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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. 
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Talán mégis megmagyaráz valamit Korek Valéria Ambrus iránti 
vonzalmából az az önkorlátozás, mellyel témáját a novellaíró Ambrusra 
szűkítette le. Regényeit kevesebbre becsüli, ezért alig-alig érinti őket, 
csak az Őszi napsugár című kisregénnyel tesz kivételt, kritikáiról pedig 
bölcsen hallgat, mivel az Ibsent, Shaw-t és Pirandellot eh'télő, s velük 
szemben Géraldyt méltató színházi kritikusról úgyis kevés jót mondhat-
na. A novellaíró Ambrus viszont, aki az utókor megbecsülésére legin-
kább méltó, az ironikus és lélekboncoló mester láthatóan közel áll 
ízléséhez. 

Korek Valéria fölényesen ismeri Ambrus novellisztikáját, fáradhatat-
lan a motívumhasonlóságok, a konkordanciák felfedezésében, melyek 
mind közelebb viszik az író művészi módszerének, írói jellegzetességei-
nek rendszerezéséhez. Nem vertikálisan, a fejlődés rendjében tekinti át 
az írói művet, hanem horizontálisan, egy-egy problémagóc köré csopor-
tosítva. Csak a századforduló utáni elbeszéléseket méltatja külön, mint 
amelyekben Ambrus iróniájához a szelíd humor és a lélektani mélység is 
társult. 

Realizmus fogalma kissé szűkös, de mert viszonylagos pontossággal 
definiálja, el kell fogadnunk Ambrusnak a költői realizmus kategóriájá-
ba sorolását. Bár éppen a monográfia szerzője kitűnő elemzései bizo-
nyítják legfényesebben, hogy ezek az elbeszélések a realizmus tágabb 
értelmezésére, a valóság lényegi jegyeinek írói megformálására is rászol-
gáltak, hogy Ambrus valóban fontos dolgokat mondott el kora társadal-
mának életéről, még akkor is, ha alakjai többnyire elég szűk körben, a 
nagyváros polgári és dzsentri miliőjében mozognak is. Elvégre Mikszáth 
is elsősorban a dzsentri meglátója volt. 

Okosan csoportosítja Ambrus novelláit annak illusztrálására, hogyan 
fonódik össze bennük a hangulat a realizmussal, a realizmus az iróniá-
val, és egész fejezet szól Ambrus meséiről, melyekben a felnőtt mesék-
ben is szokatlan fordulatokkal keveredik irónia és szimbólum. Ennek 
során lényeges megjegyzéseket kapunk Ambrus írói látásmódjáról, mely 
csaknem teljesen kiiktatja a természetet, ahogy Korek Valéria szelleme-
sen mondja, „Ambrus képzeletének tériszonya volt", s ezért inkább 
„intérieur írónak" tartja. Találó az is, amit Ambrus szenvtelen elbeszélő 
módszeréről ír: „Ambrus elbeszélő módja kívülről látott és láttatott -
alkotóereje belülről nézett. Szívbe markoló helyzetek sokszor mértani 
pontosságú alaprajzon állnak, a kiszámíthatatlan udvariasan meghajol, 
mielőtt átveszi egy-egy élet irányítását. . . Az írónak szereplőivel való 
hangos, könnyes azonosulása szentimentális volna, saját alanyiságát 
erőszakolná rajtuk keresztül az olvasóra. Az effajta exhibícióról, akár a 
látványosról és a terjengősről Ambrus lemondott." 
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Hosszasan, talán kicsit túlságosan is hosszasan foglalkozik Ambrus 
motivumkölcsönzéseivel. Az természetesen helyes, hogy a plágium vád-
ját visszautasítja, de kevesebb bizonyító anyag is elég lenne, szerintem, 
annak megállapítására, hogy a motívumegyezés, különösen olyan efe-
mer ihletésű műfajokban, mint a tárcanovella vagy a karcolat, nem 
szokatlan jelenség a világirodalomban, és még ha kölcsönzésen alapszik 
is, akkor sem nevezhető plágiumnak, hiszen csak egy-egy külső mozza-
nat egybeesésére vonatkozik, a formaadás az író egyéni leleménye. 

Kitűnően ismeri a monográfia szerzője a magyar szakirodalmat a 
legfrissebb írásokig. (Nem kevés utánjárásába, fáradságába kerülhetett 
ezeknek beszerzése washingtoni otthonában.) És nemcsak ismeri, de 
vitázik is vele, ha más a véleménye. Diószegi Andrással szemben minden 
bizonnyal neki van igaza, mikor visszautasítja megállapításait Ambrus 
eredetiségének hiányáról. 

Nem illik olyasmit számon kérni a szerzőtől, aminek hiányára ő 
maga irányítja a figyelmet, így nem kérjük számon azt sem, hogy 
Ambrus művészetét és írói pályáját nem ágyazta bele a korba, és még 
kevésbé, hogy nem az összehasonlító irodalomtörténet módszereivel 
vizsgálta meg viszonyát a francia vagy orosz realistákhoz. Azt azonban 
szívesen vettük volna, ha kísérletet tesz annak a jelenségnek megmagya-
rázásán, hogy miért avult el napjainkban Ambrus írói oeuvre-je művészi 
értékéhez mérten aránytalanul is. 

Külön figyelmet érdemel, hogy Korek Valéria szép magyar esszé-
stílusban írta meg könyvét; stílusából hiányzik a tudományos tolvaj-
nyelv vagy éppen a tudálékosság zsargonja. Majdnem szépírói szemléle-
tességű nyelve mindvégig élénkké teszi mondanivalóját. Ez persze nem 
meglepő, ha tudjuk, hogy Korek Valéria az egyik legsikerültebb emigrá-
ciós regénynek, a Budai látogatásnak a szerzője is. Különösen tiszteletre 
méltó, hogy oly hosszú külföldi tartózkodás után csaknem hibátlan 
magyarsággal fogalmaz. Talán csak a szövegben előforduló idegen sza-
vak használatában tér el a mai magyar gyakorlattól. így például a 
szankció szó magyarul inkább már csak megtorlás értelemben ismert, az 
írónő használta szentesítés jelentése elavult. 

Szeretnénk remélni, hogy Korek Valéria hasznos és értékes kutató 
munkáját kiterjeszti a századforduló többi magyar elbeszélőjére is, és 
hamarosan még gazdagabb szintézist várhatunk tőle erről a hazai szak-
irodalomban is kissé mostohán kezelt korról. (Auróra könyvek. Mün-
chen, 1976.) 
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