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mint amennyi tiszta és nemes pillanat. Az el
beszélő az elfogultság és az elfogulatlanság kö
zött ingázva tesz vallomást, az érett ember tu
dására és műveltségére támaszkodva keres 
magyarázatot egy-egy múltbeli helyzetre, ér
zésre, sejtésre. A történeti vonulatok, a beszélő 
személyt körülindázó családtörténet, a „kis- 
történelem” s a mindezeket alakító „nagytör
ténelem” gazdag észleletekkel, tényekkel teli 
tablóvá egészül. A műben egyenrangú szerepe 
van az intenzív és extenzív ábrázolásnak (épp 
e ma már mind kevésbé használatos terminus 
mutatkozik alkalmasnak Bálint gyakorlatának 
jelölésére): a hősök lélekrajzának épp olyan je
lentőséget tulajdonít, mint a külső környezet 
megjelenítésének. E köröket nem kívánja egy
mástól függetleníteni, s így próbálja a napló
regényt fejlődésregénnyé, ezt családregény- 
nyé, a családregényt pedig a város regényévé 
tágítani. E tradicionális elképzelés összetartó 
erejét mégsem a központi személynek, tudat
nak és nem a környezetnek, városnak, tájék
nak a rajza biztosítja. Helyettük a szemlélet, a 
világérzékelés, a látásmód, az életfelfogás, egy 
bizonyos vallási és bölcseleti tartalom az, ami 
a kohéziót megteremti, és a regény világát egy 
pontosan körvonalazott centrum körül elren
dezi. Az elbeszélő vissza-visszatér Istenről és 
vallásról, természetről és létezésről, halálról és 
szeretetről, mítoszról és művészetről, lélekről 
és erkölcsről, történelemről és sorsról vallott 
nézeteinek kifejtésére. Az Örvény És Fúga 
olyan értékeket mutat szilárdnak, melyek ko
runkban veszélyeztetettek, és melyekről a je
lenkori gondolkodás hajlamos mint megsem- 
misítettekről és kiveszettekről beszélni. Bálint 
Pétert az a gondolat vezérli, hogy „a h it a  lélek 
elmélkedése, szemlélődése és önmegfigyelése”. En
nek jegyében kísérli meg megszüntetni „a m últ 
és a  je len  között" tátongó szakadékot, és „a kál- 
vinizm us megtartó, közösséget teremtő és form áló  
erejére”, Debrecen hatszáz éves szellemiségére 
apellálva helyez szembejelenünk kiürültségé- 
vel egy olyan világképet, melyben nincs törés, 
szakadás és megingás, melynek folyamatossá
ga hite szerint ellenáll a történelem s a változó 
eszmerendszerek megrázkódtatásainak. Ez a 
meggyőződés indokolja regényének lassú 
hömpölygésű epikumát, erre alapozva vállal
kozik egy „régimódi” nagyregény megírására.

Érzékenységünk és mai regényfogalmunk, 
világélményünk és -tapasztalatunk merőben

másfelé orientál bennünket, s azt sem tagad
hatjuk, hogy a forma további útját illetően más 
irányokat tartunk esélyesebbeknek, mint amit 
az ÖRVÉNY ÉS FÚGA példáz. Ugyanakkor azon
ban vétenénk a tárgyilagosság ellen, ha nem 
emelnénk ki azt a vitathatatlan egységet és 
szervességet, mely a regény formáját és világ
képét összetartja. Formacél és megvalósulás 
összhangjának példája e mű. Az emelkedett 
dikció, az archaikus stílus és szemléletmód, az 
ábrázoláshoz való visszatérés poétikai gesztu
sainak tétje az a türelem, tolerancia és töretlen 
hit, mely egy kételyekkel és szorongásokkal te
li korban az emberség, a szeretet, a fennmara
dás és megmenekülés eszméjét hirdeti. Mint
ha ezekkel az intenciókkal is olyan időkbe 
nyúlna vissza a regény, melyekben talán több 
esélye volt a reménykedésnek.

Ezért marad mégis megválaszolatlanul a kér
dés: noha a regény által affirmált értékekhez po
zitívan viszonyulunk is, miért érezzük illuzóri
kusnak a visszaszerzésükre tett kísérletet? Lehet
séges, hogy annak a rezignádónak következté
ben, melyet tartós érvénnyel Kafka fogalmazott 
meg, aki nem Max Brod töprengését, hogy„mn-« 
egyáltalán remény ezen az általunk ismert jelenségfor
m ájú világon kw iil”, azzal az emlékezetes kijelen
téssel oldotta föl: „0 , nagyon sok remény, végtelen sok 
remény—csak nem nekünk. ”

Thom ka Beáta
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Thomka Beáta: Esszéterek, regényterek 
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Thomka Beátát, az újvidéki irodalomtudóst, 
esszéistát, kritikust bemutatni fölöslegesnek 
tűnhet -  1970 óta négy könyve és sok-sok cik
ke jelent meg a mai jugoszláviai magyar iro
dalomról, illetőleg szép számú XX. századi 
magyar műről; nemcsak szűkebb vajdasági 
pátriájában, honi lapokban is. Mégis szüksé
gesnek érzek holmi bevezetést. Hisz vélhető 
ugyan, hogy akadnak literátorok nálunk is, 
akiknek házikönyvtárában megvannak Thom-
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ka tanulmánykötetei, melyeket itt-ott hazai fo
lyóiratok is szemléztek, ám -  tudomásom sze
rint -  munkásságának a nyilvánosság előtti illő 
bemutatására még nem kerítettünk sort. Pe
dig tagadhatadan, hogy a modern magyar 
prózáról való kritikai gondolkodás egyik jeles 
szellemét tisztelhetjük benne, aki szerény, de 
igen határozott személyiség, és akinél a szak
mai felkészültség, valamint a fogalmazás ki
egyensúlyozottsága érzékeny ítélőképességgel 
párosul.

E recenziónak nem célja, hogy mind a négy 
könyvét latra tegye -  az első, az 1970-ből való 
Ú j SyíKposíow-bibliográfia még csak egy füzet- 
ke, de ezt követi a Narráció és reflexió 
(1980) című esszé- és kritikagyűjtemény, majd 
A pillanat formái (1986) és a mostani, a szó
ban forgó kötet -, mégis szükséges a bennük 
kirajzolódó szellemi útról pár szót szólni. 
Thomka Beáta mint újvidéki egyetemista an
nak a 60-as évekbeli jugoszláviai magyar mű
vész- és írónemzedéknek talán legkésőbb je
lentkezett tagja volt, amelyik az ország akkori 
pezsgő szellemi légkörében élve a magyar 
avantgárd sajátos iskoláját teremtette meg. 
Létrehozva saját orgánumukat is, az Ú j Sympo- 
sion t. Tolnai Ottó, Végei László, Domonkos 
István és a többiek inspirativ hatása a többé- 
kevésbé fellazított határokon hozzánk is átjött, 
sőt „iskolájuk” (akárcsak az akkori M agyar M ű 
hely atelier-je) hatott az 1968 utáni hazai iro
dalmi fejlődésre, változásra. A több mint két 
évtizede indult vajdasági írók, költők útja sok
felé kanyarodott-akadnak közöttük jó egyné- 
hányan, akiknek komoly szellemi rangja van 
irodalmunkban -  többféle műfajban (igaz, 
akad közöttük olyan is -  Domonkos István -, 
aki végleg felhagyott az írással). Új és új gene
rációk léptek a nyomukba a kedvezőnek alig
ha mondható helyi fejlemények közepette. Az 
esszéista lassabban érik; Thomka Beáta pályá
ja, munkássága később hozta meg termését. Ő 
a vajdasági írók, költők műveinek szemlézése 
mellett hamar felfigyelt a 70-es években ha
zánkban (és Erdélyben) jelentkező új hangok
ra, kitűnő elemzéseket publikált róluk, s eköz
ben egyetemi előadóként, kutatóként hűsége
sen és kitartóan továbbvitte munkásságának 
azt a vonalát is, amelyben а XX. századi elbe
szélői hagyományt, a mai művek hátterét raj
zolja ki, illetőleg elméleti, teoretikus igénnyel 
értelmezi az epika változásait és új formáit.

Ennek az utóbbinak az összegzése a „rövidtör
ténet” (Kurzgeschichte, recit court) poétikáját 
összefoglaló könyve, melyben a tudósi alapos
ságot, a szakirodalmi tájékozódási igényessé
get az esszéisztikus hevület melegíti át, és 
amelyben Lövik és Kosztolányi rövid lélegzetű 
novelláit, továbbá Örkény „egyperceseit” he
lyezi nagyítólencse alá.

Új könyve, melyet a szerző egy helyütt „egy 
köteg szem lélődő írásnak" nevezett, ezeket az ér
deklődési köröket bontja, fejleszti tovább. A 
kritikai, elemző figyelem éppúgy megtalálja 
itt a folytatását, mint az irodalomelméleti ref
lexió, néha külön, néha egybeöltve, ám az írá
sokat jegyző érett személyiség mindegyik eset
ben bátran mer „nem iskolás” lenni -  az esszé, 
e tág határú műfej egyéniségére szabott for
máiban lelve meg szubjektivitásával is átitatott 
mondandójának kifejezéseit. A Thomka-esszé 
tehát többféle, úgy tűnik azonban, hogy a mi
niatűr, sokszor fragmentált egységekből álló, 
a racionális-logikai diszkurzivitást tudatosan 
kerülő kifejtés áll hozzá a legközelebb: ezek va
lóban szépen sikerült gondolatgazdag „kísér
letek” (essai-k), melyekből a sajátos poézis sem 
hiányzik. „A nyelvvel m egérzékíthető tereknek s e 
terek befogadásának” szentelt irodalmi elmélke
désekben szinte rejtezkedik a célratörés, ám 
Thomka szeret „cikázni” -  komoly műveltsé
gére utaló citátumokkal; XIX-XX. századi fi
lozófusok és irodalomkutatók gondolataival 
támasztja alá mondandóját. A tudós körülte
kintőbb, fegyelmezettebb, módszeresebb szel
lemi arcéle a kötet tengelyében álló két Ham
vas-tanulmányból ismerhető meg legjobban.

Ám ideje a kötet tárgyköreiről és ezek 
összefüggéseiről, kötetszerkezeti képéről szól
ni. A tartalomjegyzék finom utalása szerint a 
könyvnek négy ciklusa van. Az első Csáth 
munkásságának egy-egy mozzanatával, illető
leg Kosztolányi verseivel, elbeszéléseivel fog
lalkozó kisesszéket hoz. Ez a sorozat cezúra 
nélkül hajlik át a következőbe, ahol először a 
Kosztolányi-művek nyújtotta „tudattörténés és 
álomelbeszélés” je lle g ze te ssé g e it állítja a vizsgá
lódás középpontjába, majd egy Kafkáról szóló 
jegyzetében az „elbeszélt m onológ" vonásaira 
hívja fel a figyelmet. Mindezt széles világ- 
irodalmi háttér előtt és a modern iroda
lomtudomány nemzetközi kiválóságaira hi
vatkozva villantja fel. (A Csáth- és Kosztolányi- 
tematikának szerzőnk esetében van egy alig
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rejtett személyes vonatkozása is: a két klasszi
kus, legalábbis származása szerint, éppúgy 
„bácskai", akár a mai literátor.) Több párhuza
mos elemzést is találunk, ezek közül is kiemel
kedik A BENSÖSÉGESSÉG TERE című kis esszé; 
Rilke Duinói ELÉGIÁI közül a kilencediket, az 
„Ittlét”, az azonosulás, az együttes szenvedés 
és a szolgálat Kosztolányinál is jelentkező kife
jezéseit értelmezi benne Thomka. Érzéketle
nek volnánk, ha az ilyen típusú esszéfutamok
ban nem ismernénk fel valami kivételes -  a 
magyar irodalmi gondolkodásból jócskán hi
ányzó -  erényt: Thomka Beáta a „bensőségesség 
tereként" éli meg, fogja fel és kommentálja ol
vasmányait, személyes, tiszteletteli és komoly 
szellemi viszonyban élvén a művek nemes és 
tiszta világával. Annak jegyében érezzük őt 
munkálkodni, amit Kosztolányi tanít, mely 
szerint a fejet le kell hajtani, „de a sziveket, azt 
fö l, fö l, barátaim!".

Az Esszéterek, regényterek tizennégy 
írása közül mindössze kettőnél szerepel a 
megírás évszáma -  vélhetően szándékosan. Az 
egyik a középső, a Hamvas-fejezet első írásá
nak végén van -  1974-ből való ez a dolgozat. 
Hamvas Béla esszéírásáról -  a 30-as, 40-es 
évek lapjainak közlései és pár kéziratban olva
sott mű alapján -  olyan alapos, jegyzetekkel is 
dokumentált összefoglalást készített az (akkor 
még egyetemi stúdiumait végző) szerző, hogy 
-  megítélésem szerint -  máig a Hamvas-iroda
lom legjobb tételei közé lehet azt sorolni. Pe
dig sok szöveget még nem is ismerhetett, ér
zékenysége, tudása, elmélyült szorgalma 
azonban meghozta a gyümölcsét. Sőt, hozzá 
lehet tenni azt is, hogy az esszéről, mint л г  „el
mélyülés m űfajáról", s e műfaj jelentőségéről, 
szellemi szerepéről itt írottakban voltaképpen 
saját hivatásának, dolgainak állított már igen 
fiatalon mércét. Nem történeti, kronológiai 
szálra fűzi fel a Hamvas-esszék problematiká
ját, hanem kulcsmozzanatokat, -gondolatokat 
ragad meg, köréjük rajzolva a főbb sugárvo
nalakat, egy univerzális szemhatárú „transz
cendens szellemiség” világának rajzát. Ezt 
folytatja az a jóval későbbi írás, amely a Kar
nevál megjelenése után született. Itt az író re
gényszemléletének, regényesztétikai frag
mentumának boncolgatását hajlítja át a tanul
mányíró egy, magáról a regényről szóló, an
nak bemutatásának és értékelésének szentelt 
gondolatmenetbe. Hamvas lenyűgöző, párat

lan formátumú könyvének analízisénél azon
ban odajut -  s ezt őszintén megvallja -, hogy 
egészével mit sem tud kezdeni, részleteit 
ugyan szívesen elemzi, méltatja, sőt a könyvet 
nem is epikának, inkább esszészerűnek ítéli 
(,,a Karnevál elmélkedő szférájának legtöbb sza
va ... esszéből van” -  írja), azt sejtetve, hogy a 
KARNEVÁL-t, mint regényt, óriási, furcsa, át 
nem látható fiaskónak tartja.

Ezen a ponton fennakadhatunk, és e sorok 
írójának, aki igaz tisztelője Thomka Beáta 
munkásságának, e fennakadási ponton túl 
kell látnia. Többféle észrevétel is megkockáz
tatható. Az egyik: ritka kritikus (sőt, olvasó) az, 
aki „mindenevő”, és nem volna illő bírálat tár
gyává tenni azt, ha valakinek egy olyan egyete
mes iróniájú, a karneválok és maszkok teljes 
kavalkádját megjelenítő mű, mint ez a Ham
vas-opus -  idegen. Am Hamvas -  épp e regé
nyében -  túllátott a saját transzcendens és spi
rituális maszkjain, sőt még ezt a túllátást is 
maszknak ismerte fel, a nem autentikus mo
dern világ egyik megnyilatkozásának. (E so
rok írója a Karnevál-ról szóló különvélemé
nyét egy későbbi tanulmányában részletesen 
is ki óhajtja fejteni; e helyütt csak felfogásának 
pár részletét írja meg.) A Finnegan’S Wake, a 
nagy Musil-regény vagy akár a Szentkuthy- 
életmű több kiemelkedő darabja is Hamvasé
val rokon „régióban” jár. Az ilyen írói alkotá
sok a „bensőségességet” is megmutatják a fo
nákjáról, az e világon túlmutatóról is van egy 
fordító tükrük, a spirituálisról is egy despiri- 
tualizáló metszetük. Elégedjünk itt meg 
annyival, hogy Thomka Beátát is -  mint min
denkit -  a maga vállalt szubjektivitásával 
együtt tartsuk a magyar irodalmi gondolko
dás és irodalomról szóló írás jelesének.

„ ...a  jelenbeli konstituálja a  m últbelit” -  idézi 
Adomót a kötet utolsó ciklusának élén álló és 
az „új magyar regényről” szóló tézisek (A RE
GÉNY öntudata) nyitómondata. A hagyo
mányválasztásról elmélkedik itt, melyet -  
meglátása szerint -  a 70-es években jelentkező 
tehetséges prózaírói nemzedék új módon vég
zett el (és végez folyamatosan). Aligha vitatha
tó megállapítás. Érdekes, magvas, figyelemre 
méltó észrevételek sorakoznak ezt követően 
ezeknek a sokáig „modernistának”, érthetet
lennek ítélt műveknek mély valóságélményé
ről, magányos, monologikus jellegéről, világ
víziójuk néhány vonásáról (bár magam a
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„kép"-e t a ,,wrao”-nál jobban szeretném, és ak
kor nem volna tartalmi problémám, hogy a 
„közérzet", méghozzá a „regényközérzet" hogyan 
lehet a „világképalkotás” „egyik megközelítése"). 
Vitázom viszont -  s a vita ez esetben azért is 
jogos, mert elvi „tézisekről” van szó! -  itt a „be
állítással”, azzal, hogy Thomka a művek egy 
csoportjára hivatkozik (összesen hat regényei
met említ), s őket nevezi a z  új magyar regény
nek. Erre a csoportra érvényesek lehetnek bi
zonyos megállapítások, de -  hál’ istennek -  
sokféle más új magyar regény is született és 
születik. S a tézisek őket már bajosan „fedik 
le”. Ennek az írásnak a végén szerepel még év
szám -  1982-ből való a cikk, ami azt jelenti, 
hogy szerzőnk akkor így gondolta.

A könyv négy záródarabjában -  mintegy 
visszakanyarodva a gyűjtemény élén szereplő 
írások tónusához -  Thomka esszéhangját is
mét a legjobb fekvésben érezhetjük. Először 
két Mészöly-műhöz fűzött gondolatait olvas
suk, a Saulus térbeli formájáról, majd a Meg
bocsátás című kisregény rejtélyes jelképei
hez, enigmáihoz ad sajátos kulcsot -  a „Mi
atyánk” ötödik kérésének spirituális értelme, 
teológiája felől bontva ki a mű jelentését. Es
terházy FÜGGŐ-jének karcsú kommentárja a 
Kosztolányi-Csáth-világban oly otthonosan 
mozgó kritikus számára alkalom, hogy a mo
dernséget mint kontinuitást és átértelmezést 
magyarázza, remekül fejtegetve a kisregény fi
nom poézisét. A Nádas Péter Emlékiratok 
KÖNYVÉ-hez írt „homíliák” a mű egy-egy rész
letéhez kapcsolódó „egyperces esszék”, értel
mező elmélkedések füzére -  a mai magyar esz- 
széisztikában egyéni ez a hangütés és ez a meg
közelítési módszer.

Aligha kell ezek után bizonyítani, .hogy 
Thomka Beáta az irodalmi esszét írói, művészi 
fokon műveli; literatúránkban többnyire 
szépíróktól szoktunk ilyet kapni. Ennek meg
felelően akkor igazán telt, a mű és az élmény 
struktúráit, tereit inspiratívan megvilágító az 
írásainak hangja, ha az ehhez szükséges szub
jektivitást működtetni hagyja-ilyenkor érzés, 
intuíció, tudás egymást izzítja írásaiban, ilyen
kor képes teljessé tenni a „fragmentumot”. Az 
a sokféle prózapoétikai iskola és elmélet vi
szont, melyet -  írásainak tanúsága szerint -  
alaposan ismer, a teoretizálás felé vonja figyel
mét; ezektől a gondolatoktól írásai kissé meg
sápadnak, és -  nolens volens — a vitatható (hi

potézisek megfogalmazására csábítják. A kö
tet a legjobb lapjain viszont megvalósítja azt, 
amit irodalmunkban kevesen, hogy a tudo
mányos eszméket (strukturalizmust, herme- 
neutikát stb.) úgy tudja működtetni az esszé
nyelvben, hogy a teória szükségszerű elvont
sága, szárazsága szívvel, szellemmel telítődjék.

Az esszé az elmélyülés műfaja és egziszten
ciális műfaj -  állítja joggal a vajdasági magyar 
írónő. A magyar esszépanoráma század eleji 
vonulatának nem kellett még ilyen nagyralátó 
és drámai minősítéseket tennie, ha esszét, „kí
sérletet” írtak. Akkor még a szubjektivitás a 
toliforgatóknál nemcsak jogos volt -  követel
ményszámba ment. Thomka A pillanat for
mái című kötetének megjelenésekor nyilat
kozta, hogy „természetesnek érzem, hogy az iroda
lom tanulm ányozásánál a  sa já t»p illana tunk«fe lő l 
kezdjük a tájékozódást... s  azt is, hogy az így szerzett 
tapasztalat összetettebb kérdések m egválaszolását 
sürgeti”. Igen, e kötet tükrében, az értelmezé
sek, jegyzetek, meditációk hátterében is meg 
lehet pillantani azt a személyiséget, amelyik az 
elmélyülés útját járja, saját világának, „pilla
natainak” kérdéseire keresi a választ. Hisz 
nincs más, mint keresés, kísérlet (esszé) -  de 
ez m agáról a z  irodalomról is elmondható. Az esszé- 
és regényterek ezért fedhetik egymást.
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Különös szépségű könyv Danilo Kis A holtak 
enciklopédiája című elbeszélésgyűjteménye. 
Lehet valami szép, aminek a halál a témája? 
Lehet valami egyszerre szép és halálos, anél
kül hogy dekadenssé válna? Lehet valami de
kadens, és mégis a végletekig őszinte?

A föntebbi kérdések izgatták a könyv tanú
sága szerint a szerzőt is: lehet-e valami szép, 
aminek halálos a kimenetele? Régi-régi filozó
fiai kérdések elevenednek meg e könyv törté-


