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R E G É N Y , 1973 

I . 

Konkrét és absztrakt 

Az utóbbi években divatossá vált az a nézet, h o g y irodal-
munkra nyomasztó súlyként nehezedett a társadalmi, poli-
tikai feladatvállalás, a nemzeti és társadalmi kérdések körüli 
harcokban, a kérdések tisztázásában a filozófia, a szociológia, 
a politikai elmélet, tehát bizonyos tudományok funkciójának 
ellátása. E nézet (vagy inkább mozgalom) hívei szerint most 
érkeztünk el oda, hogy i rodalmunk a társadalomtudományok 
fejlődése következtében végre levehesse magáról e külső ter-
heket, és megtisztulván azzá legyen, ami: i rodalommá. N e m 
lehet feladatunk most vitatni művészet és tudomány , művészet 
és politika ilyen szembeállításának jogosságát, csak jelezzük 
egyet nem értésünket. Amiért szólnunk kell erről a felfogásról, 
az az, hogy n e m csak az elmélet, hanem az irodalmi gyakorlat 
kérdése is ez: az utóbbi évek irodalmi alkotásaiban is meg-
figyelhető jelenség a művek esztétikai gócának, szerveződési 
középpontjának eltolódása az egyestől az általános, a konkré t tó l 
az absztrakt felé, a társadalom, a politika napi kérdéseitől a 
lét, élet, erkölcs, magatartás stb. legáltalánosabb kérdései felé. 

Regény i roda lmunkban különösen élesen vetődik fel ez a 
— Király István szavával — „elontologizálódás", mivel itt 
hiányzik az a nagy egyesítő, a konkré t társadalmi és általános 
emberi kérdéseket összekötő hagyomány , amelyet l í ránkban 
- a történelmi körülmények és e m ű n e m sajátosságai foly-
tán — a Csokonaitól Illyés Gyuláig húzódó vonulat kép-
visel. Prózánkban a romantikus illúziókkal egyrészt egy 
naturalisztikus irány szállt szembe, másrészt például K r ú d y az 
álmokba, az ember belső életébe menekítet te az illúziókat. 
Századunkban tehát — sommásan fogalmazva — a lét általános 
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kérdései vagy elsikkadtak a társadalmi problémák feszegetése, 
a társadalmi igazságtalanságok hánytorgatása mögött , vagy 
pedig álomfigurák álomviaskodásaként jelentek meg. 

Úgy látszhat, ágyúval lövünk verébre, amikor egyetlen 
esztendő regénytermésének áttekintéséhez kétszáz év hagya-
tékára hivatkozunk. Az a jelenség azonban, amelyre e dolgo-
zatban fel szeretnénk hívni a figyelmet — úgy véljük —, 
csak nagyobb összefüggésben szemlélhető és értelmezhető va-
lamennyire is helyesen. A regény elontologizálódása, az álta-
lános irányba való eltolódása ugyanis nem úgy mutatkozik 
meg, hogy minden regény elhagyja a konkrét valóságot, 
hanem bizonyos szétválás jelentkezik: a regények többsége 
továbbra is hagyományos, legfeljebb a külső formát élénkíti 
az időrend megbontása, az emlékezés technikája, az író mégis 
egy darab életet kíván az olvasó elé tárni; a regények kisebb 
része azonban valamilyen módon elhagyja a konkrét valósá-
got. Ez a mennyiségi viszony azonban nem jelent egyúttal 
hasonló minőségi összefüggést is: két-három — egyébként 
rendkívül fontos — kivételtől eltekintve a sok „konkrét" 
regénnyel szemben igazán izgalmas, aktuális kérdéseket a 
kevés „absztrakt" regényben találhatunk. Igazságtalanság lenne 
persze azt mondanunk a valósághoz tapadó írásokról, hogy 
tanulság nélküli történetek, azt azonban általában elmondhat-
juk róluk, hogy igaz és téves mondanivalóik egyaránt kissé 
kopottak, esetleg közhelyek. Hiányzik ezekből a művekből a 
valóság faggatása, a felfedezés szenvedélye. Bevált témákat 
és mondanivalókat dolgoznak fel szerzőik, legfeljebb egy-egy 
adalékkal gazdagítva, esetleg felelevenítve a tárgyra vonatkozó 
ismereteinket. Az utóbbi hatvan év valamennyi történelmi 
fordulópontjáról olvashatunk, a mához közeledve természe-
tesen egyre többet; a fontosabb társadalmi osztályok, rétegek 
képviselői is rendre megjelennek az évi regénytermésben: 
érdekes történelmi illusztrációsorozat jön létre egyrészt, más-
részt elég jó olvasmányok születnek így. S ez indokolja, hogy 
mégis részletesebben foglalkozzunk velük. 
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A konkrétság legszélsőségesebb példáját Gerencsér Miklós 
(Fekete tél) szolgáltatta, aki hangsúlyozottan a valóság pontos 
visszaadására törekedett, olyannyira, hogy még a neveket sem 
változtatta meg. így n e m is dokumentumregényt , hanem 
regényszerűen előadott dokumentumot , riportregényt írt, 
amelynek fő erénye a kétségtelenül magabiztos újságírói 
teljesítmény. A fasiszta terrornak ez a rajza megrendítő és 
felháborító mint valóság, de mint műalkotás nem az: éppen 
a művészi tükör legfontosabb képessége, az elrajzolásé, a 
lényeget feltáró torzításé hiányzik ebből a műből. A valóság 
persze önmagában is tanulságos, és Gerencsér kétségtelen 
érdeme annak felmutatása, ha ez nem is esztétikai jellegű, és 
így az érdem sem művészi. 

A konkré t valósághoz közel maradó másik írói eljárás az 
önéletrajz regényesítése. Ebből a fajtából a megjelenés vélet-
lene két tanulságosan különböző művet vetett egymás mellé. 
Az egyik (Thury Zsuzsa: A bécsi országút) rutinos regényíró 
műve, a másik (Gulyás Mihály: Átváltozás) pályája elején 
álló, eszközeiben bizonytalan író munkája, — az egyik a fel-
szabadulás előtti években játszódó történet egy polgári író-
nőről, a másik a felszabadulás után mutatja be egy parasztifjú 
útját a diplomáig. A főhős személyes közelsége azonban mind-
két írót megbabonázza: a kompozíciót mindkét esetben túl-
terhelő mennyiségű epizód, ismétlődő mo t ívum jellemzi egy-
felől, másfelől pedig a főszereplő felértékelése, sorsának, egyé-
niségének szimbolikussá növelése, anélkül, hogy sikerülne 
benne valóban önmagán túlmutató, szimbolikus érvényű 
vonásokat felmutatni. Thu ry Zsuzsa persze mindezt kitűnően 
csinálja, epizódjai érdekesek, figurái jól egyénítettek, és mind-
végig érdeklődést tud kelteni sorsuk iránt. Gulyás Mihály 
regénye elején legfeljebb az lehet kérdéses, hogy mikor veszünk 
búcsút fokozatosan emelkedő hősétől, az „átváltozásnak" 
pedig csak a tényeivel találkozunk, a folyamat ábrázolásához 
nincs ereje a szerzőnek. 

A közhelyekkel élés legelterjedtebb módja természetesen 
az irodalmi patronok felhasználása. Az eddig tárgyalt művek 
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sem mentesek az öncélúan használt fogásoktól, különösen 
Gulyás Mihálynál feltűnő, hogy írásában éppen az a jó, amit 
megtanult a parasztábrázolás hagyományából , és mihelyt 
saját lábára próbál állni (például az egyetemi légkör, a poli-
tikai problémák, eszmék megfogalmazásánál), rögtön tudá-
lékossá, pipiskedővé válik stílusa. 

A regények egy csoportja azonban n e m részleteiben él 
patronokkal, hanem alapkoncepciójában. Ezek közül is fel-
tűnnek azok, amelyek húsz-harminc évvel korábban is csak 
közhelyeket adtak volna a tárgyalt korról. Kárász József például 
Móricz ,,Fáklyá"-ját lobbantja fel a harmincas évek elején 
(Pörben). Mintájához annyira ragaszkodik, hogy a történet 
eredeti lehetőségeket kínáló problémáját — a balra tolódó 
értelmiségi figura téblábolását a kommunista mozgalom 
peremén, a közöttük húzódó fal okainak kérdését — n e m 
bontja ki, miközben bőven szentel teret a jól ismert úri-
csendőri önkény ábrázolásának. Katkó István (Vadhajtás) 
és Pálfalvi Nándor (Az igazak) a személyi kultusz hibáiról 
mondja fel a leckét, anélkül, hogy bármivel is többet érzékel-
tetne erről a korról a köztudottnál. Sőt, a szerzők inkább 
mintha eleve adottnak vennék a „korszellemet", amely szá-
mukra csak ahhoz szükséges, hogy tisztességes, szimpatikus 
hősöket konfliktusba tudjanak keverni, a fentről jövő volun-
tarizmus és a lenti nemakaródzás malomkövei közé helyezve 
őket. 

Az ötvenes évekről érdekesebb és eredetibb híradást kapunk 
Szobotka Tibortól (Ziizii vendégei), aki a régi világ maradé-
kainak szétporladását ábrázolja gondos elemzéssel, fölényes 
tárgyismerettel és írói biztonsággal. Lényegében azonban ez a 
rajz sem mutat túl önmagán, legfeljebb abban a vonatkozásban, 
hogy a hanyatlás, az elmúlás külső és belső vonatkozásainak 
általános érvényű ábrázolása. Irónia és részvét sikerült ö tvö-
zetével szól figuráiról az író, ami eleve túlságosan omlataggá 
teszi őket ahhoz, hogy történelmi ellenfélnek látsszanak, rá-
adásul a volt uralkodóosztálynak és kiszolgálóiknak azt a rétegét 
képviselteti Szobotka Z ü z ü fogadásain, amelynek élete már 
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a felszabadulás előtt is csupán illúziókból állt. Nemcsak Ziizü, 
az egykori operaénekesnő, de az ellenforradalom napjaiban 
buzgón politizáló Pándi Dezső is kívül van a történelmi küzdő-
téren. így a kitűnően megírt regény nem válhat a társadalmi-
történelmi folyamat szimbólumává, inkább kuriózumként 
értékes. 

Hasonló módon problematikus Sásdi Sándor regénye is 
(A rigó sírja), amelynek alapgondolata a részvét az átlagember 
iránt, aki semmit sem értve, de törhetetlen lendülettel küzdi 
végig a század történelmét, pontosabban: viseli el annak csa-
pásait. S ezek a csapások titokzatosak: a hősnő, akit végül 
fiának elvesztése roppant össze, megőrülve férjét vádolja a 
történtekért, aki valójában — a regény összes többi szereplő-
jével együtt — legfeljebb kisebb gyengeségekben vétkes. 
A művet minden szempontból ez a patikamérleg pontosságá-
val való kiegyenlítettség jellemzi : jóság és gonoszság, öröm és 
bánat, hit és cinizmus stb. arányosan keveredik mind a szerep-
lők jellemében, mind történetükben. Az író nem ítél, csak 
rendkívül plasztikusan, kiválóan ábrázol embereket, sorsokat: 
úgy általában az életet. S ehhez hozzákeverve az orthodox 
zsidóság kissé egzotikus rekvizitumait (ezzel a hétköznapi és a 
különös egyensúlyát is megteremtve), egy szociális otthon 
lakóinak furcsaságait, valamint az emlékképek összerendezésé-
vel, jelen és múlt egymásra felelgetésével bizonyos áttetsző 
homályt és lírai hátteret alkotva, igen élvezetes olvasmányt 
nyújt . 

A meghatározott életdarabot előadó, lényegükben hagyo-
mányos regényeknek a többsége tehát ilyen vagy olyan módon 
tartózkodik az éles problémafelvetéstől, a valóság faggatásá-
tól. Ezen az sem változtat, ha néhány esetben látszik is a 
problémafelvető szándék. Móricz Virág (Fasor) például annyi 
problémával foglalkozik, hogy azok egymást semlegesítik, 
Gyurkovics Tibor (Isten nem szerencsejátékos) pedig álproblé-
mát próbál nagy igyekezettel megoldani, s így mindkét eset-
ben csak az adalék marad meg a regényből. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy ez az írói eljárás, az egyes, a konkrét közeié-
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ben maradás, elvesztette volna alkalmasságát a valóság fel-
tárására, felfedezésére, a jelennek a művészet közegében izgal-
mas kérdéseinek felvetésére. Olyan különböző írók, mint 
Szántó Erika, Sz. Lukács Imre, Fenákel Judit , mindössze a 
határozott kérdezésben megegyező művei is egy életdarab 
megrajzolásának ürügyén bontják ki kérdéseiket, mondhat-
nánk vizsgálódva, elemezve tárják fel és tárják elénk a válasz-
tott valóságszeletet. 

A másik, az általánosság szintjén maradó regénytípusnál is 
gyakran megvan persze a konkrét életdarab, csakhogy annak 
éppen konkrét jelentése, a m ű szempontjából alig — vagy 
egyáltalán nem — bír jelentőséggel. Dé ry Tibor új regényé-
ben például a mai budai környezet csak hangulati aláfestést 
adó miliő, nem pedig eseményeket, tetteket stb. meghatározó 
történelmi tér és idő. Sükösd Mihály (Vizsgálati fogság) és 
Szabó Magda (Szemlélők) viszont éppen a történelmileg meg-
határozott teret és időt igyekszik a konkrét körülmények rová-
sára érvényesíteni, és éppen ezért mindketten másféle, de a 
túlzott absztrakció folytán hamis történelmi szituációt feste-
nek. Gerelyes Endre (Isten veled, Lancelot!), Mesterházi 
Lajos (A Prométheusz-rejtély) és Moldova György (Negyven 
prédikátor) pedig más dimenzióba (mítosz, monda, történe-
lem) helyezkedve birkóznak problémáikkal, különféle m ó d o -
kon és különböző sikerrel igyekezve elkerülni a leegyszerűsítő 
parabolát. Vathy Zsuzsánál viszont az életanyag már nem egyéb, 
mint szürrealisztikusan előadott képsorok, amelyeknek kizá-
rólag második jelentésükben, lelki folyamatok szimbóluma-
ként van értelmük. 

Az eddigieket kiélezve azt mondhat juk , hogy paradox 
helyzet állt elő : a regények egy része a valóságot óhajtja ugyan 
visszaadni, de anélkül, hogy annak mélyebb megértésére 
törekedne, más része pedig anélkül akarja megérteni-megér-
tetni a valóságot, hogy azt konkrétan felmutatná. Mindkét 
eljárásnak az irodalom feltáró-felfedező funkciója látja kárát, 
végsősoron tehát a művészi érték. Sásdi regényében például 
Singer Mari életének minden szakasza egyenlő súllyal, illetve 
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súlytalansággal szerepel, feloldódik az élet egészében, ponto-
sabban az azt képviselő események sorozatában. Ugyanakkor 
Dérynéi az érdeklődés középpontjába helyezett öregedés 
mögött eltűnik az élet egésze, gondosan megmunkált homályba 
vész a főszereplő korábbi élete. 

Konkrét és általános szétválása egyébként gyakran műveken 
belül is végbemegy. Lényegében ez történik Szobotka Tibor 
és Sásdi Sándor írásaiban is, amikor egy partikuláris valóság-
darab gondos rajza nagyonis általános élethangulatok sugallá-
sára szolgál. Gyurkovics Tibornál pedig a szétválás kétféle 
alkotói módszer együttlétét eredményezi: hosszadalmas pár-
beszédekben igyekszik elméletileg megragadni hősének világ-
szemléletét, ugyanakkor az életrajz aprólékos, pepecselő festé-
sével akarja megértetni a lélektani hátteret. (Ez a formálási 
mód persze elvileg létrehozhatná a különösségnek az egyes 
és általános közötti, vagy inkább azok ötvöződéséből létre-
jövő terét, amelyen a nagy művek születnek. Csakhogy e mű 
esetében a centrumban levő álprobléma lehetetlenné teszi, 
hogy a két sík, az elvi és az életrajzi között bármiféle lényegi 
konfrontáció létrejöhessen.) 

Egyedi és általános műveken belüli szétválásának másik 
vonatkozása az, hogy a közvetlen valóságtól elszakadó, ugyan-
akkor problémafelvető regények egy része korántsem álta-
lános, hanem nagyonis aktuális problémákkal foglalkozik, 
némelyikük szinte hozzászólás olyan napjainkban vitatott 
kérdésekhez, mint a hazafiság és internacionalizmus, a nemzeti 
hagyományokhoz való viszony vagy éppen a cselekvés, a 
forradalmár magatartás lehetősége. Feltételezhető, hogy ezek-
ben a vitában való részvétel alapállása is hozzájárul az absztrak-
ció, az elméleti szféra felé való közeledéshez. A szerzők inkább 
állásfoglalásaik kiélezett, mint árnyalt bemutatására, éles 
expozíciójára törekszenek, részben talán ezért is végzik vizsgá-
lataikat szívesebben célszerűen preparált modelleken, mint a 
valóság anyagában. Másrészt nemegyszer nyilván a szemlélet 
egyoldalúságát is jelzi a modellezés: a totális valóság kont-
rollját nem állná ki a szerző által propagált álláspont. 
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2. 

Problémák : 1. Nemzeti hagyományokhoz való viszony 

A nemzeti hagyományokhoz és egyúttal az emberiséghez 
való nemzeti viszony kérdéséhez két regény is hozzászólt 
1973-ban (Sükösd Mihály: Vizsgálati fogság és Szabó Magda: 
Szemlélők). A két állásfoglalás ellentétes, azonban mindket tő 
azonos tőről fakad: mindkét m ű a világ, az emberiség fejlő-
déséről lemaradt, magábazárkózó, ahogy Sükösd Mihály 
másutt megfogalmazta, „az ezeréves történelem rácsrendszere" 
által körülvet t nemzetet muta t . Lényegében Beö thy Zsolt 
nevezetes volgai lovasának, az abban megfogalmazot t nem-
zetkarakterológiának az ellenképét festi mindké t regény. 
A volgai lovas messzenéző józanságát az „iszonyú áramlatok 
közt sodródó ha jó" kiszolgáltatottsága, körülzártsága, „a 
nemzet megmaradása miatt érzett eszelős a g g o d a l o m " váltja 
fel Szabó Magdánál, Sükösdnél pedig „lázadás és szabotálás 
minden felsőbb hatalom el len"; bátorságát, katonai erényeit a 
„gyávaság", a „passzív, kockázatmentes ellenállás"; nemzeti 
közösségi érzését Sükösdnél „zendülés, lázadás, és szabotálás" 
demonstrálja, Szabó Magdánál pedig az „eszelős aggodalom' 
mellett a futball-szurkolás ; a magyarságnak Beö thy által ünne-
pelt beolvasztó képessége Weingrube r , a Vizsgálati fogságban 
szereplő birodalmi követ szemében éppen a „nemzeti létre 
való alkalmatlanság" bizonyítéka. 

Szerzőink tehát lényegében n e m törnek ki „az ezeréves 
történelem rácsrendszeréből", n e m törnek ki abból a szemlé-
leti mozgástérből, amelyet Beö thy volgai lovasa és minden 
nemzetkarakterológia, minden fatalisztikus történetszemlélet 
megszab. Az eszményített, illuzórikus nemzetkép helyett 
hiába alkotnak egy dezillúziósat, az „extra Hungár i ám" 
szemléletét hiába váltják fel egy hangsúlyozottan külső néző-
ponttal, az eredmény legfeljebb ellenkező irányú torzítás lehet. 

A rosszul feltett kérdésre szükségképpen téves válaszok is 
érkeznek. Ez a külső szemlélőkkel mindkét regényben szem-
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beállított belső szemlélők magatartásából bontakozik ki. 
Sükösd regényében a jövőt képviselő népügyész egyszerűen 
tudomásul veszi a birodalmi követ becsmérlő jelentését, neki 
nem a követtel, hanem Szapáryval, a keresztény úri közép-
osztály képviselőjével van vitája, sőt küzdelme, aki — s ez 
ugyancsak ama rácsrendszeren való beliilmaradást jelez — 
tulajdonképpen egész nemzeti múltunkat megtestesíti, a múlt-
ban semmiféle számottevő erő nem állítódik vele szembe, 
a népügyész pedig hangsúlyozottan múlt nélküli, gyökértelen 
figura. Az ő viszonyát Szapáryhoz, s vele a nemzeti múlthoz a 
külön sorba szedéssel is hangsúlyozott „soha többé", az „ön-
magát másra cseréli ez az ország", „más országot teremtünk" 
elkülönülést hirdető, a semmiből való újat teremtés gondo-
latát felerősítő szavai jellemzik, az „ellépek teste, öröksége 
mellől" magatartása. (A fatalisztikus nemzetszemléletre tehát 
voluntarisztikus válasz érkezik.) 

Szabó Magda regényében viszont a rokonszenvező külföldi 
diplomata, a „szemlélő" Roland belföldi partnere a rajongó 
Anna, aki megvet minden hideg realitást, rendet és tervszerű-
séget, gondtalanul adja át magát hazája történelmi szenvedések 
által kikovácsolt jellegzetes magatartásának, a pillanatnyiság-
nak, a pillanatnak élésnek. Felértékeli az érzelmeket, a szen-
vedélyeket az értelemmel szemben, miközben nem tesz különb-
séget Cella néni anyáskodó melegsége, otthonteremtő ereje 
és a duhajkodó részegség között, és fel sem veti az emberi, 
emberséges értelem lehetőségét. Annát a jövőtől és a kül-
világtól való elzárkózás, az elkülönülés szenvedélye hajtja. 

Míg tehát Sükösd Mihály válasza a nemzeti múlttól, a 
hagyományoktól választ el, addig Szabó Magdáé a külvilág-
tól, az emberiségtől. A tétel persze megfordítható, és a téves 
válasz mögött látnunk kell a pozitív szándékot: azt, hogy 
Sükösdöt nyilván az emberiségbe való bekapcsolódásunk, a 
józan, felnőtt emberség igénye hajtja, míg Szabó Magdát 
nemzeti hagyományaink szeretete, féltése. Önmagában egyik 
szándék sem vitatható, annál inkább elkülönítésük, szembe-
állításuk. 
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S ennek a szembeállításnak a következménye mindkét 
regény esetében a választott forma, a túlzott absztrakció, az 
elméleti kísérlet. Az önkényesen megválasztott, illetve elha-
gyott történelmi feltételek között természetesen elmarad a 
valóság kontrollja, az önkényes absztrakció következtében 
ordító hiányok vannak mindkét képen, méghozzá nem egy 
extenzív teljességigény szempontjából. Ezek közül csak egyet 
emelnénk ki, amely feltehetőleg az elvont formálásnak és a 
helytelen kérdésnek egyszerre szemléleti oka is: ez mindkét 
esetben a társadalmi osztályok ábrázolásának hiánya. 

Sükösd Szapáryja sokmindenkivel tárgyal, egyetlen igazi 
ellenfele azonban Parti János, a magányos értelmiségi, aki a 
háború végén szökés közben meghal. Az ország tömegét alkotó 
osztályok, a munkásság és a parasztság nem jelennek meg az ő 
„történelmi játszóterén" (Faragó Vilmos kifejezése). S ez 
nemcsak a keresztény úri középosztály korlátoltságának jel-
zésére szolgáló eszköz, hiszen az ügyész sem kérdez rá erre a 
hiányra. 

Szabó Magda regényében még feltűnőbbek az absztrakció-
ból adódó hiányok. Nemcsak a történelemtől többet vagy 
kevesebbet szenvedett kapitalista és szocialista nagyhatalmak 
maradnak ki a szenvedő és szemlélő kis országok ellentétére 
épülő képből, hanem a közöttük húzódó alapvető ellentét, 
szocializmus és kapitalizmus ellentéte is. S ez esztétikai követ-
kezményekkel is jár: Anna százoldalas levele — tulajdon-
képpen történelmi esszé — sem képes az országaik történelmi 
különbségei alapján kielégítően megindokolni a szerelmesek 
elválását, pedig Szabó Magda ezúttal is ragyogóan ír. Csakhogy 
Roland és Anna között a valóságban nem a nemzeti hagyo-
mányok, nem a nemzeti karakter húz válaszfalat, hanem a 
világnézeti különbség, az osztálykülönbség. Roland polgári 
szemléletéből nem tudja magát kitépni, Anna pedig éppen 
azzal szakít, amikor szocialista hazáját választja, és amikor elhi-
degül a nyugatiakhoz törleszkedő apjától. Ezt az osztálytar-
talmú ellentétet természetesen színezik a nemzeti történelmek 
sajátosságai, de nem azok a meghatározók. 
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A helytelenül felállított alternatívára adot t kétféle válasz 
ugyanakkor sajátosan befolyásolja konkré tnak és absztraktnak 
m ű v ö n belüli viszonyát is. A hagyományoktó l elszakadni, „az 
ezeréves történelem rácsrendszeréből" k i törni akaró Sükösd 
Mihály következetesen absztrahál, teljes mértékben vállalja 
művének modelljellegét, abban mindennek csakis e lvon t , 
átvitt jelentése van, még a biológiai funkciókra koncentrá ló 
önszemléletnek is. A nemzet i hagyományokhoz ragaszkodó, 
azokat szenvedélyes szeretettel védelmező Szabó M a g d a 
viszont az alaphelyzet végtelen elvontságát nagyonis aprólé-
kos, epizódokat halmozó előadásmóddal, s ahol szükséges, 
rendkívüli érzelmi telítettségű, szenvedélyes stílussal igyekszik 
ellensúlyozni. Sükösdnek m é g a pátosza is hideg, élettelen. 

Bizonyára törvényszerű, de mindenesetre jellemző, h o g y a 
hagyományokhoz való viszonnyal kapcsolatos téves al terna-
tívát olyan műveknek sikerül elkerülniök, amelyeknek nem. 
elsődleges problémája a hagyomány . M i n d Sz. Lukács I m r e 
(Elvesztett szegénység), m i n d Moldova G y ö r g y (Negyven 
prédikátor) más aktuális kérdések megválaszolásához nyú l a 
múlt , a h a g y o m á n y felé. Igaz, Sz. Lukács I m r e csak min tegy 
harminc-negyven évet m e g y vissza a történelemben, Moldova 
pedig háromszázat, az az életforma, ahonnan a cselédháziak 
a felszabaduláskor elindultak, alig különbözik attól, ahonnan 
Kocsi Csergő Bálint, jobbágyf iú a 17. század közepén a 
lelkészi pályának nekivágott . Amikor tehát Sz. Lukács I m r e 
a há rom évtizeddel ezelőtti szegénységet felidézi, ugyanúgy 
az ezeréves történelemhez nyúl , mint Sükösd, Szabó Magda 
vagy Moldova . 

Egyébként mind az Elvesztett szegénység, m i n d a Negyven 
prédikátor a hagyomány kétarcúságára alapozza ahhoz va ló 
viszonyát. Az egykori szegénység megköti a tiszántúli parasz-
tokat, n e m utolsósorban ez okozza azt, h o g y a növekvő 
anyagi jólétet n e m követi a lélek felszárnyalása, de olyan 
nyilvánvaló materiális örökségként is tovább él, mint a cseléd-
házak, ahol még mindig élnek emberek, várva, hogy mikor 

I I Irodalomtörténet 
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omlanak rá juk a falak. Másrészt azonban ,,elvesztett" ez a 
szegénység, azaz a meggazdagodás bizonyos veszteségekkel 
is jár, mégpedig emberi minőségek pusztulásával: öreg Boldi, 
Pölös Gábor tiszta embersége, szenvedélyes fö ld - és munka-
szeretete és — ami talán éppen a maga paradox voltában a 
legdöbbenetesebb — közösségi szellemük, mintha a gyara-
podó szövetkezetben kihalóban lenne. Sajnos, ezeknek a belső 
értékeknek a pusztulásával a jövőbe vetett hi ten kívül szinte 
semmit sem tud szembeállítani a szerző, és így az ő hagyomány-
idézése is kissé egyoldalúvá válik, noha eredendően nem az. 
Persze ez az egyoldalúság adódik a látókör bizonyos szűkös-
ségéből is: túlságosan a faluból nézi a világot az író, és innen 
nem lát elég messze. N e m az ábrázolt tárgykör megválasztása 
ellen van kifogásunk, hanem a szemléletet érezzük kissé a 
faluban ragadtnak: nem érződik a kapcsolat az említett népi 
magatartás és az emberiség, az úgynevezett „magas" kultúra 
között, pedig ez a kapcsolat (a sokat emlegetett bartóki szin-
tézis vagy az Illyés Gyula-i Ozora és Párizs találkozása) lehet 
csak az alapja a falu fejlődési problémái helyes megítélésének, 
a helyes hagyományidézésnek. Ez a kapcsolat adhatna határo-
zott funkciót , a banális szólamok helyett konkré t programot 
Potornai Bandinak, a cselédházi gyerekből lett tanítónak, aki 
nem tud beilleszkedni az általános pénzhajhászásba, de n e m -
igen látszik tudni, mit akar termi, hogyan szeretne élni. 

Moldova regényében viszont éppen a nagyobb közösséghez, 
az emberiséghez való viszony látszik közvetlenebbül, míg a 
nemzeti probléma közvetettebben jelentkezik. Kocsi Csergő 
Bálint tudatában szinte kizárólag a vallási küzdelem áll elő-
térben, de az író mindvégig érzékelteti, h o g y a prédikátorok 
nem elvont hittételekhez ragaszkodnak, hanem közösségük-
höz, népükhöz, nemzetükhöz. Ezért is juthat el a regény hőse a 
Narratio brevis valóságos szerzőjének életútjától eltérően a 
fegyveres szabadságharcig. 

Az emberiséghez való tartozás természetesen a vallási közös-
ség problémájaként szerepel a regényben, és ebben a vona tko-
zásban mutatkozik meg ellentmondásos vol ta: a külföldi 
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protestáns közösségek fellépnek a prédikátorok érdekében, de 
csak saját érdekeik határain belül. A prédikátorok szabadulása 
végül is néhány, nem pusztán a napi politikában, hanem na-
gyobb távlatban, eszmékben gondolkodó ember személyes tet-
te. A közösségi létnek a csúcson történő, példaadó megvalósulá-
sa és mindennapi gyakorlata közötti ellentétet azonban mérték-
tartó higgadtsággal szemléli az író: nagyrabecsüléssel ábrá-
zolja az életüket a közösségnek alárendelőket, miközben rideg 
objektivitással, de nem megvető szenvedéllyel szól a polgárok 
tömegéről, akik csak vagyoni és erkölcsi feleslegükből ha j -
landók az ügynek áldozni. 

Ez azonban az ellentmondásnak csak a kisebb jelentőségű 
oldala. Fontosabb, hogy a magyar protestantizmus sorsa, 
amely itthon nemzeti lét vagy nemlét kérdése, a velencei, 
svájci, németalföldi protestánsok számára szükségképpen csak 
az ellenreformációval folytatott küzdelem egy frontszakasza, 
a konkrét politikai helyzettől függő fontosságú részletkérdése. 
Rész és egész viszonyában e szükségszerű ellentmondás meg-
értése teszi lehetővé az író számára, hogy egyaránt elkerülje 
mind a prédikátorok küzdelmének, helytállásának kozmopo-
lita lebecsülését, mind a világban magárahagyott nemzetnek, 
a magyar finitizmusnak a gondolatát. 

Ugyanakkor példaadó összetettségben mutatja fel szerzőnk 
hagyomány és újítás, konzervativizmus és modernség kérdé-
sét. Felületes pillantást vetve a történelemre, a prédikátorok 
ortodox kálvinizmusa konzervatívnak látszhat az újabb, moz-
gékonyabb, gyakorlatibb jezsuitizmussal szemben. Moldova 
azonban egyértelműen a több nemzeti, emberi érték pártjára 
áll, legfeljebb csak abban egyszerűsít, hogy teljesen azonosulva 
hősének elfogultságával, megtagad minden relatív értéket is 
az ellenreformációtól. (Ez az egyetlen egyszerűsítés azonban 
elég komoly károkat okoz a regénynek, amennyiben így a 
renegátok ábrázolása elveszti önértékét, pusztán a főhős port-
réjának elmélyítéséhez járul hozzá a kozmopolita ellenpélda 
felfestésével.) 

A hagyományokhoz való viszony kérdésében azonban csak 

t i * 
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az egyik vonatkozás az, amit ebből a regényből közvetlenül 
kiolvashatunk. A másik, cl nem hanyagolható tanúságtétel 
maga a regény, illetve a regény írójának viszonya a hagyo-
mányhoz: ahogyan a múltból szól a mához. Faragó Vilmos 
kifogásként írta: „minden társadalmi-nemzeti-lélektani tra-
gikum, minden általánosítható tanulság, minden lehetséges 
példázat kibontatlanul rejtezik a krónikás együgyű-szép m o n -
dataiban." Úgy véljük, éppen e kibontatlanság a regény fő 
;rénye : hogy nem elvont példázatot, n e m történelmi parabolát 
ír Moldova, hanem magát a történelmet, amely többé-
kevésbé helyesen visszaadva számunkra válik példává. Ez a 
realista művészet eljárása : mind konkrét, mind elvont értelem-
ben a maximális valóságtartalom kibontására való törekvés, 
egyik vagy másik részleges vonatkozás kibontása helyett. Ez 
biztosítja a mű sokrétű jelentését, a látszólag monolit stílus, 
az „együgyű-szép mondatok" telt, sokszólamú zengését. (Mint 
láthattuk, éppen ott szegényedik el a regény, ahol az író túl-
ságosan egy vonatkozás kibontására koncentrál.) 

Problémák : 2. Magatartás, életforma 

Az az egyetlen vonatkozás, amely Moldova regényét olyan 
egyöntetű ruhába öltözteti, nagyonis aktuális, égető kérdés: 
a magatartás, még pontosabban a mindennapok forradalmi-
ságának kérdése. Ebben az összefüggésben a leginkább példa-
adó Moldova eljárása: nem egy feltétlen követendő minta-
magatartást rajzol meg, hanem egy történelmileg meghatáro-
zott magatartási típust, amelynek tanulságai hasznosíthatók, 
de amely már nem utánozható. 

A történelmi meghatározottság következménye a regényből 
Falus Róbert által kiolvasott „elkomorulás", és nem mához 
szóló mondanivaló. Ú g y véljük, hogy Hajdú Ráfis Gábor sem 
vonja meg helyesen a határt Kocsi Csergő Bálint történelmileg 
meghatározott sorsa és a könyv mához szóló mondanivalója 
között, amikor „a vívódó elkötelezettség regényéről" beszél. 
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Igaz, az első lapon a kiábrándult keserűség szavai állnak, 
amelyekkel a hős sorsát összegzi, a regény végén azonban a 
fegyverrel küzdő kuruc harcos képében lát juk az öreg prédi-
kátort, és a szerkezetnek ez a vallomása legalábbis két dologra 
világít rá: egyrészt felmutatja a megrajzolt életpálya objektív 
értékét, amely teljesen függet len a figura önértékelésétől, 
másrészt a mélypontról induló és állandóan emelkedő szer-
kezet éppen a kezdeti önértékelés megváltozását jelzi. Kocsi 
Csergő Bálint csak emlékiratai megírásának kezdetén látja 
értelmetlennek életét, a végén már aligha. S a regény számos 
jelentésrétege közül ez a belső véleményváltozás sem elha-
nyagolható. 

A regény másik történelmileg meghatározott vonása a 
negyven prédikátor hitének, hűségének vaksága, nem g o n -
dolkodó volta, amelyből egyébként a komorság is adódik: 
hiányzik az érveket, ellenérveket mérlegelő fontolgatás 
elkerülhetetlen játékossága, az, amit a latin szellem világossá-
gának, könnyedségének, franciás eleganciának szokás nevezni. 
A szerkezet tanúsága szerint mégis az életpálya felidézése, 
elmesélése, végiggondolása emeli ki a hőst a kezdeti apátiá-
ból, az láttatja meg vele életének értelmét. A vívódás legyőzött 
kétely. S ahogy a kétely ábrázolása keveset mondana a győze-
lem sugalma nélkül, ugyanúgy a győzelem rajzának sem igen 
lenne értelme a mögöt te levő kétely nélkül. S a történelmi 
helyzetet figyelembe véve már magának a küzdelemnek a 
léte is győzelem a kételyek felett, hiszen a társadalmi és nemzeti 
haladás defenzívába szorulása, az ellenreformáció és a Habsburg 
hódítás győzelmes előretörése idején vagyunk. így elesik 
Hajdú Ráfis Gábornak a kételyek meglétét bizonyítandó 
azon érve is, hogy „az egyedül értelmesnek láttatott maga-
tartásnak a nem változó valóság állítódik szembe", hiszen ebben 
a helyzetben — és a prédikátorok nem is igen törekszenek 
többre — a nem változás, a megmaradás már győzelem. 
N e m lehet ezt a művet a legkevésbé sem parabolisztikusan 
értelmezni ! 

Kocsi Csergő Bálint újraírt emlékirata mégis hangosan szól 
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a mához. A történelmi kornak, a haladás defenzívája korának 
kiválasztása a művészi fokozás kitűnő eszköze. Hiszen nap-
jainkban a forradalmi magatartás válságának okaként általában 
a lelassuló, konszolidálódott társadalmi fejlődést emlegetik. 
Az író ezzel szemben egy inkább visszafelé mozgó, vissza-
fejlődő korban mutatja m e g a helytálló, k ü z d ő magatartás 
lehetőségét. Hiszen Kocsi Csergő Bálintnak éppen a legfon-
tosabb, a neki való cselekvési tér nem adatik meg, nemcsak a 
fogságban, hanem szinte soha életében: tanítani szeretne, és 
éppen erre alig van alkalma. Mégis mindig megtalálja azt a 
helyet, ahol a vereségek, a visszavonulás, az utóvédharcok 
korában is megőrizheti azt a tüzet, amely azután a Rákóczi-
szabadságharcban fellobbanva, fegyvert ad a kezébe. Példa 
lehet mindazoknak, akik „fontolva haladó" (?) korunkban a 
nagy tettek lehetőségét keresik. 

Egészen másként vallatja napjaink forradalmiságát Mester-
házi Lajos (A Prométheusz-rejtély), de a lényeget, a helyt-
állást illetően nem sokban eltérő eredménnyel. A különbségek 
persze rendkívül sokfélék. A legszembetűnőbb a tanúként meg-
idézett kultúrtörténeti anyag lényeges különbsége. N e m csak a 
hely és idő, történelem és mitológia eltérésére gondolunk, 
hanem sokkal inkább a Moldova regényének homogén vilá-
gával szemben Mesterházinál a megidézett életanyag rend-
kívüli heterogenitására. Persze nemcsak az lényeges itt, hogy 
Moldova könyve körülbelül nyolcvan évet fog át időben, 
térben pedig Európa néhány országára terjed ki, míg Mester-
házi mitológiai nyomozásához az egész emberiség történelmét 
felhasználja és minden földrészre, sőt a fö ldön kívülre is elka-
landozik, hanem az még talán fontosabb, hogy Moldova 
regénye a maga játszási idejében rendkívül konkrét , abban az 
első jelentése mindennek az, ami, ugyanakkor Mesterházié 
alapvetően absztrakt, benne minden mozzanat elsősorban vala-
miféle teoretikus tételnek a jelentéshordozója. Ezúttal azon-
ban az absztrakció csak az írói eljárásra, módszerre terjed ki, 
és nem jelenti egyúttal a mondanivaló elvontságát is. Itt az író 
•éppen a játékkal, a távoli dolgok összevillantásával teremti 
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meg azt az erőteret, amelyben minden többféle jelentést, 
gazdag tartalmat nyer. 

E különbség ellenére egy alapvető dologban hasonló a két 
szerző által választott szituáció. A Mesterházi által felvázolt 
patthelyzet, a treuga dei ugyancsak egy mozdulatlan vagy 
nehezen mozduló világot modellez, és az író ebben a helyzet-
ben keresi az értelmes, a hasznos cselekvés lehetőségét. Mert 
hiszen a regény hőse (s ezt kritikánk nemigen vette észre) nem 
a mindvégig egyformán jó isten, Prométheusz, akinek egyfor-
maságából, statikusságából adódóan nincs is rejtélye, s aki az 
író nem egészen komolytalan negatív bizonyítása szerint 
éppen ezért hullott ki az emberiség emlékezetéből, hanem 
Héraklész, aki minden helyzetben törhetetlen elszántsággal és 
mindig a helyzet megkövetelte módon küzd a zeuszista esz-
mékért, hűsége egészen az igazságtalan megbélyegzés elfoga-
dásáig terjed. „Illúziók nélküli hittel" (éppen Mesterházi 
idézte Károlyi Mihály szavait) harcol Héraklész, mindig 
reálpolitikusan, de sohasem koncepciótlanul. A gondolkodó 
meggyőződés regénye Mesterházié, a nem gondolkodó hűsé-
get hangsúlyozó Moldováéval szemben. 

Talán itt érkezünk el a külsődleges különbségek forrásához 
is: Mesterházi egy nemzedékkel korábbról vizsgálódva nézi a 
jelen gondjait, mint Moldova. Számára a cselekvés kérdése 
elsősorban a kiközösítettség élményével, a zeuszista Promé-
theuszra és Héraklészra éppen Zeusz által mért büntetés prob-
lémájával kapcsolódik össze, míg Kocsi Csergő Bálintnak csak 
kisebb részben elöljáróival, sokkal inkább a hitben áldozatok 
árán is kitartani nemigen akaró híveivel van problémája. 
De nemcsak a hangsúlyozottan kettős (és a háttérben még jóval 
sokrétűbb) problémalátás követeli meg Mesterházitól a gon-
dolkodó magatartás ábrázolását, hanem főként az, hogy — bár 
lassan — de előrehaladó küzdelmet ábrázol. Míg a defenzí-
vában elegendő a makacs elszántság, a törhetetlen kitartás, 
addig ebben a harcban elengedhetetlen a történelmi szükség-
szerűséget naponta újra felismerő gondolat, a történelem 
lehetőleg összes konzekvenciáit figyelembe vevő, mérlegelő 
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magatartás. De nem vívódó mérlegelés ez, hanem pusztán 
„taktikai" megfontolás. E hősök számára n e m az a kérdés, 
mire tegyék fel életüket, ez éppoly problémátlan számukra, 
mint a prédikátorok számára, hanem h o g y mikor hogyan 
harcoljanak. Innen származik gondolkodásuk (és a regény) 
játékossága, felszabadultsága, innen ered a küzdelemnek szá-
munkra kissé sportos jellege, ami a harcnak nemcsak pátoszát, 
de örömét is adja. 

A gondolkodó helytállásnak ezen az általános képén belül 
háromféle (s egyben három nemzedékhez is kötött) forradal-
már magatartást rajzol fel a szerző. Prométheusz, a legidősebb, 
lényegében telve idealizmussal, „jósággal", megcsinálta „az 
emberiség legnagyobb forradalmát" , és azóta n e m ért semmit, 
az emberek pedig őt nem értik. A középnemzedékhez tartozó 
Héraklész taktikázgató reálpolitikus, az i f jú hippi galerivezér, 
Thézeusz, pedig nagy koncepciójú államalapítóvá növi ki 
magát. Ez a hármasság nemcsak napjaink bizonyos nemzedéki 
kérdéseinek, ellentéteinek szatirikus kiélezése, kifigurázása, 
hanem a forradalmár magatartás háromféle lehetőségének 
felvázolása is. S e három lehetőség: az ösztönös humánumból 
eredő cselekvés, a naponta folytatott, á tgondol t , újra felvett 
küzdelem, és az évszázadokra előrenéző „alapítói" tevékeny-
ség közöt t nincs hierarchikus különbség. Az író Héraklésszal 
mint „nemzedéktársával" és mint a ma aktuális problémáihoz 
legközelebb állóval foglalkozik a legtöbbet, de nyilvánvaló, 
hogy a múl tból a jövőbe nap mint nap haladó „permanens 
forradalom", a történelem, mindhárom magatartást igényli, 
legfeljebb a hangsúly tolódik el közöttük a pillanat szükség-
letei szerint. 

Egyébként a küzdelem játékos-vidám, sportjellegű felfo-
gása ellenére Mesterházinál sem sokkal világosabb a forra-
dalmár élet személyes perspektívája, mint Moldovánál. Ami 
a Negyven prédikátor sötét tónusát adja, a világ, a valóság vál -
tozatlansága, ugyanaz A Prométheusz-rejtély esetében a vál to-
zás lassúságának állandó hangsúlyozása. A távoli történelmi 
képek összevillantásának is éppen abban van az egyik értelme, 
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hogy részben a történelmi szituációk ismétlődését, részben az 
emberi természet változatlanságát sugallja, ugyanakkor, ami-
kor jelenti a történelmi törvényszerűségek meglétét , a tör-
ténelem kiszámíthatóságát is. Ez lop egy kevés keserűséget, 
enyhe szkepszist a regénybe, ami persze megintcsak a játék-
nak, a szeretettel átitatott iróniának lesz újabb forrása. 

Moldova és Mesterházi regényeinek kérdésfelvetése egy-
aránt a forradalmár vagy legalábbis elkötelezett magatartás 
külső feltételeire vonatkozik, mindkét író eleve adott figurák 
sorát vizsgálja. Gerelyes Endre posztumusz regénye (Isten 
veled, Lancelot !) viszont főként e magatartás belső tényezőit 
igyekszik szemügyre venni, tárgyát nagyobbrészt a forradal-
márrá válás folyamata képezi. Csakhogy éppen ennek ábrá-
zolására nemigen látszik alkalmasnak a konkrét történelmi-
társadalmi feltételektől elvonatkoztató, parabolisztikus forma. 
A konkrét külső feltételekről lemondva ugyanis az ábrázolás 
tárgya csakis az lehetne, hogy miként lesz valaki következete-
sen pozitívan válaszoló lénnyé. Ennek pedig a külső körül-
ményeken kívüli összetevői (ha egyáltalán szét lehet tépni 
külső és belső dialektikus kapcsolatát) alighanem a genetika 
körébe tartoznak. Marad tehát az alapkérdésre válaszul a 
sartre-i önmagát választás gyakori hangsúlyozása, ami lényegé-
ben csak verbális válasz, másrészt a kiválasztottság kérdésének, 
az ezzel való vívódásnak a taglalása. Lancelot azzal a problé-
mával küszködik (eleinte ugyan alig-alig, később annál erő-
sebben), hogy tényleg ő hivatott-e a feladat végrehajtására. 
Gerelyes válasza megintcsak a kérdés feleslegességéről győz 
m e g : ha egyszer Lancelot önmagát , a forradalmár magatar-
tást választotta, akkor semmiféle kudarc sem győzheti meg a 
küzdelem feleslegességéről, ha saját elhivatottságába vetett 
hite meg is inog, n e m vonulhat vissza. Legalábbis a sárkány 
legyőzéséig nem. Azután viszont békés gazdálkodóvá válik 
Lancelot. S tulajdonképpen ezen a ponton lesz túlterheltté a 
regény. 

A fenti álproblémák, a forradalmárrá válás és a kiválasztott-
ság kérdései ugyanis egyetlen vonatkozásban reálisak és jogo-
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sultak: az érzelmi forradalmiság vonatkozásában. A győzelem 
utáni időszakban a megváltozott cselekvési keretek azonban 
minden forradalmár számára problémákat vetnek fel, igaz, 
másként az érzelmi és másként a tudatos forradalmár számára. 
Gerelyes nem tisztázza ezt a különbséget, pontosabban össze-
keveri azt a magányos lázadó és a közösségi ember kérdésével 
Lancelot küzdelmének két szakaszában, s végül nem tudja 
eldönteni, hogy melyik, az individualista vagy a közösségi 
ember futott-e meg, sőt, egyáltalán megfutamodás volt-e, 
ami történt. Hiszen a szerző mindhárom magatartást, hősének 
mindhárom életszakaszát eszményítve mutatja be, mintha 
nem tudná eldönteni, hogy az ifjúság nagy hősies ábrándjai-
tól, a hőskor pátoszától a felnőttkor, a békés munkálkodás 
prózájáig való süllyedést vagy az ifjúság individuális, zavaros 
eszméitől, eszmélkedésétől a tudatos közösségi cselekvés válla-
lásáig történő emelkedést akarja-e megírni. Persze nem lenne 
baj, ha mindkét átértékelődési folyamatot ábrázolná a maguk 
dialektikus összefüggésében. Gerelyes azonban úgy oldja meg 
a kérdést, hogy egyiket sem ábrázolja, mindvégig megmarad 
ugyanazon az értékszinten. 

Ebből azután a kompozícióban komoly következetlenségek 
adódnak. Például a hősmondák eszményi módján nevelkedő, 
felkészülő és elinduló hős vagy győz, vagy elvész, vagy teljes 
diadalnak, vagy teljes vereségnek kell következnie. A túlélt 
vereség és ezzel az áttérés a második szakaszra, a közösségi 
küzdelemre, csak akkor lenne megalapozott, ha az író éppen 
a maga kettősségében ábrázolná az if júkort , ha nem mutatná 
Arthus király aggodalmait teljesen megalapozatlanoknak stb. 
Ugyanígy indokolatlan a másik váltás: a közösségi harcos, a 
sereget gyűjtő Lancelot alakjában semmi sem utal arra, hogy 
a győzelem utáni diadalból ki fog pottyanni. A közösségi lét 
problémái is utólag jelentkeznek a regényben. 

Ezek a történelmi, mitológiai, mondai példázatok lénye-
gükben a képességeikkel vagy hivatástudatukkal kiemelkedő 
emberek, hősök mindennapi küzdelmével foglalkoznak, s 
kiélezik a kérdést azzal is, hogy nem mindennapi figurákat 
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ütköztetnek meg a mindennapisággal. A mai Magyarorszá-
gon, tehát a probléma felmerülésének konkrét színterén, 
konkrét feltételei, körülményei között játszódó regényekben 
viszont éppen átlagos, mindennapi emberek mindennapiságát 
vizsgálják a szerzők. Ebben az összefüggésben a magatartás 
kérdése tulajdonképpen egy kevésbé emelkedett problémának, 
az életforma problémájának adja át a helyét. 

Az életforma kérdése lényegében a társadalmi részletprob-
lémák komplex rendszerét jelenti, tömegek társadalmi tö r -
vények által meghatározott viselkedéséről van szó. Éppen 
komplexitása és nagyon erősen objektív jellege miatt kevéssé 
alkalmas a közvetlen művészi visszatükrözésre, ezért általában 
ugyancsak a magatartás kérdése mögé búj ta tva vagy azzal 
együtt jelenik meg mint átlagemberek magatartása. Az átlag-
ember magatartása ugyanis sokkal j эЬЬап mutat ja az objektív 
meghatározottságot, mint a szubjektív egyediséget. A ki-
emelkedő, au tonóm egyéniségek sorsán éppen az öntörvényű-
ség, a „csakazértis" szenvedélye vizsgálható, míg az átlag-
emberen éppen a mindennapi viselkedést, magatartást megha-
tározó külső feltételek. 

Jellegzetes, és már legalább száz éve égetően aktuális és cent-
rális része az életforma kérdésének a nőprobléma, amelytől 
elválaszthatatlan a családi struktúra problémája. Szinte szim-
bolikusnak hat ebből a szempontból Fekete Gyulának a Kor-
társban megjelent sci-fije (Triszex), amelyben az idevágó 
kérdéseket csodásan kusza kavargásban szemlélhetjük. Azért 
szimbolikus jelenség e mű , mert éppen sikerületlenségével 
mutatja, mennyire képtelenség e problémakör összes részlet-
kérdéseit egyetlen alkotásba összehozni. Csak a szerző írói 
kvalitásainak köszönhető, h o g y ez az abszurd vállalkozás is 
rejteget élvezhető részleteket. 

Az e kérdéskörrel foglalkozó írók általában a hagyományos, 
e téren Ibsen és Tolsztoj óta követett eljáráshoz folyamodnak, 
a hétköznapokban élő, de érzékenységükkel mégis azokból 
kiemelkedő n ő k életét vizsgálják. Ez a passzív kiemelkedés 
tág teret biztosít a külső meghatározottságok ábrázolásának. 
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Persze ez a meghatározottság a hétköznapiság keretei között sem 
egyforma. Két regény is kifejezetten az asszonyi sorssal f o g -
lalkozik (Fenákel Judit : Lili utazásai és Szántó Erika: Talán 
holnap), és a két regény e szempontból két alaptípust is kép-
visel. Fenákel Judit a sodródó, önmagát vállalni nem merő 
ember magatartásának belső logikáját, törvényszerűségeit 
mutatja meg : kezdve attól , hogy a felszabadulás után apa és 
ugyanakkor társadalmi bázis nélkül maradt úrilány meggyő-
ződés nélkül sodródik a korszak lelkesedésével, hogy a szere-
lemben is önmagát teljesen feladva csapódik az erősebb egyé-
niséghez, egészen addig, h o g y lányát sem képes nevelni, 
hiányzik belőle az ehhez szükséges belső tartalom. Az í rónő 
azt is érzékelteti, hogy Lili kiszolgáltatottsága azáltal válik 
igazán társadalmi problémává, hogy a szocializmusban, az 
egyéniség felszabadítására hivatott társadalomban van jelen. 
Mégis a hétköznapiság, a felemelkedni, felszabadulni nem tudás 
kérdése ezúttal hétköznapi kérdés is marad, mégpedig elsősor-
ban a tágasabb perspektívájú társadalmi beágyazás hiánya miatt . 
A belülről való ábrázolás egyúttal a szemlélet beszűkítéséhez is 
vezet. A legfeltűnőbb ez a „pozitív hősnek", az autonóm 
egyéniségnek, Vincének az alakjánál. Az ő magatartásából 
Lilihez csak a kispolgári előítéletek felrúgásának külsőségei 
jutnak el, autonómiájának társadalmi értelme, alkotó ereje 
nem látszik a regényben. 

De ami még fontosabb, nem látszik Lili sorsának sajátos 
pozitívuma sem. Fenákel Judi t csak a sodródást, a Vince által 
kínált felszabadulást is csak passzívan elfogadó magatartást 
hangsúlyozza, holott felmutathatná az átmeneti korszak egyik 
jellegzetes ellentmondását. Lili a szocializmus felé tartó tár -
sadalmi folyamattal sodródik: életét nemcsak az önmegvalósí-
tás hiánya jellemzi, hanem mindaz is, amivel hozzájárul a 
társadalmi fejlődéshez. M é g akkor is megvan ennek az élet-
nek az objektív értéke, ha Lili nem is tud róla. 

Szántó Erika első regényében viszont a sokban hasonló, 
sokban eltérő sorsú hősnő életének objektív értéke az ábrá-
zolás kiindulási pontja. Ez a figura éppen öntudatával tér el 
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Fenákel Juditétól : mindig határozottan választ, m é g ha nem-
egyszer ösztönösen is. О is belekerül az átlagos asszonysors 
alárendelt szerepébe, de kitépi magát belőle, megkeresi a maga 
közösségét, társadalmi feladatát, és egyenrangú társát is meg-
találja. Csak a hősnő magatartásának, küzdelmét naponta meg-
vívó emberségének motivációját láthatjuk igazán, a külvilág 
rajza Szántó Erikánál nemcsak szűkös, de gyengén is van meg-
írva. Talán ezért is érzi úgy az í rónő, hogy végül a születendő 
gyermeknek meg kell halnia, nehogy az ábrázolás gyengéi 
folytán illuzórikusán optimista legyen a regény kicsengése. 
A formai megoldatlanság következtében ugyanis a hősnő túl 
könnyen jut hozzá a legnehezebben megszerezhető dolgokhoz, 
a harmonikus magánélethez és az értelmes munkához, így 
azután az egyensúly érdekében szerzőnk megvonja tőle a 
többnyire könnyebben elérhető örömet , a gyermeket . Persze 
eredménytelen és felesleges ez a kiegyenlítési kísérlet: az 
ábrázolás gyengeségeit el nem fedi, a „talán ho lnap" csendes, 
de törhetetlen optimizmusára, a napi aprómunka vállalásá-
nak örömeire pedig alig vet árnyékot ez a befejezés. 

Szántó Erika regénye egyébként éppen a főszereplő viszony-
lagos szilárdsága, határozottsága révén ki is lép a nőprobléma 
kereteiből, nagyrészt véletlenszerűnek hat, hogy a magatartás, 
az életforma kérdését ezúttal egy n ő igyekszik megválaszolni. 
A központi figura nővolta inkább az egyéni színek kikeverésé-
hez járul hozzá, s csak másodsorban jelentkezik súlyosbító 
tényezőként. 

Z á m Tibor regényében (Interurbán) viszont a magatartás 
kérdését vallató három szereplő közül éppen az egyetlen nő 
van fölényben: nemcsak egyenrangú a házasságban, de biz-
tosabban is áll a földön, mint a két férfi. De — és éppen ebben 
van talán az egyenrangúság titka — ez a nagyobb biztonság 
n e m jelent egyúttal nagyobb értéket is, ez a fölény a maga-
tartásban nem hoz magával fölérendelt pozíciót is : a töprengés, 
a vívódás éppoly jogosult viselkedés, ez is, az is belsőleg szabad 
emberek magatartása. A választóvonal pedig éppen belső 
szabadságuk és a csaló asszony m e g a neki bedőlő hivatali 
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apparátus belső megkötöttsége közö t t húzódik. A magatartás, 
a cselekvési lehetőségek kérdése éppen ebben a konfrontáció-
ban bontakozik ki : a társadalmi b ű n ö k (ezúttal a protekcio-
nizmus) leleplezésére irányuló szándék minduntalan a belső 
szabadság hiányán és az e hiányból adódó szövevényen, az 
egymástól kölcsönösen tartó emberek összefüggő hálóján 
akad fenn. A szabad, autonóm magatartás tehát éppúgy nem 
tud behatolni a hivatali bürokrácia, mint a falusi előítéletek 
sáncai mögé. Belső szabadságuknak így lényegében egyetlen 
tere marad: a játék, amellyel önmaguk számára demonstrál-
ják e szabadság külsőségeit, tiszteletlen viselkedéssel, az „épater 
le bourgeois" tehetetlen csipkelődésével fejezik ki független-
ségüket, mivel elkötelezettségük szellemében valóban tenni, 
cselekedni nem tudnak. 

Sz. Lukács Imre hőse, Potornai Bandi viszont éppen nem 
az autonómia, hanem az elkötelezettség szellemében kíván 
cselekedni, de napi munkáján túl ő sem talál semmiféle lehe-
tőséget. Ez a regény azonban (s ebben a vonatkozásban egye-
dülállónak látszik az esztendőben) n e m az egyén oldaláról 
veti fel a magatartás és mögötte az életforma kérdését, hanem 
a közösség, a falu, a szövetkezet oldaláról. Számos magatar-
tás alakulásán keresztül a közösség életformáját vizsgálja az 
író. A címben (Elvesztett szegénység) is megfogalmazott 
központi kérdés tulajdonképpen a szociális felemelkedéssel 
együtt járó életformabeli változások kérdése. Ennek egyik 
vonatkozásával, a hagyományhoz, a múlt életformájához való 
viszonnyal már foglalkoztunk. A múl t azonban itt kettős 
funkcióban jelenik meg : részben a jelen magyarázataként, 
részben ellentétként. E kettősség teszi lehetővé, hogy a jelenlegi, 
átmenetinek tekintett életformát, az anyagias, gyűj tögető 
létet, s az ezzel együtt járó, prostituálódó magatartást a maga 
kettősségében tudja ábrázolni a szerző: részint a hajdani sze-
génység indítj г m e g a belőle kimenekülőket a prostituálódás 
útján, részint ugyanez a szegénység volt az összetartozás, a 
közös sors érzésének az alapja is, s Potornai Bandi hivatás-
érzete is e szegénységből táplálkozik. E kettősség szikrázó 
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ellentéte adja meg a regény mozgásterének azt a töltését, 
amelyben azután az egyes magatartások a maguk sokrétűsé-
gében bontakoznak ki, és e magatartások együtteséből rend-
kívüli színpompával kerekedik ki az életforma megváltozásá-
nak képe. Sz. Lukács Imre azonban ebben a vonatkozásban is 
csak félútig jut el: ahogyan múlt és jelen viszonyának kérdé-
sénél, ugyanúgy a jelen problémáinak felvetésénél sem tud 
igazán nagy távlatot teremteni. Az a grandiózus fejlődés» 
amelyet főként Istvánapánk (az elnök), Potornai Zsuzsi és a 
többiek csak a gazdasági eredményekre, az anyagi boldogulásra 
irányuló makacs törekvése teremtett, nemcsak Potornai 
Bandit, a prófétai szándékokkal érkező tanítót nyűgözi le, 
de az írót is. A prostituálódással s az azt képviselő, élettől 
duzzadó, erőteljesen megformált figurákkal falun belül csak 
a múltat tudja szembeállítani, a hajdani szegénység tisztaságát. 
Jól láttatja az író, hogy a „szegénység elvesztése" feltétlen 
emelkedő lépcsőfok a szélesen értelmezett kulturálódás útján. 
Nem tudja azonban (bár például a jugoszláviai üdülés rajzában 
kísérletet tesz rá) ábrázolni azt, hogy ez az emelkedés milyen 
tágasabb perspektívába kapcsolódik, hogy ez az út minden 
individualizmusa, átmeneti anyagiassága ellenére is a nagyobb 
közösséghez, végső soron az emberiséghez vezet. A regényben 
öncélúnak látszik a falu fejlődése és veszteségnek a belőle 
kiszakadó ember (például ifjabb Boldi). 

A szemlélet korlátai azután éreztetik hatásukat a regény 
megformálása terén is. Igen nagyszabású, sokoldalú láttatást 
lehetővé tevő megoldást választ az író, amikor az elbeszélő 
és emlékező regényt keveri, amikor az előadás menetét jórészt 
a szereplők ön- és világszemlélete szabja meg, magát az emlék-
anyagot azonban nagyrészt maga az író — hangsúlyozottan 
külső szemlélőként — adja elő. Ezt a formát azonban nem sike-
rül mindig megtöltenie tartalommal, a szűkös horizont miatt 
a szerkezet egyes helyeire nem jut tartalom, más helyeken 
viszont (ezek visszahatásaképpen) az életanyag mintegy ki-
buggyan az alapjában szigorúnak szánt formából. 

Az eddig e tárgykörben vizsgált regények a magatartás, az 
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életforma kérdését társadalmi kérdésként vetették fel, még 
akkor is, ha — mint Gerelyes Endre — a társadalmilag hasznos 
magatartás individuális összetevőit próbál ták keresni. Lancelot 
magatartásában az egyénnek a társadalomhoz való viszonya 
a domináns. Néhány műben azonban felvetődik a magatartás 
kérdése teljesen individualisztikusan is, min t az egyén önmagá-
hoz való viszonyának problémája. O lyan különböző írók 
regényeiben, mint az öreg, rutinos és zseniális Déryé, a fiatal, 
kezdő és tehetséges Vathy Zsuzsáé vagy a korunk Cilikéjének 
közhelygyűjteményét közreadó Horvá th Gitáé, azonos az alap-
kérdés, hogyan jut a főhős belső békéhez, megnyugváshoz stb. 

Persze az elfordulás, a befeléfordulás is egyfajta társadalom-
hoz való viszony, mégpedig negatív viszony. Ez a negat ívum 
mutatkozik meg abban is, hogy míg a társadalmilag megha-
tározott magatartási és életformabcli problémákat felvető 
regényekben az életkor részben színező, egyénítő tényező, 
részben pedig a társadalmi meghatározottságok változását 
fe lmuta tó motívum, addig az egyénen belül maradó, azon 
belül vizsgálódó írásokban központi kérdés. A magatartás 
kérdése itt mint az ifjúság (Vathy Zsuzsa), mint az öregség 
(Déry Tibor) kérdése vetődik fel. Sőt Vathy Zsuzsa addig 
m e g y az absztrakcióban, hogy nem is magatartásokat vizsgál, 
hanem a magatartás megváltozását, az önmagunkban (Ánizs 
és Ánidi), illetve másokban (Krisz) való csalódás folyamatát 
vallatja, anélkül, h o g y e változás végpontjait , a kiinduló és 
befejező magatartást alaposabb f igyelemre méltatná. A csendes 
érzelmek lágy párna-melegéből az élet viharzó tengerére való 
kivetettség érzése uralkodik az egyik kisregényben, a másik-
ban pedig az illúzióknak, a kamaszkori eszményképnek az 
összeomlása. A cselekvő életnek csak nagyon távoli és remény-
telen vágya érezhető e problémák mögöt t . A felnőtté válás 
belső, lelki folyamata ebben a világban nem talál külső fogód-
zót. Ezért is a szürrealisztikus-szimbolikus formálás, a csakis 
második jelentésükben élő víziók, a líraian áradó képsorok, 
amelyek egyébként szinte lehetetlenné teszik ez írások műfaji , 
m ű n e m i besorolását is. 
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Dérynék az öregedéssel foglalkozó regénye (Kedves 
bópeer.. . !) is sok vonatkozásban csak látszólag konkré-
tabb. Tér és idő meghatározottságából tulajdonképpen csak 
a téré (a budai környezet) látszik igazán, de csak hangulati, 
miliőteremtő funkcicj i van, az idő (napjaink) még az esemé-
nyek hátterében sem játszik szerepet. A cselekmény „hagyo-
mányosan" világos vonalvezetésű, de annyira banális, hogy ön-
magában semmit sem mond . A klasszikus hármasegység elemeit 
(tér, idő, cselekmény) tehát bátran elhanyagolhatjuk a regény 
megértésénél. Maradnak tehát a jellemek, a stílus és az epizódok. 

A jellemek, mind a főhős magatartásának tükrei, tárgyai 
vagy éppen ürügyei, sőt, maga a központi f igura is az öregedés 
játékszere. Küzdelme, amely jellemét és az öregedés folyamatát 
is oly sokszínűen kibontakoztatja, lényegében öncsalás. A 
körülötte rajzó figurák közül a tükrök, a más utat járó öregek 
epizodikus alakjai a legelevenebbek. Az öregedő író életében 
pusztán a tárgyak és ürügyek szerepére redukált fiatalok képe 
szükségképpen halványabb. Tarthatatlannak véljük azt a 
nézetet, amely szerint Catherine valamiféle katarzist indít meg 
az öregedő férfiban. Déry gondosan ügyel minden mondatá-
nak kétértelműségére, arra, hogy egyszerre láttassa a valósá-
got és azt tudomásul venni n e m akaró hőse hamis tudatát. A 
fiatalok (Catherine is) hangsúlyozottan átlagosak, szürkék, 
arcnélküliek. A „bópeer" vereségét, visszavonulását, a fiatal-
ságért folytatott küzdelem feladását takargatandó, fedezendő, 
festi fel magának a csendes, gyöngéd szerelmet, amellyel mint-
egy ostyába burkolja önmaga számára a keserű pirulát. 

A fiatalok élettelensége, szürkesége ugyanakkor (és a fen-
tiekből következően) azt is jelzi, hogy a „bópeer" nem maga-
tartást, hanem álarcot váltott. Ereje fogytán a megtisztulás, 
az önzetlen jó tevő álarcába öltözteti a korábbi agresszivitással 
nem funkcionáló önzését, individualizmusát. Az író ügyel arra, 
nehogy Tamás és Catherine bármi többet is jelentsen, mint az 
öregedő ember magatartásának tárgyait, s így a nekik nyújtot t 
segítség csakis a „bópeer" számára bír jelentőséggel. Olyan 
tett, amely a legkevésbé sem kapcsol a külvilághoz, sőt, eltá-

12 Irodalomtörténet 
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volítja az öncsalást minduntalan megzavaró, tolakodó emberi-
ség utolsó képviselőit is. 

A stílusra, mint már utaltunk rá, a kétértelműség jellemző, 
nemcsak olyan szélsőséges módon, ahogyan például a szexuális 
csődöt a sikerülni sehogy sem akaró mondat körüli bíbelődés 
képeivel keveri össze, hanem egyszerűen úgy is, hogy (mint 
arra Bárdos Pál figyelmeztet) a mondatok végét lehetetlen 
kitalálni. Ez a nyelvi játék, ez az állandó rejtőzködés ábrázolja 
az öncsalást, szolgálja annak leleplezését, de egyúttal a csaló 
megvédését is. Ez az önkörében forgó figura ugyanis rend-
kívüli éleslátással, bölcsességgel csalja meg önmagát és az olva-
sót is. Ez az éleslátás azonban öncélú, nárcisztikus, a mondatok 
lenyűgöző kígyózása, játékos bújócskája is része a főhős 
öncsaló küzdelmének, szellemi frisseséget és fiatalos hánya-
vetiséget játszik el ez a stílus, de úgy, hogy nagyonis világossá 
váljék belőle a beszélő hajlott kora. A mondatok tekervényeit 
mindvégig egyenletes, csöndes ritmus, lassú hullámzás hatja át, 
az éleslátás pedig többnyire körülményeskedésbe fullad. 

Az öregségnek ez a körülményessége, aprólékossága a szer-
kezetnek is egyik összetevője. A regény lényegében apróléko-
san előadott epizódokból áll, amelyeket a „bópeer" elmélke-
dései fűznek össze. Maga a történés ezeknek az epizódoknak 
a hátterében zajlik, egyes mozzanatai csak az epizódsorok jel-
legét határozzák meg. A számos epizód eleve lassító hatású, 
a közbeékelt elmélkedések, elemzések pedig még magukat 
az epizódokat is lelassítják. S e lassú, körülményes fontoskodás 
mögött nyer különleges tartalmi szerepet a cselekmény 
banalitása, jelentéktelensége: a regény egészére érvényesen 
érzékelteti azt, hogy a sok hűhó tulajdonképpen semmiért 
történik, hogy az egészből csak a főhős csinál nagy ügyet, 
csak az ő számára, az életből kivonuló, az életet egyre szűkebb 
körben, egyre apróbb dolgokban átélő ember számára fontos 
eseményekről van szó. 

A regénynek ez a felismerése és felismertetése, a befeléfor-
duló magatartás öncélúságának, öncsaló voltának csendes és 
talán a szerző szándéka ellenére történő leleplezése adja meg 
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azt a viszonylagos közösségi tartalmat, amelyet kritikánk 
abszolutizált, amelyet a magatartás változásának, a bizonyos-
ságért való küzdelemnek (Almási Miklós), az öregember eman-
cipációjának (Faragó Vilmos), a megváltó munkába vetett 
hitnek (Bárdos Pál) látott. N e m akarjuk vitatni ezeknek az 
észrevételeknek jogosultságát, mindössze arra szeretnénk 
felhívni a figyelmet, hogy ezek a mozzanatok mind a „bópecr" 
öncsalásának megnyilvánulásai, a társadalomtól elforduló élet 
értelmetlensége elleplezésének részei. Perdöntő ebből a szem-
pon tbó l a regényben ábrázolt folyamat két végpontja: az 
önzést, a befelé fordulást n e m az öregedés hozza magával, 
hanem az a főhős alapmagatartása, és ez növeli m e g szemében 
az egyéni pusztulás tényének jelentőségét, ez készteti személyes 
jelenléte fontosságának öncsaló felfokozására, s ez juttatja 
el a másik végponthoz, a kiszakadás beismeréséhez, elfogadá-
sához, a mértéktartás és az öncsalás szükségességének hirde-
téséhez : „ — D e egyensúly tartassék, kisasszony és úrfi, a világ 
szűkmarkúsága és mértéktelen vágyaink között is. E célt el-
érendő, ajánlatos többek között a hatalom tisztelete. Ne vizs-
gáljuk sem eredetét, sem céljait, legkevésbé természetét, mert 
attól az ember csak felidegesedik, felbosszankodik, feldühödik, 
legjobb esetben elszomorodik. Semmi esetre se bíráljuk, 
veszélyes lehet! Persze önmegunkat is csak módjával mérle-
geljük: így állhat helyre az a bamba egyensúly, amely az 
emberi társadalom fennmaradásához szükséges." — hangzik a 
„bópeer" útravaló szózata a fiatalokhoz. A G. A. úr X-ben, 
A kiközösítő kiábrándultsága tehát lényegében n e m változott 
meg, csak a keserűség enyhült: míg a hatvanas évek forduló-
ján az emberi lét totális abszurditásáról szólt Déry , addig ma 
már lehetségesnek tartja az életet, de csak a lecsavart lángú, 
a hangsúlyozottan csendes, hétköznapi, visszavonult életet. 
A lelassult, konszolidált fejlődés, amely a társadalom jobbítá-
sára törő í rókban a cselekvési tér felkutatását indítja meg, 
amelyet egyesek szűkösnek, gúzsbakötőnek éreznek, az Déry 
számára hátország, visszavonulási terep lesz, o lyan közeg, 
amelyben zárcjelbe lehet tenni a társadalmi problémákat. 

12* 
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3-
Absztrahálódás és szociológiai összetétel 

Az évi regénytermés azt is megmutat ja , hogy az absztra-
hálódás összetett jelenség, az ellentétek egységének dialekti-
kája itt is érvényesül. A minden általánosabb érvényű tarta-
lomról lemondó és a túlzottan is általános kérdéseket feszegető 
regények egyaránt megtapadnak külsőségeikben a konkré -
tumoknál , a ma aktuális kérdései pedig éppúgy jelentkezhet-
nek a mától elszakadó mitológiai, monda i vagy történelmi 
köntösben, esetleg e lvont modell fo rmában , mint konkré t mai 
történet vagy társadalmi tabló keretében. Ugyanakkor a mától 
tárgyukban elszakadó regények a választott témakörön belül 
lehetnek nagyonis konkrétak, tárgyukhoz tapadók, és lehetnek 
azon belül is elvontak, csakis átvitt é r te lmű jelentést hordozók. 
Individuális problémák egyként megjelenhetnek szimbó-
l u m o k o n keresztül és konkrét mai helyszínen játszódó cselek-
mény közvetítésével. 

A felvetődött fontosabb társadalmi kérdések vizsgálatánál 
láthattuk azt is, hogy a valóság faggatására, felfedezésére induló 
konkrét , mai (tehát a vizsgált kérdés felvetődésének közvetlen 
közegében mozgó) regények (Sz. Lukács Imre, Fenákel Judit , 
Szántó Erika, Zám T i b o r művei) m i n d bizonyos szűkösséget, 
bizonyos korlátokat mutatnak, míg a mától elrugaszkodva 
szemlélődő írók némelyike (Moldova, Mesterházi) teljesebb 
kérdésfelvetésekhez és — úgy véljük — helyesebb válaszok-
hoz is jutnak. Ugyanakkor a döntő történelmi tényezőktől 
való elvonatkoztatás jegyében született elméleti modellek 
téves alternatívát és szükségképpen téves választ szülnek. Ha 
tehát meg akarjuk ítélni a regény absztrahálódásának, „e lonto-
logizálódásának" tendenciáját, eléggé banális eredményre 
j u t u n k : a tartalomból, a mondanivalóból kiindulva ítélhet-
jük m e g a választott írói eljárást. Az absztrakció önmagában 
aligha utasítható el, csak a helytelen, a lényegestől elvonat-
koztató absztrakció. Ugyanakkor egyedül üdvözítő útnak 
sem látszik az elvonatkoztatás, a helyes, a fontosat kiemelő 
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absztrakcióhoz elengedhetetlen a konkrét valóság állandó 
kontrollji , mégpedig nemcsak az egyes írók, hanem egész 
regényirodalmunk vonatkozásában is. Egyelőre jónak tart-
hatjuk, hogy van a valóságot közvetlenebbül és közvetetteb-
ben faggató irodalmunk is, és úgy véljük, hogy a tudomány, a 
szociográfia, a riport nem pótolhatja a konkrét valóság eszté-
tikai központú, esztétikai orientációjú vallatását, mint ahogy 
a filozófia és egyes ágazatai sem pótolhatják az általános kér-
dések művészi jellegű, művészi formában történő felvetését. 

A szétválás azonban csak átmeneti lehet, a jelenleg párhu-
zamosan futó konkrét és absztrakt keresésnek valamivel a 
végtelen előtt találkoznia kellene. Ez a szétválás ugyanis arra 
is mutat, hogy regényirodalmunk nem magát a valóságot, 
hanem annak értelmiségi tükrét tükrözi. Mutatja ezt mindenek 
előtt a regényekből kitűnő szociológiai orientáció megoszlása. 
A vizsgálat alá vett mintegy harminc mű persze túl kicsi 
minta ahhoz, hogy szignifikáns számszerű adatokat kapjunk. 
Két jelenség mégis feltűnő: az egyik a munkástéma teljes 
hiánya (egyedül Katkó István húsz évvel ezelőtti története visz 
munkáskörnyezetbe), a másik pedig az értelmiségi téma túl-
súlya (a regényeknek több mint a fele foglalkozik kifeje-
zetten értelmiségi kérdésekkel). Az értelmiség persze bármilyen 
osztálytartalom kifejezője lehet. Az értelmiségi regényekben 
azonban a központi, legerősebben tartalomhordozó figurák 
többsége értelmiségi vagy éppen úri származású, kevesebb a 
parasztszármazású és alig van köztük a munkásságból jött 
figura. Értelmetlen és tartalmatlan lenne persze ez a származási 
kategorizálás, ha e regényalakok művön belüli szerepét, prob-
lémáját nem határozná meg a származás. De Fenákel Judit 
Lilijének úrilány volta éppúgy nem választható el a regény 
problematikájától, mint Sükösd Mihály Szapáryjának közép-
nemesi eredete, vagy Sz. Lukács Potornai Bandijának cseléd-
házi származása a maguk kérdésétől. 

Az értelmiség öntükrözésének, illetve a valóság értelmiségen 
keresztüli tükrözésének persze megvannak az okai, s a főok 
nyilván nem az írók kényelmes önkörükbe zárkózása. (Fejes 
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Endre а Cserepes Margit házasságában kétségbeesetten vall 
elkötelezettségéről és arról, hogy a Rozsdatemető óta nemigen 
tud újat mondani.) Úgy látjuk, a lassú, kiegyensúlyozott 
fejlődésben találjuk magyarázatát annak, hogy íróink társa-
da lmunk alapvető osztályaiban, mindenek előtt a munkásság-
ban n e m találják m e g az őket foglalkoztató kérdések felvetésé-
hez szükséges anyagot , a hétköznapokban nem lelik fel azokat 
a különös mozzanatokat, amelyek önmagukon túlmutató, 
általánosabb jelentést hordoznak. Mondhatnánk úgy is, hogy a 
mindennapi gondokba, a „tartozik és követel" szűk körébe 
zárkózó lét nem termel ki eléggé köl tői izzású problémákat, 
konfliktusokat. M é g nem mutatkozik elég világosan ebben az 
életkörben Héraklész vagy Kocsi Csergő Bálint „nagyob-
bakra is néző" magatartása. Ezért fordulnak a mitológia, a 
történelem, a mondák felé olyan, pályájuk lényege szerint, 
napjainkat vallató írók, mint Mesterházi, Moldova, Gerelyes, 
ezért lesz halványan megrajzolt Sz. Lukács hőse, Potornai 
Bandi és Fenákel Jud i t regényében az autonómiát, az értelmes, 
ember i életet képviselő Vince, ezért csúszik Zám T ibo r alak-
jainál játékos bohémségbe a belső szabadság, függetlenség 
érzése. De éppen ezért kell ezeket az egyelőre korlátozottabb 
eredményeket hozó, inkább a keresés irányát jelző műveket 
ö r ö m m e l üdvözölnünk, mert bízunk abban, h o g y a bennük 
sejtetett irányban f o g jelentkezni a megoldás, mind társadalmi, 
m i n d esztétikai, irodalmi téren. 

* 

É L Ö MAGYAR S Z E R Z Ő K 1973-BAN MEGJELENT REGÉNYEI 

A jegyzék az első kiadásban megjelent és 1973-ban könyvkeres-
kedelmi forgalomba került regényeket tartalmazza, az életrajzi, ön-
életrajzi, a dokumentum, a riport-, a szatirikus, a bűnügyi, kém-, 
és történelmi regények kivételével. 

BALÁZS A N N A : Egy orvos az autóbuszon — Novellák. 4- Test-
vérek (regény) Szépirodalmi; BERKESI A N D R Á S : Siratófal — Magvető; 
B I H A R I KLÁRA: Kétszer az úton + Ébredés (regények) Kozmosz; 
C S O N T O S G Á B O R : Pléhlovasok. Aki átment a szivárvány alatt (regény) 
Zrínyi Kiadó; D Á V I D T E R É Z : Időzített boldogság — Bratislava —Bp. 
Madách — Szépirod.; FEDOR Á G N E S : Karola és kora — Szépirod.; 
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FENÁKEL J U D I T : Lili utazásai — Szépirod. ; FODOR S Á N D O R : Megőriz-
lek — Bukarest, Kriterion; FÖLDES P É T E R : AZ ismeretlen falu — 
Kossuth Kiadó; G A L G Ó C Z I E R Z S É B E T : Pókháló — Szépirod.; GERELYES 
E N D R E : Isten veled, Lancelot! — Szépirod.; GERENCSÉR MIKLÓS: Fe-
ketetél — Szépirod. Kiadó; GERGELY Á G N E S : A tolmács — Szépirod.; 
G O D A G Á B O R : Bolondóra. Titanovics Gáspár ámulatba ejti a világot 
(regény) — Szépirod.; GULYÁS M I H Á L Y : Átváltozás — Kozmosz; 
GYENES ISTVÁN: Ne gondolj mindig a Ruhr-vidékre! — Magvető; 
GYURKOVICS T I B O R : Isten nem szerencsejátékos — Kozmosz; H O R V Á T H 
G I T A : Azértse — Magvető; K Á D Á R J Á N O S : Rondó — Kolozsvár, Dacia; 
KAHÁNA M Ó Z E S : Lemegy a nap — Kossuth Kiadó; K Á R Á S Z JÓZSEF: 
Pörben — Szépirod.; K A T K Ó ISTVÁN: Vadhajtás — Szépirod.; KERTÉSZ 
Á K O S : Névnap + Üvegkalitka (regények) Szépirod.; K I R Á L Y LÁSZLÓ: 
Kék farkasok — Bukarest, Kriterion; Kiss J E N Ő : AZ ember és a ten-
ger. Vallomás helyett krónika (regény) Bukarest, Eminescu Kiadó; 
KŐMŰVES I M R E : Egy marék hamu — Magvető; LÁSZLÓFFY A L A D Á R : 
Papírrepülő — Bukarest, Kriterion; LISSÁK G Y Ö R G Y : Ókori szerel-
mek. A pédaszoszi Hermotimosz emlékiratai (regény) — Gondolat; 
LUKÁCS IMRE, Sz . : Elvesztett szegénység — Kossuth Kiadó; MAGYAR 
IMRE: Judit — M a g v e t ő ; MAJOR OTTÓ: Szerelem és halál a Ka-
pucinus utcában — Szépirod.; M É H E S G Y Ö R G Y : Leleplezem a családo-
mat — Kolozsvár, Dacia; M E S T E R H Á Z I LAJOS: A Prometheusz-rejtély 
— Szépirod.; M O L D O V A G Y Ö R G Y : Titkos záradék. Szatirikus elbeszé-
lések. + Hitler Magyarországon (regény) — Magvető; MOLDOVA 
GYÖRGY: Negyven prédikátor — Magvető; M O L N Á R Z O L T Á N : Civil-
élet + Elhagyott asszony (regények) — Kozmosz; M Ó R I C Z V I R Á G : 
Fasor — Szépirod. ; M Ü L L E R P É T E R : Részeg józanok — Szépirod. ; 
N E M E S L Á S Z L Ó : Hosszú út — Kolozsvár, Dacia; N E M E S LÁSZLÓ: 
A jószándék kövei — Szépirod. ; PÁLFALVI N Á N D O R : Az igazak + A 
muszka (regények) — Kozmosz; S Á N D O R IVÁN: M. L. esetei — 
Szépirod. ; SÁSDI S Á N D O R : A rigó sírja — Szépirod. ; SIMONFFY ANDRÁS : 
Egy remek nap. Novellák -f Sátrak melege (regény) — Szépirod.; SŐNI 
P Á L : Andriska haldia — Kolozsvár, Dacia; SÜKÖSD M I H Á L Y : Vizsgá-
lati fogság — Szépirod.; SZABÓ M A G D A : A szemlélők — Magvető; 
SZÁNTÓ E R I K A : Talán holnap — Szépirod.; S Z E N C Z E I L Á S Z L Ó : Ko-
rom és korona — Bukarest, Kriterion; SZILVÁSI LAJOS: Ördög a falon 
— Szépirod.; SZOBOTKA T I B O R : ZÜZÜ vendégei — Magvető; 
T H U R Y Z S U Z S A : A bécsi országút — Szépirod.; T Ó T H M Á R I A : Szerep 
— Bukarest, Kriterion; Ú J H E L Y I J Á N O S : Svédország messze van — 
Szépirod.; V A R J A S M I K L Ó S : Nehéz a kő — Kossuth Kiadó; VATHY 
Z S U Z S A : Adjál nekem vasfogat! Drakula + Ánizs és Ánidi. Elbeszé-
lések. + Krisz (regény) — Magvető; V I D O R M I K L Ó S : Sebesültek — 
Szépirod.; Z Á M T I B O R : Interurbán — Szépirod. 
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