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ezen a tájon nem az alá- és fölérendeltség viszonyai, az állam vagy a 
»fajták« primátusa, hanem a demográfiai, etnikai, kulturális melléren-
deltség, az egymásrautaltság, a komplementáris nyelvi, irodalmi, művé-
szi viszonyok tanulmányozása a lényeges és legfontosabb feladat." 
(Fórum, 1974.) 

LÖKÖS ISTVÁN 

Pomogáts Béla: REGENYTÜKÖR 

Pomogáts Béla könyve - mint a bevezetésből megtudjuk - „három 
évtized magyar regényirodaimába szeretne betekintést nyújtani. Címé-
nek - Regénytükör - kettős értelme van. Egyfelől az új magyar 
regénynek kívánunk tükröt tartani. . . . Másfelől annak tudatában szer-
kesztettük meg ezt a könyvet, hogy az új magyar regény maga is tükör. 
Ebből a tükörből nemcsak a felszabadulás óta eltelt három évtized, 
hanem a megelőző korszakok hazai krónikája is megismerhető." 

Bármiféle tükörrel szemben csupán egyetlen alapvető követelmény 
támasztható: tiszta, nem torzított, objektív képpel szolgáljon a tükröz-
tetendőkről, legyen az tárgy, saját arcunk vagy éppenséggel a mai 
magyar regény. Ez utóbbi esetben a regénytükör természetszerűleg 
pusztán magukat a regényeket fogja láttatni. Az, hogy bennük a magyar 
valóság tükröződik, csak posztulátum, ha akarom, elhiszem, ha akarom, 
nem. S ezt Pomogáts nem is bizonyítja. Igaz, könyve nem irodalom-
történeti-kritikai, hanem ismertető jellegű (s talán emiatt: benne mind-
össze két bíráló megjegyzés található, Illés Béla Honfoglalásiról 
(126-127.] és Moldova Sötét angyalitól (237.]), mégsem ártott 
volna - fiatal, alkalmasint kezdő olvasókhoz szóló munkáról lévén szó 
— némi tájékoztatás a művészet és a valóság sajátos kapcsolatáról, az 
írói visszatükröződés jellegéről, hiszen - olvasás-szociológiai felmérések-
ből tudjuk — manapság sem ritka a valóságot éppen nem objektíven 
láttató (magyarán: giccs vagy félgiccs) művek „ebben-az-élet-van-
megírva" megítélése, a fiatalok körében sem. Azt hiszem, az efféle 
eligazítás csak használt volna a könyv pedagógiai céljának. 

Ez a hiány persze megnöveli a válogatás felelősségét is. Pomogáts 
csak irodalomtörténetileg szavatolt értékű műveket vehetett be Regény-
tükrébe, nehogy hamis kép táruljon elénk a valóságról. A szociológiai 
teljesség érdekében viszont néha mégiscsak esztétikai engedményekre 
kényszerült. S így a fent említett hiányosság még nagyobbnak, még 
jelentősebbnek mutatkozik. Pomogáts válogatásának alapja ugyanis az 
etika, pontosabban a morális problémák jelen- és mibenléte a magyar 
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regényekben. Ennek az egy szempontnak túlhajtása azonban az iro-
dalomtörténeti és az esztétikai megközelítés szinte teljes háttérbe szoru-
lását okozza. A Regénytükörből megismerhetjük a parasztság erkölcsét 
(Isten malmai, Húsz óra), a munkásokét (Pályamunkások), a kispolgá-
rokét (Rozsdatemető), az értelmiségét (Próféta voltál, szívem, A 
gyáva), a vidékiekét (Égető Eszter, Freskó) és a fővárosiakét (Pince-
napló), a forradalmárokét és a megalkuvókét, az idősekét és a fiatalo-
két. . . egyszóval a társadalom különböző rétegeinek morálját. De vajon 
annyi csupán az irodalom feladata, hogy egyetemes erkölcsrajzot ad-
jon? A regényekben csak a jó és a rossz problémája foglalkoztatja az 
írót és az olvasót? Egyértelmű nem a válasz. 

Szinte odakívánkozik Pomogáts könyvének alcíméül: A regény, mint 
morális intézmény. Minden irónia nélkül. Mert amiből hiányosságai, 
ugyanabból fakadnak a Regénytükör erényei is. A szerzőnek ugyanis 
nem, vagy csak alig kellett erőszakot tennie a magyar regényirodalmon, 
hogy a morál kérdése köré csoportosíthassa a műveket. Természetes, 
hogy az új társadalmi rend létrejöttével az írók egyre többet foglalkoz-
nak az új erkölccsel, annak keletkezésével, jellegével, lehetőségeivel. Az 
is magától értetődő, hogy ez az érdeklődés találkozik - kell, hogy 
találkozzon — az olvasók fokozott etikai érzékenységével. Pomogáts 
tehát jó és időszerű ügyet képvisel: a mai magyar regényirodalom 
ezirányú tapogatódzását, kísérleteit, esetleges választait közvetítik a 
fiatalokhoz. 

De a Regénytükörből reánk tekintő kép mégis torz kissé, két okból 
is. Az egyik: túlságosan egyértelmű, hogy ne mondjam, sablonos. A 
regényismertetések végén az összefoglalások mindig szentenciózusan 
közlik az erkölcsi mondanivalót: pl. „az Irgalom . . . azt a hitet sugároz-
za, hogy . . . van lehetőség arra, hogy az ember gyakorolja a közösségi 
erkölcs erényét" (34.). „Avraham Bogatir magatartása testesíti meg az 
érdekellentétek megoldásának szocialista perspektíváját." (151.) „Ker-
tész Ákos mondanivalója. . .: mindenkinek felelősséget kell vállalnia 
önmagáért, nem szabad elárulnia önmagát, a maga igazabb emberségét 
és képességeit." (261.). Ezeknek az ítéleteknek igazságtartalma most 
lényegtelen; az a fontos, hogy a belőlük kialakuló kép szerint a mai 
magyar regényekben mindig a szocialista erkölcs megtestesítőit ismerjük 
meg, vagy legrosszabb esetben negációjának csődjét, pl. Mészöly vagy 
Sarkadi művében. A másik ok: a kép meglehetősen elvont, szinte 
kimerevítettnek hat, s ez nem utolsósorban az esztétikai mérce már 
említett mellőzéséből fakad. 

Jellemző Pomogáts módszere: előbb a tárgyalt író egyéb műveit s 
életrajzát ismerteti, majd vázlatosan a szóban forgó regényt, ezután 
összefoglalja az erkölcsi tanulságot, s végül sort kerít a formai jegyekre. 
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A „forma" tehát mintegy járulékos elemként szerepel a „mondandó" 
mellett. A regények (és ebbó'l következően: nem is mindig regények, 
hiszen a forma másodlagos, pl. Pincenapló, Bölcső és bagoly) esztétikai 
milyensége elsikkad a tárgyalás során. így aztán Moldova vagánytörténe-
tei vagy Vidor Miklós derék, de közepes regénye éppoly reprezentatív, 
mert éppoly tanulságos alkotássá válnak Pomogáts tükrében, mint az 
Égető Eszter vagy a Makra. 

Forma és tartalom ilyen iskolás szétválasztása, úgy hiszem, Pomo-
gáts szándéka, az értő olvasóvá nevelés ellen dolgozik. A helyenként 
felbukkanó világirodalmi párhuzamok, pl. hogy Tamási Áron másféle 
regényt írt, mint Proust (43.), vagy hogy „Thomas Mann patrícius-
házaiban, előkelő szanatóriumaiban nem teremhettek volna a helytállás 
tragikus bajnokai", mint amilyen Ljubomir Bezdomen (236.), inkább 
dezorientálnak, mintsem az esztétikum felfedézésének útján indítanak 
el. A szerző néha maga sem tudja, milyen olvasónak írja könyvét: 
hosszasan magyarázza a székelyek kilétét (38-39.), viszont egy szóval 
sem tájékoztat a megemlített Galilei-körről (67.), a rezonőr fogalmáról 
(307.) stb. 

A Regénytükör elsősorban gondolkodásra, s nem olvasásra tanító 
könyv. Aki forgatja, fontos, de nagyobbára irodalmon kívüli szempon-
tokkal közeledik a mai magyar regényekhez. S ha nem az irodalmi mű 
belső, elevenen összeforrott tartalmi-formai egységének megértése felé 
vezetjük az olvasót, az alkotásokból tükröződő - jelen esetben: morális 
— kép is veszít igazságából, merevvé, elvonttá és képletszerűvé válik. 

MISZOGLÁD GÁBOR 

Korek Valéria: HANGULAT ÉS VALÓSÁG 
AMBRUS ZOLTÁNRÓL 

Nehéz megmagyarázni, mi vonzhat egy több mint fél életét a magyar 
nyelvterülettől távol élt írót a magyar századfordulóhoz, és abban is egy 
inkább jellegzetesen múlt század végi alkotóhoz, Ambrus Zoltánhoz. 
Igaz ugyan, hogy a hazai századforduló pátosza magával sodort szép 
számmal nemcsak magyar származású, de külföldi kutatókat is. Ám 
Ambrus Zoltán éppen az az író, akiből ez a pátosz leginkább hiányzik, 
akiben az újat akarás igénye legkevésbé élt, akit írói és kritikusi eszmé-
nyei inkább a francia 18. század racionalizmusához, semmint a magyar 
századelő forrongásaihoz kötöttek. 


