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Az 1930-as évek magyar regény termésének olyan vonulatát vesszük szem-
ügyre, járjuk, cserkésszük be, amelynek első s nem is alacsony csúcsait Márai 
Sándor Egy polgár vallomásai és Nagy Lajos Kiskunhalom (mind a kettő 
1934-ből) című könyvei képezik, a végén pedig ott van Móricz Zsigmond 
Élete?n regényének a művészi meredélye. Ez adja különben egyik sarkpontját-
-csúcsát annak a képzeletbeli, irodalomtörténetileg azonban mégis jogosan 
feltételezett háromszögnek, amelynek a másik két csúcsa Nagy Lajos A falu 
álarca (itt'jegyezzük meg, hogy Veres Péter Számadása is említhető lenne!) 
és Remenyik Zsigmond Bűntudat című „regénye", mind a kettő (illetve 
három) 1937-ből •— könyvbeli megjelenésük szerint. A számadás és szám-
vetés művei ezek (együtt a név és cím szerint nem emlegetett alkotásokkal, 
Illyés Gyula Puszták népéjétől Kolozsvári Gr. Emil Tegnapjáig) — megkülön-
böztető jegyeik is ebből a tényből következnek, így azután különösképpen 
alkalmasnak látszanak egy olyan típusú vizsgálatra is, mint amilyen az „elő-
adásmód és az epikus perspektíva" viszonylatainak feltárását célozza. E regény-
háromszögben szemlélődve állíthatjuk továbbá, hogy Remenyik Zsigmond 
Bűntudata egy regényformának •— ad hoc módon nevezzük akár önéletrajzi-
nak is — szélsőséges esetét képviseli, olyan módon, hogy közelebb áll Nagy 
Lajos művéhez s távolabb Móricz család-elemzésétől. S mi több: az előadás-
mód és az epikus perspektíva sajátos volta teszi lehetővé, hogy éppen a fentebb 
cím szerint említett regényeket elkülönítsük e korszak más, rokonvonásokat 
mutató regényeitől, regényszerűen-szociográfikus alkotásaitól, s jelezzük, hogy 
éppen ezekben a művekben találunk előremutató, majd a modern prózai 
törekvések rehabilitálta, igazolta vonásokat, amelyek az elemző széppróza 
változatait is képviselhetik. 

Amit tudnunk kell Remenyik Zsigmond Bűntudataról, azt megtaláljuk 
E. Nagy Sándor Remenyik-monográfiájában. így azt is, hogy „egyetlen dor-
mándi látogatás után, egy hónap alatt, 1936. március 15-től április 15-ig 
keletkezett", hogy a kolozsvári Korunk ugyanabban az esztendőben közölte 
júniustól szeptemberig, s hogy könyv alakban 1937-ben került az olvasók 
elé. Sikeréről is olvashatunk: a megjelenés után Móricz Zsigmond, Féja 
Géza, Gaál Gábor, Bóka László, Hatvany Lajos üdvözli kritikában vagy levél-
ben a szerzőt és művét, mondván, hogy „sok botránkozás szülője lesz ez a 
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könyv" (E. Nagy Sándor: Remenyik Zsigmond, Bp. 1973. 90. o.) B. Nagy 
László viszont Remenyik Zsigmond művének első Összegezője volt, s ő jelölte 
ki a Bűntudat helyét az író opusában, kijelentve, hogy ez az „életmű csúcsa", 
amelyben megtaláljuk a gyermekkori emlékek társaságában a „dzsentri élet-
forma szociográfikus alaposságú feltárásának" a tényeit. A nagy irodalom-
történeti összefoglalás a Bűntudat rokonait sorolja fel (Kolozsvári Gr. Emil 
Tegnap; Márai Sándor Egy polgár vallomásai), az utódok közül pedig Sőtér 
István Bűnbeesés című regényére történik hivatkozás. Idézhetnénk kritikákat, 
emlékező megállapításokat is a Bűntudat körüli gondolkodásunk eredményessé-
ge előmozdításának érdekében, ám mi csak Nagypál István (Schöpflin 
Gyula) kritikájának (Nyugat , 1937. 5. 368'—370.) néhány kitételénél állapo-
dunk meg. „Egy utazás a kerete a könyvnek: az író hazalátogat az omladozó 
apai kúriába, s egy felhős koratavaszi nap visszaidézi benne gyerekkora vilá-
gát, azt a javarészt letűnt életformát, amelyben a háború előtt élt a birtokos 
gentry. Amit a gyerek, a Voltaire-t, Zolát olvasó lázadó kamasz nem vett 
észre, azt a keserű felnőtt most mind hozzáfűzi: látóköre kitágul az ősi ház 
kerítésén túl, a parasztházak és tanyák felé, egész a cigánysor putrijaiig . . ." 
S tovább: „Nem szociológiai adatok, hanem személyes élmények választó-
vizében forgatja meg minden oldalról az író ezt a kétarcú falusi világot: 
az oszlopos kúria és a nádtetők között feszülő kis társadalmi egységet, amely-
nek magyar falu a neve . . ." 

Mi az egyetértően idézett kritikához azt tartjuk szükségesnek hozzátenni, 
hogy az író nem azért utazik Pestről haza, Dormándra, hogy új ismeretekkel 
gazdagodjék, hogy friss élményekhez jusson, hogy olyan felfedezéseket tegyen, 
mint amilyent azok tettek, akik falut mentek kutatni, hanem hogy irodalmi 
alkalmát és keretét teremtse meg élményei és társadalmi tudása elmondásának. 
Ez fontos jellemzőnek látszik, mert véleményünk szerint ez szabta meg monda-
nivalóját a dormándi világról, de ez volt meghatározója „formájának" is — 
az írói nézőpont karakterét és helyét-idejét ez az indíttatás szabta meg. Az 
indítás alapformáját pedig nyomban, az első rapszodikus fejezetekben meg-
mutatja. A vonatból szemlélődő, aki éppen hazautaztában mintegy indula-
tokkal töltődik fel Aszód után, Hatvan tájékán, szemlélve a tájat („Két lovas 
is baktat az úton, egy megelevenedett Jósika-regény. A lovasok formaruhát 
viselnek, bűnösöket hajtanak a lovasok, hajtanak, vagy keresnek, talán min-
denki bűnös, mert tény az, hogy előlük mindenki kitér . . .") mondja-gon-
dolja: 

„Döcögj, döcögj vonat, már közeledünk elhagyott otthonom felé, melyet 
most bűntudatomban, hogy fölötte ítéletet tartsak, felkeresek. Ami felé köze-
ledünk, az a múlt, a távolban kéklő Mátra csúcsaival, Gyöngyös messzire 
világló fehér templomával, szőlőhegyeivel, bor és alma szagával. . ." (14. o.) 

Az eszmei és a lélektani nézőpont összeforrottságát találjuk ilyenformán 
Remenyik Zsigmond művében, de itt találjuk majd azt is, amit (Uszpenszkij 
nyomán) retrospektív nézőpontnak nevezhetünk. így egy „individuális tudat" 
teljes fegyvertárát vehetjük (vehetnénk) szemügyre. Ami azonban talán még 
feltűnőbb itt, hogy az író szemléleti pozícióit mintegy rögeszmésen újra és 
újra rögzíti, lépten-nyomon kinyilatkoztatja, egészen közvetlenül, s köz-
vetve is (a legkülönbözőbb szónoki kérdéssorok segítségével). Mindemögött 
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könnyűszerrel lírai ihletést kell feltételeznünk, s talán nem járunk messze 
az igazságtól, ha József Attila versvilágában keressük forrását, cím szerint 
esetleg éppen A Dunánál című költeményében, s ha nem közvetlenül abban, 
eszmekörében (á költői gondolatban mindenképen!), amely a „műltat be-
vallani" ösztönzését jelenti. De azt sem feledhetjük, hogy az író reakciói is 
lírai természetűek és érzelmi vonatkozásúak, s változékonyak is. A dormándi 
egy nap folyamán is módosulást szenvednek. íme, kis csokra ezeknek: 

— „Járom a falut és érdekelt szomorúsággal szemlélem a házak előtt 
ácsorgó parasztokat. . ." (41. o.) 

— „Járom az utcákat és a közöket és most már félreérthetetlenül 
érzem a nyomasztó bűntudatot . . ." (43. o.) 

— „Ne várjon most senki tőlem megszokott könnyedséget. . . külön-
ben is a rombadőlt poklokat járom , . . " (45. o.) 

— „Csak bolygatom és bolygatom az emlékeket ebben a magyar úri 
környezetben, de nem találok egy szirtet, ahol békében kiköthetném hajó-
m a t . . . " (61. o.) 

— „Ennek a szellemében, a bátorság és az önfeláldozás szellemében 
élt-e valaha is ez a család és ez az úri ház, amelynek keretében és amelynek 
szobáit most barangolva ezt az osztályt és ezt a régi nemesi világot bemu-
tatom . . ." (63. o.) 

— „Voltak nyilván romantikus és idillikus pillanatai is ennek az úri 
háznak, de én most a mulasztásokat és a romboló erőket bolygatom a rémület 
romjai fölött . . ." (141. o.) 

— „Aligha érhet tehát vádaskodás, hogy kiragadott eseményekről beszé-
lek. Aligha érhet rágalom, hogy a kivételeset emelem ki a jellegzetes helyett 
a gomolygó eseményekből. . ." (uo/) -

— „Ülünk a hosszú ebédlőasztalnál és szemlélem ezt a bajait látszólag 
semmibevevő családot. . ." (155. v.) 

•— , , . . . amire most, hogy ezt a romokban heverő világot bolygatom, 
visszaemlékezem . . ." (199. o.) 

— „Mit bolygassak még, hallgatja-e még valaki önmarcangoló ócsárlá-
saimat? . . ." (246. o.) 

Át- meg átszövi tehát eszme és érzelem az írói magatartást, amely egy 
emberi hazalátogatás nyomán lírai projekciót kap, s ebből egy adott lírai-
-epikus perspektíva rajzolódik ki, hiszen ennek a nézőpontnak valójában két 
vezérszava van a cselekvés szempontjából: a szemlélem és a bolygatom — ezzel 
járja be az „atyai ház" szobáit, udvarát és kertjét, valamint a falut délelőtt 
és délután, hogy a reggel érkezett este ismét vonatra üljön, és mint egy XX. 
századi Lót, rémülten és zaklatottan meneküljön a maga modern magyar 
Szodomájából, a pusztulás látomásával szemében. Illetve mintha az expresz-
szionizmus „szekerén" halál-lovak röpítenék az apokalipszisbe: 

„Vadul rohan a sötét országúton a kocsi, a messziben pislákoló kis fények 
felé. Ugrálnak a lovak, tán a kocsis rángatja eszeveszettül a kantárszárat, 
amint sötét árnyékával fenn ül a bakon. Ki tudja, mire gondol, miféle emlékek 
kísértik, miféle emlékek és leszámolások. Mindenesetre nem csodálkoznék raj-
ta, ha takaróstul, pakkostul az iszapos árokba fordítaná a kocsit, utasostul is 
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természetesen, ha már másképpen nem is, de eképpen számolva le egyelőre 
és jelképesen és fajtája nevében a földet, népet, Szabadságot és kultúrát, ön-
tudatot és megbecsülést halott hamu alatt tartó állapotokért." 

Idéztük Remenyik Zsigmond művének utolsó mondatait is, hogy jelezzük> 
mennyire a felhevített érzelem kitörésébe torkoll, a szokványos bűntudat 
fogalmát szétfeszítő módon tapasztalat és reflexió, s ebből következően az 
előadásmód és az epikus perspektíva összefüggéseinek is sajátos (ám nyilván 
nem egyedülálló) karakterét kell feltételeznünk. S valóban, az ismétlések 
(anaforák) és a kérdések (ezek között elsősorban természetesen a szónoki 
kérdések) azok, amelyek az előadásmód mikéntjét meghatározzák. Ezek akár 
valamiféle retorikai toposzokként azért is Remenyik Zsigmond szövegének 
központi területein kaptak helyet, mert nem csupán az epikus perspektíva, 
de általában is a Bűntudat polifon perspektívája fele nyílik kilátás, hanem 
arra is, amit a „beszélő éthoszának" nevez a retorikus (Vígh Árpád: Retorika 
és történelem, Bp. 1981. 418.), azaz arra a „morális állapotra", aminek felem-
legetése nélkül e műről nem lehet beszélni. A retorikai szempontú vizsgálat 
szinte dúskálhat tehát a Bűntudat hozta szövegben. Mi azonban csupán a 
szöveg első feléből és utolsó lapjairól ragadunk ki a szónoki kérdések művészi 
szerepét illusztráló részletet. Az első pédánk a tűnődésé: 

„Vajon költői táj ez a táj, létezik-e festő, aki vásznán e tájat megörö-
kíteni méltónak találja . . . Jár-e ezen a vidéken festő, olvas-e a nép, terem-e 
kis földje elegendőt a megélhetésre, és egyáltalán mai helyzetének állapotáért 
tudja-e hogy ki a felelős? Isten büntetésének veszi-e ha gyerekei idő előtt 
pusztulnak . . . szégyenkezik-e, ha érkezik egy levél és tudatlanságában azt 
olvasni nem tudja, érez-e felelősséget barbár magatartása miat t . . .?" 

E szónoki kérdésre nyomban ott az írói válasz: 
„Nem valószínű^ hogy embernek érezné magát levett kalappal kezében 

és mezítláb álldogálva papia, jegyzője, tanítója vagy urasága e l ő t t . . . " (11. o.) 
A második (határeset is egyúttal) mintha raspszodikus versbe menne át: 
„Mi lehetett volna ebből a földbül . . ." 
„Mi lehetett volna a népből . . 
„Mi lett volna ebből a népből . . . " 
„Mi lett volna, ha értelmes könyveket adunk a nép kezébe . . ." 
„Mi lett volna, ha mi magunk haladtunk volna a korral. . 
„Mi lett volna, ha megtanultunk volna építkezni. . ." 
„Mi lett volna ebből a népből, ha nem kocsmákat építünk . . ." 
A válasz most is a kérdéshez illő tónusában: 
„Marcangoló bűntudatot érzek, elszállt korok birtoklóinak magatartása 

és felelőtlen mulasztásai miat t . . ." (242-—3. o.) 
Az eddig jelzettből természetesen egyértelműen következik, hogy külö-

nösebb művészi-epikus fortélya nincs ennek a Remenyik-műnek. A hazaláto-
gatás szituációjából folyik az, hogy az emlék emeltyűi is szüntelenül működ-
nek — felfelé irányuló mozgásban egy-egy gyermekkort rögzítő fragmentum 
az író rapszodikus kitöréseinek (szónoki kérdéseinek) kiindulási pontjaiként 
szerepelnek, leszálló mozgásában egy-egy eszmemenet végpontjai. Ezek az 
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emlék-fragmentumok képezik azután a mű epikus, ám fölöttébb nagyszemű 
hálóját, hiszen előtérben azért az eszmére fordulás produkálta szöveganyag 
áll. Sokáig foglalkoztatott az a gondolat, hogy azt mondjam: epikus szigetek 
„ringnak" a Bűntudat érzelem- és eszme-tengerén. Mert arról is be kell 
számolni, hogy sajátos módon mégis lehetséges epikus sodrást is emlegetni, 
azaz: epikába látjuk fordulni azt is, amit nem szoktunk epikus veretűnek 
tartani, mert talán az előbb csak töredékesen idézett rapszodikus sorokat 
mégsem tudhatjuk az epikushoz éppen közelinek. így azután a kimondottan 
epikus részletek, a Bűntudat „ikonjai" annál markánsabbak és erőteljességük-
ben meggyőzőek. Az eperrel való gyerekkori kereskedés, az apa névnapi 
ünnepsége, a szépapa és szépanya portréja és tevékenysége, a búcsú, a kol-
duló barátok, a paprokon arcképe, a forralt bor epizódja, G. úr esete ilyen 
típusú. 

Mindez pedig fölöttébb nyomatékosan a retorika megnövekedett szere-
pének a kérdését veti fel a legkülönbözőbb változatokban, mert nem csupán 
azt kell mondanunk, hogy retorikai szempontból jól formált, példatárként is 
szolgáló mű Remenyik Zsigmond Bűntudata, hanem azt is, hogy az 1930-as 
évek jelzett alkotásainak a megközelítésében a retorikai szempontnak döntő 
jelentőséget kell tulajdonítanunk — ez a „retorika" az ilyen művek „ősta-
laja" is! 
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