979) olvassuk: „Barátom, a regény 
alanyi epopeja, melyben a szerző kikéri az engedelmet arra, hogy a 
világot a maga eljárásmódja szerint tárgyalja. Csak az a kérdés, 
hogy van-e bizonyos eljárásmódja: a többi majd e lv á l i k Az alábbi
akban a Rovarház és A kitömött madár „eljárásmódját” szeret
nénk nyomon követni, s feleletet kapni arra a kérdésre, hogyan 
jutott szemantikailag kitüntetett szerephez a forma ezekben a 
regényekben. A regények egyik közös, szembetűnő vonása, hogy 
a regényelemeket nem logikai, s nem tér- és időmeghatározta 
szabályszerűségek folyamatos vonalára fűzik fel. A kontinuitás 
hiánya az egyik olyan formai elem, amely egyfelől a kompozíció 
szintjén érvényesül, másfelől pedig ezen túllépve a mondani
valót, az alapérzést formával is nyomatékosító mozzanatként 
szerepel. A két regény közös létélménye a folyamatosság megsza
kadása, a történeti és az egyéni létezés diszkontinuáltsága, a 
folyamatosság által létrejövő értékek kiveszése. Ez a tudat, ez a 
felismerés döntő a formamegválasztás kérdésében: a lényeges 
közlendők nem fejezhetők ki semmilyen olyan kifejezésrendsze
ren belül, amely a szervességgel, folytonossággal, erős kohézi
óval, tartalom-sík és kifejezés-sík összetartottságával lenne jelle
mezhető. A kitömött madár létrehoz ugyan egy aránylag folya
matos történetgerincet, de ezt az ívet is szüntelenül megtöri, 
asszociációkkal eltéríti, előre- vagy visszaveti. Ugyanez jellemzi 
az értékek létrehozásának folyamatát is: alig épít ki magának 
egy szilárdnak látszó értékpólust, eszményekből, hitből, emlék
absztrakciókból összeötvözött elemet, máris lebontja, lerom
bolja, demisztifikálja, megkérdőjelezi azt. (Ez játszódik le a 
regény legerősebb vonzást kifejtő elemével, a tenger motívumával 
is, melynek elmélyültebb feltárására itt nem vállalkozhatunk.) 
A regény meglehetősen erősen polarizál egyes értékeket, de a 
pólusokat gyakran fordítja egymásba: egyik alapvető szembe
állítása az adottságok és eszmények (meglehetősen elkoptatott) 
paradoxona. Ha nem következne be a már említett egymásba- 
játszás, átcsúsztatás, anakronisztikusnak tűnne e kettősség. A
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kitömött madár kétségtelenül a köztesség létállapotának regénye. 
Két világ között egyensúlyoz a regény ironikusan (önironiku- 
san?) kezelt főhőse, Skatulya Mihály. Ingázás jellemzi mozgá
sát, tudatát, külső-belső megnyilvánulásait. Cselekményszinten 
ez az ingázás a vidéki faluszél, cigánytelep és a tengeri szálloda, 
értékszinten az adottságok s a belőlük szervesen kinövő eszmé
nyek, szociális-morális szinten a dehumanizált társadalomalatti- 
ság és a zene, művészet, írás fogalmaival konkretizált humanizált 
tartalmak között játszódik le.

A szembeállítás, a pólusosság ugyancsak a folyamatosság hiány
érzetének formaszintre emelt lehetősége. A kettősséget a regény 
minden rétegével szuggerálja: nyelvi és képi szinten, az értékek 
és az eszmék szintjén, továbbá a belső és külső nézőpontok, 
grammatikai személyek cserélgetésével. Spontaneitás és eltá
volítás, képek, értékek, motívumok felépítése és lebontása, eszmé
nyítés és demisztifikálás, denotatív és ironikus jelentészférák 
között lebegnek a regényelemek. A hiányérzet, az egység ered
ménytelen kutatása domináló élményként hatja át a regény vilá
gát a mikroelemektől a létérzést konnotatív tartalomként hordozó 
formai makroelemekig. A regény egyik legkülönösebb vonása, 
hogy az asszociációk hullámzása mögött szinte észrevétlenül 
készül el egy szociografikus hitelű közelkép a faluszéli, társadalom
peremi muzsikus cigányságról, s ennek a rétegnek a szociális 
kivetettségére rímelteti azt az immár szociális csoporthoz nem 
kapcsolható, hanem egy értelmiségi, művészi, gondolkodói lé
térzésből fakadó egzisztenciális kivetettség-élményt. Ezzel a perspek
tíva-tágítással válik A kitömött madár a hatvanas évek vége 
érzelmi-értelmi tájékozódásának, szellemi-intellektuális atmo
szférájának különös dokumentumává.

A Rovarház világának körvonalai az előbbi regényhez közelálló 
élményanyagból bontakoznak ki. Míg azonban A kitömött madár 
létérzékelésében, valamint formateremtésében egyfajta sponta
neitás jut kifejezésre, a Rovarház valóságlátása intellektuálisabb,

86



szemléletmódja radikálisabb, formakezlelése tudatosabb. Ebben 
a prózában a valóságelemek többszörösen transzponáltak, az 
áttételek rétegezettebbek, a keretek szétfeszítettebbek: a forma
teremtés a forma teljesérvényű tagadásának talajáról indul. A 
szervesség, amely A kitömött madár asszociáció-hálózatában — 
mégha gyakran groteszk formában is — tapintható volt, itt tuda
tosan megkerült. A Rovarház eszméleti magatartása nem en
gedheti meg magának sem a szervesség illúziójának, sem a ren
dezettség látszatának megidézését. A destrukció olyan autentikus 
eljárássá válik itt, amely valamelyest kielégítően adhat hírt egy 
mind szövevényesebbé, bonyolultabbá váló világról, amelynek 
adekvát prózai elbeszélése lehetetlenné vált „(. . .) a bonyolult
ságot kuszaságnak vagy még inkább nyüzsgésnek fordíthatnánk” : 
a Rovar ház nem vesz át kliséket, nem vesz át konvencionális 
és devalválódott értékeket, nem vesz tudomást fennálló érték
hierarchiákról és jelentésekről, A „maga képére” teremti újra a 
formákat, nyelvet, szavakat: a „bonyolultság” itt kuszaság lesz, 
a kompozicionális rend tudatosan létrehozott ziláltság. A szö
veget nem nagy kezdőbetűvel kezdődő és ponttal végződő mon
datok sora bontja ki, mert a mondatot mindenkoron a szervesség 
jellemezte, az alany-állítmány összefüggő vázrendszere tartotta, 
a mondat mindenkoron egység volt. Ha Tolnai mondatokat írna, 
a nyelv mikro-szintjén rendet teremtene, s ebből kinőne egy 
szövegformájú rend. Tolnai betűket és betűsorokat, szavakat és 
szósorokat, fluid szegmentummá összefonódó beszédelemeket 
ír le, amelyekből nem mondattani szabályokkal elemezhető 
írásmű jön létre, hanem a gondolkodás-beszéd lélegzetvételét 
lenyomatszerűen őrző beszédmű.

A Rovar ház ironikus valóságmegközelítése a valóságban elsza
porodó destruktív folyamatok közvetlen leképezése. A Rovarház 
elbeszélője nem regényt ír: naptárbejegyzéseket készít. A nap
tárbejegyzés mint regényforma a magyar irodalomnak a regényhez 
való egyik legelső maximálisan groteszk viszonyulási formája. 
S mi kerül a naptárba? „ . . . a naptár éppen azért van hogy
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agyam melléktermékeit levezesse”, olvassuk. Ebből a kijelentésből 
viszont már nemcsak a forma felfüggesztése olvasható ki, hanem 
a közlésre érdemes regényanyag teljes felfüggesztése. „ . . . a 
vécén ülve belső zsebemből kivettem a naptárt” : a naptár a Ro
varház kontextusában az a metafora, amely egyfelől a létezés idő
beli kiterjedésével létesít kapcsolatot, másfelől pedig tervet, 
keretet, menetet biztosít az írás számára. A naptárban napok 
nevei, számai, dátumai találhatók, meg üres részek, amelyeket 
ki kell tölteni: ,, . . . most hogy naptáramban a tegnapi napra 
(augusztus 4.) eső üres rész kitöltésével bajlódom kedvet kaptam 
a rovarházban tett látogatásom leírásában eltérni a megtörtén
tektől és úgy folytatni tovább mintha valóban fenn maradtam volna” . 
A regény tehát még a forma adta fikció-lehetőséget sem hajlandó 
átörökíteni, átvenni, azt is önmaga akarja létrehozni, bevezetni, 
feltalálni.

„ . . . az ember nem hagyhatja abba az írást ha az aznapi üres 
hely végére ér egyszerűen tovább ír gondolván majd azért tesz 
valami jelet hogy szét tudja választani meg tudja különböztetni 
egymástól a napokat” . Az írás itt már kényszerként, mechaniz
musként funkcionál, s a napok egymásba mosódó jellegtelenségét, 
szürkeségét, eseménytelenségét, az automatizálódást idézi fel. 
Az írás más dimenzióban jelenik meg a rendőrségi dosszié kap
csán: ,, . . . minden pillanat lapokra teleírt lapokra hasadt” . A 
megfigyelés alatt állás kényszertudata azt a fenyegetettség-érzetet 
juttatja eszünkbe, amely A kitömött madáron is — félelem-fo
nálhoz hasonlóan — végighúzódik. Pillanat — teleírt lap: idő — 
írás, írásidő, regény — idő, regényidő sajátos relációba kerülnek 
egymással. Ahogyan az időt sem képes a mai ember folyamatossá
gában, csak pillanatokra, szegmentumokra bontottságában érzé
kelni, úgy képtelen akár létrehozni, akár befogadni a regényfor
májú folyamatosságot: a töredékesség mindkét vonatkozásban 
jellemző ismérvvé vált.
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Az emberi megtapasztalás töredékessé válása prózai vetületben 
szétforgácsolt, lényegtelenségekre redukált észleleteket ered
ményez. A regény személyes szférájában külön jelennek meg egyes 
gyermekkorhoz kötődő emlékmorzsák, s külön a regényírás 
idejével szinkron események. A Rovarház egyidejűsíti ugyan 
ezeket az elemeket, s a nem érzékelt, nem érzékelhető kontinui
tást helyettesítő, a hiányérzetet kompenzáló eljárásokat vezet be. 
Motívumokat, képeket, metaforákat teremt, melyeket felvesz 
majd elejt, megtalál majd elveszt, s ezáltal szüntelen alakulásban, 
alakításban hagyja őket. (A kitömött madár egyik domináló 
rokon eljárása a motívumok felépítése és lebontása.) Tolnai egyik 
legsajátosabb formaszervező megoldása ez, amely prózai és 
költői szövegeiben is hasonló módon működik. Motívumai egy- 
egy szövegen belül többször merülnek fel, az újabb megjelenés 
transzformálja a jelentéstartomány egy részét, míg a többit 
érintetlenül hagyja. Ezáltal motívum-, kép- és metafora-hálózat 
jön létre, s valójában ez a hálózat képezi az egyetlen olyan sér
tetlen vonulatot, amelyben összefüggések és a folyamatosság 
egy sajátos változata megteremtődik. Tolnai művei azonban 
koncentrikus körökben térnek vissza néhány alapmotívumhoz, 
amelyeket egyik szövegből átemelnek a másikba, regényből 
versbe és fordítva, minek következtében a motívumok emblé
mákká alakulnak át. Ezt az átalakulást követve Tolnai szövegei
nek egy eredeti olvasata jöhetne létre, melynek tárgyát ily módon 
már nem egyes szövegek képeznék, hanem egész opusa.

A Rovarház beszédfolyama a Látszott rajta, hogy nem őslakó 
c. kisregényhez hasonlóan lényegében közérzet-analízisként is 
olvasható. Ezt a közérzetet a biztonság elvesztéséből származó 
létbizonytalanság (,,. . . dehát miféle biztonságra van szüksége 
annak az embernek akit figyelnek követnek”), a szellemi közeg 
hiányából eredő befeléfordul ás, a visszhangtalans ágból követ
kező elkeseredés („ . . . elölről kellene kezdeni mindent mindegy 
hogy így erős a gyanúm a végtelenségig fogunk gatyázni eredmény 
nélkül vagy nem is tudom néha már elegem van az egészből mintha
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a víz dobott volna ki”), a kapcsolatteremtés lehetetlenségéből 
fakadó idegenség („ . . . én egészséges kapcsolatot akarok felvenni 
mindenkivel”) jellemzi. A Rovarház világa ennek ellenére, vagy 
éppen ebből következően nyitottá teszi önmagát áramló, beá
ramló külső impulzusok, hatások számára, nem zárja el az útját 
annak, hogy akár a múlt, akár a jelen pillanat frissítő, aktuális 
társadalmi-szellemi megtörténései, eszméi lüktető dinamizmus
ként beírják magukat a regénybe. így épülnek be a Mao-motí- 
vumok, újsághírek („ . . . amerikai katonai bázis az olimposzon 
jó drámatéma lukácsnak”), a nyugati fasizálódás veszélye stb. 
így áramlanak be végül is a Rovarházba az irodalmi hatások is, 
a történetiek (Szentkuthy-hatás), a jelenkoriak (a francia új 
regény), a képzőművészetiek (kollázs-technika) s a zeneiek (jazz- 
improvizáció).

A kitömött madár és a Rovarház sajátos foglalatai egy sor olyan 
törekvésnek, amelyek által — megírásuk pillanatában — a ma
gyar irodaíom szövegösszefüggésében is a kezdeményezés, az 
újszerűség, az elevenség erejével hatottak. Az új magyar irodalom 
(nemcsak a magyarországi, hanem az erdélyi is) évekkel később 
mutatott fel olyan regényeket, amelyek intencióikban e két jugo
szláviai magyar regénnyel rokoníthatók. (A Forrás-nemzedék 
legfiatalabb prózaírói hangoztatták is e hatások jelentőségét.) 
Ennek az irányultságnak a lényegi ismérvét abban látjuk, hogy 
ez a fajta regényírás tudatosította a felismerést: a regényíró 
ma már nem alkothat meg autentikus regényvilágot, ha nem te
remti újra a regényformát. A költők ezt a törvényszerűséget 
már akkor felismerték, amikor legadekvátabb közlésformájuk
nak a szabad verset tették meg. A szabad vers még akkor is ön
törvényűén jár el, ha klasszikus retorikai-stilisztikai eszközökkel 
él, mert ezeket az eszközöket új funkcióba állítja.

A mai regény feladata ennél jóval összetettebb: hagyományos 
elbeszélőformákra mind nehezebben támaszkodhat, mert ezek
hez állandósult jelentésdimenziók és standardizált értékminő
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ségek kapcsolódnak. Egységes történet konstituálása csak egy
séges, megbontatlan létérzékelés talaján lehetséges, ilyen létér
zékelés kialakulásához pedig nincsenek meg sem az egyéni, sem 
a történeti-társadalmi feltételek. Poétikai koncepcióink megha- 
ladottsága az oka annak, hogy a prózai közléssel szembeni elvá
rásaink idejétmúltak, s ha új prózai konstrukcióval találkozunk, 
egyetlen kifejezés jut eszünkbe: kísérleti próza. Mák Ferenc — 
a Cuniculus apropójából — jó ösztönnel utasítja el ezt a kate
góriát: „Legnagyobb tévedése a kritikának, amikor az első kö
tetet «kísérletnek», «útkeresésnek« kiáltja ki. (. . .) Az »első« meg
nyilatkozás mindig a felfedezés, a meglátás, az eszmélés katarkti- 
kus örömét hozza magával.” Sem a felsorolt tényezők, sem a 
szemléleti újszerűség, sem pedig a radikálisan új formatudat 
nélkül ma már értékteremtő új regény nem jöhet létre. Regé
nyeink többsége előtt ismeretlenek ezek a követelmények vagy 
csak részben tudatosodtak. Az új regényforma megteremtésére 
pedig prózánk már felmutatott néhány lehetséges modellt. E 
törekvések folytatása elbeszélőinken, jelentőségük tudatosítása 
pedig kritikánkon múlik.
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GONDOLAT ÉS ÁLOM HATÁRVIZEIN

Szilágyi István Kő hull apadó kútba (Kriterion, Bukarest, 1975) 
c. regényét a romániai magyar kritikusok az 1975. év legjelen
tősebb könyveként tartják számon. A Kő hull apadó kútba nem
csak a romániai magyar irodalomnak, hanem az egész magyar 
irodalomnak eseménye. Az elmúlt évtized magyar prózájától 
eltérően, melyben kiemelkedő értékek szinte kizárólag csak kis
regény formában születtek, Szilágyi nagyobb lélegzetű, a hagyo
mányos nagy regényforma követelményeinek megfelelő művet 
írt. A hagyományőrzés és a kísérletezés egyaránt jellemzi: a 
hagyományos realista regényből megtartja a komplex ábrázolás 
követelményeit, a cselekményt igyekszik pszichológiailag-társa- 
dalmilag megalapozni, ugyanakkor anyagát merőben újszerű 
kompozíciós elvek szerint rendezi el.

A Kő hull apadó kútba nem fejlődésregény, nem családregény, 
nem társadalomregény, s a maga módján mégis mindebből 
felvillant valamit. Azáltal ugyanis, hogy a regény előterébe állí
tott főhős alakját, jellemét, életmegnyilvánulásait, cselekedeteit, 
tudatállapotait, fokozatosan kibontott pszichés elváltozásait mé
lyen a korba ágyazza, s a történelmi-társadalmi szituáció által 
determinált egyéni sorsként ragadja meg, a regény leghangsú
lyosabb vonulatát, a hős pszichológiai struktúráját közvetetten 
árnyalt korrajzzá transzponálja. A regény nem háttérként kezeli 
a kor társadalmi viszonyait, hanem olyan erővonalakként, olyan 
hatásrendszerként, amelynek befolyása alól az egyén nem von
hatja ki magát. Szendy Ilka, a jajdoni polgárlány sorsa a század
elő erdélyi kis falujában, a regény konstellációja szerint min
denekelőtt a jajdoni társadalmi rendből érthető meg. Azáltal,
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hogy a regény a „lélekásatáshoz” hasonlóan igyekszik mélyre 
hatolni hősének belső világába, lehetővé teszi azt, hogy ennek a 
külső rendnek a képét, elváltozásait a legérzékenyebb felületen 
tapinthassa ki, az emberi lélek felületén. Szilágyi István nem 
torpan meg azoknak az elferdüléseknek, torzulásoknak az elem
zése előtt, melyeket a szétbomló mezővárosi, félpolgári-fél- 
paraszti életrend az emberi pszichikumban, erkölcsben kivált. 
Ilka lélekhasadása, személyiségének szétmállása valójában párhu
zamos annak a társadalmi rétegnek és életformának a felbomlá
sával, amelyhez kötődik.

A regény felhasználja azokat az eredményeket, melyeket a mo
dern regényirodalom a lélekábrázolás terén elért, mégsem pszicho- 
logizál, mert a lélektani elem a regény szemléleti egészében, 
annak a problémának a megvilágitásában nyeri el funkcióját, 
amit a lét és tudat összefüggésének nevezhetnénk. Az egymásra- 
hatások bonyolult szövevénye, melyet a regény feltár, az egyéni 
sorsot társadalmi összefüggésében láttatja, a külső viszonyokat 
pedig a lelki élet síkjára vetítetten. S hogy a Kő hu ll. . .  az egyéni 
sorshelyzeten túlmutató erővonalakat is kirajzolhatta anélkül, 
hogy az előtérben álló főhősön kívül alakból, mellékszereplőkből 
összeálló nagy tablót teremtett volna, hogy a központi cselek
ményszálon kívül epizódokból összetevődő nagy folyamot ho
zott volna létre, azt a regénynek azzal a sajátságával magyaráz
hatjuk, amelyről Lukács György beszélt: „a legfontosabb társa- 
dalmi meghatározások egynéhány emberi sors látszólag véletlen 
találkozásában is maradéktalanul ábrázolhatok.” (Világirodalom,
II. 49.)

A Kő hull. . . kompozíciós és szemléleti újszerűsége többek 
között éppen ebben az érintett vonásában rejlik. Ahhoz ugyanis, 
hogy a maga teljességében ragadhasson meg egy emberi sorsot, 
s ezen keresztül egy kritikától sem mentes korképet bonthasson 
ki, a minimálisra redukált eszköztárat használt fel. Jellemző 
módon, szinte kizárólag csak olyan mellékalakok bukkannak fel a
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regényben, akik Ilkával közvetlen kapcsolatban állnak, akik 
„átlépik küszöbét” . Ilka mozgástere is szűk: a háztól a szöllőig, 
onnan vissza a házig vezetnek útjai. Hogy mindezek ellenére a 
regény mégsem leegyszerűsített sémájú, hanem rendkívüli árnyalt, 
gazdag regényvilágot teremt, az az ábrázolás intenzív jellegé
ből, az ábrázolt világ nem külső, hanem belső rétegezettségéből 
és nagyfokú nyelvi rendezettségéből következik.

A Kő hull. . . aszimmetrikus szerkezetű regény. Konstrukciója 
két nagy tömbre bomlik. Ez a felbontás szükségszerűnek tűnik, 
mivel az első négy fejezet cselekmény világa, idő- és motívum
struktúrája, prózaritmusa, dinamikája alapvetően eltér a második 
konstrukciós egységtől (a következő öt fejezettől). Ez az aszim
metria nem vonja maga után a szerkezet egyensúlyának felbille- 
nését: mindkét elrendezéstípusnak megvan a funkciója. Az első 
tömb egyesíti a cselekménystruktúra lényeges mozzanatait, meg
teremti a valóságos világ és a fiktív világ végleges szétválásának 
feltételeit a főhős tudatában, s ezzel előkészíti, motiválja, hang
súlyossá teszi annak a végtelen egy helyben topog ásnak, mono
ton körforgásnak, kilátástalan vegetálásnak az értelmetlenségét, 
melyre a regény második tömbje felépül.

M ár a regény kezdetén felfigyelhetünk a regény egyik domináns 
eljárására: a narráció egy szemantikailag összetett képsorral 
indul, mely előre- és visszautalásokat egyesít. Az előrebocsátás 
és visszapergetés váltogatása, az ingázás az idősíkok között, a 
folyamatban levő, az elbeszélés idejében pergő események és a 
befejezett, megtörtént események párhuzamos vezetése olyan 
technikai megoldása a regénynek, amely nemcsak bonyolult 
szerkezetet, hanem a lineáris narráció által elő nem állítható 
jelentéstartalmakat valósít meg.

Hangsúlyoznunk kell, hogy ez az ingázás nem csupán technikai 
eljárás, és nem csak az időstruktúra síkján jelentkezik. A valóság
síkokat állandóan visszatérő fiktív képsorok váltják fel; hol tuda
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tosan irányított tettekkel, hol tudatalatti világának, másik való
ságának alárendeltjeként jelenik meg Ilka: itt ez az ingázás már 
nem technikai megoldásként működik, hanem az asszociatív 
komponálás eszközeként. A motívumok jelentésköreinek fokozatos 
kibontásával az előreutalások mind közelebbről értelmeződnek, 
új tartalmakkal telítődnek, minek folytán a regény kezdetén 
megjelenő, látszatra elvont jelzések mind szorosabban kötődnek 
a központi cselekményszálhoz. A központi cselekményszál több 
irányból nyer megvilágítást azáltal, hogy köréje a visszatérő 
motívumok hálószerű szövetet szőnek, és egyben lehetőség mutat
kozik egy több dimenziós regény tér kialakulására.

Milyen központi cselekményszálról van szó és milyen motí
vumok veszik azt körül? A cselekménystruktúra fókuszában egy 
gyilkosság áll. Ilka megöli szeretőjét, napszámosát, Dénest. 
Kiapadt kútba dobja. Tettéről senki sem tud. A regény ezzel a 
gyilkossággal indul. Mindaz, ami a gyilkosságot időben megelőzte, 
csak később részleteződik. A visszapergetésnek, a megtörtént 
események felidézésének tehát nem véletlenül van fontos szerepe 
ebben a regény struktúrában. A gyilkosságot megelőző szituá
ciók, viszonyok feltárása necsak elbeszélői közlések által törté
nik, hanem mindenekelőtt Ilka képzelt, visszaképzelt dialógusai, 
belső monológjai által. A gyilkossággal indul meg az a „bomlási” 
folyamat is, amely a „büntetlenül maradt bűncselekményért” 
önként vállalt, vagy kényszerű vezeklésének, önmarcangolásának 
az áldozatává teszi Ilkát.

Ilka és Dénes viszonyának, a valóság síkján lejátszódó események
nek a fokozatos megvilágításával egyidőben kibontakoznak a 
regény lég árnyaltabban felvázolt motívumának jelentéskörei is. 
Ez a motívum: „Az ággyal szemben lévő falon, az udvarra néző 
ablak mellett ott függ a fejedelem képe.” (16.) A fejedelem képe 
a regénynek külön képrendszerét teremti meg, amely a cselek
ményszerkezet alakulására is hatással van. „ Igen, akkor még egyre 
váratott magára a fejedelem. Idejüket még nem bontotta a köny
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vekbe, képkeretbe zárt sajátjával, hagyta, éT/ek, kínlódjak a ma
gukét, hogy aztán néhány napra rá, özvegy Szendy Krisztina 
halála éjszakáján valótlanul is jelenvalóvá elevenedjék és hozzájuk 
jővén, maga mögött hagyjon kétszáz esztendőt, cifra asszonyt, 
gyülevész hadakat.” (121). „Azon a koratavaszi éjszakán a feje
delem is megfosztatott attól, hogy csizmáit későbbi korok hajnali 
harmata áztathatná. Többé nem indult Jajdonba szökve, bujdokolva, 
wagy hegyeknek ormán túlról, fellegek lepte idő tájairól. Mert 
többé nem volt, ki lovát kantár száron fogva Jajdonba elvezesse 
a hét emberöltővel későbbi jelenbe” (5)

E két határ közé esik a fejedelem jelenvalóvá elevenedésének ideje, 
e két pont között pereg Ilka ideje is, amely mindaddig elvisel
hető számára, amíg a kép megelevenedésére várakozik, s attól 
kezdve, hogy a fiktív világ ismét a képbe merevedik, megszű
nik számára elviselhetőnek lenni. Ilka irreális, képzelt világa a 
vásári fejedelem-képben konkretizálódik: mindazok a vágyak, 
minden akarás, amely megvalósíthatatlan marad számára, ennek 
a képnek a valóssá képzelésébe sűrítődik. A jelen kategorikus 
elutasítása ennek a múltba fordulásnak az alapja. A jelen, mely
nek rendjét, életvitelét tagadja. A hét emberöltővel korábbi 
fejedelem megélesztésének pillanata számára a Dénessel való 
első együttlét: Ilka nem Dénesnek, hanem „a kétszáz évvel eze
lőtt volt fejedelemnek nyitotta meg az ölét” . A képzelt világ 
összeomlása Ilka számára Dénes halálának pillanata.

A valóság síkjának és az irreális síknak az egybejátszása, egymás
ba fordítása a regény legművészibben megmunkált rétege. Ha a 
pszichológia aspektusából közeledünk a valós világból a képze
letbe, Dénestől a fejedelemhez való menekvéshez, akkor tudat- 
hasadásról, a személyiség kettéhasad ás áról, a fel nem fedett, 
tehát büntetlenül hagyott bűntettnek a lélekromboló következ
ményeiről kellene beszélnünk. A regényt azonban így megcson
kítanánk és egy kóros pszichológiai tünet anatómiájává egysze
rűsítenénk. Az elemzés alapkérdését mármost az kell képezze,
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hogyan, milyen művészi eljárások által következik be az átlénye- 
gítés, melynek során a pszichés elváltozások egy összetett regény
világ létrehozásának eszközévé lényegülnek át. Hogyan illesz
kedik egymáshoz a valós és a képzelt világ, s mi a jelentősége 
annak, hogy az irreális viszonylatokat Ilka intenzívebben éli 
át, mint az objektíven adottakat?

Ilka azzal a gesztusával, mellyel a „más rendhez gúzsolt szöllő- 
kapást” magához vonta, kitépte magát a rendből, ellenszegült 
a konvencióknak, a feszes szövésű jajdoni törvény-hálónak. Ilka 
a „rendben nem találta helyét, mint akivel valóban eltévesztettek 
egy bizonyos jelent” . Lázadás ez a tette is, mint ahogy lázadás 
Dénes meggyilkolása, csakhogy ezzel már nemcsak a törvények 
ellen lázad fel, hanem önmaga ellen is. Dénessel a fejedelem 
megelevenítésének kísérletei is értelmüket veszítik: a tett er
kölcsi-lelki következményei eszmélésre, a jelen tudomásulvéte
lére kényszerítik, melyből már nem menekülhet felelőtlenül a 
múltba, a képzelt világba. Ilka felett nem a törvények védelmezői 
ítélkeznek, hanem saját maga. Nem véletlenül térnek vissza a 
regényben refrénszerű állhatatossággal az ilyen kifejezések: 
magaárulás, magaünneplés, magautálás, magaemésztés, maga- 
általás, magakeresés. Ilka személyét a regény elsősorban nem 
tettei, hanem tudatállapotainak, lelkiállapotainak egymásra rako
dásával bontja ki. Ilka figurájának létrehozásával a regény az 
alakmegformálás legnehezebb módozatát vállalja. Mindezt az az 
ingázás teszi bonyolulttábbá, amely a tudatosan cselekvő és a 
tények objektív realitását rendkívüli józansággal, hidegséggel, 
iróniával kezelő személyiséget nemcsak erről az oldaláról, ha
nem „lélekgomolygásainak” aspektusából is igyekszik láttatni.

Ilka valóságos élete abban a köztes közegben játszódik le, mely a 
fikciója által megteremtett, valósként megélt irreális tér és az 
elutasított realitás között jön létre: világát a meglévőtől való 
elfordulás és a képzelet által konstituált térben rögzíti. A nem
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létező viszonylatok a létezőknél is intenzívebben átélhető le
hetőségekként állnak előtte. Ilka fiktív világa a teljesebb lét meta
forája. Ezt a világot tudóttan/tudatlanul építi, gazdagítja, moz
gatja, s ezt a másodlagos létet választja autentikus világául. 
Ezzel a -nem-valós, képzelt tér nemcsak hogy kiegyenlítődik a 
valóssal, hanem fölébe kerül. A fejedelemhez, a múlthoz kötött világ 
azonban egyidejűvé, átélhetővé mégis csak egy valóságos személy 
révén válhat; a fikció tényleges realizálásához eszközre van szük
sége, s ehhez használja fel Ilka Dénest eszközül. Ebben a víziót 
valós élménnyé transzponáló törekvésben rejlik nemcsak az esz
közként kezelt Dénesnek a tragédiája, hanem az Ilkáé is. A kettős 
tragédiát a regény a fiktív világ képrendszerének össze áll ás ától 
kiteljesedéséig és szertefoszlásáig kíséri párhuzamosan.

A fiktív világ mindaddig csak van, a fejedelem mindaddig várat 
magára, míg Ilka meg nem szerzi Dénest. Ekkor elevenedik meg, 
és együtt van Dénessel, a külső valósággal. Egyszerre van, egymás 
által van e két világ, s amíg ez az egyidejűség fennáll, Ilka in
tegritását is még megőrizheti egy időre. Attól kezdve, hogy Dé
nes megszűnik létezni, a fejedelem is „visszalép a keretbe” : 
a jelent a múlttal váltogató, feltöltő ritmus is lelassul: Ilka magára 
marad minden tartalomtól megfosztott jelenével. Az idősíkon ez 
a jelen és a múlt közötti ingázás megszűnését vonja maga után. 
Megkezdődik „a vesszőfutás a kétségek sorfala között”, az idő 
nyűvése, melyben már a gondolat és álom határvizein való tén- 
fergés pozitív tartalmai is egyértelműen negatív tartalmakba 
mennek át. A vágyott fiktív világ helyébe a hallucinációk, kény
szerképzetek, lidérces víziók irreális világa kerül. Az „élet
gúzs”, melyből egyetlen mozdulattal kiszakította magát, elkerül
hetetlenné teszi a lassú felörlődést. Ennek a lassított felmorzso
lódásnak a folyamata tölti ki a regény második részét. A regény 
lezárja a kép motívumkörét, és egy másikkal helyettesíti be, 
amely immár nem az elérhetetlensége által vonzó másik világot 
szimbolizálja, hanem a lelkiismeretfurdalás terhe alatt széthasadó
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tudat lassú homályba borulását. Az elapadt kút feltöltése kövek
kel, a kőhordás, a malacokkal folytatott emberi beszélgetések 
képezik azokat a ciklikusan visszatérő motívumokat, melyek 
Ilka kényszerű vezeklését, magaemésztését hívatottak megérzé- 
kíteni.

A Kő hull apadó kútba stilisztikáiig más-más módon megmun
kált nyelvi anyagok, egyéni hangok, beszédek szervezete. A nyelv 
nagy fokú rétegezettsége összhangban áll a témaszerkezet több- 
neműségével és a narratív aspektusok állandó váltakozásával. 
A regény ezen a téren is olyan eredményeket mutat fel, melyekre 
újabb regényirodalmunkban alig akad példa. A regény nyelve 
síkok rendszere, kereszteződése. Szabad függő beszéd, egyenes 
beszéd, első személyű belső monológ, valós és fiktív dialógusok, 
reflexiós szakaszok, betétek váltják egymást. Az egyes közlésfor
mákon belül is különböző változatok alakulnak ki. Ilka hangja 
például olyan széles skálán mozog, hogy gyakran bizonytalannak 
tűnik, hogy vajon az ő meditálását halljuk-e, vagy egy lírai-filo
zófiai veretű reflexiós betétet olvasunk.

Az asszociációkra, a líraiságra, a zeneiségre alapozó közlésmód 
leghatásosabban megkomponált részei Ilkának a képpel való 
dialógusai. A kép megelevenedő világának ábrázolását a regény 
szürreális elemekre alapozza. A metaforikus stílus, a szokatlan 
összetételek, szimbólumok, visszatérő motívumok egyedülállóan 
erős hatásimpulzusokat váltanak ki. A hatást erősíti a nyelvi 
anyag kompozíciós elrendezése is, amely a refrénszerűen ismét
lődő kifejezésekkel, szóképekkel sajátos prózaritmust hoz létre. 
A kompozíciós ritmus kialakulását pedig az elbeszélői néző
pontok, narratív szituációk már említett váltogatása teszi lehe
tővé.

Elemzésünkben korántsem vázolhattuk fel kimerítően a regény
nek azokat a frappáns jellegzetességeit, amelyek Szilágyi István
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regényét újabb irodalmunk egyik legkiemelkedőbb alkotásává 
tették. Egyes motívumait olyan gazdagsággal, olyan árnyalt
sággal látja el, hogy mindaz, amit ebből az elemzés nyelvére 
fordíthatunk, szükségképpen egyszerűsítésnek tűnik. Hogy meg
közelítőleg pontosabban, kimerítőbben tárhassuk fel Szilágyi 
István regényének legértékesebb vonulatait, ehhez elemző-ismer
tető dolgozatunknál átfogóbb tanulmányra van szükség.
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AZ EMLÉKEZÉS SZÉLÉN

A regény az ember személyes sorsra való igényét mondja ki. 
Lengyel Péter regénye, a Cseréptörés (Szépirodalmi, Budapest, 
1978.) nem véletlenül idézte fel bennünk Hamvas Béla regény
elméleti megállapítását. Ennek a nagyepikai vállalkozásnak egyik 
mozgatórugója a fenti tétel: hogy ennek az igénynek a kimondá
sához formát teremthessen, Lengyel nehéz és fáradságos utat 
választott. Alámerülést az időben, mélyszántást a történelemben, 
a családtörténet „cseréptöréseinek” rekonstrukcióját, hogy a 
diszkontinuált sorsmozzanatokból egy kontinuált személyes, csa
ládi és történelmi vonulat egységes képét állíthassa össze. A 
választott módszer tehát a nyomozás, a személyes történet, a 
pillanatokból összeálló „kistörténelem” nyomainak kutatása, 
amelyek egyben elválaszthatatlanok a történelmi múlt, Bárán 
János esetében a második világháború nyomaitól: „Bele volt 
írva testébe a világháború” . A hézagok, amelyek emlékezésében 
megjelennek, összefüggnek azokkal a törésekkel, amelyeket a 
létformát és tudatraébredést, önismeretet és tudatalattit megha
tározó történelmi folyamatok diapazonján fölmerülnek. Ezért 
nem háttere a történelem ennek a regénynek, s ezért nem csak 
történelmi- és dokumentumregény a Cseréptörés, hanem sze
mélyes fejlődéstörténet és egy történelmi dimenziójú közösségi 
történet szintézise.

A regény elé tűzött feladat összetett volt és nehéz, amely kifor
rott regénykoncepciót, széles és nyitott elbeszélői perspektí
vákat, kihordott történelem- és regény-víziót követelt. Ezeken a 
globális követelményeken túl ilyen nagy epikai vállalkozás nem 
valósulhatna meg hajszálpontosan kidolgozott mellékszempontok,
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ökonomikusán megszerkesztett részletek, epizódok, novellányi 
egységek, sőt a klasszikus jellemzés, leírás tényezői nélkül. A 
Cseréptörés egyedülálló határozottsággal alakította ki a maga 
általános koncepcióját és páratlan fegyelmezettséggel, türelemmel 
és következetességgel alkotta meg a regényfolyammá összeálló 
részleteket. A mellékalakok felbukkanó, majd el is tűnő figurák 
erőteljes krokiszerű jellemzését az újabb regények ritkán alkal
mazzák. A Cseréptörés sok-sok ilyen villanásnyi terjedelmű jellem
zést, mélyen belénk vésődő alakot vonultat fel. A regényszerkeze
tet sok olyan novella kerekségű epizód tölti fel, amelyek önálló
suló egységekké teljesednek. Ehhez hasonló a nyelv, a gyermeki 
beszéd, a fordítás stb. elméleti kérdéseit boncolgató fejtegetések 
szerepe is, amelyek mélyítik, erősítik a regény reflexiós bázisát. 
Ezek az elemek segítik, gazdagítják azt a fővonulatot képező 
emlékező-nyomozó-önelemző-eszmélkedő attitűdöt, amelyet Bá- 
rán János alakja és magatartása képvisel a regényben.

Bárán János alakja és törekvései a klasszikus regényhősök módjára 
emelkednek ki a regényfolyamból, uralják, szervezik, maguk alá 
rendelik a Cseréptörés egész tárgyi, anyagi és szellemi világát. 
Fejlődéstörténetének és a fejlődéstörténetet rekonstruálni, meg
magyarázni akaró elszántságának elmélyült, sokoldalú, történe
lemben és eszmevilágban, lelki és fizikai tényezőkben motivált 
megvalósításához sem a kisregény, sem a lazább, oldottabb 
formájú regény nem tűnt megfelelőnek. Nyilván ezzel magyaráz
ható az is, hogy Lengyel visszanyúlt az ilyen sokoldalú ábrá
zolásmódot lehetővé tevő regényformához. Az emlékezés-mecha
nizmus boncolgatása Proustot idézi bennünk, az elvi hozzáállás 
Ottlik Gézát, a részletező realizmus Mészöly Miklóst, a reflexiós
asszociációs hajlam Konrád Györgyöt. Az előképek és hatá
sok azonban Lengyel Péternél alkotó és inspiráló módon épülnek 
be a prózaírásba, s az általa megteremtett regényvilághoz egyik 
sem szolgáltat kulcsot: autentikus és mesterien megszerkesztett 
világ ez, amely önálló és egyéni világképpel, érzékenységgel, 
ízlés- és látásmóddal rendelkezik. Valódi közegét a mai magyar
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próza néhány újabb megvalósulása képezi, amelyekkel szemlélet- 
módja és intenciói korrespondenciában állnak. Az összefüggések 
alapját nem a születési évszám közelségével magyarázható nem
zedéki rokonság alkotja, hanem ahhoz a nem is a tudatban, hanem 
a sejtekben elraktározott élményekhez és tapasztalatokhoz való 
viszonyulás, amit a gyerekfejjel átélt második világháború, a 
személyi kultuszos évek, vagy 1956 jelentettek Lengyel Péternek, 
Nádas Péternek és másoknak.

„Bárán János nem ismerte az apját” Ezzel indul a regény. „Abból 
a néhány tárgyból kellett volna összeraknom magamnak egy apát, 
ami megmaradt tőle: gépészeti katalógusok, regiszteres noteszek 
apró betűs számításokkal, egy pepita borítás spirálfüzet, a McCal- 
lum nevű szerző nyelvkönyve, amiből angolul tanult és két fénykép- 
albuma” Bárán János tehát tudja, mit kell tennie: „Megszerzem 
magamnak az ezerkilencszáznegyvenhármas évet, és azt a helyet a 
német keleti fronton, minden pillanatát és minden centiméterét. 
Akkor befejeződik számomra is a második világháború. Visszaszer- 
zem az apám életét. Elmegyek vele az útja végéig, a keresésemmel 
megváltoztatom az úgynevezett tényeket. Akkor már van apám. 
Hát ez csak elég gyakorlati dolog” Az elhatározás szüli a mód
szert is : az előbb említett részletező realizmus, a tények, tárgyak, 
mozdulatok, dokumentumok, fényképek, emlékképek, cetlik 
leltára, elemző leírása, kiemelése olyan szükségszerűség, amelyet 
a felidézés és az apa-rekonstrukcióval egyidejű saját történet, 
eszmélés-váz felállítása indokol. A Cseréptörés bravúrosan teszi 
szervessé a parányi dokumentumforgácsok és emlékszilánkok 
összefüggéseit. Lankadatlan az az intenzitás, amellyel a regény 
összefogja és a „cseréptöréstől” megóvja az elemecskék szétesését. 
Filingránmunka kell ahhoz, hogy a regény levelek, fényképek, 
naplók, ismerősök és ismeretlen sorstársak közléseiből, az emlé
kezés szélén egyensúlyozva kibonthassa az eltűnt apa alakját, 
sorsát, útját. „Minden részletet észlelt”: utcaneveket és falfeli
ratokat, az Orion rádió ismeretlen állomásait, intézeti levélkel
tezéseket és abbahagyott játékokat. A most és a régen közötti
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ingázás tökéletes példája annak a két korabeli városképnek a 
megelevenítése és szinkronba hozott leírása, történetbe ékelése, 
amelyet a védő- és a belső borítókon láthatunk. Mészöly hang
súlyozta egy helyütt a jelenidejűsítés fontosságát, amely elmossa a 
történeten belüli jelen/múlt kettősséget és az elbeszélés idejévé 
transzponálja mindkettőt. A Cseréptörésben ez az elv struktúra
képző eljárássá válik: Bárán jelenideje az apa helyreállított 
múltjával, a rokonok, a nagyapa régmúltjával, a barátok jele
nével összefonódva hozza létre azt a törés- és hézagmentes idő- 
kontínuumot, amely a sorsok és életöltők, nemzedékek és 20. 
századi kataklizmák fölé emelkedve realizálja a Cseréptörés törté
netét.

Bárán János keresése eredménnyel végződik: megleli a meglel
hető adatokat és tényeket, eljut apja útjának végére és saját 
útjának kezdetére: tisztázza az apa emlékéhez és az anyjához, 
családjához, nevelőapjához való viszonyát, megtalálja a számára 
legmegfelelőbb munkát. „Arca lassan megtalálja valóságos kife
jezését”, párbeszédet létesít a világgal, „ továbbadja a láncon, ami 
megőrzésre rá van bízva”. A kritikusok szerint megnyugtató az, 
ahogyan Bárán rátalál magára, helyére, ahogyan végül is defini
álja önmagát és helyzetét. Számunkra távolról sem tűnik ily 
zavartalannak az az érzés, amelyet a regény bennünk hagy. Nem
csak azért, mert a regény nehéz olvasásélményt nyújt, mert 
problémafelvetése, rákérdezése a mai viszonyokra és a múlt
beliekre, mindennapiakra és sorsunkat meghatározókra közvetlen 
és mértéktartásában, kiegyensúlyozottságában is könyörtelen. 
Bárán kitartása és bizakodása töretlen: a maga elé tűzött és pon
tosan megnevezett célt eléri. De vajon megnyugtathat-e bennün
ket ez a tény, és bizakodással tölthet-e el bennünket annak felis
merése, hogy mindannyiunk mögött nemcsak a Báránéhoz ha
sonló kusza és titokzatosan összegabalyodó a személyes és a 
családi történet szövevénye, hogy a személyes történet csak a 
megismerés és felderítés bizonyos pontjáig megismerhető és 
felderíthető, hogy mindezt a múlt visszavonhatatlan történelmi
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tényeinek terhe és súlya nyomasztja? Felszabadíthat-e bennünket 
e terhek viselése alól az, ha törlesztjük adósságunkat, feltérké
pezzük történetünket? Mennyiben segíti ez a továbblépést, 
mennyiben könnyíti eligazodásunkat a pillanatnyi adottságok 
között?

Itt egy pillanatra sem arra szeretnék utalni, hogy a Cseréptörés 
bármivel adós maradt volna e kérdésekben; a regény minden 
általa felvetett probléma konklúzióját levonta. Éppen ezeknek a 
konklúzióknak a súlyosságát és felelősségteljes következetességét 
szeretném kiemelni. A Bizonytalanságok, a Felismert keserűség, 
a Magyarország ezerkilencszáznegyvenhét, a Kistörténelem, az 
így éltek, a Kihűlt nyomokon fejezetek után az utolsó rész címét, 
a Most így élünket s a benne foglaltakat távolról sem látjuk egyér
telműen megnyugtatónak.

A Cseréptörés egyik legsajátosabb vonása az a kimértség, az az 
egyenletesség, az a distanciát állandósítani tudó elbeszélői mo
dor, amely végigfut a regényen. Ez a hol iróniát, hol groteszk 
láttat ást, hol együttérzést, hol szánalmat bújtatni és rejtegetni 
tudó elbeszélői attitűd a jelenből a jövő felé jelző gesztusokban is 
változatlan, ami kézenfekvővé teszi nemcsak a múlttal szembeni 
tartózkodását, hanem a mai és további perspektívákkal kapcso
latosakat is. Nem megnyugtatóbb ez a distanciálás, mint például 
A városalapító esetében, ahol a közép-kelet-európai panoráma 
nemcsak visszafelé, hanem előre is tekint, s ahol a számvetés 
konklúziói nem a múlt, hanem éppen a jelen, sőt a jövő irányában 
terhesek.

Mindettől elválaszthatatlannak tűnik ennek a múlttal számotvető, 
múlttal mérő attitűdnek a problémája is, amelyet Konrád regénye, 
Nádas Családregénye, a Cseréptörés s még néhány kiemelkedő 
fontosságú munka reprezentálnak. Önismeretünk, mai léthelyze
tünk definiálásához megkerülhetetlenül fontosak a művek. A 
magyar regény ezekben a művekben mérhetetlenül nagyobb
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feladatot vállalt magára ebben a kérdésben, mint akár az elmélet, 
a filozófia, akár a többi művészet. A Cseréptörés nagy erudícióval 
mozgatja fiktív világát, de ez a fajta fikció a legszorosabban 
kötődik a tények, dátumok, adatok, tárgyi bizonyítékok konkré
tumaihoz. A fikció itt nem az absztrakciót, hanem a konkreti
zálást szolgálja. Rekonstruál és nem konstruál. Rekonstruál, 
mert mást nem tehet. Ponttól pontig halad, ténytől tényig. 
Útjai visszafelé vezetnek, s örül, ha ezen a visszafelé vezető 
csapáson eljut, egy bizonyos pontig. Fél, hogy emlékezete cserben 
hagyja, mert ezzel mindenét elveszíti. Imaginációja az emléke
zést kell szolgálja, természetes irányától eltéríti mindaz, amit 
törlesztenie kell, ami adósságként reáruházódott. Félő, hogy az 
új magyar regény történetét adósságok törlesztése fogja megírni.
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KÖNYVJELZŐK





A HETVENES ÉVEK REGÉNYE?

(Bereményi Géza: Legendárium, Magvető, Budapest, 1978J

Bereményi Géza nem középkori szentek legendáit gyűjtötte 
össze Legendáriumába, hanem családtagok, szülők, ősök, elődök, 
„egy zilált sorsú közösség” tagjainak történeteit fűzte fel, rakta 
egymás mellé, s ezzel megkísérelt keretet biztosítani a „családi 
mitológia” előterében futó személyes történetszálnak. A kötet 
fülszövege „egy család regényéről” tesz említést, a kritikák 
novellákat emlegetnek, mi történet-füzérről beszélünk. Minden 
eddigi meghatározás feltétel nélkül felfüggeszthető, nem azért, 
mert Bereményi jellegzetesen új műformát hozott létre, hanem 
éppen azért, mert magát a megformálást, a műfaji-szerkesztési 
kérdéskört meglehetősen szabadon kezeli. A gyermekkori emlé
kek, a családi szájhagyományok fennmaradásában és továbbadá
sában szükségszerűen megjelenő hézagokat érintetlenül hagyja, 
az ellentmondásokat nem korrigálja, a közös valóságmaghoz 
fűződő különböző, egymástól eltérő verziókat nem egységesíti. 
A nézőpontokat tudatosan cserélgeti, variálja, elbeszélőként hol 
az első személyű, visszaemlékező elbeszélő hangja, hol a levelet 
író nővér, Irén hangja, hol az elkülönítőben haldokló, vagy már 
meg is halt nagyapa hangja szólal meg. A közlés ideje is igyekszik 
kiszabadulni az elbeszélés objektív kötöttségeiből: a nagyapa 
saját halála után szólal meg, az Anna c. epizód időpontja, szín
tere a 21. század stb.

A nézőpont-variálások, a beszédmód- és hangnemcserék, az 
időpontkeresztezések mind a prózai lazítás, az oldás, a szétszórás 
eszközei; a korok, sorsok, egyéni utak, tettek, megtörtént és 
fiktív események különböző víziói, metszetei, vetületei egy meg
lehetősen összetett felületet bontanak ki. A metszetek illeszke
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dését mindezek ellenére az esetlegesség, az egyes történeteket a 
töredékesség, a rendezetlenség határozza meg. E tünetek részben 
egy fajta igénytelenség jelei, részben szándékosan alkalmazott 
szerkezeti megoldások, amelyek a felszíni fragmentumszerű
séggel alakilag is tükrözni, szimbolizálni kívánják a családi kö
zösség szétesését, a természetes emberi viszonyok felfeslését. 
A Legendáriumnak kétségtelenül van egy ilyen gondolati magva, 
s hogy ez a történelmi-társadalmi vonatkozásokat is tartalmazó 
problematika mégsem bontakozik ki a maga teljességében, az egy 
fajta szemléleti letisztulatlansággal, a gondolati-szellemi alapozás 
hézagosságával magyarázható. Bereményi problémaérzékenysége 
nem vitatható, de ez az érzékenység nem párosul problémaelemző 
elmélyüléssel. Az egybegyűjtött, szétváló, vagy párhuzamosan 
egymás mellett indázó, vagy egymásba gabalyodó, egymásban 
folytatódó egyéni sorsokból a Legendárium jóval feszesebb szőt
test is előállíthatott volna, amely a beléje szőtt négy-öt emberöltő 
által nemcsak az időben való merész ingázás hatáseffektusait 
kívánta volna elérni, hanem egy nem jelentéktelen történelmi 
távlat befogását. Annál is inkább, mivel erre kísérlet történik.

Az Előhang, amely — az újabb prózaíró generáció már-már 
törvényszerűvé váló íratlan szabályának megfelelően — egy 
(önéletrajzi?) gyermekkori szituációval indul, a hetvenes éveket 
jelöli meg a Legendárium jelenidejeként. A hetvenes évek kétség
telenül az a metszéspontja a könyvnek, amelybe összefutnak az 
ősök és a kortársak útjai, az a jelen, amelyhez viszonyítva múlt 
a múlt és jövő a jövő, amelynek aspektusából láttatja a Legen
dárium a családi közösség transzformációit. De ennél a fókuszpont
nál többet nemigen jelent, hacsak nem annak a meglehetős sivár
ságnak, a jelentéktelenségek elhatalmasodásának, az emberi 
relációkat is szétforgácsoló kiürülésnek a megfelelőjét, amely a 
Legendárium jelenkori alakjait veszélyezteti.

A kritika Bereményi könyvében azt a művet üdvözli, amelyben 
adekvát módon tükröződik a hetvenes évek fiataljainak, eszmél-

110



kedő értelmiségének, beérő új írónemzedékének közérzete. A 
kérdést összetettebbnek látjuk, mint hogy itt körvonalazhatnánk, 
annyit azonban meg kell jegyeznünk, hogy a nemzedék fogalma 
veszélyesen táguló, híguló, üresedő kategóriává kezd válni a 
magyar kritikában, egészen eltérő tendenciák, sőt tendenciává 
sem tisztuló irányultságok, kezdeményezések fedőnevévé, s a 
kritika ahelyett, hogy kijelölné a születő új művek és alakulásban 
levő prózaírói pályák helyét a jelen irodalmában, olyan minősí
tésekkel skatulyázza be őket, amelyek alól kicsúszott mindenféle 
jelentés talaja. Behatóbb elemzések szükségesek ahhoz, hogy 
feltárhassuk, ténylegesen milyen is az elmúlt évtizedben megszó
laló prózaírók hangja, hanghordozása, beszédmódja, beszédje, 
mert csak így tapinthatjuk ki a belső gócok, nyomatékok, szö
vegben rejtőző súlypontok szövedékét. Egyelőre úgy tűnik, 
néhányuknál áttetszőén tiszta ez a hang és a „beledolgozott 
hangsúlyok” rajza, s ezért érezzük például Nádas regényét (Egy 
családregény vége), vagy Esterházy, Hajnóczy novellisztikáját a 
korszakot, nemzedéket, szellemi érzékenységet pontosabban 
reprezentáló műveknek, prózaírói attitűdöknek. A Legendárium 
alapötletéből, nyersanyagából egy merészebben végigvitt logi
kával, következetesebben kialakított belső architektúrával és 
koherensebb vízióval nemcsak egy kétségtelenül jól olvasható 
könyv, hanem olyan mű jöhetett volna létre, amely meggyő
zőbben magán viselhette volna a hetvenes évek lenyomatát.
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A „SZÉTSZÓRÓDÁS REGÉNYE”

(Dobai Péter: Csontmolnárok, Magvető, Budapest, 1974.)

A zárt szituációkban lejátszódó emberi történések sajátos lehe
tőséget kínálnak fel a művészet számára. A cella, a szoba, a hajó 
zárt, behatárolt tereiben a történések számára csak zárt, fejlődés
re nem alkalmas helyzetek teremtődhetnek, melyekben az emberi 
arcok, gesztusok, sorsok, egyéni és közösségi problémák körvo
nalai metszően kiélesednek, drámai vetületet nyernek. A Csont
molnárok közvetlen helyszíne nem a hajó, vagy a szoba, s hogy 
általa mégis ilyen térképzetekre asszociálunk, az a Csontmolnárok 
világának zártságából, a benne mozgó hősök léthelyzetéből kö
vetkezik. A regény valóságos helyszínei az akkori magyar határ 
közelében fekvő törökországi Viddin, majd az ugyancsak török 
területen fekvő homoksivatagi Aleppo, az 1848-as forradalom 
bukott hőseinek emigrációs gettója. Az aleppói kaszárnya, ahova 
a török hatóság „a bukott forradalom képviselőit” „bekvárté- 
lyozza” , észrevétlenül ténylegesen cellává változik. A cellán 
belül levők számára „a háló és a hurok ki van vetve” . A kivetett 
hálóval és hurokkal jellemzett alaphelyzet, a száműzetés, a bukott 
forradalmárok számára mint a „struggle fór existence”-re, „a 
puszta megmaradásért” vívott küzdelemre redukálja a létezést. 
Bodilla, a regény egyik hőse így beszél: „ Se a papi, se a katonai, 
se a polgári életben nem találtam a helyemet. A forradalom mind a 
három életformát összezúzta. A forradalomban találtam meg a 
helyemet.” 1849 ezt az „életformát” is összezúzta. A forradalom 
leverésével nemcsak egy magyar utópia, magyar forradalmi eszme 
bukott el, hanem egy olyan eszme is, melyben a haladó Európa 
ismert magára. A 49 utáni szituációt Bottka János felkelő-őrnagy 
eképpen foglalja össze: „A királyi rendőrségek alkotmányok, 
uniók és szerződések nélkül összefogtak, hogy fölgöngyölítsék a
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forradalmi nemzedék utolsó töredék szervezeteit, földalatti ellen
állását. De legalább a forradalmak alatt megismertük egymást: 
lengyelek, magyarok, olaszok, bécsiek, párizsiak keveredtek össze 
egy-egy forradalmi gócpontban. Békében lehetetlen volna ilyen 
eleven internacionális együttműködés” .

A történelmi témák feldolgozója számára több irodalmi lehetőség 
kínálkozik. A tényhűségtől a fikcionálásig terjedő íven a prózaíró 
szuverén módon alakíthatja anyagát. A Csontmolnárok regényideje 
a magyar történelem egyik legnehezebb, legösszetettebb szakaszá
val esik egybe: keserű felismerések ideje ez, melyben szétválaszt- 
hatatlanul tömörülnek történelmi és eszmei, világnézeti és er
kölcsi, közösségi és emberi alapproblémák. A kijelölt témabázis 
nyomán a regényben hasonlóképpen együtt jelentkezhetnek, 
szerves egymásra utaltságukban mutatkozhatnak meg a kérdések, 
melyek fölé a szabadságért hozott áldozatok s a szabadságvesztés 
tényei emelnek boltozatot. A Csontmolnárok azáltal válhatott 
rendkívüli művé és az újabb magyar irodalom egyik legértékesebb 
történelmi regényévé, hogy dokumentumérvény és fikció leg
megfelelőbb arányát meglelve, a 49 utáni történelmi időszak 
problematikáját organikus egésszé rendezte, belőle autentikus 
víziót érlelt ki, melyben a dokumentumok hitelessége az egyéni 
látásmód sajátos hangsúlyaival gazdagodott. E hangsúlyok közül 
többek között a forradalom radikális, internacionalista vonula
tának igenlése emelkedik ki, melyet Bottka idézett gondolata is 
alátámaszthat. A Csontmolnárok központi figurája nem Kossuth, 
hanem Bem felkelő-tábornok, előtérbe hozott alakjai pedig a 
Bemhez közel álló Bottka, valamint a B. L. iniciáléval jelölt 
ügyvéd, aki félig-meddig önkéntes száműzetésében együtt sodró
dik az emigráns vezérekkel, mert regényt akar írni a forradalom
ról : ,,Ahhoz, hogy regény szülessen, talán győznünk kellett volna 
. . . most már én is csak a vereség, a szétszóródás regényét írhatom 
meg, ha lesz hozzá életem” . . .  A célzás félreérthetetlen: B, L.-lel 
együtt Dobai is hiányolja a forradalom igazi regényét, melyet a 
19. század elmulasztót megírni. A múlt század regényeit szellemi
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présházaknak” nevezi, melyek nem válhattak organikus mű
vekké. Dobai bírálata kiélezett formában veti fel azon regény
típus hiányának kérdését, melyben ez a majd másfél évszázad 
után is izgatónak, revízióra, elmélyült elemzésre méltó törté
nelmi szakasznak kérdésköre nem mint „időtávlatba kényszerült” , 
történelmivé merevült, dokumentumokba ágyazott problematika 
jelentkezett volna, hanem mint élő, ható, megélt élmény. S itt 
véletlenül sem arra utalunk, hogy Dobai túlértékeli a megélt 
tapasztalatokat, hisz ezzel a mai prózában gyakori túlértékeléssel 
szegezi szembe ironikusan a gondolatot: „A regényt meg kell 
élni, ez az új irodalom technikája!” Arra azonban töretlenül tiszta 
példát mutat fel Dobai, mint lehet egy „nem megélt” regényt a 
„megélt” regény autentikusságával létrehozni. A Csontmolnárok 
alcíme nem véletlenül: „Egy múlt századi regény” . Az alcím 
iróniája félreérthetetlen, mint ahogy kétségbevonhatatlan az a 
tökéletesség is, mellyel Dobai kort idéz, eszméket szembesít, 
tényeket elemez, közeire hajol, belülről ábrázol.

A Csontmolnárok zárt világa eleve lehetetlenné teszi az extenzív 
tabló kibontakozását. Ezt az irányultságot azonban e zárt világ 
rendkívül intenzív belső képének létrehozása helyettesíti. Az 
emigráció belső világának megjelenítésében két dolog tűnik 
rendkívül lényegesnek. Az egyik az, hogy ebből a perspektívából 
belátható, befogható nemcsak az adott léthelyzet, a száműzetés, 
hanem a lejátszódott forradalom is, a regény „előtörténete”, 
s ezzel egyidőben az a nemcsak tényszerű, történelmi eseménysor, 
melyet a forradalom jelent, hanem az az eszmei panoráma is, 
amely a forradalmat előkészíthette, irányíthatta. E két vonulat 
kibontásának lehetőségeit abban az említett másik sajátosságban 
látjuk, hogy a regény számára egyenértékű probléma a szám
űzött forradalmárok alakjának erkölcsi, lélektani egyénítése és 
annak a világnézeti, szellemi attitűdnek a feltárása, melyet ezek a 
hősök képviselnek. A Csontmolnárok e két vonulatot nem a 
külső szempontú, narrátori elbeszéléssel kapcsolja össze, hanem a 
hősök beszéltetésével. A regény domináló közlésformája ezért a
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párbeszéd, amely a Csontmolnárok tanúsága szerint nemcsak 
álláspontok, magatartásformák, eszmék szembesítésére képes, 
hanem a hősök alakjának nem külső, hanem belső jellemzésére. 
A beszéd ezenkívül fokozatosan egyetlen, utolsó cselekvési for
mává változik: „Beszéljen csak. Most fontos, hogy beszéljen . . 
mondja Korzelinszki az ügyvédnek. A beszéltetés feloldja az 
egynézőpontúságot, megsokszorozza az eseményekre, múltbeliekre 
és a jelenbeliekre való rálátás, reflektálás szempontjait. Ezzel a 
megoldással a regény elkerülheti a rögzített elbeszélői néző
pontból következő pszichologizáló, szubjektivizáló alakformálást, 
s a hősöket beszéltetve valójában lehetővé teszi a hősök autonóm, 
már-már az elbeszélőtől függetlenített önformálását. A Csont
molnárok ezáltal kiszűrhet minden mellékes mozzanatot és ki
zárólag a jelentősnek tartott egyéni vonásokra, mozdulatokra, 
eseményekre, magatartásokra összpontosíthat.

A regény egyik legmarkánsabb jegye a koncentráltság, amely 
cselekményszinten a zárt szituációban, az idő és a tér vonatko
zásában a már jelzett beszűkítésben, a narráció vonatkozásában 
a közvetlen beszéltetés dominanciájában, nyelvi szinten közlést a 
jellemzéssel, a korrajzot az intellektualizált archaikus nyelvvel 
összekapcsoló tömörítésben, értékszinten pedig a forradalom és a 
szabadság problémakörére való összpontosításban nyilvánul meg. 
A „szétszóródás regénye” Dobai kezében a sűrítettség re
gényévé változott. „A regény semmi más, olvassuk, mint az 
a bátorság, hogy egy gondolatnak megmutatjuk egész törté
netét úgy, ahogy az tényleg történt, miközben mást akartunk.” 
Dobai első regénye autentikus formában mutatta fel „saját gon
dolatának” történetét. Regénye modellt teremtett a 70-es évek 
új magyar történelmi regénye számára.
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A PRÓZA ÖNREFLEXIÓJA

(Nádas Péter: Leírás, Szépirodalmi, Budapest, 1979.)

A Leírásba gyűjtött prózai szövegek — néhány kivétellel — egy- 
időben íródtak Nádas regényével, az Egy családregény vége (1977) 
cíművel. (Meg kell jegyeznünk, hogy mindkét kötet jó néhány 
évvel a megírás után kerül kezünkbe.) Különös módon azonban 
rendkívül nehéz áttételektől mentes kapcsolatot találni a Család- 
regény világa és az újabb kötet szövegvilága között. Mintha mind
az, amire Nádas rendkívül jó érzékkel ráérzett, szervesen éppen 
a regénybe épült volna be, létrehozva ezáltal az újabb magyar 
próza egyik legtöretlenebb értékű alkotását, s mintha ugyanennek 
az alkotói periódusnak az összes dilemmái, kételyei, szellemi 
vívódásai és töprengései a Leírásba felvett szövegekben csapódtak 
volna le. Ha a Családregényt a megtalált elbeszélői hangvétel és 
módszer művének nevezhetjük, ezeket a szövegeket nem fogad
hatjuk másként, mint a módszer keresésének dokumentumait. 
Talán túl merészen sarkítjuk a problémát, az azonban kétségte
len, hogy az új kötetnek csupán egy-két olyan darabja van, amely 
nemcsak a Családregényhez kötődig szervesen hanem — 
Nádas most készülő regényének megjelent részleteit szem előtt 
tartva — a Családregény utáni irányvétel felé is hidat képez.

A modell a paraván mögé vonul, majd vetkőzni kezd. A modell, 
majd a vetkőzés leírása képezi az Élveboncolás, a kötetnyitó írás 
prózai szituációját. A kiinduló helyzetet azonban Nádas nem a 
próza vonalán építi tovább, hanem a prózai közlésről való el
mélkedés mentén. A szituáció, a modell leírható, megközelíthető 
más oldalról is, nemcsak a szöveg elején beállított perspektí
vából. „Most rólam van szó; a bizonytalanság egyetemességének 
érzetéből kínos, mindent átható bizalmatlanság következik.
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Emberek, tárgyak, jelenségek iránt. Emberek, tárgyak, jelensé
gek értelmezését keresve, tapogatózva valamiféle magyarázat 
után — a részletek többféle, logikailag egyaránt helyes megha
tározásához jutok. De milyen meghatározás az, aminek ha az 
ellenkezője nem is, de variációi számtalanul bizonyíthatók? 
Ha kellő szigorral figyelem saját észleléseimet, s ha ezt a viszony
lag tág értelmi, érzelmi tartományt összevetem a leírt részlettel, 
kiderül a leírás esetlegessége — a torzítás.”

Próza ez még, kérdezhetnénk, vagy filozófiai fejtegetés, netán 
prózaontológiai esszé? A prózai szituáció, mint mondottuk, 
alkalmat szolgáltat Nádasnak arra, hogy az ívet önmagába vissza- 
kanyarítva 1. magára a szituációra, 2. a szituáció leírásának lehe
tőségeire és lehetetlenségére, 3. a prózai megjelenitésből követ
kező kötöttségekre, a „szabott pályára,” valamint 4. e kételyek 
mögött munkáló egyetemes bizonytalanság érzetére reflektáljon. 
Ezek a problémák a kötet legtöbb darabjában felmerülnek, de a 
kérdések, a nemcsak prózatechnikai, hanem filozófiai dimenziókat 
nyerő dilemmák legsűrítettebben éppen — a prózaírást „élve 
boncoló” — kötetnyitó írásban jelennek meg. Számunkra tá
volról sem tűnik problematikusnak az, hogy a szöveg csupán 
fragmentumaiban prózai jellegű, s hogy magvát egy teoretizáló 
gondolatsor alkotja. Megítélésünk szerint azonban a szöveg egyik 
központi gondolatával, melyet fentebb idéztünk, olyan elemek 
szivárognak be nemcsak az Élveboncolásba, hanem a többi szö
vegbe is, amelyek a prózaírást meghatározó külső-belső tényezők 
demisztifikálása helyett a misztifikáció, a teljes felfüggesztés, 
a relativizálás veszélyével fenyegetik a szövegekből kibontakozó 
szemléletmódot. Nádas nyilván teljesen tudatosan vállalkozott 
arra, hogy egy sor olyan kérdést vizsgáljon meg kitartóan, követ
kezetesen, amely egy meghatározott prózaírói szemléletből és 
a prózaírás gyakorlati tapasztalatából logikusan következik. 
Közlésformájául nem az esszét választotta, hanem a gondolati 
elemekkel felduzzasztott, a hagyományos műfaji és kompozicio
nális korlátokat elvető, a prózai és reflexív mozzanatok kereszte
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ződéseiben létrejövő fluid prózai szöveget. Tételeit Nádas nem 
rejtegeti, nem szövi észrevétlenül anyagába, hanem kimondja, 
megvitatja, kételyeinek, vívódásának közvetlen megnyilatkozási 
módokat talál. Kételyei a modern prózában eluralkodó szkepszis
sel rímelnek, amely annak a felismerésnek a nyomán bontakozott 
ki, hogy a valóság tükrözésének megnyugtató múlt századi illú
ziója merő tévedés.

A próza — ha belül marad a nyelv tranzitív használatának körein
— közölhet, sejtethet, teremthet, szuggerálhat, közvetíthet bi
zonyos tartalmakat, de a reprodukáló ábrázolás és a világot 
leképező tükrözés lényegétől idegen minőségek. Mészöly Wittgen- 
steinnel teszi fel a kérdést: „ így hát nem marad egyéb, mint a 
belátás, hogy «a dolgok állását csak leírni lehet, nem pedig meg- 
nevezni?»” A modern próza, elfordulva az ábrázolástól s az „áb
rázoló illuzionizmustól” , két utat igyekezett járhatóvá tenni: 
az egyiken — az önmagába viszszatérő ívhez hasonlóan — az 
ábrázolást az ön ábrázolással váltotta fel, a másikon pedig min
dent megtett, hogy ábrázolásellenes magatartását kifejezésre 
juttathassa. Ezekkel a megoldásokkal a prózának a nyelvvel 
szembeni magatartása is alapvetően megváltozott: a nyelv tran
zitív használatát a nyelv intranzitív felhasználása cserélte fel. 
A francia kritikus gondolata (az irodalom a világot vallatja a nyelv 
segítségével) így módosul: az irodalom az irodalmat vallatja a 
nyelv segítségével. A francia új regény reveiációként fordult a 
leíráshoz, s jó ideig a leírás által felszabadítható energiák, a 
leírással elérhető tárgyilagosság, distanciálás bűvkörében élt. 
A leírásban meglátott új lehetőségek az új magyar prózát sem 
hagyták érintetlenül. Ügy tűnt, a kiiktatott elbeszélő, a tárgyától 
önmagát távol tartó narrátor legmegfelelőbb közlési eljárását 
találta meg a szenvtelen leírásban, s a dolog, tárgyak felsorolás
szerű megidézésében. A deskripció „állítás-szériái” helyettesít
hetik az ugyancsak kiiktatott történetet, a cselekvést, a mozgást, 
hisz — adott körülmények között — spontán módon elbeszélés 
is formálódhat belőlük. Annál is inkább, mert a leírás az idő
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vonatkozásában új minőséget hoz létre, az ún. „deskriptív idő
beliséget” .

A mai próza szerteágazó kísérletei, próbálkozásai, új felismeré
sekig elvezető kutatásai kontextusában, olvasva Nádas meg
állapításait „a leírás esetlegességéről”, a lényegét képező „ torzí
tásról9y s ebben a szövegkörnyezetben értékelve „az eltorzított, 
a torzító és a torzítás” viszonyának tisztázására irányuló törek
véseit, nem leplezhetjük azt, hogy gesztusa váratlanul érte a 
prózára vonatkozó elképzeléseinket. Ennek természetesen több 
oka van: hogy minden művészi közlésben természetszerűen 
jelen van a torzítás, a hangsúlyozásból, a hangsúlyeltolásból, 
a kiemelésből, a visszaszorításból, a saját rendező elvek érvénye
sítéséből kialakuló új összkép, ahhoz nem férhet kétség. De 
miért, hogyan vált ez a próza problémájává? A próza önként 
vállalja a leírás esetlegességét is, de ez az esetlegesség a prózai 
szöveg határain belül egyetlen és kizárólagos megoldásként je
lenik meg. Nádas az okokat kutatva állapítja meg, hogy a korábbi 
fix pontok iránti bizalmatlanságának hátterében egy radikális 
bizonytalanság-érzet áll: ebből erednek kételyei, amelyek észle
leteinek bizonyosságát, közlésmódjának adekvát jellegét, szem
léletmódjának hitelességét érintik. A felismerések Nádast további 
kutatásra ösztönzik: szövegek sorával kísérli meg mindazoknak a 
problémáknak az elemzését, amelyek lehetővé vagy éppen lehetet
lenné teszik a próza létrejöttét. Felsorakoztatja a számbevehető 
műveleteket, visszavezeti a prózát az artikulálatlan, nyelv előtti, 
prelogikus tartalmakhoz és állapothoz, a hallucinációhoz, a pró
zát valamilyen teremtés előtti állapotában próbálja megragadni, 
prózaként prezentál olyan anyagot, amely csak részleteiben az. 
A Szerelemben csupa olyasmi történik, „ami nem történhet”, 
ha pedig történik valami, akkor az nem a hőssel, hanem a hős ben 
történik.
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A kör fokozatosan zárul be. A bizonytalanság-érzet lassan emészti 
föl azokat a tartalmakat és fogódzókat, amelyek korábban bi
zonyosságoknak tűntek. Ennek a lemorzsolódási folyamatnak a 
megérzékítésére, láttatására fordul Nádas magának a prózának, 
a prózai közlésnek a problémájához, amelyet szövegei témaként, 
tárgyként járnak körül. A próza itt a próza önreflexiójába megy 
át: magát boncolja, magát figyeli, magára hívja föl a figyelmet. 
,,beléptem a körbe, amelynek volt bejárata, de nincs kijárata” : a 
Szerelemnek ez a mondata frappánsan jelzi nemcsak szereplőinek 
létállapotát, hanem ennek a prózának a „létállapotát” is. Nádas 
alámerülése az érintett problémakörökbe elgondolkodtató, de nem 
megnyugtató. A felvetett problémák természetéből következően 
sem lehet megnyugtató, melyek mögött a szubjektumnak már-már 
univerzálissá váló fenyegetettség-érzete munkál. De azért sem, 
mert a kisregény nem győz meg bennünket arról, hogy egy ilyen 
létérzésnek a felmutatásához egyetlen megoldás kínálkozik csu
pán: az önmagát felfüggesztő, önmagát megkérdőjelező, önmaga 
hitelességét kétségbevonó elbeszélői attitűd. Kérdésesnek és 
vitathatónak tűnik az is, hogy „a lét felülete alatt” , az érzékekben, 
a tudat mögött lejátszódó folyamatok kivetítéséhez vajon éppen 
a narkotizált állapot, tehát a tudatműködést „tudatosan” kikap
csoló gesztus a legmegfelelőbb-e, mint a Szerelemben. Nyitott 
kérdések ezek, melyeknek aspektusából, az önellentmondás 
veszélye nélkül állíthatjuk, jó, hogy az új magyar próza nyitott 
kérdések felvetését is megkockáztatja.
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LELEPLEZŐ SZTEREOTÍPIÁK

(Hajnóczy Péter: Aí, Szépirodalmi, Budapest, 1977.)

A novella a legsalaktalanabb prózai műfaj, az erős tehetség és a 
rövid lélegzet műfaja, melyben a kor „dimenzió-tébolya” elleni 
visszahatás jelentkezik. így jellemezte 1932-ben Németh László 
azt a műfajt, amelynek a mai magyar prózában Hajnóczy Péter 
a legmarkánsabb képviselője. Németh László észrevételeit nem 
véletlenül juttatták eszünkbe A fűtő  (1975), majd az M  (1977) 
novellái. Hajnóczynak ez a két karcsú kis novellás kötete mintha 
külső formájában is a Németh László-i „visszahatás”-tézist 
igyekezne igazolni: az elsőben húsz szöveg (13 novella, 7 mese), 
a másodikban mindössze hét elbeszélés, novella. Ennél az adatnál 
természetesen lényegesebb az, hogy a Németh László által idé
zett minőségek Hajnóczy novelláinak belső formáját, fegyelmezett 
anyagkezelését, lényegretörő szerkesztésmódját adekvát módon 
jellemzik: talán éppen a salaktalanság lehetne az a fogalom, 
amely a legtömörebben definiálhatná Hajnóczy írásművészetét.

Az a tény, hogy Hajnóczy novelláinak túlnyomó része kielégíti 
az idézett, lényegében klasszikus novella-követelményt, korántsem 
jelenti azt, hogy A fűtő vagy az M  szövegei kimerítően elemez
hetőek a hagyományos sémák szerint. A novellák teljesítményér
tékei jóval összetettebbek ennél, mivel a világ, amelyet a cselek
ményszövéssel, a témákkal, a különböző beszédszintekkel, a 
hősök szituációhálózataival s magával a kompozícióval felállít, 
alapvetően új, autentikus törvényszerűségeknek engedelmeske
dik. A kifejezésstruktúrában érvényre jutó megoldások sokkal 
inkább mutatnak a megszokottól eltérő irányba, s az a mozzanat, 
hogy e novellák nagy részének mégis van a klasszikus novella 
magvához hasonló fókuszuk, eseménymenetük, s a szituációba
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állítás is oly fontos szerepet tölt be bennük, mindez az érték
struktúrának csupán egyik összetevőjeként funkcionál. A ha
gyományos novella-képletet megőrző és alkalmazó szövegek is 
alapvetően új jelentéstartalmak hordozóivá teszik ezt a keretet, 
míg a novellák másik vonulata (A szertartás, A kék ólomkatona, 
M ) teljességgel felszámolja a hagyományos novellakeretből 
eredő kötöttségeket.

Hajnóczy egyik kritikusa már-már indulatosan beszél a novellák
nak arról a vonásáról, hogy a felvázolt szituációt nem fejtik meg, 
nem oldják meg, nem bontják ki, nem értelmezik. A novellák 
befejeződnek, mielőtt még a történet általunk, olvasók által is 
elfogadható módon „kikötött” volna valahol. Felcsigázott és 
kielégítetlenül hagyott érdeklődésről beszél kritikusunk, termé
szetesen elítélően, és amikor ezekre a jellemzőkre figyelmeztetett, 
valójában Hajnóczy novellaírásának egyik legdöntőbb, tudatosan 
kialakított eljárására tapintott rá. Csupán annyiban tévedett, 
hogy a problémafelvetés természetéből, a láttatás módozataiból 
s a kompozícióból szervesen következő novellazárást nem a 
novellák egyik lényeges hatáselemének, hanem elbeszélői fogya
tékosságnak ítélte meg.

Annak bizonygat ás ára nincs szükség, hogy a novellának a problé
mafelvetés és nem a „megnyugtató megoldás” , az éles kontú
rokkal felvázolt élethelyzet, s nem ennek értelmezése a feladata. 
Hajnóczy mestere a redukált eszközökkel való atmoszféramegi- 
dézésnek, tömény állapotleírásoknak, a mellébeszélést és a feles
leges szó-, tény- és körülmény-halmozást mellőző vonalvezetés
nek. A nyelvi sűrítéssel függ össze a szerkezeti tömörítés is, s a 
novelláknak e két párhuzamos tendenciája jelentős hatásenergiát 
szabadít fel. A nyitottan hagyott struktúra, a novellák lezárat
lansága azokkal az alapvető szembenállásokkal, konfrontációkkal 
áll összefüggésben, amelyekből a novellák világa felépül. A no
vellatémává megtett életszegmentumok önmagukban véve nyitott 
kérdések (gondoljunk az első kötet hat Márai-novellájára), melyek
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az egyéni sorshelyzetek által arra a társadalmi viszonyrendszerre 
kérdeznek rá, amelyben ezek a konfliktusos szituációk, megol
datlan s az egyén szempontjából létkérdésekként megmutatkozó 
problémák jelentkeznek. Ezt a törekvést a novellák rendkívül 
élesen exponált pszicho-szociális háttere nyomatékosítja. A szeiz
mográfszerű pontossággal észlelt és rögzített ellentmondások, 
az elbeszélő kritikai attitűdjének erőteljes megnyilvánulásai.

Hogyan jelennek meg ezek az ellentmondások az egyes novellák
ban s valójában milyen ellentétekről van szó? Ha egy banálisan 
leegyszerűsítő számbavétel alapján csoportosítjuk a hősöket, 
akkor Márai és Kolhász Mihály (az első kötet szövegeiből), 
valamint a második kötet M.-je azonos síkra kerül, mivel ezek a 
hősök — az adott körülményektől függően — kórházi ápoltként, 
elvonókúrás kezekként, üzemi fűtőmunkásként, kihallgatásra 
beidézett tanúként ki vannak téve az ápoló személyzet, az orvos, 
a fuvaros, az üzemi vezetőség, a rendőrkapitány stb. helyzeti 
előnyéből következő visszaéléseinek. Ismétlem, banálisnak tűnik 
ez a felosztás, mert a novellák egyik legértékesebb vonását éppen 
a szándékolt polarizálástól, egyszerűsítő ellenpontozástól mentes 
törekvés képezi, amely a társadalmi szituációból eredő szem
benállások szociológiai látlelettel felérő rendszerét tudja meg
teremteni. Az egyén és a társadalom viszonylatában felmerülő 
konfliktusok a novellák tanúsága szerint minden olyan élethely
zetben kitapinthatok, amelyben ilyen vagy olyan módon meg van 
vonva az egyén önrendelkezési joga. Hajnóczy szemléletéből 
és szigorú fegyelemmel kezelt művészi eszközeiből következően 
ezek az erővonalak még az olyan egyébként jelentéktelen, köz
napi mozzanatból is evidensekké válnak, mint amilyen az a tény, 
hogy a fuvaros szállít-e gázt, fűtőolajat M.-éknek, vagy nem 
(A fuvaros).

Hogy az általunk emlegetett konfrontációk, egyén és társadalom, 
egyéni törekvések és objektív lehetőségek közötti meg nem fele
lések nem csupán elvont eszmerendszerként vannak jelen a
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novellákban, arról a nyelvi szintek, a szókincs, a stílus, a mon
datalkotás vizsgálata győzhet meg bennünket. A hősök maga
tartását nem csupán cselekedeteik teszik nyilvánvalóvá, hanem 
beszédük is. A véradó orvosai, A fűtő  főgépésze, főmérnöke, 
szakszervezeti bizalmija, ügyvéde nyelvi klisék, elhasznált sztereo
típiák, hivatali közhelyek által fejezik ki magukat. A beszéd 
megmerevedése, a szavak kiürülése, az állandósuló szóösszetételek 
érzékenyen regisztrálják a társadalmi gyakorlat mechanikussá 
válásának fokozatait.

A sztereotípiák felhasználása része a groteszk irányába mutató 
tendenciáknak. A groteszk túlzás vagy torzítás azonban sosem az 
ábrázolt világtól független, hanem éppen e világban meglevő 
túlkapások, torzulások függvénye. A groteszk láttatás egyik 
módozataként jelenik a két fent idézett novellában az irracionális 
dimenzió is, amely ugyancsak nem a képzelet önkényes játé
kaként hat, hanem olyan groteszk alogizmusként hajlik át a 
fantasztikumba, amely mélyen a valóságos viszonyokban gyöke
rezik. A véradó aspektusából ellentmondásosnak tűnhet ez a 
megállapítás, hisz a novella kiindulópontja egy abszurd ötlet: 
a mészáros „eleven vérkútként” ontja a vért, melyet a véradó 
állomás sem képes már tárolni. A kérdést az dönti el, hogy az 
abszurd ötletből kiindulva a novella minden valóságfedezet 
nélküli groteszk játékba torkollik, vagy ezt az alkalmat is a társa
dalmi, vagy a kórházi hierarchia ironikus leleplezésére használja 
fel. A véradó ezt az utóbbi lehetőséget választja: bravúros szelle
mességgel tárja fel a kórházi vezetőség téblábolását a mészáros 
„politikailag káros és veszélyes betegsége” körül, amely véron
tásával kapcsolatban „ügyről és eljárásról” beszél, mire a fő
orvos kifejti: „ritka alkalom jelen lenni a szülésnél, amikor a 
rendőrlaktanyák és az ügyészségek szókincse az orvostudomány 
alkotó részévé válik” . Az orvosok attól tartanak, hogy „az élet 
egyéb területein, nem bukkan-e fel hasonló ügy a veszélyes példa 
nyomán” ? A mészáros mértéktelen véradása itt már „nemcsak a 
kisemberek és a véradást szervező «nagyszerű és gigantikus gé
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pezet», hanem az életmentő intézményt megalkotó funkcioná
riusok által betöltött státusok” veszélyeztetőjévé válik. A kira
gadott mondatok is illusztrálhatják, hogy Hajnóczy — mégha 
valótlan ötletből bontja is ki a novellát — iróniája és groteszk 
alogizmusa folytán a vezetők, intézmények, funkcionáriusok 
irányító mechanizmusát képes nem jelentéktelen kritikai éllel 
leleplezni.
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A KERESZTREJTVÉNY PRÓZAI 
LEHETŐSÉGEI

(Temesi Ferenc: Látom, nekem kell lemennem, Szépirodalmi, 
Budapest, 1977.)

„Az írást azonban valamilyen rejtélyes oknál fogva a magam hiú
sága fölé helyeztem. Azért már akkor is rájöttem arra, hogy a 
halhatatlanság csak szöveg. (Milyen hülye szó. Hatatlan, heteden.) 
De mégiscsak dolgozott bennem az írók, költők és egyéb hiábavalók 
komplexusa, as utókorba vetett hit. M i mást tehet egy művész: 
előreveti tekintetét az utókorra. Pedig még író se voltam. Ha meg
gondolom (meg ha nem), nemrég múltam el az utcán két teherautó 
között huszonegy évesnek lenni. Ez íróság tekintetében körülbelül 
az embrionális állapotnak felel meg. Még az se biztos, hogy meg
születek. Ez egy magzatvízzel írott történet.” (60) Az, aki Temesi 
Ferenc farmeros, kamaszos, argóban megszólaló, szellemeskedő 
és hülyéskedő kisprózái darabjait, „novelláit” elbeszéli, nyakig 
benne van a farmeros, kamaszos, argót beszélő világban. E belső 
helyzettel magyarázható az a beszűkülés-veszély is, amely e 
prózai látásmód perspektíváit fenyegeti, amely a kamaszos jelen
téktelenségeket öncélúvá, a nyelvbotlásokat apró hatásvadászat 
elemeivé teheti. A gügyögés, csevegés, papírcetli-leltár, fiók- 
átrendezés, roller-árusítás felszíni jelentéktelenség-halmaza mö
gül azonban át-átsugárzik egyfajta távolságtartó iróniának a 
fénye, amely nemcsak az elbeszélt világot, a történeteket, a tör
ténet látszatát idéző/felidéző tényh almoz ást, hősöket tolja tá
volabbra magától, hanem amely pillanatokra képes önmagától is, 
sőt az elbeszéléstől, a prózától, az írástól, az irodalomtól is distan- 
ciálni. Egy olyan sajátos szituáció körvonalazódik Temesi pró
zájában, amely egyidőben tud a közvetlenség és az intimitás 
építőköveiből építkezni és már-már szarkasztikus iróniával rom
bolni és leleplezni, úgy, hogy ezt a lebontást nemcsak az elbe- 
széltre, hanem az elbeszélésre és az elbeszélőre is kiterjeszti.
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„ . . . itt a farok csóválja a kutyát” , mondhatná az iróniáról 
értekező C. Brooks. De valójában hogyan is lehetne másként 
értelmezni a bevezetőben, A papírok c. szövegből idézett sza
kaszt, ha nem mint a „destrukcióval stukturáló” , az élccel világ
látást és szemléletet kreáló/kifejező magatartás bizonyítékát?

Az új magyar próza lehetőség-próbálkozásainak és kihívásainak 
egyike a nyelvvel és a kifejezéssel/kifejezhetőséggel, a megszi
lárdult jelentéssel és e jeletés-kötöttség feloldásával való játék. 
Esterházy mellett Temesi merészkedett legmesszebb ezen a 
kicsit sem veszélytelen területen. Prózai kontextusban ugyanis 
a nyelvi játék formai játékká transzponálódik, s a nyelvi lele
ményességnek prózai invencióval kell párosulnia, a forma-ötletek 
pedig jóval összetettebb konstrukciók, mint a szójátékok, szólás
vibrálások. Temesi a levélmontázs, pad alatti iskolai üzenet, 
ankét, értelmező szótári címszó, hirdetés, lapszéli jegyzet prózai 
lehetőségei mellett kísérletet tesz a szabadversben írott próza, 
a keresztrejtvényben írott, vagy az ábécéskönyv szótagoló szavaira 
asszociáló, vagy a meg nem írandó történet elmondását vállaló 
stb. prózai kifejezésre. Ahogy a visszatérő hős, Győzőke gyerekes 
storyjai, úgy ezek az effektus-kereső megoldások is első pillan
tásra némi ellenérzést váltanak ki. (Itt közrejátszik a „gyermek
téma”, a „gyermekkori emlék”-motívum sztereotippá válása is 
a mai magyar prózában.) De Győzőke köré végül is egy autentikus 
világ emelkedik, a kisprózái formák, lehetőségek szaporítása 
pedig a látványosságon túl egy önálló, új prózai formakoncepció 
alakulására vet fényt.

Temesi kötete többek között azt a régi, állandó szókapcsolathoz 
hasonlóan megkövesedett tézist is felfüggeszti, mely szerint a 
formai szerkesztési szempontból merész és kockázatot vállaló 
szövegek olvashatatlanok, vagy legalább is nehezen olvashatók. 
A Látom, nekem kell lemennem kisprózái, prózai forgácsai annak 
ellenére (!), hogy nyelvi és formai játékuk élményt jelentő intellek
tuális játékba megy át, rendkívül jól olvashatók.
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ÖSSZEÁLLÓ KÉPEK

(Fábián László: Hazatérő lovam körmén virágos rét illatát hor
dozza, avagy furcsa görcs a torokban, Magvető, Budapest, 1976.)

Tizenkét novellából álló füzér alkotja Fábián Lászlónak az Űj 
Termés sorozatban megjelent kötetét. Sem az egyes novellák, 
sem a szövegfüzér egésze nem hagyományos felépítésű. Az eltérés 
a hagyományos komponálástól egyrészt a szövegek újszerű 
technikai és konstrukciós eljárásaiból ered, másrészt — s ezt a 
mozzanatot az előbbinél is lényegesebbnek tartjuk — a mód
szert meghatározó szemléleti tényezők eredetiségéből. E két kom
ponens együtthatásának eredményeképpen Fábián László szö
vegei nemcsak a kötött novellaforma fellazításáig jutnak el, és 
nemcsak felszámolják a klasszikus novellaírás jellegzetes követel
ményeit, hanem új követelményeket állítanak a szövegek elé, 
s az új követelményeknek igyekszenek eleget is tenni.

A Hazatérő lovam . . . szövegeiben az összefüggő, fokozatosan 
kibomló cselekményív helyére lazán egymásba fűzött cselekmény
szilánkok, eseményfoszlányok kerülnek. Ennélfogva magának — 
a klasszikus novella gerincét képező — történetnek a jelentősége 
mellékessé válik. A novellák központi szálát, a szerkezetet egy
befogó kohéziós erővonalat tehát másutt kell keresnünk. Az 
összetartó mozzanatok egyike Roald Amundsen alakja; központi 
figurája ez az egész novellasornak. Hasonlóképpen jelenik meg 
még néhány visszatérő alak (Káem, Smen, Elise W., nagyanya 
stb.) és motívum (pl. Roggenmuhme, a gyermekkori mesealak). 
Ezek az alakok és motívumok a szövegeken belül, de a szövegek 
között is összetartó erőként funkcionálnak, s ebből következően 
a novellák kiegészítik egymást, kiteljesítik és tovább árnyalják 
annak a világnak a képét, melyet Amundsen alakja fog egybe.
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A kötet novelláinak van még néhány olyan vonása, amely hozzá
járul ahhoz, hogy belőlük többé-kevésbé egységes szövegfelület 
bontakozzék ki. E minőségek egyike az a sosem csökkenő, és nem is 
növekvő distancia, amely az elbeszélőt az elbeszéléstől elválasztja; 
ebből az állandósított távolságból következik a szövegek egyen
letes prózaritmusa, a rendkívül gazdag, sokrétű nyelvi anyag 
kiegyensúlyozott kezelése, melyet sehol sem bont meg a szubjek
tivebb hangvétel, valamint a prózai és a költői stílus határterü
letén megvalósuló írásmodor a maga kissé emelkedett, ünnepélyes 
stílusával.

A Hazatérő lovam . . . egyik legizgalmasabb kérdését az jelenti, 
vajon milyen anyagból szövi Fábián László az Amundsen-no- 
vellákat, hisz a hagyományos novellaírás téma- és eszköztárából 
alig használ fel valamit. A novellák alapszövetét Amundsen 

vágyai, emlékei, ábrándjai, képzelgései”, megtörtént és meg
történtnek vélt dolgai, „finomra darált múltjának” szeletei alkot
ják. Ezekből állnak össze Amundsen „jelenének” képei. A novellák 
ideje hol az emlék múltjában, hol a képzelet jövő idejében pereg, 
hol e kettő között. Amundsen bolyongása is a valóság és a fikció 
között játszódik le: „Roald Amundsen robogott vonatán a legenda 
Amundsene felé, aki játékosan hol fölbukkant, hol elrejtőzött előle, 
aki azonban mégiscsak ott élt érzékeiben, bőrének lenyomat-emlé
keiben, agyának képzelgéseiben” .

Ez a próza semmi bizonyosat, semmi véglegesen lezártat nem akar 
nyújtani: nemcsak a helyzeteket, időpontokat, helyszíneket kí
vánja a maguk viszonylagosságában megragadni, hanem magát 
a központi alakot is hol a legenda valótlanságába helyezi, hol 
vissza a reális viszonylatokba. Fábián novellaírásának szemléleti 
újszerűsége abból származik, hogy nem vonja kétségbe a való
ságos összefüggések jelentőségét, de valóságként kezeli az emberi 
fikció, emlékezet, képzelet, ábrándozás tényeit is, s ezzel kiterjeszti, 
megtoldja a prózaírás számára jelentőséggel bíró reáliák világát. 
Kétségtelenül új dimenziót nyer ezáltal prózája és lehetővé válik
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számára, hogy a dolgokat több oldalról mutassa meg, alakulásban 
ragadja meg, folyamatban ábrázolhassa. „ . . . nem a cél a fontos: 
a keresés, a kutatás maga, az út, amely elvezet valahová, a menet;”
— olvassuk egy helyen, s ebben Fábián prózájának egyik alap
vető konstrukciós elvére ismerünk rá.

Nem a tényközlés, hanem az atmoszférateremtés az egyik lényeges 
eljárása Fábián prózájának, amely nem a hősök cselekedeteire, 
hanem viselkedésére koncentrál. Ebből következően nincs a 
cselekménynek élesen elkülöníthető előtere és háttere: a kité
rőkből, kanyargásokból, mellékes mozzanatokból nem válik ki 
egy fő vonulat, egy meghatározó jelentőségű központi szál. A 
kitérők jelentősége kiegyenlítődik a feltételesen kiemelhető fő 
mozgásiránnyal, mint ahogy a valószerű mozzanatok is egyenér- 
tékűekké válnak a fiktív tényekkel. A szövegek nyelve ennélfogva 
nem is lehet más, mint a költői anyagformálás asszociatív nyelv- 
használatával rokon nyelvezet, s ezért már nem is narrációként 
olvassuk e novellákat, hanem sűrített, szimbolikus-metaforikus 
kifejezések sorozataként.

Amundsen ideje rokon Szindbád idejével, a félmúlttal, a jelennel 
együtt tartó múlttal, amely már-már az időtlenséghez hasonlít: 
annak ellenére, hogy úgy érezzük, alakulásukban kísérjük a 
folyamatokat, részt veszünk bennük, észre kell vennünk, hogy 
mindaz, ami ebben a prózában végbemegy, valahol az időnek 
és az időtlennek a metszéspontjában játszódik le. A novellák 
legerősebb hatásimpulzusai kétségelenül az időnek és időtlennek, 
valóságnak és fikciónak, prózának és költészetnek azokból a 
szálaiból erednek, amelyeket mesterien szőtt össze Fábián László 
kisprózája.
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A MENET MÁSODIK ETAPJA

(Fábián László: A paradicsom szörnyű gyermekei, Magvető, 
Budapest, 1977.)

Fábián László első kötetét ismertetve idéztük a Hazatérő lo
vam . . . c. novellafüzér egyik mondatát, melyben a cél helyett a 
keresés, kutatás, az út, a menet fontosságáról beszélt Fábián. 
Ehhez az elbeszélői alapálláshoz kapcsolnánk most második 
könyvét is, A paradicsom szörnyű gyermekei című regényt, mivel 
benne ugyanazon intenciók munkálnak. A „bolyongások könyve” 
ez is, melynek történés-vonulatát fiktív pontok, meg nem neve
zett városok, terek között végbemenő helyváltoztatások, megérke
zések és visszaérkezések sora állítja elő. Nemcsak a városok név
telenek, a bolyongó, megérkező és visszaérkező hős is névtelen. 
A megérkezések körülményeinek leltárszerűen pontos, kimerí
tően részletes leírása, a cselekmény-atomokból összeálló cse
lekményváz, nyomon követhető eseménymenet, a megérkezések
től a viszszaérkezésig futó történet ív átmenetileg eltakarja annak 
az egyáltalában nem tárgyiasítható, a konkrét helyzetektől, 
mozgásoktól függetlenülő másik mozgásiránynak, „belső me
netnek” a jelenlétét, amely éppúgy végigfut a regényen, mint a 
hős utazásokban realizálódó, s mint mondottuk, részletekbe menő 
tárgyilagossággal megragadott története.

A regénystruktúra ezt a külső (külsővé tett) utazást állítja elő
térbe. A véletlen találkozások, szerelmi kalandok szituációi, 
kiskocsmák, étkezések, állomások leírásai gyakran konvencio
nális, sőt már-már banális kellékei a regénynek, amelyek leszo
rítják, visszafogják, struktúrába kényszerítik azt a hagyományos 
történetbe, storyba nehezen illeszthető mondanivalót, amelynek 
kifejezésére Fábiánnál éppen a megszokott elbeszélői sémákkal 
szembeszegülő megoldások mutatkoznak megfelelőnek. Ügy
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tűnik, ez a diszharmóniát eredményező kettősség a második kö
tetben került előtérbe, míg a novellák azzal, hogy az „egységes 
történetet” visszaszorították, s helyükbe egymással rímelő motí
vumok vándoroltatását, asszociációk egymásra vetítését, atmosz
férateremtő gesztusokat helyeztek és vállalták a „műfajtalanság” 
kockázatát, töretlenebb szövegfelületeket hoztak létre.

Fábián regénye eme egyensúly-billenése ellenére is formát bontó 
mű, s ezt a formabontást nem a szerkezet, hanem a nyelv intellek- 
tualizálódása terén lejátszódó folyamatokkal hoznánk össze
függésbe. Fábián prózájának kétségtelenül a nyelvben rejlik a 
legfőbb ereje, mint ahogy ezt novelláival kapcsolatban is hang
súlyozta a kritika. Míg ott a prózai nyelv lírizálása képezte a nyelv- 
használat legmarkánsabb vonását, itt — sajnos ez a tendencia sem 
jelentkezik egyenletesen a regényben — az intellektualizálódott 
regénynyelv mutat fel új lehetőségeket. Konrád György A vá
rosalapító c. regénye az a mű, amelyben ez a tendencia mindeddig 
legkiforrottabban mutatkozik, s amelyre Fábián regényét olvasva 
helyenként asszociálunk.

Ez az irányultság a francia új regényben már konvencionálissá 
vált leírás-sorozatokat, tárgy-eszköz-számbavételeket, leltárokat 
is új tartalommal telíti. A reklámszöveg-felsorolások és reklám
leírások sem új megoldások önmagukban, Fábián azonban (a 
könyv 75—76. oldalán) egy magyar termékeket reklámozó német 
plakát leírásába annyi iróniát sűrít, s a nyelvi hatásfokozásnak 
olyan példáját mutatja fel, amely eredetiséget kölcsönöz az egyéb
ként már felhasznált (sőt elhasznált) prózai formának. A 3. 
fejezetből kiemelkedik még egy részlet, amelyet a forradalom 
képrendszere fog keretbe. Fábián vég nélküli összetett monda
tainak kanyargása, a forradalom megszólítása, körüljárása, szóla
mokra, frázisokra, retorikára való lebontása nemcsak utal a fo
galmak, eszmék devalválódására, hanem tetten éri az elértékte
lenedés „menetét” . A közhelyek, szólamok, az értekezleti szó
virágok, a „hivatalos locsogás” variálásai egyébként is fontos

132



építőelemei a regény nyelvének, melyek külön világot bontanak ki 
a regényen belül. A frázisokkal jellemzett „világ” által kifejezésre 
jutó társadalombírálat más jellegű ugyan, mint a céltalan elin
dulások és megérkezések, egymásba torkolló bolyongások s még 
egy sor motívum, utalás mögött meghúzódó, áttételes bírálat, 
a regény szemantikai vetületében azonban azonos síkra kerülnek.

A paradicsom szörnyű gyermekei nyelvének, stílusának rétegezettsé- 
ge kétségbevonhatatlan: intellektuális koncentrációra és feli
dézésre, hangulatteremtésre és ironikus kérdésfeltevésre, lírai 
hajlékonyságra, prózai füzérrímek szövésére és közvetlen meg
ragadásra egyaránt képes nyelv ez, mely éppen e lehetőség
gazdagság folytán válik a regény domináns tényezőjévé és érté
kévé. A Hazatérő lovam- . . . c. kötethez képest, úgy tűnik, csak 
ezen a téren történt előrelépés a mostani regényben. E második 
könyv néhány értékes, kifejlesztett vagy csak latensen meglevő 
mozzanatára utaltunk már, mégsem beszélhetünk róla minden 
fenntartás nélkül, ugyanis a nyelvi gazdagodás — még az intellek- 
tualizálódó tendenciák ellenére — sem áll arányban azzal a szem
léleti gazdagodással, amely megóvná ezt a hömpölygő, gördülő, 
nagy frekvenciájú prózanyelvet attól, hogy hömpölygése és görgése 
öncélúvá váljék, mint helyenként ebben a könyvben.
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KOCKÁZAT NÉLKÜL

(Dobai Péter: Játék a szobákkal, Szépirodalmi, Budapest, 1976.)

„Hangsúly-eltolódás az életérzés, a közérzet javára” (Mészöly): 
ez egyike azoknak a minőségeknek, amelyekre Dobai Péter no
vellaépítkezése támaszkodik. A közérzet-analízisek, a mindennapi 
jelentéktelenségek rögzítése, az események, fordulatok helyét 
betöltő atmoszféra- és környezet-vizsgálat, a beidegződött moz
dulatok, rutinszerű tevés-vevés nyomon követése képezik azokat 
a gesztusokat, amelyek a novellák világát létrehozzák. A maga 
módján sarkított szemléletmód, redukált láttatási technika helyet
tesíti a radikálisabb tematikai, szemléleti, formai újrakezdés 
mozzanatait, s belőlük következnek a Játék a szobákkal szöve
geinek a konvencionális novellaírástól egy árnyalatnyira eltá
volodó sajátságai is. Egy lépés hiányzik csupán, hogy e novellák 
kimozduljanak a hagyományos keretek közül, s hogy a bennük 
létrejövő körvonalak az emberi viszonyokat, helyzeteket egy 
gyökeresen megváltozott képbe rendezzék. Ennek a kimozdu
lásnak a kockázatát azonban nem vállalja a Játék a szobákkal, 
mert nem vonja le a valóságszemléletében már csíráiban meglevő 
új mozzanatok konzekvenciáit. Az új tendenciák ezért csak a 
lehetőségek szintjén jellemzik a novellákat, de a megformálást 
és a novellák általános jellentésrendszerét befolyásoló erővona
lakként nem.

A kötet tíz-egynéhány novellájának fókuszában alapvető emberi 
viszonyok állnak, illetve olyan hősök, akiknek bizonytalanságér
zete, tévelygése, rossz közérzete, tudott vagy öntudatlan kiút
keresése éppen ezeknek az alapvető viszonyoknak a szétziláló
dásában, elhidegülésében gyökerezik. A visszatérő alapszituációk 
szintén kivétel nélkül arra utalnak, hogy az elferdülések, bezár

134



kózások, a szellemi igénytelenség arra a hiányként megélt viszony- 
rendszerre vezethető vissza, amely a társadalmi átalakulással 
egyidőben megszakadt szülő-gyermek, férj-feleség, férfi-nő ter
mészetes kapcsolatából következik. A novellahősök a hagyo
mányos magatartás- és viselkedésformák, a régi értékrend fel
bomlásának korát élik, amikor még nem szilárdult meg az új 
emberi, erkölcsi, társadalmi normarendszer, s ez az átmenet 
bélyegzi meg sorsaikat.

Beszűkült mozgásterek, lecsökkent igények, a vegetálás szintjére 
süllyedő egzisztenciák, realizálatlan tervek ennek a világnak a 
meghatározói. A tényekből, állításokból, közérzet-elemzésekből 
kibontakozó összkép erős társadalombírálat alapját képezhetné, 
de éppúgy, mint az említett merész formai-szemléleti újítások 
érvényesítésétől, ettől is visszatartja valami a novellákat. Mintha 
csak ösztönösen tapogatóznának a valóságos okok, a reális össze
függések után, s annak ellenére, hogy jó irányba vezetnek ezek az 
ösztönök, ahelyett, hogy valóban eljutnának a konklúziókig, 
gyakran pózként, önként vállalt szerepként, indokolatlan befe
léfordul ásként tüntetik fel a merőben más alapú passzivitást, 
elhidegülést, illuziótlanságot.

Említettük már, hogy tematikailag nem túl változatosak a Játék 
novellái. Az ismétlődések azonban nem feltétlenül negatív minő
ségként jelennek meg a szövegekben, mert hozzájárulhatnak 
azoknak a problémáknak és léthelyzeteknek az elmélyült, kime
rítő feltárásához, amelyre egy novella önmagában nem vállal
kozhat. Ilyen értelemben a kötet szövegei kiegészítik egymást, 
bár nem valósítják meg maradéktalanul ezt a lehetőségeiben 
körvonalazott összképet. Figyelemre méltó néhány olyan motí
vum kiválasztása, amely a hősök egzisztál ás át, lecsökkent moz
gásterét és az elszemélytelenítő hatások működését adekvát 
módon ábrázolja.
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E motívumok közül a hősök névtelensége, illetve a névhez való 
viszonya, gyakori személytelensége, a szexuális aktusnak tulaj
donított központi szerep, a felejtésnek mint katalizátornak a 
feltüntetése stb. emelkednek ki. A kötet legjobb novellájának 
hőse „Egyedül a név kérdésében nem ismert m e g a lk u vá s tújság
kivágásokban böngészve jegyez ki új meg új neveket, melyeket 
pár napig visel, majd ismét újat választ magának. Nevét, neveit, 
egyiket sem közli a novella (Huszonöt éves matúránk emlékére). 
Ugyanitt olvassuk: „alig volt valamije: arc, ábrázat, név és 
születésének dátuma.” (187) A Régi mesterségek egyik női alakja 
mindig új néven mutatkozik be: valódi nevét meg sem tudjuk.

A hősöknek szinte csupán egy spontán cselekedete van, a nemi 
aktus. Krisztina így összegezi házaséletét az utcáról felhívott 
ismeretlen férfinak: „A z évek, az ő életének évei és az én éle
temnek az évei cipzárszerűen összekapcsolódtak, ha valaki lehúzná 
ezt a cipzárat, hogy visszafelé kinyissa az éveket, csak a meztelen 
testeket találná alatta, semmi mást: ziab és zior.” (Görcs és evi
dencia, 15J „Ha egészen tisztán akarom látni az életemet, akkor 
ezt a két különböző testhelyzetet újra és újra fel kell idéznem, mert 
most talán ez a legjellemzőbb ránk.” — olvassuk a Szövetek ben 
(80). Véletlenszerű találkozások, már-már ismeretlenek között 
létrejövő aktusok (öngyilkosjelölt és a téren felszedett cigány
lány az Imagoban, orvos és ápolónő a Hátadról a hasadra fór- 
dulszban, ápolt és ápolónő az Amit a hóhér súg . . . címűben, 
rabnők és csavargók között a Gótikában stb.) sztereotip jellegük
nél fogva — vagy éppen ennek ellenére — erőteljesen ragadják 
meg a hősök léthelyzetét, melyet a kiürültség, elgépiesedés jel
lemez, és sorsukat, melyeket a „munkahelyszerű és a lakóhely
szerű pont közötti közlekedés” tölt ki.

Az intenzíven átélhető jelen helyett ezért tolakszik előtérbe a 
múlt, amely viszont nem kínál fel semmilyen megoldást, tehát 
nem marad más, mint hogy az emlékek felmerülését a felejtés 
mechanizmusa ellensúlyozza: „ Szeretném elfelejteni anyámat és
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apámat, és teljesen egyedül, magamtól létezni, vakon, némán és 
funkciók nélkül, mint a testen a köldök.” (Szövetek, 1\) A felejtés 
funkciója azonban nem merül ki a múltból visszamaradt kötelé
kektől, megkötöttségektől való szabadulási kísérletekben, hanem 
hasonlóképpen magától a jelentől is menekülni kívánó hősök 
előtt is lehetőségként jelenik meg: „Átnézte a telefonszámokkal 
teleírt noteszét, egy hangot, egy szót, egy más a&an hallani,
áraz eltörli ezt a napot, es lehetővé teszi a következőt(Hátadról  
a hasadra fordulsz, 177)

Ezek a kiragadott motívumok azt teszik nyomatékossá, hogy 
Dobai Péter novellái különös érzékenységgel regisztrálják azokat 
a változásokat, amelyek a pszichikumban, valamint az emberi 
viszonylatokban bekövetkeztek, s hogy olvasásuk után mégis 
hiányérzetünk van, az onnan ered, hogy a novellák ezt az érzé
kenységet nem építették be egyértelműen a radikálisabb próza
írás kontextusába.
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A TÖRTÉNELEM ROVÁTKÁI

(Györffi Kálmán: A visszatekintő, Kriterion, Bukarest, 1978.)

Györffi Kálmán sokhangú, sokszálú regényszőttesét olvasva, 
mely címével is nyomatékosítja elbeszélőjének múltat visszaper
gető igyekezetét, a visszatekintést, elkerülhetetlenül annak a vissza
felé pillantó angyalnak a képére asszociálunk, amelyet a törté
nelem fogalmáról értékező Walter Benjámin vésett mélyen tuda
tunkba. Klee Angelus Novus c. képének angyala ez, amelyet 
Benjámin a történelem angyalának nevez: „Arccal a múlt felé 
fordult. Ahol előttünk a történések lánca halad, ott ő egyetlen 
katasztrófát lát, amely romot romra halmoz szüntelen, s a rom
halmazt a lába elé sodorja. Időzne még, hogy a holtakat ébressze, 
és összefogja azt, ami szétesett. Ámde vihar támad a Paradicsom 
felől, amely oly erővel kap szárnyaiba, hogy nem tudja többé 
összezárni őket. E vihar feltartóztathatatlanul hajtja a jövő felé, 
amelynek hátat fordít, miközben a romok halmaza az égig bol- 
tozódik lábainál. Ez a vihar az, amit mi haladásnak nevezünk.”

Friss regényélményünk s a benjamini példázat asszociatív össze
kapcsolását A visszatekintő szemléleti beállítottsága indokolja. 
Györffi Kálmán szokatlan én-regényt és szabálytalan család- 
történetet írt, melyben a „gének emlékezésének” iránytűjét vette 
alapul. „ Vannak dolgok, amelyekre emlékszem — ismétli refrén- 
szerűen a regény főhőse —, vannak dolgok, amelyekre ráismerek, 
történetsorok vannak bennem, ízek, zamatok vannak bennem, han
gok., kiáltozások vannak bennem, soha-nem-látott tájak vannak 
bennem, emberek, vágyak, fájdalmak vannak bennem, szorongatnak, 
kínoznak.” Tudatalattinkba ősök, elődök, dédapák, ükapák sorsai 
és tragédiái írják be üzenetük „pókháló-rovátkáit” . Ebből a 
gomolygó „ősködbó7”, régmúlt korok mélyvizéből hozza fel 4̂
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visszatekintő a regény anyagának egyik vonulatát: a történelmit. 
A távlatba vesző, egymásba mosódó emberi sorsok azonban a 
közelmúlt egyik pontosan körülhatárolt szakaszának emberi tragé
diáival korrespondeálnak. Az ötvenes évek eleje képezi a regény 
jelen idejét: a sztálini időszak emlékei lehangolóan és meggyő
zően egybecsengenek a máglyára kerülő prédikátor, a meggyalá
zott, koldusbotra juttatott jobbágy középkori, tizenkilencedik 
századi történetével a regényben. Az adószedésre, kötelező beszol
gáltatások végrehajtására kényszerített falusi tanító éppúgy a 
falusi közösség gyűlöletének és meglincseléshez hasonló bosszú
jának áldozatává válik, mint az éhező gyermeknek élelmet lopó 
jobbágy-ős a múltban.

A visszatekintő kíméletlen következetességgel szövi egybe a rég 
múlt és a közelmúlt tanulságainak szálait. De milyen erő ková
csolja széttéphetetlenül egybe e szálakat, ha nem egy olyasféle 
történelemszemlélet, amely a benjamini leverő haladás-koncep
ciót juttatja eszünkbe? A visszatekintő pillantás előtt — törté
nelmi korszakoktól függetlenül — ki nem teljesedő, fragmentá- 
rissá aprózódó, tragédiákba torkolló emberi sorsok rajzolódnak ki. 
Az átélt II. világháború utáni szakasz s az át nem élt korszakok 
történelmivé tett tapasztalatai mind, mind ugyanabba az irányba 
mutatnak. A sztálini idők, éppen azért, mert egész nemzedékek 
sorsát pecsételték meg, egy ma élő nemzedékét, a regény törté
nelmi távlatú menetében is a legerőteljesebben hatnak. Györffi 
Kálmán regénye közvetlen formában veti fel ezeknek az éveknek 
súlyos és ellentmondásos problematikáját.

Heterogén, sokrétű A visszatekintő regény anyaga, és változatos, 
szempontokat és láttatási szögeket cserélgető a regény technikája. 
A történetek időbeli rétegezettsége elbeszélői módozatok, szituá
ciók, nyelvi eszközök, stílusrétegek váltogatását, egymásba oldá
sát, párhuzamba állítását és hierarchizálását igényli. A regény 
első fejezete a szégyenfához kötött és meglincselt ős történetével 
indul, melybe — betoldott sorok formájában — fokozatosan
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kezdi beleírni a regény azt a másik, újabbkori történetet, amely 
végül is az előtérig kanyarog és önálló folyammá szélesedik. 
Eleinte ezek csak jelszavak („Vagy velünk! Vagy ellenünk!”), 
vagy a konkrét időszakot felidéző, belülről jellemző szavak. („Meg 
kell írjam a jelentést. Állatösszesítés, termény leadás, sürgeti a 
rajon”, „ . . . kollektivizálás . . ”, „ . . . osztály ellenség . . ”, 
,, . . . kulák . . ”, „ . . . szabotőr . . .”), de már ezen a szinten is 
megteremtődik az a feszültség, amelynek hordozója és valódi kibon
takoztató ja a tanító család sztálinizmus alatti kálváriája. A kor
szakot jellemző kifejezések és jelmondatok rendkívül erős helyzet
energiával bírnak: átütik, átsugározzák az idegen történet kö
zegét is, s mintegy előkészítik a talajt a valóságos közegben leját
szódó események befogadására. A feszültséget tovább fokozza 
az, hogy a tanító család elüldözését, elszegényedését, városi ten- 
gődését, szétesését a regény a gyermek szögéből láttatja. A cse
peredő gyermek aspektusa olyan érzelmi többletet biztosít a 
történetnek, amelyről Györffi Kálmán nem akart lemondani.

A visszatekintő teljes egészében modern regény, s annál szokat
lanabb, hogy fenntartja magának ezt a szuggesztív érzelmi többle
tet, amelyről a tárgyilagos-intellektualizált modern regényírás 
lemondott. Az eleinte tudatlanul az eseményekkel sodródó gyer
meki ösztönök, majd a keserű fordulatok által felgyorsított esz- 
mélkedés, rádöbbenések folyamatának láttatása olyan felszínt 
hoz létre, amelyen mélyebben és érzékenyebben regisztrálhatók 
a társadalmi átalakulásnak azok a kegyetlen kataklizmái, amelyek 
a családot egzisztenciálisan veszélyeztették és a társadalom leg
szélső peremére lökték. Természetesen, veszélyeket is hordoz 
magában az ilyen választás, az érzelme.sség, a melodramatikusság 
veszélyét. Györffi azonban merít abból a tudatboncoló, léleke- 
lemző hagyományból, amely Németh László vagy Szilágyi István 
műveiben tökéletes arány érzékkel valósult meg, s nem hagyja 
mértéktelenül eluralkodni a belső világ feltárására irányuló 
kísérleteit. Az elbeszélt történetsor erős történelmi-társadalmi 
meghatározottságának valóságossága ugyancsak óvja a parcializá-
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lódástól a regényt. Hangsúlyoznunk kell továbbá az elbeszélői 
attitűdből származó szimultánéit ás fontosságát is a regényben. 
A visszatekintő ugyanis változatlanul az én-elbeszélés közlésfor
májára támaszkodik, de ezen belül szüntelenül váltogatja elbe
szélőit: hangnemeket, beszélő hősöket, beszédnemeket, néző
pontokat cserélget, amelyben a gyermek látószöge más rálátási, 
megvilágítási szempontokkal gazdagszik.

A visszatekintő több vonatkozásban kapcsolódik azokhoz az újabb 
prózai törekvésekhez, melyek a Cseréptörés, az Egy családregény 
vége világát kihordták. Ebben a vonulatban Györffi Kálmán 
regénye a problémafelvetés radikalizálásával, az irodalmilag 
kellőképpen még fel nem tárt időszak megelevenítésével és nagy 
horderejű nyelvi megmunkálásával jelölt ki magának figyelemre
méltó helyet.
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A TÖRTÉNELMI TÉMA KOMPETENCIÁJA

(Nagy András: Toron, 1867, Magvető, Budapest, 1978.)

A Magvető Űj Termés sorozatának egyik vékonyka köteteként 
jelentek meg nemrégiben Nagy András elbeszélései. A címbe 
foglalt „sorsfordító” évszám mellett a kötet hátsó borítóján 
olvasható szöveg három mozzanata ragadta meg elsőként figyel
münket : az egyik egy sor történelmi név említése, a másik azoknak 
az erkölcsi-filozófiai kérdéseknek a felvetése, amelyekre az elbe
szélések írója e nevekkel kapcsolatban asszociál, a harmadik 
pedig az önéletrajzi jegyzet első mondata: „27 éves egyetemista 
vagyok.” Szokatlanul frappáns szerzői fülszöveg, amely mögött 
egy eredeti — és különösen korai — elbeszélői indulás áll: pon
tosan meghatározható orientáció és érdeklődés, a morálfilozó
fiai problematika iránti érzékenység, a konkrét történelmi szitu
ációkban rejlő, absztrahálásra, esetleg szimbolizálásra alkalmas 
prózai lehetőségek kutatása, az eszmei/gondolati tartalomnak 
megfelelő szikár, tiszta prózai artikuláció kialakításán való fára
dozás. Az előbbi komponensek a legközvetlenebb formában, az 
utóbbi egyelőre még csak tendenciaként van jelen az elbeszélések
ben. A nyelvi megformálás ugyanis még nem egyenletes, nincs 
olyan mértékben letisztulva, mint a szituációk megválasztásá
ból, a történelmi „keretek” prózai explikációjából, valamint az 
elbeszélői beállítódásból kikövetkeztethető szerzői intenciók 
rendszere.

A Róma végre ég — a kötet első, talán legkorábbi, darabja — 
tartalmaz legtöbb olyan mozzanatot, amelyekben meg nem felelés 
mutatkozik a rekonstruálható szándék-és a megvalósulás között. 
A láttatás naturalizmusa, a hatáskeltés erőltetettsége ugyanis 
azt az érzést erősítik, mely szerint a történelmi keret valóban
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csak keret marad, melyet látványos gesztusokkal, színfalszerű 
atmoszféra-idéző elemekkel, mesterségesen felduzzasztott indula
tokkal próbál feltölteni és ellensúlyozni a novella. A tételszerűség, 
a tézis és ábrázolás kettőssége egy szövegben sem ilyen kirívó, 
mint itt. A Calais-i polgárok c. elbeszélésben a történelmi tény, 
a verifikált történet és prózává transzponálása között már nem 
mutatkozik hézag, mint az előbbi esetben, sőt Nagy András itt 
már kialakítja azokat az arányokat, amelyeket a Toron, 1867-ben 
harmóniává, szintézissé fog össze: a calais-i polgárok története 
nemcsak alkalmat szolgáltat a megalkuvással és kiállással, önfelál
dozással és gyávasággal kapcsolatos eszmefuttatás kifejtéséhez, 
hanem olyan tematikus bázisként viselkedik, amelyből szervesen 
következnek az absztrahálás, az általánosítás felé gyűrűző jelen
téshullámok. A Toron, 1867 című kisregény felé fejlődő elbeszé
lésben a fenti tendenciával párhuzamosan a nyelvkezelés is mind 
gazdaságosabbá válik, a nyelv asszociatív képességei növekszenek 
és a nyelv ezáltal bonyolultabb tartalmak kifejezésére is alkalmassá 
válik. Szerkezetileg ez a kötet legösszetettebb szövege, amelyben 
Nagy András egy ismét — vagy még mindig — rendkívül aktuá
lis és dilemmát, nézetmegoszlást kiváltó kérdést jár körül: a 
forradalom utáni időszakot, 1867-et. Történelmi alternatívák 
és emberi magatartásformák kötik le figyelmét: problémafel
vetésében a mai fiatal magyar értelmiség azon rétegének radi
kalizmusa és dezilluzionizmusa tükröződik, amely elvetette a 
korábbi generációk elfogult, s ezért perspektívátlan, mítoszte
remtő s ezért nem objektív megközelítésmódját, s megkísérli 
kialakítani a maga mai értelmezési- és megközelítési módját az 
1848-ban, valamint az 1867-ben magmaszerűen sürítődő nem
zeti, történelmi, eszmei, s ebből következően erkölcsi-magatartás- 
beli problémakomplexummal szemben.

A közelmúltban egyfelől a történészek részéről történtek ilyen 
irányú kezdeményezések (pl. Lackó Mihály könyve Széchenyi 
és Kossuth vitájáról), másfelől a próza perspektívájából. A Toron, 
1867 előtt Dobai Péter regénye, a Csontmolnárok (1974) bontotta
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ki a forradalom utáni korszak történelmi-szellemi helyzetének 
sajátos vízióját. A történelmi téma prózai feldolgozása kialakult 
álláspontokat, átfogó világképet, a fikciós mechanizmus fokozott 
működtetését, sajátos nyelvi érzékenységet igényel, s talán ezzel 
magyarázható, hogy általában kevés a történelmi témájú prózai 
mű, s ezen a körön belül is aránylag kevés rendelkezik kihordott, 
autentikus vízióval.

Nagy András a Toron, 1867 tanúsága szerint kialakította a maga 
történelem-vízióját, s e történelem-víziónak van időszerű monda
nivalója. A történelmi novella általa művelt tiszta gondolatiságú 
intellektualizált nyelvű változatát pedig a mai kispróza kontextu
sán belül egyenesen hézagpótlónak tartjuk. Ezek a novellák, 
elbeszélések olyan konstellációba állítják a történelmi témát, 
szituációt, amelynek elsősorban a jelen vonatkozásában van ér
vényessége. Ilyen sajátsággal, sajnos, azoknak a prózai szöve
geknek a túlnyomó többsége sem rendelkezik, amelyek „mai 
tárgyúak” . A „mai téma” jelentéktelenségekbe, önelemzésekbe, 
felületességbe vesző és gabalyodó megvalósításaival szemben, 
Nagy András figyelemre méltó eredménnyel próbált meg „nem 
mai tárgykörben” újat mondani.
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KESKENY SÁVOKON

(Balázs József: Koportos, Szépirodalmi, Budapest, 1976.)

A mai magyar próza helyzete viták, kerekasztal-beszélgetések, 
tanácskozások témája volt a közelmúltban. A kritikusok a hat
vanas évek szintézisszerű eredményeihez, „tereprendezéséhez” 
viszonyítva próbálják felmérni, mit hozott az elmúlt évek próza
termése, hozott-e újat, hol is áll ma az új magyar próza. Az ítéletek 
nagy része negatív: a hatvanas évek áttörése, a magyar próza 
arculatát felfrissítő kísérletek vonulata nem folytatódott. „Szü
letett jó, sőt egy-két kiemelkedő mű ezekben az esztendőkben is, 
ezek azonban kivételnek tekinthetők —, regényünk ma egy hely
ben áll, sok benne az ismétlés, a megírt témák újra megírása,” 
mondja Béládi Miklós. „S ami a legfájdalmasabb, a valóságábrá
zoló — nem szűkén értelmezett — realizmus defenzívába szo
rult.” (Alföld, 1976/1.) Az előbbi észrevétel találó, utóbbi sze
rintünk problematikus. A közelmúlt figyelemreméltó prózai 
művei között ugyanis egy újfajta realizmus kialakítására is kísér
let történt. Gondoljunk itt akár az erdélyi Szilágyi István regé
nyére (K ő hull apadó kútba), akár az immár harmadik regénnyel 
jelentkező Balázs Józsefre.

Nem a parabolisztikus ábrázolásmód (Saulus) és nem a formát 
is új dimenziókkal gazdagító, de ugyanakkor mondanivalójában 
és elbeszélésmódjában is roppant újszerű megoldások (A láto
gató) útjelzéseit követik ezek a művek, hanem mindenekelőtt az 
átmenetileg anakronisztikusnak tűnt realista módszereket. Ben
nünket az a kérdés foglalkoztat, milyen mértékben tudnak e 
regények ezzel a módszerrel új eredményeket elérni, hatni a 
magyar próza képének alakulására, s hogy a tradícióhoz való 
ragaszkodással egyidőben képesek-e szakítani is a tradícióval.
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Újszerűségük és hatásuk ugyanis kizárólag e kötődés-elszakadás 
kettősségétől függ.

Balázs Józsefről a magyar kritika mint az új magyar próza csodá
járól beszél, akinek pályakezdése valóban egyedülállóan határo
zott. Alig fél év alatt három regény: Magyarok, Koportos, Fábián 
Dániel találkozása istennel. A Koportos lineáris cselekményvezeté
sű, áttekinthető szerkezetű, sürített nyelvű kisregény. A cselek
ménystruktúra néhány alapvető mozzanatra redukálható: ez a 
redukció összhangban áll a nyelvi tömörítéssel, a puritán, cél
szerű nyelvhasználattal. A kisregény tizenegy élesen tagolt feje
zetből áll, melyek formailag is lehatárolják a tartalmi egységeket. 
Nagyjából ennyi makroszegmentumra bontható le a regény cse
lekményvilága is. A regény előterében a felesége halálhírét meg
tudó főhős áll: a regény első felét (első öt fejezetét) cselekmény
szinten a hír tudomásulvétele, a készülődés a temetésre, útban 
hazafelé, a megérkezés, intézkedés és a temetés képezi. A má
sodik rész a szimmetrikus elrendezésből kifolyólag a temetés 
utáni ténfergés, temetőbeli találkozások, s a vesszők keresésének 
mozzanataiból áll össze. Az anyag elrendezéséből arra következ
tethetnénk, hogy a regény gyújtópontjában maga a temetés áll: 
szerkezetileg is középpontja ez a regénynek. A cselekvésmozzana
tok elindítója valóban a halálhír, és kibontakozásuk a temetés 
előtti, utáni aránylag rövid időegységre szorítkozik. A kidolgo
zás intenzitása és a regény szemantikai rétegezettsége szempont
jából azonban mégsem a temetés képezi a regény fókuszát, hanem 
az említett vessző-keresés. Ennek indító motívuma a papnak 
pénz helyett felajánlott szolgálat: a temetési szertartásért fizetés 
helyett két kosarat kínál fel Balog Mihály.

A regényjelentés aspektusából a kosárfonáshoz szükséges vessző
kévék felkutatása, a reménytelennek látszó küzdelem a vessző 
megtalálásáért, a keresés-kutatás abszurditása és az ígéret telje
sítéséért folyó emberfeletti törekvés által magasan kiemelkedik a 
regény szövetéből. Szemantikai kulcsszituációvá és a regény
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legművészibben megformált szakaszává válik ez a folyóparti 
küzdelem. A helyzet abszurditását húzza alá az a tény is, hogy 
a rászorultak hozzátartozóit fizetés nélkül is eltemetik. Balog 
Mihálynál azonban létkérdéssé válik, próbatételt jelent a kosa
rakhoz szükséges vessző előteremtése.

Az alapszituációra (halálhír, a temetés megszervezése, a teme
tés) ránő a keresés szituációja: logikusan egymásból következnek, 
lineárisan követik egymást, s mégis a keresésben, az értelmetlen 
vállalkozás melletti kitartásban összpontosul mindaz, ami a hős 
emberi és társadalmi létezésmódjának megragadásában általános 
jelentéstartalomra tart igényt. Nemcsak időben, térben szűkíti 
le a regény cselekményvilágát a Koportos írója („Pénteken este 
ültem vonatra. Szombat reggel, inkább hajnalban érkeztem meg. 
Most pedig vasárnap v a n ” „Annyi minden történt velem, de mégis 
mintha csak most mondta volna a brigádvezető a hírt.” (68), hanem 
magát a cselekménystruktúrát s a benne objektivizálódó érték
hálózatot is keskeny sávra redukálja. Azáltal azonban, hogy a 
néhány kijelölt szituációt határozott vonásokkal bontja ki, s kö
zöttük is szinte csak egyet (a vesszőkeresést) látja el szimbolikus 
tartalommal, sűrű szövésű, a lényegre összpontosító és minden 
túlbeszélés alkalmát elkerülő regényszövetet állít elő. Objektív 
hangvételű realista ábrázolásmódját ez a szűkszavúság teszi 
művészivé. Társadalombírálata a társadalom peremén vegetáló 
munkás szituációjának, sorskérdéseinek megragadásából bonta
kozik ki. Tényekre, tényközlésre redukált elbeszélésmódjával, 
amely a novellához hasonlóan kerüli a részletezést, az elemzést, 
a meditációt, azon igyekszik, hogy a tények minden narrátori 
közbeszólás, reflexió, általánosítás nélkül önmagukban is meg
álljának és jelentéstöbbletet fejthessenek ki. A narratív struktúrát 
nem oldják fel a magyarázatok, s ennélfogva szilárd kohéziója 
sem lazul fel.

A Koportos nem vállalkozik átfogó, nagy feladatra. Nem akar 
társadalomregénnyé, árnyalt panorámává teljesedni. Az adott

147



szituációt, emberi sorshelyzetet azonban igyekszik a maga mély
ségében s az egyéni vonatkozásokon túlmutató jellegében fel
tárni. Balázs József realista módszerét az ökonómikusság, a 
tényszerű megragadásra irányuló ábrázolás jellemzi. A Ko- 
portosban sikeresen alkalmazott eljárások a realista ábrázolás- 
mód továbbélésének új változatait hívhatják életre.

(Balázs József: A z  ártatlan, Szépirodalmi, Budapest, 1977.)

„ A zt csak a jóisten tudja, hogy hol vagyunk és hova visznek bennün
ket” — válaszolja a nyíregyházi huszárezred egyik katonája 
Batár Jánosnak, a negyedik Balázs-regény, A z  ártatlan főhő
sének. Válaszában benne foglaltatik a regény alapszituációja, 
valamint a narráció domináló nézőpontja, látószöge is. A nyír
egyházi huszárezred regénye ugyanis, amely az egység második 
világháborús lengyelországi kálváriájának történelmi dokumentu
maira épül, Balázs az egyik közkatona aspektusából láttatja. A 
Batár által befogható szemhatár szűkösségére vet fényt az idézett 
mondat. Batár János és a többi katona bevagonírozása idején 
csupán annyit tud, hogy lovaikkal, felszerelésükkel együtt Len
gyelország felé indulnak. Útjuk célja, rendeltetése is csak később, 
egy véletlen beszélgetés során kezd kirajzolódni előtte: „ahogyan 
a front mozog előre vagy hátra, követniük kell ezt a mozgást” , 
ami azt jelenti, a német harci egységeket kell a partizán és orosz 
támádásoktól fedezni.

A regény egész cselekményvilágát ez az előre-hátra mozgás, 
ez az eleve kilátástalan, s mind tragikusabbá váló front mögötti 
ingázás alkotja, melynek során az alakulat fokozatosan lemorzso
lódik, egy része a mocsarakba vesz, másik része a bombázások 
során esik el, s jeletős hányada megszökik vagy átáll a partizá
nokhoz. A közvetlen harc, nem is a támadás, még a védekezés
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lehetősége sem adatik meg az ezrednek, s így az egy helyben to
pog ás, erdőtől mocsárig, mocsártól elhagyott faluig, falutól 
újra a mocsárig vezető circulus vitiosus hivatott a szituációból 
eredő abszurditásnak a cselekményszinten való megjelenítésére. 
Az eseménykeret és a regényszituáció alapján az olvasó egy feszes 
szövésű, drámai sűrítettségű prózai műre készül fel. Miért ma
radnak kielégítetlenül elvárásai?

Balázs történeti érdeklődését, témaválasztását (témavalasztásait), 
a regényszituációk megteremtését sem A z ártatlan, sem a korábbi 
két történelmi tárgyú regény, a Magyarok és a Fábián Bálint 
találkozása istennel kapcsán nincs okunk megkérdőjelezni. Balázs 
mindeddig jó érzékkel jelölte ki regényeinek tárgyi bázisát. A 
fókuszba állított problémák kivétel nélkül komoly lehetőségeket 
biztosítanak elbeszélőjük számára, s ha él a történelmi témák 
adta lehetőségekkel, előbb-utóbb eljut a történelemről való 
tudásunk, irodalmi tudásunk gazdagításához, s a „történeti 
szemlélet sajátos revíziójáig” . A Balázs József sorjázó műveivel 
párhuzamosan terebélyesedő Balázs-filológia szempontjából Ba
lázs regényei már meg is valósították ezt az átértékelést.

Meggyőződésem, hogy az új magyar próza Mészölytől, Kon- 
rádtól Spiróig, Dobaiig, Nádasig valóban felvillantotta a magyar 
történet, múlt vagy közelmúlt látásának, megítélésének szemlé
letében, minőségében új változatait, s ha ez a tendencia tovább 
erősödik, a magyar próza történetében is rendkívül jelentős 
helyet betöltő szintézis teljesedik ki. S az a tény, hogy a modern 
magyar próza éppen most fordul a történeti-társadalmi-közösségi 
problematika felé, amikor a kortárs irodalmakban gyakran a je
lentéktelen kérdésekre koncentrálnak, újabb minőséggel gazdagítja 
e gesztus jelentőségét. A Filmet, A városalapítót, a Kereng őt, a 
Csontmolnárokat, a Tartozó életet, az Egy családregény végét az eme
li ki az egyébként programszerűen, divatszerűen írott, szaporodó 
történelmi tárgyú regények közül, hogy bennük a múlt esemé
nyei, viszonyhálózata, tényei mindenekelőtt a jelenre vonatkoz
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tatva válnak jelentéshordozókká, s itt a téma történelmi beágya
zása funkciót nyer. A Film például a jelen és múlt egyidejű- 
sítésével, a szálak egymásba szövésével ér el páratlan hatást, 
s az a kérdés, hiteles dokumentumok képezik-e a bázisát, vagy 
fiktív dokumentumokra építkezik, háttérbe szorul.

A dokumentumhoz való viszony képezi a kritika félreértésének, 
félremagyarázásainak egyik mozzanatát. A kritika ugyanis tör
ténelmi téma láttára eleve pozitívan ítélkezik, noha — éppen a 
már idézett művek „ellenpéldái” bizonyítják, melyekben a ma
gyar múlt történeti átminősítésének szándéka valamiképpen 
érvényre jut — önmagában semmiféle történelmi keret nem ele
gendő a mába nyúló, a jelent befolyásoló konzekvenciák levo
násához. Ebben a kontextusban vizsgálva Balázs regényeit, 
észre kell vennünk, hogy bennük, mégha legtöbb esetben hiteles 
vagy megyőző is a kép, melyet megrajzol — a nyíregyházi huszár
ezred tragikus egy helyben topogásához hasonlóan — kísérlet 
sem történik sem a szituációk adta általánosabb vonatkozások, sem 
a történeti témákból a jelen felé mutató erővonalak kitapintására, 
sem a kritika által emlegetett jelképiesítésre, mely az egyes esetet 
az egyetemesebb összefüggések jelentéshálójába belehelyezné. 
Hogyan beszélhetünk akkor itt bármiféle „történelemszemléleti 
revízióról” ?

Balázs regényei, mint említettük, következetesen a „lelki sze
gény”, a primitív ember, a szegényparaszt szemszögéből láttat
ják a világot, a történelmi káoszt, első vagy második világhá
borús zűrzavart. Ez önmagában viszonylag új szempont, s az 
irányított, vezetett, kiszolgáltatott, önmaga felett nem rendel
kező társadalmi réteg 20. századi tragikumának megmutatására 
kiválóan alkalmas forma. Nem azt hiányoljuk tehát, hogy Balázs 
A z ártatlanban vagy a Magyarokban nem konfrontál eszméket, 
gondolatokat, nézeteket, nem tágítja kommentárokkal a regény 
horizontját, nem viszi regényét az esszé és a regény határterü
letére, hanem hogy még a választott látószögnek, narratív
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aspektusnak, elbeszélői nézőpontnak, a Batár Jánosok által befog
ható valóságszeletkének az elmélyítéséig sem jut el. Nem a ho
rizontális építkezés, a formai-gondolati kaland, experimentálás 
elmaradása miatt nem fogadhatjuk el a Balázs-kritika egyér
telműen elragadtatott hangulatát, hanem éppen az általa válasz
tott, s ismétlem, rendkívül értékes, talán eléggé ki sem aknázott 
módszerhez való következetlensége miatt. Miért nem következetes 
módszeréhez Balázs A z  ártatlanban?

Ennek a prózai eljárásnak, amely Balázsnak lényegében mind a 
négy regényét, a nem történelmi tárgyú Koportost is beleértve 
életre hívta, alapköve a redukció. A redukció a regények minden 
egyes konstruáló mozzanatára vonatkozik: a narratív nézőpontra, 
a cselekményvilágra, a szereplők mozgásterére, képességeire, 
lehetőségeire, nyelvi megnyilvánulásaira stb. Mindent a mini
mumra kell csökkentenie ennek a módszernek, hogy éppen a 
hiányzó dimenziók által alakíthassa ki a regény a maga jelentés
többletét, hogy eljuthasson arra a pontra, amikor önmagáért 
beszél minden hiányzó elem, amikor a kifosztóttság, elnyomottság, 
leszorítottság a szerkezetből és a nyelvből kinőve jelképessé, a 
konkrét sorsokon túlmutatóvá válik. Az érték- és hatásmozza
natok kizárólag ennek a transzformációnak az útján jöhetnek 
létre, mert ellenkező esetben a választott keskeny sáv, a Batár 
János-világ sem önmaga adekvát felmutatására, sem egyete
mesebb relációk sejtetésére nem képes. A z ártatlanban sajnos, 
úgy tűnik, a keskeny sáv a vállalkozást, az elért eredményt mi
nősíti, s ez annál kellemetlenebb felismerés, mivel az előbbi há
rom regényben is meglevő sablonokra és a negatív előjelű reduk
cióra irányítja a figyelmet.

A redukció, a modern prózai építkezésnek ez a jelentős érték
teremtő, értékhordozó eljárása itt önmaga ellentétébe csap át. 
A tudatosan vállalt elszegényítés, a szemhatár bezsugorítása 
olyan új prózai tendencia, amely az intellektualizálódó próza mellett 
talán az egyik legperspektívikusabb irányzat: lényegét a nyelv
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lecsupaszítása képezi, mellyel valójában a nyelv teherbírása 
fokozódik. Balázsnál ez a leegyszerűsítésből következő tömörí
tés, sűrítés nem jelentkezik, s ez szintén a felületesen értelme
zett/alkalmazott redukciónak a tünete. Balázs József regényei 
nem élnek a választott módszer lehetőségeivel, mivel ennek a 
már említettek mellett elengedhetetlen föltétele a szigorú fe
gyelem, az ábrázolás ökonomikussága s a belőle eredő hatásfok 
növelése. Marad tehát a horizontok beszűkítése, a gazdaságosság 
(ezt nem vitathatjuk el tőle), a klasszikus poétikai követelmények, 
a jellemzés, árnyalás, epizódhálózat stb. elhagyása, de a beszű
kített horizontok dramatikusságának felmutatása, az ökonómiából 
következő hatásimpulzusok növelése és a hagyományos elemek 
helyébe kerülő új konstrukciós megoldások nélkül.

Nemcsak regénykonstrukciós botlást, hanem a belső egyensúly 
felborulását eredményezi az a helyzet, amelybe Balázs főhősét 
helyezi: a vezérkari tisztek személyes sofőrjeként olyan informá
ciókat szerez, amelyek által eleve kibillen a semmiről sem tudó, 
az eseményekkel tudatlanul együtt sodródó tömegből. A regény 
mindvégig álcázza Batárnak ezt az előnyös helyzetét, s éppen 
azáltal kerül ellentmondásba önmagával, hogy kitart Batár sem
miről semmit sem tudó nézőpontja mellett, holott egy széles új 
információs medret vezet be a tisztek egymás közötti tárgyalásai 
által. Batár ettől fogva nemcsak passzív tanú, hanem a legtit
kosabb beszélgetések, a partizánokkal folyó egyezkedések köz
vetlen részese, tudója.

A belső következetlenségek és ellentmondások felismerése után, 
még érthetetlenebbnek látjuk a Balázs-kritika elfogultságát, amely 
Móricz, Hemingway, Sarkadi, Fejes, Kafka, az új latin-amerikai 
próza folytatóját ünnepli Balázsban. E névsor, e hagyomány- 
köteg egyenes folytatójának lenni a világirodalomban mindeddig 
ismeretlen bravúr volna. Minthogy bravúr lenne a kritikákban 
előforduló minősítések, „líraiság” és „tárgyilagosság”, „realiz
mus” és „szimbolizmus”, „intellektualizmus” és „megújuló
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népiesség” szintetizáló) ának is lenni. Ha csak egy fokkal lenne 
mértéktartóbb és objektívebb a kritikai visszhang, talán hozzá
járulhatna ahhoz, hogy a szaporodó regények ellenére is fiatal, 
vitathatatlanul tehetséges Balázs József prózaírói alkotómunkája 
elmélyüljön, mert a megállapítás, hogy „életműve a magyar 
próza egészére hatással lehet”, csupán a fiatal írónak kijáró (nem 
feltétlenül szükséges) kritikusi előlegezett bizalom kérdése, de 
hogy valóban hatással legyen, ehhez úgy tűnik, néhány lényeges 
szemléleti korrekcióra van szükség.
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GROTESZK ELFORMÁLÁS

(Vári Attila: Középkori villamosjegy, Lassított lónézés, valamint 
más történetek és elbeszélések, Dácia, Kolozsvár, 1976.)

Középkori villamosjegy, 4̂ jó hóhér, Égszínkék macska, Alagút 
halakkal, <59 /ö&os derékszög, Puha háromszög, Doromboló kötőtűk: 
novellacímek Vári Attila kötetéből. A címek mindegyikében jelen 
van a groteszk elem, az abszurd mozzanat s ugyanakkor valami, 
ami a mesecímekre emlékeztet. Minden mű címe többszörös 
funkcióval van ellátva: a cím kiemel, rámutat, felhív, sugall, 
sejtet, összegez. Vári Attila novellacímei amellett, hogy a logikus, 
hihető valóságtények és összefüggések megbolygatásával a kép
zelet, a fikció izgalmasnak ígérkező játékát sejtetik, szerzőjük 
látás- és láttatásmódjának, novellaépítkezésének egyik központi 
sajátságát emelik ki. A groteszk elem ugyanis meghatározó jegye 
ennek a prózai szemléletnek, olyan tényező, amely a kompozíciót 
és a novellaelemek belső hierarchiáját is befolyásolja. A mesére 
való asszociációnkat a novellák több tényezővel igazolják, alátá
masztják. A kötet valójában nem tartalmaz meséket, de a novellák 
jelentős része felhasználja a mesét létrehozó elemeket: hang
súlyos szerepet biztosít a történetnek (a történetet a köteteim is 
műfaji megjelölőként emeli ki), az autentikus atmoszféra- és 
környezet felidézésnek és a hagyományos, rögzített elbeszélői 
pozíciónak. Vári novellaírása talán éppen ezeknek a jegyeknek 
köszönve tud áttetsző és rendkívül egyszerű, az elbeszélés ősi 
szituációjára emlékeztető tiszta szövegeket létrehozni. A módszer 
azonban nemcsak értékek létrehozásának, hanem az egyszerűsítés 
veszélyének lehetőségét is magában hordozza.

A címadó novella az úrnapi körmenetre készülődő középkori 
kisváros már-már idillikus megjelenítésével indul: a nyelvi 
energiák nagy részét (mint a legtöbb novellában) a történet
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valóságfaktúrájának, terének-idejének megérzékeltetése köti le. 
E megjelenítés általában nem külső leírással, hanem nyelvi 
archaizálással, a kor nyelvhasználatának, szókincsének feleleve
nítésével, vagy az autentikus tárgyi elemek megnevezésével 
történik. (Mint pl. a kalamáris, gyertyakoppantó, hálóház stb. 
az Üjesztendő, 1850 c. novellában.) „A gyertyaöntők, mézes
kalácssütők és kegy szer árusok sátrai már álltak, s az érseki felleg
vártól a dómig vezető utat homokkal száratta fel a kollégium rek
tora. A z  érsek, más városok templomi zászlói alatt érkezők bizton
sága végett kirendelte az utakra darabontjait, megtiltva nekik a 
harácsolást, s a város polgárai büszkén nézték a darabontok előtt 
lovagló zsoldosokat. Mellükön csillogott az érsek címere.” (Közép
kori villamosjegy). Az eseménymenet fordulópontját képező 
groteszk mozzanat akkor következik be a novellában, amikor a 
körmenetre induló érsek a földön megpillantja a villamosjegyet: 
,,A szűz homokon egyetlen patanyom s a közepén egy pitypangsárga 
pergamenszelet, alig ujjnyi széles, 5 szemmel láthatóan írva volt rá 
valami.” Majd következik a rejtély megfejtése: „A z ördög járt 
itt.” A novella zárómozzanata: az „ördög” által megrontott 
eretnekek máglyahalála.

Wolfgang Kayser, a groteszk teoretikusa beszél a groteszk dia- 
bolikus vonásáról: ez alatt természetesen az ördöginek/ördögnek 
nemcsak ilyen közvetlen megjelenését, beavatkozását kell érte
nünk, mint amilyen — véletlenszerűen — az idézett novella 
„ördögi kísértése” . Kayser konstellációjában „A groteszk meg
teremtése kísérlet a világ démoni elemének felidézésére és számű
zésére.”

A villamosjegy tengelyéből fordítja ki a középkori világot: mind
az, ami megtalálása után következik (az ördög irracionális hatal
mának segítségül hívása a jelenség értelmezésére, valamint a 
renddel szembeforduló eretnekek likvidálására), már csak kö
vetkezmény, a fordulat előtti esemény menet rendjének, a ki
billent egyensúlynak a visszaállítása.
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A címadó novella a groteszk destrukció mintaszerű megvalósu
lása: a groteszk ugyanis széttöri a rendezettséget, s szakadékot 
tár fel ott, ahol azt hittük, hogy biztosan járunk” (W. Kayser). 
A mai magyar próza mind több olyan utat tesz járhatóvá, amely 
mindennapi életünk látszatrendjének széttörését, automatizáló- 
dott tudatunk felrázását, irodalom-olvasási, befogadói megmere
vedéseink, elvárási sztereotípiáink, beidegződéseink kimozdí
tását eredményezi. Vári Attila — egyik lehetőségként — a gro
teszk elformálással él; Esterházy a nyelvi meglepetésekre, fone
tikus írásmódra, gyermeki gügyögésre-logikára, Hajnóczy — 
többek között — a nyelvi klisékre, abszurd ötletekre épít. Mind- 
annyiuknál megnövekszik az irracionális, abszurd elem szerepe. 
De végül is Vári novellájának „ördögi villamosjegye” , Haj
nóczy mészárosának „eleven vér kút ja” (A véradó) nem-e olyan 
csodák, olyan fiktív, megfoghatatlan jelenések, amelyek éppen 
valóságra vonatkoztatottságukban nyerik el valódi értelmüket? 
Nem az-e az eset itt is, mint a tündérmesékkel? „A tündérmese 
világát — mondja A. Clayborough — elszakíthatatlan szálak 
fűzik  a mindennapi világhoz. Ennek a kapcsolatnak köszönheti, 
hogy csodálatos.” Kétségtelenül így van a groteszk ábrázolásban 
felmerülő problémákkal is.

Szinte alig ejtettünk szót a kötet többi darabjáról. Úgy tűnik 
azonban, hogy a kiemelt novella s a benne megnyilvánuló ten
denciák képezik azt a szálat, mellyel Vári novellaírása a legszo
rosabban kötődhet a mai magyar próza legvitálisabb mozgás
irányaihoz.
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„REGÉNYFORGATÁS”

(Bogdán László: Helyszínkeresések forgatáshoz, Kriterion, Buka
rest, 1978.)

Nem kilenc fejezetből, hanem kilenc „képből” áll Bogdán László 
regénye. Pontosabban: a regény kilenc fejezete az elképzelt, elter- 
velt, megálmodott vagy meg sem álmodott és el sem készülő 
filmforgatás szinopszisa. Honnan ez a kettősség? Regényt vagy 
forgatókönyvet olvasunk? Emlékezést vagy jelenben futó tör
ténetet? A filmforgatókönyv prózai lehetőségeiről szóló érteke
zést, vagy egy lehetséges film tárgyi-tematikai nyersanyaghal
mazát? E nyitott kérdések elválaszthatatlanok a szerző intenciói
tól, aki a regény megírásának előfeltételeként a tények és képek, 
regény és forgatás, valóságos összefüggések és fikció elhatárol
ható felületeinek az egybemosását, a dolgok maximális relativizá- 
lását választotta. A lebegés lehetne az a fogalom, amely megkö
zelítőleg pontosan fedhetné Bogdán regényének központi sajá
tosságát. Lebegő állapotban kapjuk itt az eseményeket és idő
kiterjedéseket, a szereplők valóságát és álmait. A regény kerül 
minden olyan megoldást, amely fix pontot, kiindulópontot szol
gáltathatna az olvasáshoz és megértéshez. „Keresem azt a pontot, 
ahonnan elkezdhetem” — olvassuk. Nincs rögzített elbeszélői 
alapállás, nincs rögzített elbeszélőmodor, nincs rögzített téma
kör és nincs rögzített szerkezet. Az egyetlen pontosan rekonstru
álható törekvés az elbeszélés, a regényfelület szervetlenné tételére 
irányul, annak a problémának a felderítésére, milyen határokig 
tágítható és oldható egy regény szerkezet ahhoz, hogy ennek a 
teljes fellazításnak az eredményeképp mégiscsak egy regény 
körvonalait lehessen kitapintani.

Merőben feleslegesnek tűnhet ezek után annak megállapítása, 
hogy ebben a regényben minden hagyományos regényelem ki
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mozdul a helyéről. A cím kettős értelmű: nemcsak a forgatáshoz 
keres helyszíneket az elbeszélő, hanem regényéhez is. A keresés 
mozzanatának szemantikai ambivalenciája ugyancsak kézenfekvő: 
nemcsak a filmkészítés módozatait keresi az elbeszélő, hanem 
elsősorban (sőt kizárólag) a regényírás módozatait. A váltogatás, 
a szavak, tények, valóságelemek jelentéseinek és értelmezéseinek 
váltogatása a regény egyik fontos rendező elve, amely átterjed a 
nagyobb tematikus és szerkezeti blokkok mozgatására is : szün
telen váltogatás játszódik le, melyben az egyes hősök, történetegy
ségek, cselekményszálak szüntelen eltűnésben vannak (az el- 
tűnés az egyik leggyakrabban előforduló szava a regénynek), de 
az eltűnést mindig váratlan újabb felmerülés követi. Hasonló 
indázás játszódik le valóságos mozzanatok és álomképek, víziók 
között is.” — állandóan az álmaidról beszéltél, és bár magad sem 
tudtad megkülönböztetni a megtörtént eseményeket az elképzeltek- 
től” — mondja a második személyű elbeszélő. Nehéz lenne meg
állapítani, vajon a felaprított cselekményelemek, vagy éppen a 
leíró elemek vannak túlsúlyban e bonyolult szövedékben. Kétség
telen azonban, hogy a képek, állóképek „képeső” módjára zu
hognak a regényben, s ettől elválaszthatatlan a forgatás, felvéte
lezés szakszavainak gyakori visszatérése is.

A regény kritikai feltárásában elengedhetetlenül fontos annak a 
hatásnak a tekintetbe vétele is, amelyet a regény kivált. Üres 
általánosságként hatna az a kijelentés, hogy nehezebben olvasható 
szöveggel van dolgunk, mint mondjuk egy hagyományos regény 
esetében, mert ez minden olyan modern regényt, amely össze
tettebb és nem a linearitáson, előremozgó szerkezeten alapul, 
egyaránt jellemez. Az áttetsző kontúrú és előbbre vivő, tehát 
hamar felderíthető felépítés nem is állt Bogdán László szán
dékában. A következő néhány mondat azt egyértelműen alá
támaszthatja :
„— Azt meséljed: mit láttál a réten?
— Azt mesélem — néztél fel. — H át mi a francot mesélek, ha 
nem éppen ezt?
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— Csak állandóan elkalandozol — röhögött J. — Összevissza 
beszélsz.

így soha nem jutunk előbbre.
Hova akar ez előbbrejutni? — néztél rá döbbenten. S miért 

akar állandóan eljutni valahova? Hagyhatná már ezt a sötét, 
prakticista céltudatosságot a fenébe.”
E mögött a konstatáció mögött a regényírásnak, az elbeszélő 
közlésmódnak egy alapvetően megváltozott értelmezése áll. A 
regény mind távolabbra kerül attól az önáltatástól, hogy monda
nivalójával eljut valahova. Bodán regénye mintha kiszabadult 
volna valamilyen szorításból, merészebben szárnyal, ível, hal
moz, tágít és sűrít, s mindez megsokszorozza a próza hatásim
pulzusait. Ha el-elvesz is a szemünk elől a követhető szál, vonal, 
újra fellelése fokozza a szöveg intenzitását, a regény hatásfokát.

Az olvasói ráhangoltságot ez a regény minduntalan eltéríti, az 
olvasás/megértés menetét — a váltogatásokból következően — 
kizökkenti, de abban az egy dologban mégis teljes egészében 
kiegészíti az olvasói várakozást: szó szerint ugyanazzal a mon
dattal zárja a regényt, amellyel elkezdte. Egy ilyen elbeszélés
kaland után szükségszerűen oda kell visszakanyarodnia a „tör
ténetnek” , ahonnan elindult. Ezzel zárja, csak ezzel zárhatja a 
kört, teheti teljessé ezt a szervetlen, szándékoltan össze nem 
ötvözött, rendbe nem sorakoztatott, logikus kényszerbe nem 
préselt prózai anyag-halmazt, és ezzel bizonyíthatja fent idézett 
elméleti tételének, meggyőződésének hitelességét.

Abba, hogy mennyiben új, mennyiben eredeti Bogdán László 
elgondolása, regénykoncepciója, nem bocsátkoznánk bele. Abban 
azonban biztosak vagyunk, hogy intencióinak, mondanivalójának, 
annak az érzékenységnek és intellektuális légkörnek a kifejezé
sére, amely a regény gondolat- és képzuhatagából bontakozik ki, 
semmilyen más közlésforma nem felelhetett volna meg jobban, 
mint éppen ez, amelyet választott.
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NOVELLÁK, SZÖVEGEK

(Mózes Attila: Átmenetek, Kriterion, Bukarest, 1978.)

A Forrás sorozatban megjelent kisprózái kötet alcíme: Szövegek 
különböző hangulatokra. A „szöveg” szó szaporodó jelentései 
között az egyik változat fokozatosan műfajmeghatározásként 
kezd letisztulni. A „szöveg” nem tart igényt arra, hogy klasszikus 
ívű, poénnal záródó novellává kerekedjék. Vagy a rövidtörténet 
dimenzióiban realizálódik, vagy mindkét formaváltozat — a 
novella és a rövidtörténet — elemeit szabadon felhasználva épít
kezik, lazábban szerkeszt, mellőzi a történet-magvat; történetele
mekre, asszociációkra, esetleg helyzet- és közérzetanalízisekre, 
vagy lírizált kép- és gondolatsorokra alapoz. A prózai szöveg 
ilyen konstellációban leggyakrabban próbálkozás, kísérlet arra, 
hogy az epikumot epikus mozzanatokra bontva valósítsa meg az 
elbeszélést. A kísérlet nemcsak a forma vonatkozásait érintheti, 
hanem a tartalmi réteget, a tematikus szintet is.

Mózes Attila kötetének azon darabjai, amelyek nem hagyo
mányos felépítésű novellák, hanem — saját megfogalmazásában
— „szövegek” , ennek a második lehetőségnek a jegyében jöttek 
létre. Formai szempontból nemigen térnek el a novella megszo
kott szerkezetétől. Kilépésük ezekből a keretekből inkább az 
elbeszélt történet, a tartalmi mozzanat értelmezése által követ
kezik be. Különös szonban, hogy a kötetnek nem azok a legfigye
lemreméltóbb darabjai, amelyek a történet mellőzése mellett 
döntöttek, s melyekben a történet funkcióját a helyzetelemzés, 
a körülíró szituáció-rajz, az emberi gesztusokat, cselekvéseket 
motiváló pszichikai erőtér felfejtése tölti be. A címadó Átmenetek, 
valamint a Szememben árnyékkal virágzik és a Babák c. szövegek 
annak ellenére, hogy aránylag jól kiválasztott sorsmozzanatot
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bontanak ki, melynek perspektívájából belátható egy-egy em
beri élethelyzet a maga „helyzetbe-zártságával”, szűkös távlatta- 
lanságával, erőtlenek maradnak, mert hatósugarukat megtöri a 
pszichológiai boncolgatás, a szubjektív hangvétel, az első sze- 
mélyű elbeszélés bizalmaskodó tónusa, az önelemzés és az emlé
kező attitűd. Teréz sorsa vagy a másik két darab beszélő-elbeszélő 
hősének szituációja nem érdektelen és kibontásra alkalmatlan 
téma, de e témák ezzel a módszerrel nem aknázhatók ki megfelelő 
mértékben. A fentiekkel rokonítható vonulatot képeznek a falu, 
a kisváros eseménytelen hétköznapjait, zárt világát felidéző gyer
mekkori élményekből táplálkozó novellák is. A rezdülésekből 
kirajzolódik ugyan a kisemberek, az utca, a vidék, a környék 
állóvízszerűen mozdulatlan, sivár múltja/jelene, de az ábrázolás 
igénytelenségéből s az érintett problémákból kifolyólag az egyes 
novellák metszete csak ennek a lassan kibomló összképnek a 
fényében erősödik fel némelyest.

E kötet legérettebb megvalósulásait képezik a Helyzetek, vala
mint a Történet falkányi kutyával című novellák. E két novella 
tömörségével, az alapszituáció éles kontúrjaival, pontosan veze
tett előrehaladó ívével, a Történet. . . groteszk felé hajló motí
vumkezelésével Mózes Attila elbeszélői tehetségének legclmélyül 
tebb foglalatát jelenti. Mindkettőben felmerülnek Mózes Attila 
alapproblémái (a magány, az izoláltság, a zárt közösség lehúzó 
életvitele, az események nélkül pergő sorsok, beszűkült életterek 
problémája), de olyan mellébeszéléstől és erőltetett elemzéstől 
mentes sűrítettséggel, amely a kötet többi darabját nem jellezi.

A groteszk elem másutt is felbukkan (Antarktisz fölfedezése, 
Kalandorok, Változatok az áttűnésre), s akár a váratlan fordulat, 
akár az abszurd váltás vagy a poénszerű zárás mozzanata, minden 
esetben felrázó, a helyzetnek dinamikát kölcsönző s az elbeszélt 
történetet új perspektívába helyező megoldás része. Mózes 
Attila prózaírásának további alakulását ennek a lehetőségnek a 
meghosszabbításában tudjuk elképzelni.
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„EMLÉKKÉPEKRŐL BESZÉLEK”

(Horgas Béla: Címkeragasztás, Szépirodalmi, Budapest, 1976.)

„ . . . jöjjenek tehát a tények, amelyekre hív atkozhatom” ; olvassuk 
a Címkeragasztás egyik novellájában. És jönnek a tények, az 
egymás mellé hullatott emlékkockák, a gyermekkor, majd az 
„eszmélés” esztendeinek tárgyiasult, konkrét helyszínekhez, 
alakokhoz, szituációkhoz kötődő élményei. Ahol az emlékezet 
terei nem őriztek meg határozott kontúrokat, a tényeket a kép
zeletbe transzponált, a képzelettel átminősített élménydarabok 
helyettesítik Elképzelek egy vasárnapot, ha nincs, kitalálom 
. . .”). A narratív helyzet mindkét esetben változatlan: a szö
vegek sem az előbbi, sem az utóbbi esetben nem hoznak műkö
désbe olyan erőket, amelyek szervesebbé, összefüggőbbé tennék 
a föltoluló reális vagy éppen fiktív emlékképeket, s amelyek 
korrigálni, kiegészíteni próbálnák a töredékességet, vagy össze
függést kényszerítenének a képsorokra és föl villanásnyi motí
vumcserepekre.

Mintha a modern próza kedvelt eljárását, az eltávolítást, a narrá
ció és a narratív szövet közé ékelődő distanciateremtést sem kellene 
megmozgatniuk a novelláknak, mégis mindaz, amit föltárnak, 
amit egymás mellé sorakoztatnak időbelileg eltávolítva és eleve 
egy bizonyos szétszórtság formájában jelenik meg. Ez a szét
szórtság, ez a szervetlen egymásmellettiség abból a több-kevesebb 
sikerrel fölhasznált emlékező mechanizmusból ered, amelynél 
végső fokon lényegtelen, hogy valós-e, vagy csak narratív gesztus, 
mivel a spontán emlékezés fikciója töretlenül megvalósul. A 
kiinduló elbeszélő helyzetnél fontosabbnak tűnik annak letisztá- 
zása, vajon ez a gyermekkort, múltat idéző beállítottság (amely 
az új magyar prózában is mindinkább előtérbe kerül) létrehoz-e,
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megvalósít-e új értékeket, vagy megmarad a hiteles vagy kevésbé 
hiteles személyes krónika síkján; szert tesznek-e e novellák vala
miféle szemantikai többletre, vagy csupán a megőrzött/teremtett 
spontaneitásuk által váltanak ki hatást.

A Címkeragasztás novellái, mint említettük, következetesen 
kitartanak a felidézés illúziója mellett. Az értelmezés, a kommen
tálás funkciója ugyancsak a felidézés illúziójának megőrzése: 
„Annyi minden történt azon a nyáron, semmiképpen sem tudom 
hiánytalanul fölsorakoztatni az eseményeket, pedig olyan szigorú 
rendbe tömörülve helyezkednek el em lékezetem ben (Votruba). 
Vagy a tények hitelességének megerősítése: „Keresgélésem során 
két olyan motívumra is bukkanok, amelyet bízvást ide illeszthetek, 
mert mindkettő ellenőrizhető, adatszerűén kimutatható, és csak 
azért bizonytalankodom beépítésüket illetően, mert tartok tőle, 
hogy hiába törekszem sértetlenségükre. . . ” (Begovec).

Nemcsak a módszerre, hanem az elbeszélői alapállásra is rávilágí
tanak ezek a kijelentések. Arra a törekvésre, amely a nevek, tár
gyak, eseménytöredékek halmazából a novellák sorával próbálja 
megteremteni a beszélő „ide-oda vetődésének történetét”, neki
futásokból és megtorpanásokból összeálló útjának képét. A 
szövegek áttételesen ki is bontják ezt a „történetet”, s ha mégis 
hiányérzetünk van, az nem a történetben mutatkozó hézagokkal 
függ össze. Sokkal inkább azzal az elbeszélői gesztussal, amely 
megelégedvén a tények regisztrálásával, eleve lemond a rögzített 
konkrétumok bármiféle általánosabb, legalább intencionálisán 
megmutatkozó jelentéstöbbletének kialakításáról. Nem valami 
hagyományos, a kompozícióval is szuggerált rendszer, vagy 
kohézió az, amit hiányolunk, hanem a megjelenítéssel is létre
hozható „szemantikai kohézió” . Nem a széteső emlékkockákra 
rákényszeríthető külső rendet, hanem az egységes szemantikai 
hálózat körvonalazódását hiányoljuk. Ez a „hálózat” tehette 
volna lehetővé azt, hogy a szétszórtság formájában megjelenített 
tárgyiasságok ne csupán a „szétszórtság” élményét váltsák ki.
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Észrevételünket három novella támasztja alá, éppen azáltal, hogy 
bennük nemcsak a spontán élményrögzítés, hanem más forma
teremtő mozzanatok is érvényesülnek (mint pl. a groteszk látta- 
tás, az irónia stb.): ezek a Votruba, Begovec és a Csendes éjszaka. 
Az első kettőt a címadó figurák megformálása, az utóbbit az 
atmoszférateremtés emeli ki a szövegek közül. Votruba pat
kány-tenyészete, a bádogajtóra festett meztelen női alak, Begovec 
villanyszerelő lábai, az éjjeli ügyelet leírása (a Csendes Éjsza
kában) a kötet legjobb megvalósulásai közé tartoznak. Az üzem, 
a brigád, a Villamosművek világának groteszk víziója bontakozik 
ki e motívumokból, s az objektív, hideg elbeszélői modor ezek
ben a szövegekben mutat legadekvátabb megfelelést az elbeszélt 
anyaggal. A szüntelenül ismétlődő monoton mozdulatok, adatok, 
számok, műszertáblák, kapcsolók, trafók, kábelek, feliratok 
(„Gyapjúgyár, Vasgyár, Gyapjúgyár, Vasgyár”) a mechanikussá 
váló munka elidegenítő, dehumanizáló folyamatát félelmetes 
vízióvá szélesítik, melyben a kapcsolók ki-benyomkodására re
dukált tevékenység a kreativitástól megfosztott emberi munka 
megdöbbentő szimbólumává teljesedik.

A kötetnek ez a néhány kiemelkedő darabja azt az utat is megvilá
gítja, amelyen a Címkeragasztás írójának tovább kellene haladnia, 
mivel bennük a prózai láttatás eszközei és a novellák alapanyaga, 
élményvilága sajátosan szintetizálódik, s ez az, ami az új magyar 
próza szempontjából az új tematikai terek megszerzésének lehe
tőségét tartalmazza.
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A KÖZÖSSÉGI LÉT PEREMÉN

(Munkácsi Miklós: A fattyú , Magvető, Budapest, 1976.)

A fattyú  című regény hősével Munkácsi Miklós az újabb magyar 
próza egyik legérdekesebb figuráját teremtette meg. Ez regényé
nek már csak azért is figyelemre méltó mozzanata, mert a modern 
technikák a súlypontot a prózai láttatás más módozataira helye
zik, és az alakformálás gyakran másodlagos szereppel bír. Ezek
től a tendenciáktól eltérően Munkácsi olyképpen formálja meg 
hősét és úgy állítja a regényvilág középpontjába, hogy az alak
jával, magatartásával, az őt környező világhoz való viszonyával 
a választott életkörnek, léthelyzetnek és társadalmi szituációnak 
nemcsak megjelenítőjévé, hanem bizonyos értelemben bírálatává 
is válik. A túlzott pszichologizálás veszélyének elkerülésével 
mindaz, ami egy jellem, emberi személyiség kialakulását, valamint 
útjának irányait befolyásolja, magán Ágh Ábel alakján keresztül 
nyer ábrázolást. Hogy ez a közvetett ábrázolásmód mégsem 
torkollik idejétmúlt lélektani boncolgatásba, az mindenekelőtt 
az ironikus, groteszk megjelenítésből ered. Hasonlóképpen a 
regénynek minden olyan szakaszában, amelyben a regényíró, 
sőt maga a hős is kívülről látja, láttatja a tényeket, tehát meg
tartja az objektív narrációból eredő távolságot, az irónia is ki
fogástalanul funkcionál. Annál is zavaróbb, amikor az elbeszé
lésbe szervetlenül reflexiós, retorikus passzusok ékelődnek.

Mindez nem mond ellent annak a tételünknek, hogy A fattyú- 
nak nemcsak főhőse, hanem létrejöttének alapeszköze Ágh Ábel 
figurája. A regényben létrehozott értékek legmaradandóbb köre 
az, amely alakjának megformálásához kötődik, s ezen a már 
említett negatívum, a szerkezeti kohéziót szükségtelenül lazító 
betoldások sem változtatnak. Az a sáv, amelyen a regény nyomon
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követi Ágh Ábelt, egy vidéki üzem műhelyétől a pesti külváros 
kocsmáin keresztül a katonaságig, illetve a börtönig terjed. Ábel 
valahány szituációban, akár a brigádvezető és az üzemi vezető
ség önkényeskedésének kiszolgáltatott gépmunkásként, akár mun
kakerülők és alkoholisták között züllő csavargóként, büntetését 
töltő elítéltként, vagy szolgálatát töltő katonaként, ilyen vagy 
olyan módon a közösségi lét peremszféráira kerül. A kívülállás, 
kívülrekedés állapotát teszi hangsúlyossá, már-már sorsszerűvé 
a fattyúság is. A regénynek van néhány olyan fordulata, amikor 
úgy tűnik, Ábel önmaga felelős kitaszítottságáért, s ő a hibás 
azért, amiért képtelen megtalálni helyét a társadalmi közösségben. 
Ha így lenne, a regény alapkoncepcióját kellene tévesnek ítél
nünk. Ábel alakja azonban éppen azért válhatott alkati különcsé
gén, furcsa egyéniségén túl a regényből kinövő figurává, mert 
a regény nem riadt vissza attól, hogy Ábelt a maga ellentmondásai
val, dilemmáival együtt ragadja meg, de attól sem, hogy érzé
keltesse azokat a korántsem szubjektív tényezőket, amelyek 
hozzájárultak kívülrekedéséhez, bukásaihoz.

Ábelnek létformája a beatnikes vagánykodás, nihilizmus, a ka- 
maszos szemtelenkedés, szókimondás, a társadalmi normákat, 
tekintélyeket, hierarchiákat megvető magatartás, a nonkonfor- 
mizmus s a belőle eredő következmények feltétlen vállalása. 
Mindez azonban korántsem magyarázza, értelmezi léthelyzetét, 
hanem ellenkezőleg: ezek a megnyilvánulások kivétel nélkül a 
sztereotip viselkedésformák, a korlátozott lehetőségek elleni 
lázadás módozatai és az adott helyzet elviselését lehetővé tevő 
védekezési mechanizmus elemei. Ábel önként hagyja ott munka
helyét, de kilépését a vállalati vezetőkkel való konfliktusa előzi 
meg: ő az egyetlen, aki szabálytalanságaikat nyíltan ki meri 
mondani. Kimondás vagy beletörődés, lázadás vagy belenyugvás 
azok a lehetőségek, amelyek között választhat, s Ábel nemcsak 
munkásként, hanem minden más esetben is az előbbit választja. 
„Elviselni,” mondtam, „az nekem nem megy. Végigrohanni, végig
robotolni, átharcolni — azt igen! De elviselni én nem tudok kté
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évet. Ahhoz túl hosszú.™ (206) — mondja az őrvezető katoná
nak.

Ábel különcködésénél is lényegesebb vonása a tiltakozás, a meg 
nem alkuvás, hisz azok a lehetőségek, amelyeket számára a tár
sadalom felkínál, ilyen vagy olyan formában a nem-éléssel egyen- 
lőek. Morális szempontból nem vitás, hogy a munkásvilág fel
cserélése az alkoholistákéval némiképpen a bukással, a kudarccal 
egyenlő, de az sem vitás, hogy a megalkuvás és az önként vállalt 
száműzetés között melyik megoldás a „morálisabb” . Ábel dön
tései, elhatározásai, vállalásai mögött mindvégig egy tudatos 
egyéniség áll, s az adott környezetben ez a vonás is sajátosnak, 
nem megszokottnak tűnik.

Mint már említettük, az irónia képezi azt a szubsztanciát a regény
ben, amely nemcsak a regényvilág megszerkesztésében és Ábel 
alakjának létrehozásában játszik döntő szerepet, hanem azoknak 
a viszonylatoknak a megteremtésében is, amelyek e kettőt össze
kapcsolják. Úgy tűnik azonban, hogy éppen ezen a másik síkon 
nem problémamentes a regény. A diszharmónia egyik oka, hogy 
azok az erők, amelyek az anyag ironikus kezelésével egyidőben az 
eszméltetés, tudatosítás irányába hatnak, szinte csak Ábel meg
formálásakor működnek kifogástalanul. Az Ábelt körülvevő emberi 
panorámából ezért nem válnak ki határozott körvonalak, s ezért 
nem tömörül az őt körülvevő világ a maga zilált viszonyrendsze
rével társadalmi panorámává. Fura alakok, a teljes züllés szélén 
álló különcök mozognak itt, akikből a regény nem bont ki semmi
lyen általánosabb jelentésrendszert.

A regényanyag kompozíciós elrendezése egészen sajátos, ugrá
sok, törések bontják meg a linearitást, levélszövegek és közvetle
nül elbeszélt részek váltakozása teremti meg a regény kompo
zíciós ritmusát. Rendkívül élesen szakítják azonban meg a narra
tív szövést és feleslegesen oldják fel a gondolati-kompozíciós 
egységet azok a retorikus fejtegetések, amelyek a levelekben,
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párbeszédekben bukkannak fel. Feltételezhetően olyan írói szán
dékra vezethető vissza megjelenésük, amely valamilyen módon 
filozófiai, gondolati síkra igyekezett projektálni a hősök sorsprob
lémáit, emberi dilemmáit. Mivel azonban ezek a reflexiók a hősök 
közvetlen megszólalásaihoz tartoznak, még szembetűnőbb a 
tény, hogy sem nyelvileg, sem gondolatilag, sem stilisztikailag 
nem illeszkednek a kontextusba. Ha ezektől a pontosan elkülö
níthető részektől eltekintünk, meg kell állapítanunk, hogy A  
fattyú  nyelvében, nyelvi logikájában, szókincsében sajátos meg
nyilvánulása az újabb prózának, amely az argót nem nyelvi 
háttérként illeszti be, hanem az ábrázolt világ autentikus tarto
zékaként használja fel.
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PRÓZAI MIKROKOZMOSZOK

(Juhász Erzsébet: Fényben fénybe, sötétben sötétbe;
Bognár Antal: Textília, Fórum, Újvidék, 1975. ill. 1976.)

Röviddel egymás után jelent meg Juhász Erzsébet és Bognár 
Antal prózai írásainak első gyűjteménye. Mi implikálja azt, 
hogy e két kötetet, e két prózaírási módszert együtt próbáljuk 
vizsgálni? Talán az a lehetőség, amelyet e két egymástól eltérő, 
végérvényesen még meg nem szilárdult narratív technika különb
ségeinek egybevetése biztosíthat. Az eltérések ugyanis nemcsak 
Juhász Erzsébet és Bognár Antal prózaírásának jellegét segítik 
kitapintani, hanem hozzájárulhatnak újabb prózánk tendenciáinak 
körvonalazásához is. A Textíliában és a Fényben . . . érvényesülő 
módszerek éppúgy megteremtették továbbfejlődésük lehetőségeit, 
mint ahogy nyilvánvalóvá tették a további fejlődéshez elenged
hetetlen mozzanatok hiányát is. Az eredményeket és a hiányossá
gokat alakulásban levő prózai világuk pozitívumai illetve nega
tívumaiként szemléljük, s kritikai olvasásunkkal ezeknek a té
nyezőknek a differeciálására törekszünk.

„Az elbeszélés alapulhat az artikulált nyelven, a beszélt vagy írott 
nyelven, a képen, a mozdulatlan vagy mozgó képen, a mozdulaton, 
vagy ezen szubsztanciák keverékén” , írja Roland Barthes. Ha egy 
ilyen felosztásból indulunk ki, a Textíliát mindenképpen az írott 
nyelven, a Fényben . . . írásait a beszélt nyelven alapulónak tekint
hetjük. Mit jelent ez az elkülönítés? Milyen következményekkel 
jár a kétféle artikuláció az elbeszélés alakulását illetően? Az arti
kuláció módozatainak vizsgálata nemcsak a nyelvi aspektusok 
feltárását célozza, hanem éppen azoknak a jellegzetes sajátsá
goknak a körülírását, amelyek a narratív struktúrát, a narrátor 
fiktív pontjainak a mozgását, sőt a szövegek belső világának gené- 
zisét is befolyásolják.
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A Fényben . . . novelláinak nagy része első személyű, monológ
szerű beszédként, közlésként valósul meg (Boldogság, Szerelem, 
Alkonyat, Intenem, cipővel, Egyszer-kétszer ananászt is, Egyetlen 
dologtalan délelőtt, &  végül napjaim . . . ,  Árapály stb.). Az első 
személyű közlésforma a legkövetkezetesebben megformált írá
sokban, ahol még a dialógusokkal járó pillanatnyi intervallumok 
sem ékelődnek közbe, hanem pusztán az első személyű beszélő 
hangjára redukálódik az elbeszélés (Interieur . . . ,  Egy szer-két- 

. . J ,  ténylegesen beszédként jelenik meg. A szövegekből 
kiiktatódik minden, ami nem a „monológot” mondó beszélő 
megszólalásaként, hangjaként kerülne a szövegbe; az észrevételek, 
reflexiók, asszociációk, tevékenységek kizárólag a beszélő priz
máján keresztül fejeződnek ki. Szigorúan a beszéd közvetítésére 
támaszkodnak ezek az írások és belső töréseik, átkapcsolásaik is 
a beszéd/el-beszélés természetes folyásával, szakadozottságával 
függnek össze. A narrátor pozíciója tehát rögzített, állandó, 
belső helyzetű és semmiféle külső szempontú, a beszéd folyásába 
kívülről beleavatkozó, azt kibillentő hatás nem érvényesül. A 
nyelv ennélfogva a mindennapi, kötetlen, beszélt nyelv, amely 
igyekszik megőrizni a beszélt nyelvnek a spontaneitását, a folyam
szerűségét, és elmaradnak az ortográfiai megkötések, az írásjelek 
is, hogy a beszéd ezzel is kiszakítsa magát mindennemű — írás
beli — korlátozás, megkötés, szabályozás alól.

Ez az eljárás az egynézőpontúságra szorítkozik, az ábrázolt vi
lágot egy keskeny sávra redukálja, s ezt a keskeny sávot, amely a 
beszélő előtt a világból megmutatkozik, teszi meg elbeszélésének 
anyagává. Ennek folytán csupán az válhat az elbeszélés elemével, 
ami a beszélővel közvetlenül összefügg, vagy mint annak pilla
natnyi helyzetét érintő dolgok, vagy mint múltjának emlékei, 
mint reflexiók. E két síkot, a beszélő adott helyzetét és az emlé
kezetből felmerülő asszociációkat, ezt a retrospektív vissza- 
pergetést spontánul játsszák egybe a novellák. Az, ami kiegyenlíti, 
szemantikailag is egy síkban rögzíti e két réteget, az a minden
naposjelentéktelenségek hálójában vergődő egyén szituációja, amely
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nek múltját, jelenét egyformán meghatározza ez a vergődés. A 
novellák tárgyi világa és nyelvi megoldásai mindaddig teljes 
átfedést mutatnak és szoros kohézióban állnak egymással, amig 
azt kívülről jövő „magyarázatok”, elmélkedések meg nem bont
ják. Ezért egységesek az interpunkció nélküli novellák (pl. az 
Intenem  . . .), s ezért billen meg az egyensúly ott, ahol a re
dukált, köznapi nyelven megszólaló novellákba elvont, fogalmi 
nyelvű szakaszok ékelődnek (pl. a Fényben. . .). Hasonlóképpen 
szakítják meg az elbeszélések kontinuitását a makacsul legyintő 
gesztusok, melyeket a lemondással, a tehetetlenség, cselekvés- 
képtelenség felismerésével egyenlíthetünk ki. A belenyugvás moz
dulata gyakran pózzá merevedik, mert vagy nem motivált kellő
képpen, vagy a felvázolt szituációk mélyebb megértésének, a 
kiváltó okok megismerésének útját zárja el. Ez a probléma túl
mutat azon a kérdéskörön, melyet maguk a szövegek felvetnek, 
de elválaszthatatlan is tőlük, mert beléjük hatol és szükségtelen 
kizökkenéseket vált ki.

A redukált narráció nem teremt bonyolult szerkezetet, viszont 
megköveteli azt, hogy a kihasított valóságdarab sűrítetten pre
zentálja mindazt, ami az adott léthelyzetet meghatározza, hogy 
az előtérbe állított szubjektív molonóg ne váljon öncélú, esetleges 
megnyilatkozássá. Juhász Erzsébetnek a legjobb írásokban si
került egy ilyen többletet megteremtenie, s ez emeli ki őket az 
olyan elbeszélések közül, amelyekben ez a módszer az egyéni 
sorshelyzeteket elszigetelt jelenségekként állítja elénk, és nem 
vezet el az egyéni szituációk fölött álló erők, hatások kitapin
tásáig.

Ezek a vonások nem véletlenül ötlenek szemünkbe, ugyanis 
Juhász Erzsébetnek éppen a problémák filozófiai, pszichológiai 
vetülete iránt van különös érzékenysége, és meggyőződésünk, 
hogy éppen ennek a szenzibilitásnak a tudatosabbá formálása, 
ennek az irányultságnak az elmélyítése járulhat hozzá prózai 
világlátásának kiteljesedéséhez. Ez a kiteljesedés a feltétele annak,
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hogy az ábrázolt tárgyi világ összefüggéseinek, egyetemesebb 
relációinak sejtetése ne betoldott reflexióként funkcionáljon szö
vegeiben, hanem ennek a világnak benne rejlő, szerves tarto
zékaként.

A Fényben. . . szövegeinek egyik legeredetibb vonásaként a 
köznapi szituációkkal (mint a szövegek valóságanyagával) egybe
forró tts ágban megjelenő köznapi beszélt nyelvet (mint a prezen
táció eszközét) emeltük ki. Azokban a szövegekben, amelyekben 
anyagnak és kifejezésnek megbonthatatlan egysége jött létre, 
a beszédnek, a beszéd folyamatának, alakulásának részesei va
gyunk. A Textília ezzel szemben a narratív szövetnek és közlé
sének egy olyan módozatát állítja elő, amely az írásban, az írott 
artikulációban való jelenlétet teszi lehetővé. Hogyan épülnek fel 
ezek a szövegek, mi az, ami élesen elkülöníti őket a beszédként 
megvalósuló közlésformától, s ami sajátosan az írás minőségeként 
jelenik meg bennük? A Textília szövegeinek egy része (Fehér 
lap, A létra felé, Madarak, Hajolj csak közelebb, Kifordított vagon, 
Textília stb.) felszámolja az egységes szüzsét, a nyomon követ
hető cselekményszálat, s ehelyett személyes, személytelen észle
letek, képek, asszociációk rögzítésére vállalkozik. A cselekmény
nyel járó mozgást, dinamikát az észrevételek, megfigyelések 
váltakozása, egymásra következése váltja fel. A vissza-vissza- 
térő kijelentések, képsorok motívumokká, motívumkörökké ren
deződnek, melyeket a fokozatosan kibomló narratív szövet ír 
körül, láttat más-más oldalról, s melyeknek jelentése is a köréjük 
szerveződő narratív szövettől függően tágul vagy zsugorodik.

Ezek a szövegek logikájukban hordozzák a mindennapi logikával 
összeegyeztethetetlen jellegüket és nyelvi képzelőerejükben a 
köznapi nyelvtől élesen elhatárolt minőségeiket. A szövegek felé
pítése nem követi a lineáris, előrehaladó kifejezésmód menetét, 
hanem forgó, vissza-visszatérő, koncentrikus vagy szabálytalan 
szerkezeti ritmust állít elő. A belső dinamika a narrációs néző
pontok cserélgetésének következménye (hol első, hol második,
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hol harmadik személyben szólalnak meg a szövegek), valamint 
annak az ingázásnak, amely a valós, valószerű, a tapasztalati 
világnak megfelelő és az ettől elrugaszkodó, a költői képzelet 
hatáskörébe átcsapó kijelentések között végbemegy. Részletre
alizmus, mikroszkopikus láttatás jellemzi az egyik vonulatot, 
barokkos gazdagság, metaforikusság a másikat.

Ez az összetett belső mechanizmus egy sűrű szövésű narratív 
struktúrát eredményez, amelynél nem kis intellektuális erőfeszí
tésbe kerül e gazdag anyagnak a lebontása, a visszavezetése a 
kiinduló pontokra. (A Fehér lapban ilyen fix pont lehet a fehér
ség mint minőség, mint elvont tartalom, amely a fehér vitorla, 
fehér vászon, terítő, fehér papír, fehér fal, mész, fehér lepedő, 
hófelhő, hó, fehér pergament, fehér zászló konkretizációiban 
felbukkanva igyekszik körülírni a fehérség jelentéstartalmát.) 
Az a mód, ahogyan a szöveg az egyik konkretizációtól a másikig 
eljut, a prózai anyag szövésének folyamatára emlékeztet, a szálak 
felvételére, nyomon követésére, összekötésére, elhagyására, újabb 
szál felvételére . . .

Formai szempontból a Textília szövegei hol — teljesen leszá
molva a hagyományos keretekkel — az esszé felé vagy a tisztán 
lírai kifejezésmód felé nyílnak meg, hol magába a novella-ke
retbe ékelik be újféle szemléletükből eredő megoldásaikat (pl. 
a Férfiöltönyben). S éppen ez az újféle szemlélet az, ami az ábrá
zolt tárgyiasságok rétegében is szokatlan, új medret ás. Fura 
valós és irreális mikrokozmoszok bontakoznak ki a mikroszkopikus 
közelképek és a szimbólumok, metaforák áttételessége, elvont
sága között. A Textília szövegeinek nyelve is hasonló metamor
fózisokon megy keresztül; maximális rugalmassággal váltakozik, 
sűrűsödik, ritkul, stílusának hajlataival is a kijelölt, választott 
valóságszelet görbületeit követve.

Az eddigiekben mozgó, változó tényezőkre ügyeltünk. Önként 
adódik a kérdés, vajon van-e olyan konstrukciós elve a Textília
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írásainak, amely az összetett szerkezetek egységét biztosítaná, 
amely tehát változatlan komponenskén van jelen a szövegekben. 
A kérdés azért is indokolt, mert az írásoknak csupán kisebb részét 
fogja össze egységes tartalom (A holttest, Étvágy stb.), nagyobb 
részük pedig strukturálisan egybefűzött, nyelvileg azonos frek
venciájú, de tartalmilag egymástól eltérő kis egységekből áll 
össze. A kötet legjobb írásai (Fehér lap, Kifordított vagon, A  
folyóra feszítve) ebbe az utóbbi csoportba tartoznak, mert bennük 
következetesebben érvényesül Bognár Antal jellegzetes látás
módja, valamint az írások képi-nyelvi logikája. Ezeket a tényező
ket prózaírása legsajátosabb vonásainak tekinthetjük. A Tex
tília írásainak narrátora ritkán belső tényezője, részese az elbe
szélésnek, s mégha belül kerül is, mégha aktívan részt is vesz az 
eseményekben, a passzív megfigyelő, közvetítő magatartása jellem
zi. Ebben is az a fajta hozzáállás jut érvényre, amely mindeneke
lőtt az íráson, az írás áttételességén keresztül igyekszik felfogni 
a világot, a jelenségeket. Nemcsak a kifejezésnek, hanem az él
mények befogadásának is szinte egyetlen eszköze Bognár Antal 
számára a nyelv. A nyelvi képzelőerő alakítása, finomítása, gazda
gítása már-már kiegyenlítődik itt a valóság megismerésének 
fontosságával.

Bognár Antal prózájának minden feltétele megvan arra, hogy 
kikísérletezett módszerével, ritka nyelvi fogékonyságával tovább 
építse, kiterjessze prózai világát. Van azonban írásaiban valami, 
ami egyelőre kielégítetlenül hagyja olvasóját. Úgy tűnik, hogy 
minden a maga helyén van ebben a prózában, csupán egy glo- 
bálisabb szemléletmód, a részletmegfigyeléseket egy szilárdabb 
gondolati váz köré rendező elv működése nem kielégítő. Az a 
tény, hogy szinte valahány írás komoly próbák elé állítja a nyel
vet, s a szövegek nyelve a legtöbb esetben kifogástalanul funkcio
nál, a leírásoktól a magmaszerűen tömör példázatokig, azt bi
zonyítja, hogy éppen a nyelv az, amely elbírná egy átfogóbb 
mondanivaló kihordását is, minek során a részleteiben, építő

174



köveiben már meglevő prózai anyagból autentikus prózai világ 
körvonalai rajzolódhatnának ki.

Juhász Erzsébet és Bognár Antal prózájának egyelőre hiányzó 
dimenziói egész újabb prózánk, sőt nemcsak prózánk, hanem 
költészetünk hiányzó dimenziói. A parcializálódás, a lemondás 
a problémáknak általánosabb konstellációban való szemléletéről, 
a mikrovilágok létrehozásába való belenyugvás általános jelen
sége irodalmunknak. Ebből a szempontból figyelve a két prózai 
világ alakulását, észre kell vennünk, hogy igényeikben, inten
cióikban mégis messze túlmutatnak egy sor elfogadott, kodifi
kált prózai törekvésen és kétségtelenül új utakat nyitnak meg 
prózánk számára.
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NYÚL-STRATÉGIA

(Balázs Attila: Cuniculus, Fórum, Újvidék, 1979.)

Balázs Attila regényének címét az üreginyúl latin nevéből (Oryc- 
tolagus cuniculus) vonta el. A regény Cuniculusa a római légió 
zsoldosa, aki Oryctum tartományból Itáliába telepíti az első 
nyulat. Ki tehát a regény főhőse? A római katona vagy a nyúl- 
történelem első markáns alakja? Netán Megyeri Bandi, az a 
„jelenkori” nyúl, akit a regény első lapján mint „az úttesten 
figyelmetlenül átkelő” gyalogost halálra gázol egy autó? Esetleg 
Nuszi, a pajkos, szelíd házinyúl, Őszi játszótársa? Vagy a pizzát 
sütő és pizzáját mentő nyúl, akit a regény „intellektuális hős
nek” nevez? Van egyáltalán főhőse a regénynek, s lehetnek-e 
nyulak regényhősök? Ha az irodalomtörténet által regisztrált, 
megőrzött bestiáriumokat, ősi állatmese-gyűjteményeket, állat
regény-, Rókaregény-változatokat, vagy a fabulákat, tanmeséket 
tartjuk szem előtt, melyeknek állathősei antropomorfizált alakban 
közölnek, továbbítanak erkölcsi tartalmakat, azt válaszolhatjuk, 
igen, noha erre az újabb irodalomban kevés példa akad. A Cuni
culus állatfigurái, nyúl-problematikája csak egy adott pontig 
mutat megfelelést a tényleges antropomorfizáló állatirodalommal, 
mert e ponton túl körvonalai teljességgel egybemosódnak a re
gény egyéb vonulataival, a történelmivel és a jelenkorival, az 
emberivel és az egyénivel, a poétikaival és a mitikussal.

Balázs Attila „nyúl-regénye” legalább olyan mértékben kapcso
lódik ehhez a hagyományhoz, amilyen mértékben el is válik tőle. 
Mint ahogyan elválik a jelenkor minden olyan törekvésétől is, 
melyet ilyen vagy olyan formában köt, megköt a narráció és a 
regényírás poétikailag meghatározott hagyományos felépítése 
konstellációja. Az elfogadás/elutasítás kettőssége sajátos kép
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letet eredményez a Cuniculusb&n. A kötődés az ezópusi, La Fon- 
taine-i hagyományhoz ott érhető tetten, ahol Balázs Attila tételes 
állatmeséket vesz át vagy hoz létre. Néhány évvel ezelőtt Haj
nóczy Péter mutatott fel rendkívül eredeti mintát e tradíció 
folytatására, jelentéstani transzformációs lehetőségeire. Az elsza
kadást a regény azzal juttatja érvényre, hogy a nyúl-motívumot 
nem érleli következetesen figurává, antropomorfizált alakká, 
nem bíz rá  sem oktató, sem nevelő célzatú mondanivalót, mint a 
hagyományos állatirodalom, hanem meghagyja ironikusan kezelt 
motívumnak; e motívumot helyenként mintha szimbólummá 
növesztené és allegorikus jelentéssel látná el, vagy éppen miti- 
zálná. A Rudolf nevű nyúl-betyár például a Nárcicz-mítosz ellen
párjává válik a regényben. Az öntetszelgés mítosza itt egyidőben 
mítoszromboló jelleget, de groteszk fintorával egy megkapóan 
tiszta mítosz-aktualizációt is magára ölt.

A kötődés/eltávolodás két irányú vonzása szembetűnően dombo
rodik ki az elbeszélőnek a regényhez való viszonyában. Az el
mondottakból is kirajzolódott már az, hogy a Cuniculus eredeti, 
modern regény, amely mindenekelőtt a regénytartalom, a re
gényhősök fogalmait bontotta szét, rendezte át, e fogalmakkal 
szemben pedig egy erőteljes ironikus-groteszk magatartást ala
kított ki. Ezzel szerves összefüggésben a regénynyelvnek és a 
regényformának is alapvető módosulásokon kellett átmennie 
ahhoz, hogy e különös közlendő autentikus formában valósul
hasson meg. Mindezek a transzformációk a Cuniculusban nem 
egy tételszerű, elvont regényeszmény realizálásának rendelődnek 
alá, hanem az a benyomásunk, hogy spontán, közvetlen módon 
jöttek létre, s e közvetlenség, természetesség mögött nem egy 
teoretikusan végiggondolt koncepció megvalósításának igénye 
áll, hanem az az igény, amely az elbeszélő irodalom, tehát a 
regényírás hátterében is mint ősi kényszer, hajlam, ösztönös 
törekvés munkál. Ez a hajlam a narráció, a mesélés — ha akarjuk, 
egészen primitív — szükségletéig ível, s ez az a hajlam, amely 
Balázs Attilánál kézségként, tehetségként, adottságként mutav-
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kozik meg. A Cuniculus visszaállítja eredeti helyére a prózai 
közlés mélyén rejtőző történetmondást, el-beszélést, mesélést, 
regénybe emel egy olyan minőséget, amely a modern regény tör
ténete során fokozatosan visszaszorult, alárendelődött más tö
rekvéseknek és az elbeszélésviszonyok összetettebbé válásával, 
veszített is jelentőségéből. A Cuniculus különös érzékenységet 
tanúsít az egyszerű prózai formák (A. Jolles) lényegi ismérve, 
a spontán narráció iránt. E formák körvonalaikkal is hozzájá
rulnak a Cuniculus regény formájának létrejöttéhez. A mítosz, 
a mese, a monda, a mondóka, a szólás mikrostrukturái e szerke
zetnek, s konstituálódásukkal, amely magának a regényformának 
a megszerveződését is befolyásolja, mintha Jolles tételét támasz
tanák alá: e formák nem bizonyos kompozíciós törekvések meg
valósítói, hanem a nyelv és gondolkodás, a közlés sajátos megol
dásaiból szinte spontán módon kipattanó „műfajok” . Lehet, 
hogy tévedünk, de az az érzésünk, a Cuniculust egy ilyen fajta 
elbeszélői magatartás hívta élete.

A könyv fülszövegbe emelte a regénynek azokat az ars poetica
szerű ironikus „regényelméleti” megállapításait, mely szerint 
az elbeszélő „imád mesélni”, „a szelektáló mechanizmusba vetett 
hite megingott” , a regényt „önállósuló folyamnak” érzi, a regényí
rás módszerét a „szövögetés/metszegetés” váltakozásában látja 
stb. A 198. oldalon olvassuk: „A kérdés csupán az, barátom, hogy 
melyik szálat ragadod meg, feszíted ki, pendíted meg. Ha nincs 
semmi esélyed gyönyörű hangot csalni elő, ne is vesződ, hagyd a 
húrt petyhüdten pihenni! A  baj ott kezdődik, hogy te sem vagy 
csalhatatlan. És most hol folytatni?” Az elbeszélő tehát felfedi 
„műhelytitkait” , nem fetisizálja a regényírást, beszél róla, sőt 
seregszemlét tart a regény tartópillér-motívumai felett is : „Azok
ról beszélek itt és most, akik meg vannak győződve arról, hogy 
elkapták a nyúl lábát, s mig ide-oda rohangásznak, leszaggatják 
a szép, színes zsinegeket, melyeket verejtékes munkával kö
töztél össze és feszítettél ki pókjómagad a fák, a virágok, a kerí
tés, a kabát, a fiók, a puska, az uborka, a fogvájó, a dió, a budi,
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a murokrépa, a könyv, az Uci néni, a Kodor, az utófedeztetés 
a violaszin selyemharisnya, a kumulonimbusz, a madártej, a 
spenót, a cipők, a cipő gazdája, nyula és a koporsó és a felhők 
közt. Poszeidón és a pizza közt. Az itt és mostat emlegetem anél
kül, hogy kívánnám.” (165) A regény „szép színes zsinegei” e 
motívumokon kívül helyenként kapcsolatot teremtenek a regény 
biológiai, gazdaságiam, őslénytani, geológiai stb. témarétegei, 
szakkönyv-idézetei között is, bár a Cuniculusnsk nem célja az 
egyes vonulatok, nyelvi-tematikai rétegek, epizódok egységesí
tése, kötegbe fűzése, a koherens szerkezet kialakítása. Ugyanak
kor a regénynek megragadóan szép lapjai azok, melyeken az 
elejtett szálat, motívum-szemet újra felveszi, tovább építi, mó
dosítja és új szövegösszefüggésbe illeszti. E szegmentumok aspek
tusából hiányérzetünk támad azon részek olvasásakor, melyek
ben az asszociatív-motivikus elemkapcsolásra, láthatatlan pókfo- 
n álszerű összekötésre nem történik kísérlet. A kíváncsiság az 
egyik ilyen pókfonál, melyre a regény első szakasza felfűzi Nuszi, 
Cuniculus, a dédapa, nagyapa sorsát, a vihar, a hó a másik, 
melyre ismét néhány szép fragmentum épül rá.

Ahogyan az idézett motívumok, „pókfonalak” fókuszszerűen 
ugranak ki a regényszőttesből, hasonlóképpen válik ki e szövet
ből néhány nagyobb terjedelmű szövegrészlet is, melyek immár 
nem a motívumok, hanem a kompozíció vonatkozásában funkcio
nálnak tartópillérekként. Ezek az epizódok a Cuniculus-történet, 
illetve a nyúlháború, melynek során a nyulak aláássák a római 
birodalmat, a Kolumbus-részlet, Amerika felfedezése, és a pizza
mentés, amely összefonódik a római birodalomból „migrálni 
kényszerülő” nyulak menekülésének történetével. „Mindent át- 
meg átsző akaratlanul is a történet, a történetiség, a történelem.” 
(205) De milyen történelem ez, kérdezhetnénk végtére, amelyben 
nyulak körül forognak a dolgok, s milyen regény ez, melynek 
történelemszemléletét a „nyúl-perspektíva”, csatározásait, hábo
rúit pedig a nyúl-stratégia határozza meg? A Cuniculus kétség
telenül furcsa, groteszk történelemképet bont ki, mert ahogyan
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a regény vonatkozásában sem hajlandó formák és „regényté
mák” komolyságának tiszteletben tartására, ebben a viszonylat
ban sem mutat kézséget a történelem fetisizált eszméje előtti 
komolykodó tisztelgésre. Mindkét dimenzióban egy ironikus 
játékosság szabályait állítja fel, s csak e játékszabályoknak kíván 
engedelmeskedni. Elveti és tagadja a konvenciót s a vele járó 
rutint, inkább kockáztat, semmint hogy regénykliséket, elbe
szélő sémákat örökítsen át. Kockáztat azzal is, hogy regényter
jedelmű anyagot halmoz fel anélkül, hogy szilárd regényvázat, 
logika-tengelyt alakítana ki magának. E logikát helyettesíti a 
nyúl-tematika, melyen belül azonban a motívum az állandó 
alakulás, mozgás, változás állapotában marad.

Balázs Attila első regénye nem probléma-mentes mű, de követ
kezetlenségeivel és egyenetlenségeivel együtt olyan alkotás, mely
ben letisztultán rajzolódik ki az elbeszélői irányultság és szán
dék: „ Szórakoztatni! Elterelni a figyelmet/ ” (234). Az ilyen 
intenciók mellé zárkózik fel az elbeszélő különös affinitása az 
irónia, a groteszk szemlélet, a játékosság iránt. A Cuniculus 
ezekkel a minőségekkel egy új hangvétel és prózaírás megalapo
zójává válik a jugoszláviai magyar irodalomban, s lehetőséget 
teremt arra, hogy prózánk eleven kapcsolatot létesítsen a mai 
magyar regényírás rokon törekvéseivel. Esterházy Péter, Haj
nóczy Péter, Temesi Ferenc szemléletmódja, az erdélyi Vári 
Attila látásmódja, Balázs Attila regény - stratégiája az ízlést, 
nódszert, magatartást, érzékenységet és fogékonyságot meg
határozó szellemi közeg révén egymással szorosan összefüggő 
intenciók változataiként rajzolódik ki a mai fiatal magyar próza 
olvasója előtt.
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