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A M A G Y A R R E G É N Y 1981-BEIN 

Elég esetleges tárgyat választ az ember, ha egy naptári 
év regénytermését óhajtja áttekinteni. Az irodalomtörténet 
nemigen igazodik a naptári fordulókhoz, és a vizsgálandó 
anyag összetételébe még a könyvnyomtatási anomáliák is bele-
szólnak. Számos mű tudniillik, amely 1980-as évszámmal 
jelent meg, valójában 1981-ben látott könyvesbolti napvilágot, 
és ugyanígy számos 198l-es évjáratúnak feltüntetett regény 
csupán a következő naptári évben. így van ez rendszeresen. 
Olykor a kultúrpolitika szeszélye módosítja a rendes évi sza-
porulatot: Hernádi Gyula: Kiáltás és kiáltása 1981-ben jelent 
meg, holott már húsz éve készen volt, Sükösd Mihály: A 
törvénytevő című regénye, úgy látszik, szintén késve jelent 
meg, a könyv végén közölt adat szerint ugyanis a kézirat 
1972-től 1976-ig készült. Éppen ez utóbbira nézve e kelet-
kezési dátum sokatmondó, Sükösd könyvét tudniillik szo-
rosabb szálak fűzik a hetvenes évek közepéhez, mint meg-
jelenésének időpontjához. 

Még csak „szövetmintának" sem tekinthető egy esz-
tendő kimetszett regényhozama, hiszen ha az netalán a ráko-
sodás tüneteit mutatná, ellentétben az emberi szövetmintával 
ebből korántsem kellene a műfaj halálraítéltségé re következ-
tetni. A regény, mint erről huszadik századi „válságainak" 
története tanúskodik, minduntalan megújulhat, a magyar pró-
za pedig olyannyira, hogy a legutóbbi időkig vezető szerepű 
lírát is sikerült háttérbe szorítania. Ugyanakkor egy-egy szeren-
csésebb, sikeresebb évjárata egyáltalán nem szavatolja a szín-
vonal tartósságát. A magyar regény elmúlt húsz évének törté-
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netét különösképp jellemzi az ingadozó, szeszélyes teljesít-
ménygörbe: kétségtelenül feljött a regény, vagy mondjuk 
inkább így: a próza, de közben folyton vissza is esett, és ezt az 
ingadozást a kritika állandó méricskélése, fanyalgása, aggodal-
maskodása kísérte. így aztán, ha most az 1981-esév fontosabb 
vagy jellemző regényeiről lesz is szó - nem az összesről tehát, 
hogy mintegy átlagot számítsunk ki belőlük —, akkor elkerül-
hetetlen, hogy viszonyításul ne hivatkozzunk időnként a 
korábbi évek vagy akár a legújabb, 1982-es év már ismert 
műveinek némelyikére. 

Önéletrajzi regények 

1981 reprezentatív tendenciája a történelmi és az emlékező-
visszatekintő tematika volt. Nem újdonság ez a jelenkori 
magyar regényben, de 1981-ben különösen szembeötlött. A 
szabályos történelmi regényen kívül, amilyen szintén akadt az 
évi termésben, közte mindjárt az év alighanem legjobb regénye, 
Spiró György: Az Ikszek című műve, amelyre még visszatérek, 
ez a tematika minduntalan műfaji kérdéseket vet fel: regé-
nyek-e egyáltalán a részben ilyen igénnyel fellépő emlékezések, 
melyek a regények, esetleg nem épp olyan mű az-e, amely nem 
vallja magát annak. Tulajdonképpen nem is a regény krité-
riumán van a hangsúly, hanem a szépirodalomén: műalkotás-e 
valamely memoár, önéletírás, én-regény, teremt-e esztétikumot 
vagy sem. Persze a szabályos epikai fikció sem mindig mű-
alkotás, annak is át kell lényegülnie, hogy ne csak giccs, lektűr 
vagy fércmű legyen. Ugyanakkor lehet jó egy memoár, olvas-
hatjuk érdeklődéssel akkor is, ha „csak" memoár, ha tehát 
nem nyújt mást, csak a benne foglalt, egyedi érvényű élet-
anyagot. Ezek a művek — amelyek a szóban forgó tematika 
irodalmon kívüli nyúlványai — nem tartoznak vizsgálódásunk 
körébe. 

5* 
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A műalkotássá átlényegített visszaemlékezés mértékadó pél-
dája az utóbbi évekből Illyés: Beatrice apródjai című könyve 
volt. Művészetének egyik titka agyafúrt, eredeti szerkezete, 
amelynek semmi köze az önéletírás szokványos lineáris sémájá-
hoz. A Beatrice apródjainzk cselekményideje voltaképpen 
egyetlen esztendő mindössze. Emlékiratnak ez igencsak rövid 
időszakasz, regényidőnek viszont untig elég. Persze ki-kitekint 
közben az író előre is, hátra is, a kiszemelt időszakot pedig nem 
kronológiai rendben idézi fel, még csak nem is valamilyen 
tematikus rendben, hanem látszólag szertelenül és rendszer-
telenül ide-oda csapongva. Nyilvánvaló, hogy tüzetes vizsgálat-
tal fel lehetne tárni e csapongás rejtett összefüggéseit. De nem 
is ez a lényeg, hanem az, hogy a különféle idejű, különféle 
síkokhoz tartozó történések, a regényes jeleneteket esszéisz-
tikus fejtegetésekkel váltogató külön nemű epikai szövegrészek 
egységbe olvadnak annak az eleven érzésnek köszönhetően, 
hogy mindvégig egy és ugyanaz a személy szól hozzánk. És itt 
egyforma hangsúlyt kell helyezni ez utóbbi tagmondat mind-
egyik részére: Illyés Gyula a maga félreismerhetetlen és le-
nyűgöző módján szól, beszél mihozzánk, mindenkori olvasójá-
hoz. Az a benyomásunk támadhat a könyv olvastán, hogy 
Illyés mindvégig ott ül velünk szemközt, és mesél, végeérhetet-
lenül meséli, mi minden esett meg vele és körülötte annak 
idején. Nem mesebeli öregapóként, nem is homályló tekintetű 
múltba révedőként, hanem partnerünkként, a kíváncsi olvasó 
vendéglátójaként. Mintha mindig abba kapna bele, ami éppen 
fontos neki. És ha valamit az előző alkalommal nem mondott 
el mindenestül, legközelebb újra előveszi, és ott folytatja, ahol 
abbahagyta. Bizonyos értelemben áll az idő Illyés könyvében, 
ahogy az emlékezetben is áll a múlt időtlenül. A legprivátabb 
rokoni szövevények, családi mesterkedések megejtő termé-
szetességgel simulnak így a tízes-húszas évek fordulójának esz-
meáramlataihoz és a magyar történelem színváltozásaihoz. 
Illyés módszere én és külvilág bonyolult viszonyának árnya-
latos ábrázolását teszi lehetővé, s mellesleg az irodalom alap-
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vető kommunikatív funkcióját is újra felfedezteti az olvasóval. 
E módszer nem recept, de az anyagformálás általa megnyil-
vánuló eredetisége nélkül nincs szépirodalomszámba menő ön-
életrajzi regény. 

Illyés mértékadó példája mellé állított újabbat Vas István: 
Mért vijjog a saskeselyű? című önéletrajzi esszéregényével. Vas 
István a goethei önéletrajzi fejlődésregény nagyszerű modern és 
magyar változatát alkotta meg. A Költészet és valóság és a 
Wilhelm Meister mintája éled itt újjá. „A líra regénye" alcím-
mel illetett előző két kötet egy költő születésének oknyomozó 
elemzését végezte el. Ez a költő az emlékező és oknyomozó 
idős író ifjúkori énje volt, akire Vas önironikus felhangú tárgyi-
lagossággal már szinte mint idegenre, egy meg nem írt fejlődés-
regény hősére tekint vissza, s akinek fejlődésében, költővé 
érésében tudományos és kriminalisztikai precizitással tudja 
ízeire szedni a hatások, adottságok, véletlenek, a vonzások és 
választások bonyolult szövevényét. 

A Mért vijjog a saskeselyű ben „a nyomozásból beszámolóvá 
óvatosodik az elbeszélés", mert a harmincas évekkel, kivált-
képp az 1932/33-as évek Magyarországra is kiható nemzetközi 
fejleményeivel, és nem utolsósorban Vas Istvánnak magának 
költővé avatásával olyan területre érkezik az elbeszélő, ahol 
költő-hőse a magánéletből kilép a közéletbe, éspedig annak 
mindjárt viharos felkavarodásába, egy korszakváltás színterére. 
A Mért vijjog a saskeselyű? folytatólagos folyóiratbeli közlése 
során, fejezetekre hullása és a fejezetek hónapos időbeli távol-
sága miatt, elsősorban mint a harmincas évek irodalmi életének 
izgalmas leírása hatott. Annál inkább, mert a hiányzó vagy 
hiányos szaktudományos feldolgozások helyett is olvastuk. 
Egyvégtében kellett elolvasni ahhoz, hogy kitetsszék e nagy 
művelődéstörténeti tabló mélységes személyessége és epikai 
funkciója. Nem vont vissza ez semmit informatív érvényéből, 
de a történeti anyag része lett egy művészi kompozíciónak, 
amelyet koncentrikus tematikus körök gyűrűzr lüktető moz-
gása működtet. Az irodalmi élet alakjairól és viszontags jairól, 
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saját szellemi és költői pályája állomásairól szólván Vas István 
csakis arról ír, amivel kapcsolatba került, ami befolyással volt 
személyes életére, ami ily módon mintegy beléje épült, és csak 
azt írja meg, ahogyan ezek az emberek, művek, események 
őreá hatottak. 

A Mért vijjog a saskeselyű ben felhalmozódó művelődési 
anyag így epikai funkcióhoz jut, éspedig nem különbözőhöz 
attól, amilyen a magánélet hétköznapi történéseié és lelki 
vívódásaié. Nincs törés, nincs ellentmondás az esszéisztikus és a 
narratív fejezetek között. Midőn arról olvasunk, hogy Vas 
István szinte féltő fiúi aggodalommal próbálta megmagyarázni 
magának Babits tévedéseit, hogy a megejtően rátarti és önfejű 
különcnek szóló elnéző, már-már gyöngéd megértéssel gondolt 
arra a Kassákra, aki tulajdonképpen ellenfele volt, hogy nagy 
költőnek tartotta József Attilát, bár az valamilyen nevetséges 
semmiség miatt nem kedvelte őt, hogy tár Németh László a 
fajelmélettel érintkező nézeteket fejtett ki a magyar irodalom 
múltjáról egyik tanulmányában, azért magában nem tagadhatta 
meg tőle az elismerést lefegyverző elmevillanásaiért - ilyenkor 
a korszak szellemi élete egy első személyű elbeszélő hős 
pszichológiai oldalról is motivált személyes ügyévé válik. Még 
nyilvánvalóbban ilyen a szerepe az író zsidó származásából 
következő bonyodalmaknak. Baloldali, polgári, zsidó magyar 
írónak lenni a harmincas évek Magyarországán az identitás-
tudat olyan különleges esetét eredményezte, olyan képtelen, 
nemegyszer groteszk helyzetekkel járt együtt, hogy az a külö-
nösség esztétikai kategóriájának értelmében e korszak lénye-
gébe vágó megírnivalónak kínálkozott. 

Mindazonáltal elkülöníthetők a regényben mintegy csobba-
nások nyomán újra meg újra gyűrűzni kezdő, vagy zenei hason-
lattal élve: témavariációs tematikus körök. A szorosabban vett 
magánéleti szférában ilyen az író első feleségének baljós törté-
nete, amely mindenestül a tőrőlmetszett szépirodalom varázsá-
val hat. Etit, a biológiának ezt a remekművét, az emancipált 
nőnek ezt az eszményi megtestesülését, aki mintegy személyé-



A magyar regény 1981-ben 331 

ben szavatolja a baloldali és humanista törekvések hitelét, 
titokzatos halálos betegség emészti. Az ő lappangó haláltusája, 
amelyben a „Rém"-mel a táncot és a szerelmet szegezi szembe 
utolsó leheletéig, mindenfajta mesterkélt szimbolika nélkül a 
könyv lélekbemarkolóan érzékletes lényegévé, a halálos fenye-
getettség költői képévé sűrűsödik. A Mért vijjog a saskeselyű? 
mindenekelőtt Eti sorsával válik a József Attila-i látomás: Ös 
patkány terjeszt kórt miköztünk. . . monumentális regényes 
feldolgozásává. Ugyanaki or ironikusan és keserűen mintáját, 
az önéletrajzi fejlődésregényt is túlhaladja annyiban, hogy a 
regény végére a hős bár készen van, megteremtette önmagát, 
végképp elfogy körülötte a levegő, költői énje önnön kifejtésé-
nek minden eszközétől, médiumától, céljától megfosztatik, 
nincs mihez kezdenie vele. 

önéletrajzi ciklusának új kötetével jelentkezett 1981-ben 
Kolozsvári Grandpierre Emil is. Az Árnyak az alagútban, akár-
csak a ciklus előző kötetei, az önéletrajzi regényírásnak Illyésé-
től és Vasétól egyaránt eltérő módszerét képviseli. Grandpierre 
a megtörtént valóságot fikcióval dúsítja fel, regényesíti. Már a 
Béklyók és barátok eszembe jutatta Max Frisch annak idején 
megjelent Montauk című regényét, amely Grandpierre önélet-
çajzi regényeihez hasonlóan leplezetlenül az írót magát tette 
meg főszereplőnek, de nem mint emlékezés vagy napló íróját, 
hanem mint egy olyan, szépirodalmi apparátussal megformált 
történet hősét, amelyben ő maga világhíres íróként és házas 
férfiként valóságosan megtörtént szerelmi kalandba bocsát-
kozik egy ifjú hölgytisztelőjével. Ez a regény nemcsak azért 
juthat eszünkbe Kolozsvári Grandpierre olvasása közben, mert 
nála is nagy szerepet játszanak kendőzetlenül, sőt, némi het-
venkedéssel előadott saját szerelmi kalandjai, és nemcsak azért, 
mert az író mindkét esetben fikciónak álcázott történés fő-
hőse, hanem bizonyos ellentét okán is. Max Frisch művének 
létrejöttében, és erre többi műve is bizonyság, igencsak közre-
játszhattak írói gátlások, a téma- és formakeresés, a hitelesség-
igény gondjai. Max Frisch mintegy az őszinteség és a megír-
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hatóság végső mentsvárát ismerte fel saját intimszférájában, 
noha egyszersmind — tudatosan vagy öntudatlanul — a sze-
mélyes élményt szerepjátszó íróként és szerelmesként mindjárt 
mint irodalmi témát, vagyis a száműzött alakoskodás vissza-
csempészésével élte át. Kolozsvári Grandpierre-t, mint erről A 
szerencse mostohafiához írt bevezetőjében maga is vallott, 
szintén foglalkoztatják az elbeszélés hitelességének dilemmái, 
de ezek nem gátlásokat ültetnek el benne, hanem inkább 
feloldják gátlásait. 

Már a Béklyók és barátokat is jellemezte a kötetlen csapon-
gás, de ott még érvényesült némi epikai fegyelem, a történések 
nagyjából időrendben és valamiféle epikai fikció medrében 
követték egymást, voltak csomópontjaik, kitérőik, csattanóik. 
Az Árnyak az alagútban szinte mindennemű epikai szerkezet-
nek híjával van. Az író gátlástalanul hányja kazalba emlékeit. 
Eljárásában van valami provokatív hányavetiség és magabiztos-
ság. Fecseg, anekdotázik, pletykál, apró-cseprő magánügyeket 
tereget ki. Már-már a tőle egyébként mérhetetlenül távoli 
Tandorit juttatja az eszünkbe, aki szintén kifogyhatatlanul 
fecseg ügyes-bajos napi dolgairól, képzelete és magán-mikro-
kozmosza tüntetően gyermekded teremtményeiről — ám ő 
mindezt mintha idézőjelben, valami helyett mondaná, 
ahelyett, ami nincs, mert elveszett; Kolozsvári Grandpierre-nek 
ellenben mintha semmi kétsége nem volna aziránt, hogy ma-
gán-emlékezete amúgy nyersen és mindenestül irodalomként 
tálalható. 

A regényesítés módszeréhez pedig nem annyira esztétikai, 
mint gyakorlati okokból folyamodik: olyankor, amikor kínos 
vagy megengedhetetlen volna a személyek és a történtek 
pontos nevén nevezése. Az a felemás helyzet alakul ki így a 
könyvben, hogy akire nézve sértő vagy leleplező volna a nyílt 
megnevezés, az álnév vagy típus mögé rejtetik, akinek viszont 
nincs oka a szégyenkezésre, az nevén neveztetik. Azok a jele-
netek és epizódok, amelyekben a szerző a maga hús-vér valójá-
ban az ötvenes évek szellemi-irodalmi életének regényesített 
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típusaival, ténylegesen fantomokkal, alagúti árnyakkal érint-
kezik, nem igazán érdekesek. Az ötvenes évek kulturális élete, 
bármily abszurditásokkal volt is tele, bármily jól reprezentálja 
a korszak teljes abszurditását, inkább csak dokumentum-
értékű belügy, amelyből ha valami, hát éppen a dokumentáris 
igazság érdekli az olvasót. Érdekes és megszívlelendő attitűd-
nek, az ötvenes évek dokumentálásában figyelemre méltó szín-
foltnak látszik ugyan, hogy az író a túlélés fortélyaira emlék-
szik mindenekelőtt, az egészséges önzés és a cinizmusba hajló 
humor tükrében láttatja a történteket, végeredményben mégis 
hiányolható a könyvből annak szorongató sugalmazása, hogy 
azért nem mindenki úszta meg ezt a közjátékot. 

Kolozsvári Grandpierre-nek ez a könyve tehát kordoku-
mentumnak nem eléggé tényszerű, irodalomnak nem eléggé 
„szép". Két további önéletrajzi regény sem szerveződik igazi 
műalkotássá, noha érezhetően szépirodalmi igénnyel készült 
mindkettő. Bárdos Pál A második évtized című könyve, amely 
szintén az ötvenes évekről szól, csak néhány epizódjával kép-
viseli egy lehetséges regénykompozíció kezdeményeit, egyéb-
ként az emlékanyag szervezetlensége jellemzi. Hiába a még oly 
személyes tanúságtétel, hiába az anyag hitele és gazdagsága, ha 
mindez nem szerveződik esztétikai egységbe. Némileg más a 
helyzet Bárczy János Zuhanóugrás című nagysikerű könyvé-
vel. Ebben sok minden egy lehetséges regény megvalósulására 
vall. Legfőbb hatáseszköze, hogy Bárczy bámulatos emléke-
zettel idéz meg minden apró, mellékesnek látszó, összhatásuk-
ban mégis regényszerű világot teremtő részletmozzanatot. Le-
het, hogy a rengeteg jellem-, helyszín- és hangulatfestő elem, 
egyes helyzetek, események novellisztikus kikerekítése részben 
a képzelet műve, ez azonban annál inkább íróivá avatja a 
teljesítményt, ugyanis a hiteles, megélt anyag észrevétlenül 
olvad egybe e feltételezetten fiktívvel, annak hitele átsugárzik 
erre, ennek regértyesítő érvénye amarra. De az is lehetséges, 
hogy a vakságában évtizedek óta befelé élő Bárczyban csak-
ugyan felszínre bukkant sorra minden apró részlet a még látón 
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megélt múltból, és szinte naplószerű pontossággal tudta fel-
idézni élete kritikus éveit. Azonkívül katonai beosztásából, 
munkaköréből eredően a történtekről, a benyomásairól rend-
szeresen be kellett számolnia annak idején írásban a felettesei-
nek, tehát, mint maga mondja, most csak újból tollba mondta 
azt, amit egyszer már magában vagy önmaga és mások számára 
leírt vagy elmondott. 

Ezáltal van valami alvajáró biztonság, katonás pontosság és 
bűvös érzékletesség a Zuhanóugrás elbeszélésmódjában, és 
mindez a inodellérvényű életpályát szubjektivitás és objekti-
vitás mezsgyéjén haladó, a zuhanóugrás képében és az egész 
ejtőernyős világban jelrendszerre találó, céltudatos, egyenes 
vonalú történetté szervezhetné. Bárczy azonban nem érte be 
ennyivel, ő nyelvében is írónak akart bizonyulni, és ez lett a 
veszte. Úgy fogalmaz választékosan és érzékletesen, ahogy a 
nagykönyvek, a stiláris mintakönyvek előírják, halmozza a 
jelzőket, a rokon értelmű szavakat, a szóképeket, néhol bán-
tóan dagályosakat, valóságos tűzijátékokat rendez belőlük. A 
Zuhanóugrás így csak olyankor lebilincselő irodalom, amikar 
szerzője belefeledkezik az elbeszélésbe, és a rendelkezésére álló 
tény- és adathalrnaz nem engedi szóhoz jutni az „irodalmi 
stílust". Okoskodó ez a stílus, és okoskodás szüleményei a 
történetírói és társadalomtörténészi kitérők, elmélkedések is, 
amelyek egyébként Bárdos Pál könyvét szintén jellemzik, és 
ellentétben azzal a személyességgel és dramaturgiai szereppel, 
amellyel Vas István könyvébe épülnek be az esszéisztikus rész-
letek, ezek itt szervetlen függelékek, sőt, még hamisak is, mert 
a szövegbe ágyazottságukkal azt a látszatot keltik, mintha a 
szerző mindezt már annak idején olyan tisztán, világosan látta 
volna, mint saját bevallása szerint is csak utóbb, hosszas és 
kínzó tépelődések nyomán, sőt, mi több, maga a regény éppen 
arról kíván számot adni, hogy mind Bárdos, mind Bárczy 
miképpen eszmélt rá apránként történelmileg meghatározott 
vakságára. 
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Történelmi regények 

Különleges változat a memoárszerű történelmi tematikában 
Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos című regénye, Kossuth fiktív 
emlékirata. Kossuth életpályája akár romantikus történelmi 
regényhez is szolgáltathatott volna fordulatos cselekményt, 
Cseres azonban nem ilyet írt, hanem olyan képzeletbeli öreg-
kori visszatekintést, amelyben a hányattatások, fordulatok, 
kalandok „regényes" külsőségei iránt az emlékező már csekély 
figyelmet és fogékonyságot szokott tanúsítani. Kossuth maga, 
eléggé nem fájlalhatóan, a valóságban nem írta meg ezt az 
öregkori számvetését. Annál is fájdalmasabb ez, mert a szabad-
ságharc többi vezéralakja közül számosan megírták emlékeiket, 
emigránsok és itthon maradtak egyaránt, és az ő Kossuth-képük 
mellé hézagpótló kiegészítés volna egy Kossuth-önarckép. 
Kossuth továbbá nagyszerű stiliszta volt, aki szónoklatok, hír-
lapi cikkek, levelek, kiáltványok, memorandumok formájában 
egész pályafutása során élt önmaga és a vele azonos nemzeti 
ügy szóbeli kifejezésének lehetőségeivel. Cseres Kossuth 
torinói számkivetettségében tipikus memoárírói helyzetet és 
motivációt fedezett fel — teljes joggal — és nem tudott ellenállni 
a kísértésnek, hogy Kossuth stiláris fegyverzetének felhasználá-
sával valóra ne váltsa helyette, amit hőse elmulasztott. 

Cseres lehiggadt, rezignált emlékiratot írt Kossuti; nevében. 
Talán túlságosan is higgadtra, körültekintőre, távolságtartóra 
sikeredett a könyve, helyenként majdhogynem személytelenre, 
és ezáltal a memoárjelleg sava-borsa vész el. Kossuth egész 
pályáját áttekinti, és az átlagolvasó számára elfogadható 
regényterjedelem figyelembevétele mellett ez azzal a következ-
ménnyel jár, hogy nem jut kellő tér sorsdöntő epizódok ala-
pos, ihletett, bensőséges felidézésére. Tovább nehezíti Cseres 
dolgát, hogy Kossuth életéről és munkálkodásáról szólván lép-
ten-nyomon ki kell térnie a magyarországi reformkorszak, 
majd a forradalom és szabadságharc történetének szinte min-
den lényeges mozzanatára, mert azok nélkül Kossuth elkép-
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zelései és tettei összefüggéstelenül a levegőben lógnának. 
Kossuth élettörténete évtizedeken át ügyszólván Magyarország 
történetével azonos, és aki Kossuth-életregényt ír, még ha első 
személyűt is, óhatatlanul magyar történelemkönyvet ír egy-
szersmind. Cseressel irodalmi fikciót, ha még oly dokumen-
táltat, íratott volna a benne lakozó szépíró, de nem tudta 
megtagadni magában történész-énjét sem, sőt, az egyre inkább 
felülkerekedett benne. E kétlakiság következtében regénye hol 
a vállalt írói penzum több-kevesebb sikerrel történő teljesítése, 
hol pedig és egyre inkább:a történelem felmondása,helyenként 
anakronisztikus távlatból. 

Cseres Kossuth nyelvén írta meg regényét. Ez a nyelv ki-
elégítően rekonstruálható Kossuth írásaiból, és Cseres hitelesen 
mímeli olyankor is, amikor az lebeszélésben magára marad. 
Ugyanis gyakran kézen fogva vezetteti magát Kossuthtal: szó 
szerint idéz az érintett tárggyal foglalkozó írásaiból, anélkül, 
hogy idézőjelbe tenné - de miért is tenné, mikor azt idézi, aki 
a szóban forgó passzust maga írta. Néhol kitapinthatók a 
varrások a hiteles Kossuth-szövegek és a rekonstruáltak meg 
mímeltek között, ami önmagában még nem volna baj, de végül 
is ezek a varrások bizonyos feszengést ébresztenek az olvasó-
ban: Kossuth dokumentációval van-e dolga vagy regénnyel? 

Cseres Tibor nézetem szerint irodalmi szempontból téve-
dett, amikor túlságosan közel maradt a szóbelileg dokumentált 
Kossuthoz: megkötötte a kezét azokra az esetekre, amikor 
egymagában kellett boldogulnia. A rekonstrukció bizonyos 
alakoskodás képzetét kelti. Hiányzik belőle az a gesztus, amely 
a műemlékek helyreállításánál ma már kötelező: szemmel lát-
hatóan elkülöníteni az eredeti és a rekonstruált részeket. 
Hasonló problémával találták szembe magukat Széchenyi Nap-
lójának fordítói. Tudvalevő, hogy Széchenyi németül írta nap-
lóit egész életében, azokban az évtizedekben is, mikor nagy-
szabású közírói tevékenységet fejtett ki választékos és egyéni 
magyar nyelven. A naplókban magukban is szép számmal talál-
hatók magyar szövegrészek. Le lehetett volna fordítani a Nap-
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lót Széchenyi korabeli magyar nyelvére is, ám a fordítók nem 
ezt tették. Legfeljebb módjával engedtek beszüremkedni a 
kreált szövegbe eredeti jellegzetességeket. Kossuth szövegei 
ráadásul retorikai alakzataikkal, romantikus szókép-
halmozásukkal különösen szokatlanok, zsúfoltak a mai magyar 
olvasó számára, és a hűséges ragaszkodás e kifejezésmódhoz 
görcsössé válik, a mesterkéltség és a befogadhatatlan tömény-
ség érzetét kelti. 

Persze magyar író legyen a talpán, akinek van bátorsága 
elszakadni egy fiktív Kossuth-öncletrajzban a dokumentált és 
nemzeti ereklyeként tisztelt Kossuth-stílustól, az ékesszólás 
magyar remekétől. Ehhez legfeljebb külföldi író vehetné a 
bátorságot nem magyar nyelven. Ezt tette fordított értelemben 
Spiró György: Az Ikszek című nagyszabású regényében: 
magyar író létére lengyel történelmi témát dolgozott fel, és-
pedig nemzeti becsű, klasszikus művelődéstörténeti hagyo-
mányt, amelyhez lengyel író csakis másképp nyúlhatott volna. 
„A két nép történelme (ti. a lengyelé és a magyaré) hasonló 
ugyan, de nem annyira, hogy a kívülállót megbénítanák a 
tabuk és előítéletek", állapította meg Spiró. A magyar és a 
lengyel nép történelmének hasonlósága alapján okkal tehető 
fel, hogy ha egy magyar író lengyel témát ír meg, inkább 
hazabeszél, mint odaátra (egyébként hogy is beszélhetne író 
máshová, mint haza? ), ugyanakkor nem kötik a hazai témában 
gyakori nemzeti illemszabályok, szabadon csaponghat az 
idegen, semleges anyagban. Spirónak ebben az impozáns, nagy-
szerű regényben többek közt azáltal sikerült hathatósan, néha 
szinte pimaszul hazabeszélnie, hogy esztétikai és tartalmi szem-
pontjai szerint szabadon alakíthatta a hazai olvasók számára 
ismeretlen tárgyát. Nemcsak a tények nem korlátozták, hanem 
a tények szentesített lengyel megítélése sem. 

Az Ikszek módszertani eredetisége egyebek közt ebben rej-
lik: olyan anyagot dolgoz fel, amely enged a történelmi doku-
mentumok és az írói fikció egybeolvasztásának. Dokumen-
tumok ugyanis voltak itt is, sőt, állítása szerint az író nem 
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talált ki semmit, csupán másképp csoportosította helyenként 
az adalékait, mint ahogy azokat a tudós lengyel forrásmunkák 
közlik. További leleménye Spirónak, hogy úgy avat be Bogus-
lawski és az Ikszek történetébe, mintha az semmiféle magya-
rázó kiegészítésre nem szorulna, mintha jelenkori történetet 
beszélne el, és a benne uralkodó állapotokat közismertnek 
tekintené. Eltérően a történelmi regények hagyományos eljárá-
saitól explicit formában egy szót sem veszteget a viszonyok 
magyarázatára, a szereplők kilétének, kapcsolatainak feltárásá-
ra, vagy ha röviden mégis, mindig szigorúan belül maradva a 
regényben ábrázolt történés korabeli horizontján. Mint kor-
társsal bánik az olvasóval, akinek az övéivel egybevágó érte-
süléseire nyugodtan rábízhatja magát. Nem világos, hogy mint 
saját jelenkori magyar kortársával-e, feltételezve róla, hogy hoz-
zá hasonlóan tud mindent a múlt század elejének roppant szöve-
vényes lengyelországi, sőt, kelet-európai viszonyairól, vagy mint 
a regénybeli történés kortársával, aki informáltsága fokától füg-
gően első kézből tud többet vagy kevesebbet az aktuális po-
litikai és kulturális kérdésekről - de éppen ez Spiró célja, a 
kétféle kortárs-tudat közti különbség egybemosása, nyilván-
valóan a viszonyok bizonyos hasonlósága alapján. Nagy me-
részség ez Spiró részéről, a regényhorizontnak ez a beszűkítése, 
a szereplők napi átlag-tudatához való igazítása, de következe-
tesség is egyúttal, a modern társadalmi és lélektani regény 
módszerének átplántálása a történelmi regénybe, és Spiró 
csatát nyer vele. 

Számos kérdés, rejtély így megválaszolatlan marad a regény-
ben, homályos pontok megvilágítatlanok, folytonossági 
hiányok betöltetlenek, ahogy a kortársak előtt sincs lezárva a 
jelen, számos megnyilvánulása rejtve vagy megfejtetlenül ma-
rad. Az anyag érezhető alapos dokumentáltsága is a 
jelenidejűségnek ezt az érzetét erősíti Az Ikszekben. Továbbá, 
és talán ez a legfontosabb eredménye a vállalt elbeszélői szitu-
áció következetes érvényesítésének: ezt a minden ízében egy 
adott történelmi pillanathoz tapadó lengyel történetet mai 
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magyar nyelven, éspedig a mai magyar értelmiség kissé hánya-
veti köznyelvén beszéli el Spiró, és ezáltal paradox módon a 
történelmi anyag jelenidejűségének ugyanolyan szolgálatot 
tesz, mint a kortársi horizonttal. 

De csak formai bravúr volna mindez, vagy még az sem, 
hanem zűrzavar, ha a feldolgozott anyagban magában nem 
kínálkoztak volna párhuzamok a jelennel. Spiró regényének 
nagy ereje elsősorban abban rejlik, hogy engedékenyen for-
málódó anyagából olyan társadalomkép és olyan értelmiségi 
közérzet bontakozik ki, amelynek aktualitása elevenünkbe vág. 
Az Ikszek hatalom és egyén sajátos, történetileg meghatározott 
viszonyáról szól. Boguslawski és az Ikszek szembenállása kez-
detben olyannak tűnik, amilyen egyén és hatalom szokványos 
konfliktusa. Maga Boguslawski is az Ikszeket véli fő ellenfelei-
nek. Velük hadakozik, velük alkudozik. Az Ikszek finom társa-
sága azonban se nem diktatórikus terrorszervezet, amely egy 
pontosan körülhatárolható csoport, a hatalom ismert, azo-
nosítható birtokosainak érdekeit képviselné, se nem megfog-
hatatlan, hozzáférhetetlen kafkái „kastély" vagy bíróság, 
amelynek hivatalnokai egy irracionális törvény gépies végre-
hajtóinak tűnhetnének. Az Ikszek és a környezetükben fellel-
hető egyéb klikkek alkalmi érdekek egyezésén alapuló szövet-
ségek, amelyek harcban állnak egymással, percről percre vál-
toznak, és semmi egyebet nem képviselnek, mint a pillanat-
nyilag éppen hozzájuk tartozó egyének érdekeit. Azáltal, hogy 
elfogadja Boguslawski ezt a helyzetet, megpróbál együttélni 
vele, alkalmazkodni hozzá, megpróbálja összegyeztetni vele 
törekvéseit és eszményeit, maga is áldozatává és egyszersmind 
művelőjévé válik ennek a romlott közéletnek, amelyben vég-
eredményben más sem akar egyebet, mint Boguslawski, csak 
legfeljebb kisebb tehetséggel, kevesebb szakértelemmel és ere-
detiséggel, és amelynek végső magyarázata az, hogy az adott 
történelmi helyzeten túlmutató alternatíva nem található a 
regény által ábrázolt világban. Végeredményben Boguslawski 
sem tud egyebet szembeszegezni az erkölcsi bomlás, a szün-
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telen gyanakvás, a besúgás, a talpnyalás, az-egyik-napról-a-
másikra-élés általános gyakorlatával, mint a klasszicista eredetű 
művész-öntudatát és mesterségbeli tudását, hogy azután e tör-
ténelmi relikviák hatástalanságának bebizonyultával ő maga is 
bomlásnak induljon, maga is beteljesítője legyen annak, ami 
tönkreteszi. 

Spiro bámulatosan gazdag és eleven anyagon demonstrálja 
keserű mondanivalóját. E gazdagság és sokrétűség feltétele 
volt, hogy szándéka valóra váljék: csak az egyéni ambíciók és 
érdekek, reakciók és mesterkedések szinte áttekinthetetlen 
szövevénye kelthette fel annak a világnak hiteles illúzióját, 
amelyben minden tevékenységet a puszta létfenntartás vagy a 
rövid távú boldogulás szempontjai diktálnak, és a sok egymást 
keresztező akarat mindenkinek mindenkitől való függését, 
mindenki kölcsönös kiszolgáltatottságát eredményezi. 

Az Ikszek a Mért vijjog a saskeselyű? mellett az év másik 
legjobb, legérdekesebb regénye. A Mért vijjog a saskeselyű? 
arról szól, hogy „mit akar ez az egy ember" egy bizonyos 
történelmi korszakban, hogyan lesz belőle az a bizonyos „egy 
ember". Az Ikszek, mondjuk ki nyugodtan, a jelenkori 
Magyarországról szól. Ha díjaznák nálunk is az év legjobb 
regényét (miért is nem díjazzák? ), és engem is megkérdez-
nének, melyik regényre adom a szavazatomat, Az Ikszekre 
szavaznék. Lényegbe vágóan és általános érvényűén ábrázol az 
elidegenítő távlat kedvéért választott múltbeli helyzetben je-
lenkori viszonyokat. 

Az elbeszélés hitelesítésének eszközéül az Aradi napló ban 
Gerencsér Miklós Csereshez hasonlóan a fiktív személyességhez 
folyamodott. Naplót íratott Ignaz Böhmmel, Arad osztrák 
katonaorvosával, aki valóságos, élő személy volt. Mind e szem-
szög, a katonaorvosként mindenhová bejáratos derék osztrák 
szemszöge, mind a naplóforma intimitása szerencsés fogás: 
olyan perspektívában láttatja a nagy-történelmet, amely rokon 
az olvasóéval, ugyanakkor kellő áttekintést is nyújt. 



A magyar regény 1981-ben 341 

Nem hiányzik a szubjektív mozzanat Simonffy András: 
Kompország katonái című kollázs-regényéből sem, csakhogy az 
itt nem fiktív, nem formális, hanem tartalmi elem. Simonffy az 
apjáról írt történelmi regényt, már amennyire regény egy-
általán a műve. Apjának akart igazságot szolgáltatni, letépni 
szívéről „sorsának sárga csillagát", és ennek módja a kézen-
közön eltűnt igazság felkutatása és kimondása. „Én nem tud-
tam semmit", mondja a fiú, és hogy nem tudta, ki is valójában 
az apja, honnan jön, mi a története, ezt egész nemzedéke 
nevében is mondhatta. A Kompország katonái e tekintetben 
Simonffy nemzedékének apa-kereső műveihez kapcsolódik: 
Nádas Péter: Egy családregény vége, Lengyel Péter: Cseréptörés 
című regényéhez, Szabó István: Apa című filmjéhez, sőt, leg-
újabban egy valamivel fiatalabb évjárat hasonló fogantatású 
műveihez is: Horváth Péter: Sosemvolt aranykorunk című 
regényéhez vagy Gothár Péter: Megáll az idő című filmjéhez, 
amelyek az apa hiányáról szólnak. Mindazonáltal Simonffy 
dokumentum-kollázsában ez a személyes motiváció nem válik 
igazán regényformáló erővé, és inkább csak deklaráció formájá-
ban jelenvaló. 

A „történelmi regény" itt mindenestül egy „igaz történet-
tel" egyenlő, a regény-igazságnak itt mintegy a történelmi 
igazság válik kritériumává. A Kompország katonái kétségkívül 
lebilincselően érdekes könyv, de mindenekelőtt azok számára, 
akik nem tudták, mi a történelmi igazság. Mindenekelőtt ez 
elhallgatott történelem kimondásával hat, nem művészi meg-
formáltságával. Az író nyomozati leleteinek hol kronologikus, 
hol tematikus, hol ellenpontozó egybemontírozása alkalmas és 
hatásos eszköze az információk közvetítésének, és sajá-
tosan lüktető, zaklatott ritmusa is van, de az anyag el-
rendezését végeredményben nem esztétikai, hanem gyakorlati, 
a történelmi tények megtisztításának, az elhallgattatott 
emberek megszólaltatásának a szó nemes értelmében vett di-
daktikus szempontjai diktálják. 

6 Irodalomtörténet 1983/2 
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Spirónál észrevétlenül beolvadnak a történeti tények a? 
esztétikai kompozícióba, Simonffynál megőrzik szigorú külön-
állásukat, nyers dokumentum-mivoltukban válnak alkotó-
elemmé. A dokumentáció terén sajátságos, köztes változat 
Dobai Péter: Vadon című regénye, amely 1982-ben jelent meg 
már ugyan, de a színkép kedvéért említése ide kívánkozik. 
Dobai rengeteg forrásmunkát, korabeli dokumentumot nézett 
át, jegyzetelt ki és épített be a Magyar Légió 1859-es tervezett 
vállalkozásának kudarcáról szóló regényébe, éspedig nem vala-
milyen tudós rendszer szerint, hanem csapongva, úgyszólván 
találomra, memoároktól helytörténeti archívumokon át hajó-
zási, néprajzi és fegyvertani szakkönyvekig. Nyakló nélkül, 
mámoros gátlástalansággal, néha már-már hencegő bőbeszédű-
séggel amúgy nyersen, feldolgozatlanul zúdítja az olvasó elé 
zsákmányolt szerzeményeit. A Vadon olvasható úgy is, mint 
egy kortörténeti ritkasággyűjtemény. Ez időnkint felbosszant-
ja az embert: felrója a szerzőnek, hogy nem arról beszélteti a 
szereplőit, amit a történet megkívánna, amiről a regény feltéte-
lezett valóságában beszélhettek, hanem amiről ő maga épp 
olvasott, hogy válogatás nélkül ad a szereplők szájába olyan 
eszmefuttatásokat, amelyeket azok konspirációs vagy pszicho-
lógiai vagy kifejezésmódbeli okokból ebben a formában nem 
fejthettek ki, és amelyek valójában a szerző monológjai. 
Másutt, éspedig főként a könyv második felében, amikorra 
hozzászoktunk Dobai tobzódó anyaghalmozásához, távoli élet-
szférákat önkényesen és váratlanul egymás mellé rántó techni-
kájához, kezdjük érteni és méltányolni a kihívó bár, de távla-
tokat nyitó módszert. 

A Vadon így tulajdonképpen egyetlen nagy szerzői monológ, 
amely egy történet elbeszélését mímeli ugyan, éspedig kalan-
dos, szinte romantikus történetét, még csak nem is a hagyo-
mányos regényírói becsvágy, a lebilincselés szándéka nélkül, de 
valójában minduntalan magát a szerzőt beszélteti választott 
témaköréhez lelt adalékairól. Helyenként a blöff árnyéka vető-
dik a Vadonra, másutt megejtő a tobzódás a múlt századi 
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forradalmárélet letűnt anyagi és szellemi arzenáljában. Ezeken 
a pontokon a lelethalmozás tartalmi funkcióra tesz szert : a tárgyi 
világot, a kultúrtörténeti közeget, ennek patinás lexikális jelzé-
seit ugyanazzal a nosztalgiával és ugyanolyan távlatból vetíti 
elénk Dobai, mint a főhős küldetését, amely egyfelől rímel 
ugyan korunk terroristáinak akcióira, másfelől azonban a hiva-
tásos forradalmár múlt századi típusának fájdalmas letűntét, 
tehát egy hiányt példáz. A Vadon zsúfolt tény-vadonja így 
nem öncélú ugyan, de igazán szerves részévé sem válik mindig a 
műnek. 

Társadalmi (?) avagy jelenkori tárgyú regények 

Az elhatárolás és a megnevezés természetesen önkényes, 
mert hiszen mely regény társadalmi, illetve hol a határ törté-
nelem és jelenkor között? A magam felfogása szerint ezt a 
gyakorlati rendeltetésű határvonalat aszerint lehet meghúzni, 
hogy a szerző maga átélte-e a regényében ábrázolt korszakot 
vagy sem. így Simonffy könyve történelmi „regény"-nek te-
kinthető, de Moldova György egy-két évvel később játszódó 
regényét, az Elhúzódó szüzességet már inkább ebbe az utóbbi 
kategóriába sorolnám, hiszen a szerző részben saját gyermek-
kori élményeit dolgozta fel benne. Hogy azonban e mester-
séges elkülönítés mit ér, arra nézve hadd hivatkozzam csak 
arra, hogy Spiró Az Ikszek című regénye, túl minden kritikusi 
sztereotípián, csakugyan olyannyira jelenkorunkba vágó mű, 
hogy akutális érvénye vetekszik akármelyik mai témájú regé-
nyével, ha éppen túl nem tesz rajta. 

Ami mármost a szorosabb tematikai szempontból ide sorol-
ható regényeket illeti, feltűnik, hogy szerzőik túlnyomórészt 
egy generáció tagjai, éspedig az ötvenvalahány éveseké. Egy-
szerűsítő túlzással azt lehetne mondani, hogy ma Magyar-
országon az öregek és az immár negyven felé járó „fiatalok" 
önéletrajzi és történelmi regmyeket írnak a személyesen 
megélt vagy hitelesen reánk hagyományozott tények bűvöleté-
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ben, a javakorabeliek pedig személytelenebb, objektívabb, el-
idegenítettebb fikciót, jobban bízva a regényténnyé avatott 
valóságelemek általánosító érvényében. A „fiatalok" nemze-
dékéből csak Spiróról és Dobairól volt ugyan itt szó eddig, de 
bizonyos ismert értelemben Nádas, Bereményi, Lengyel stb. 
regényei sem objektív, realista társadalom-metszetek, hanem 
ha úgy tetszik, akár önéletrajzi regények. 

Moldova Elhúzódó szüzessége, amely arról szól, hogy a 
háború után milyen esélyekkel kezdhette újra az ületet egy 
zsidó kisfiú, nagy csalódást keltett elnagyoltságával, felületes-
ségével, következetlenségével. A következő évtizedben, az öt-
venes években játszódó Galgóczi-regény, a Törvényen belül 
már jóval sikerültebb. Ez a mű alighanem még éppen 1980-ban 
jelent meg, de hatását már a következő évben fejtette ki, a 
belőle készült Egymásra nézve című Makk-film még későbbi és 
még nagyobb hatásáról nem is szólva. Pedig a Galgóczi-mű, a 
tárgyalt időszak legérdekesebb realista társadalmi (kis? ) regé-
nye, árnyaltabb, bonyolultabb, igazabb, mint Makk Károly 
filmje, és ebben talán az is közrejátszott, hogy a látszólagosnál 
sokkal személyesebb indítékra írta az írónő. 

E személyes indíték nyoma lehet, hogy az irodalmi műben 
Szalánczky Éva vitathatatlan főszereplő, ellentétben a filmmel, 
ahol az újságíró-kolléganő, a katonatiszt érzéki vonzású fele-
sége vele csaknem egyenrangú szereplő. A film többek között 
emiatt válik elsőrendűen egy homoszexuális szerelem történe-
tévé, amely hiába mégoly bensőséges és ízléses, magánérdekű 
marad, sőt, a félszívvel vállalt közéleti szál befolyása tévútra 
viszi. A Törvényen belül elsősorban Szalánczky Éva politikai 
és erkölcsi elkötelezettségéről szól, Don Quijote-i szélmalom-
harcáról, amelyet az iskoláiban beléje ojtott meggyőződés 
érvényesítéséért vív. Hitével, törhetetlen akarásával végül magá-
ra marad: a noteszében szereplő nevek tulajdonosairól sorra 
derül ki, hogyan tüntette el őket a közelmúlt történelmi föld-
csuszamlása, kit lecsuktak, ki disszidált, ki öngyilkos lett. 
Magányában a szerelemtől remél vigaszt és támaszt. Szerelmé-
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nek homoszexuális természete lényének alapvető eretnekségét 
hangsúlyozza, és Évában magában stigmatizáltsága érzetét 
mely'ti. Szalánczky Éva nem mindennapi figura, de éppen 
különösségében alkalmas rá, hogy Galgóczi sors- és nemzedék-
társai tragikus hányattatásainak és megrázkódtatásainak modell 
érvényű foglalatává válhassék. 

Galgóczi regénye abban is különbözik a belőle készült film-
től, hogy az epikai hitelesítés érdekében mintegy napjainkból 
visszamenőleg rekonstruálódik Szalánczky Éva története egy 
utána nyomozó és személyesen is érdekelt határőrtiszt mozaik-
kockákként összerakódó értesüléseiből. Módszerében vala-
melyest hasonló ehhez Sükösd Mihály eljárása A törvénytevő 
című regényben. Itt egy bíró, Méliusz János közvetítésével avat 
be a szerző valamely deliktumba, amely Szalánczky Éva sorsá-
hoz hasonlóan szintén fölveti azt a dilemmát, hogy mi van a 
törvényen belül és mi kívül, illetve mennyiben formálisak vagy 
tartalmi jelentőségűek e jogi elhatárolások. 

Sükösd bíráját megkülönbözteti Galgóczi főhadnagyától, 
hogy míg amaz az írói szándék szerint cím- és főszereplő, 
akiről magáról kíván a regény mindenekelőtt szólni, emez 
inkább csak afféle sorvezető, ürügy az elbeszélésre, ami egyéb-
ként nem válik a mű javára: Marosi főhadnagy szerepe külső-
séges a történetben. Sükösd bírája se jár sokkal jobban, ez 
azonban itt már a regény alapjait kezdi ki. A törvénytevőben 
nem magáról a bíróról tudjuk meg a legtöbbet, hanem annak 
az államellenes izgatási pernek az elsőrendű vádlottjáról, 
amelyben Méliusznak állást kellene foglalnia. Olyannyira így 
van ez, hogy a regény epikai alaphelyzetét is elbizonytalanítja. 
Az érdekelt bíró és a kívülálló író szemszöge, tudása zavaróan 
keveredik. Nem világos, hogy akár az ítélkezésnél figyelembe 
veendő „adalékokat", akár a belőlük kinövesztett esszéisztikus 
vallomásokat, valamint feltételes deliktumokat a bíró elme-
játékaként vagy írói közbeszólásként olvassuk-e vagy bizony-
talan létmódú idézetként, mely létmód viszont csak akkor 
volna elfogadható, ha lenne koherens esztétikai minősége. Az 
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olvasónak csak a periratok puszta létezéséről van tudomása, az 
már nem derül ki világosan, hogy mindabból, amit megtudunk, 
mi van benne ténylegesen a periratokban, azaz mit tudunk meg 
mintegy a bírótól, és mit az írótól, úgyszólván a bíró feje 
fölött. így önmagukban hiába szellemesek és találóak, azaz 
megfontolásra késztetőek az elsőrendű vádlott, Berzi Jakab 
idézett vagy feltételezett kritikai észrevételei a hetvenes évek 
Magyarországról, mindenekelőtt értelmiségéről, meggyőzőb-
bek is akár a törvénytevő halványan körvonalazódó lehet-
séges álláspontjánál, hiába érdekesek, bár meglehetősen 
valószerűtlenek a lehetséges felforgatás témájára rögtönzött 
változatok (túszszedés, tüntetés, hippi-kommuna), nem ren-
deződnek szilárd epikai szervezetbe, és nem nőnek össze a bíró 
alakjával és emlékeivel. 

Igaz, Méliusz monológjából megtudjuk, hogy az ötvenes 
években saját bőrén is tapasztalta az ideológiai doktrinériz-
must, az eszménykergető utópizmust, a felforgató történelem-
csinálást, bár akkor sem közvetlenül, hanem egy olyan barátja 
révén, aki félreérthetetlenül Berzi Jakabra rímel, és aki, lám, 
disszidált 1956-ban, és kiégve, meghasonlottan öngyilkos lett 
— de ennél többet aztán alig, legfeljebb még néhány külső-
séget. így ez az elvont, tézisszerű bíróalak a mottóul választott 
írói tézist sem tudja hitelesíteni: „Egy hold föld Middlesexben 
többet ér, mint egy hercegség Utópiában. A legkisebb megvaló-
sult jó is több, mint a lehetetlenség legragyogóbb ígérete . . . " 
Az ötvenes évekből okult hetvenes évek hitvallása volna ez? 
Ha Sükösd így gondolja is, regénye nem győz meg erről. A 
megvalósult jót ebben a könyvben csupán a lehetetlenség ígére-
tének puszta elvetéseként láthatjuk, a lehetetlenség ígérete 
pedig, mint már annyiszor a világtörténelem során, ha mégoly 
naiv és gyermeteg formában is, igazságokra hivatkozik. 

A közelmúlttal perelő nemzedék tagja Hernádi Gyula is, 
akinek Kiáltás és kiáltás című regénye kelétkezése idején 
úttörő jelentőségű és felkavaró hatású lehetett volna, ma már 
inkább csak az írói pályaképet egészítette ki. A címben jelzett 
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kétszeres, de akár többszörösen is érthető pusztába kiáltás 
keserűségének indulata fűti a minduntalan vizionárius 
absztrakcionizmusba átcsapó elbeszélésmódot. Hagyományos, 
analitikus lélekrajzról itt nem lehet beszélni, a víziószerű meta-
fora-bokrok inkább jelzik szemiotikai értelemben, mint érzé-
keltetik a főhős állapotát. Hernádi tudniillik nem beavatni 
kíván szereplői lelkivilágába, nem tudatfolyamataikat vetíti 
metaforákban az olvasó elé, hanem az elvont, tehát nem szem-
léletes és így képnek igazában nem nevezhető szóképekkel 
mintegy kívülről, az absztrakt vagy barokk képzőművészet 
vagy a Hernádihoz közel álló filmes ábrázolás módjára, hierogli-
fikusan jelzi a belső történéseket. Módszere a lélekábrázolás 
terén inkább csak alaktalan indulatok sugalmazására alkalmas, 
közérzet, ambivalenciák analízisére már nemigen, és ezt mintha 
ő maga is belátta volna, mert módszerét később főleg intellek-
tuális tárgyakra alkalmazta. 

Hernádi regénye még arról az időszakról szól, amikor a 
testi-lelki megnyomorítás brutális közvetlenséggel történt. 
Szintén az ötvenesek nemzedékének képviseletében Raffai 
Sarolta és Varga Katalin olyan lelki deformációkat elemzett 
egy-egy regényben (Menekülők, ill. özvegy a keresztelőn), 
amelyek rejtetten, közvetetten működő mechanizmus követ-
kezményei, és az utóbbi idők társadalmi változásai nyomán 
érték a szerepekbe kényszerült embereket. Bár a frusztrációk, 
a skizoid lélekállapotok analízise terén jártasságot tanúsít a két 
írónő, és kínzóan időszerű problémát dolgoznak fel, végered-
ményben sem anyagukkal, sem a megformálás módjával nem 
nyújtanak felfedezni való újat. 

A jelenkori vagy közelmúltbeli anyagból építkező regények-
ről szólván érdemes kitérni egy olyan regénytípusra, amely 
éppen 1981-ben nem képviseltette ugyan magát számottevő új 
művel, de mind az előző évben, mind a rákövetkezőben jelent-
kezett. Arról a típusról van szó, amely legújabban Lengyel 
Péter: Mellékszereplőkkel és Horváth Péter: Sosemvolt arany-
korunkjával fémjelezhető. Ezek a regények a bennük ábrázolt 
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élményvilág különállásán kívül programmatikusan vállalt szub-
jektivitásukban különböznek társaiktól, olyannyira, hogy 
afféle tetszetős, de keveset mondó kritikai fordulattal egy 
nemzedék önéletrajzi regényeiként olvashatók. Persze lassan 
már nem is egy nemzedékről van itt szó, hiszen éppen Lengyel 
Péter és Horváth Péter között több mint tíz év a korkülönbség. 

A Mellékszereplők továbbá megint csak nem olyan regény, 
amelynek megjelenési időpontja mellett ne volna másik idő-
dimenziója, éspedig a megírásáé, amely a tíz évvel korábbi 
regények közé sorolja. Hogy most, amikor végre megjelent, 
még mindig figyelmet keltett, és beilleszkedett egy eleven 
tendenciába, arra vall, hogy jó regény, sőt, míg annak idején 
„csak" jó és szokatlan regénynek bizonyult volna, mára diva-
tos lett. A hatvanas évek iránti nosztalgia bizonyára sok olva-
sót szerzett neki, holott kortörténeti hitele, a „beat-nemze-
dék" korai, „hősi" időszakának, közérzetének és rítusainak 
felidézése csupán nyersanyaga e könyvnek. Regénnyé az emlé-
kező személyiség szervezi. Már megvan benne nagyjából 
minden a később írt Cseréptörés emlékező technikájából, de 
míg az ott sokszor túlbonyolítottnak tűnik, itt könnyedén, 
természetesen működik. Lengyel egyfelől nagy figyelmet 
szentel annak, mi mikor történt, és hogyan viszonyulnak egy-
máshoz időben a különféle történések, másfelől e már-már 
túlzó és ironikusan is érthető pedantéria következtében egy 
ponton túl jelentőségüket vesztik az időbeli viszonyok, és az 
olvasóban a történésanyagnak olyan egyidejű jelenvalósága jön 
létre, amilyen tényleges szubjektív létezési módja az emlékező 
énben. Ez az időélmény összefügg a főtémával, a mellékszerep-
lővé-válással, sőt, annak elsőrendű kifejezője: Lengyel hősei 
számára „megállt az idő". Épp amikor elkezdődött volna ön-
álló életük, amelyben főszereplők lehettek volna, mindjárt 
vakvágányra is tévedt, és ők azóta rögeszmésen tapadnak emlé-
kezetben e legendás kezdethez. Nem érnek felnőtté. 

Gothár Péter és Bereményi Géza Megáll az idő című filmje 
szintén e beat-nemzedék éretlenségének eredetére tekint vissza, 
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és jellemző módon ők se tehetnek egyebet, csak topognak 
egy helyben, ami még a film szerkezetére is kihat, köröznek a 
kezdet körül, megindítani az időt hőseik életében ők sem 
tudják. A kritikus pillanat időközben amúgy is a múlt ködös 
távolába veszett, úgyhogy Lengyel szenvtelensége náluk már 
érzelmes-önironikus nosztalgiává oldódik. Érzelmes, lírai, ön-
ironikus emlékezés a Sosemvolt aranykorunk is, a címe is így 
értendő: a gyermekévek aranykorát keresi Horváth az 1956 
utáni időkben, a Gothárék filmjével számos tematikai pár-
huzamot felmutató történéssorban. Azt az időt, amely az 
emlékező íróban a boldogság soha vissza nem térő aranykora-
ként rémlik fel, holott valójában „sosemvolt" ez az aranykor, 
sőt, tárgyilagos szemmel nézve inkább sanyarú megpróbáltatá-
sok, csapások, csalódások, veszteségek érték annak idején a 
gyermek főhőst. Ez is benne van ugyan a regényben, az intézeti 
rémségek, a szülők tragikus útvesztése, az iskola bornírtsága, a 
kisfiú hős szorongásai és megaláztatásai, de az aranykor lát-
szatát keltő, elvesztett ártatlanságot sejtető lírai hevülettől 
úgyszólván groteszk furcsaságokká, kiheverhető kellemetlen-
ségekké minősülnek át. 

Szövegregények vagy antiregények 

A szubjektivitás különféle jelentkezési formái végigkísérték 
áttekintésünket. Az önéletrajzi regények változatos módszerű 
és hatású, de mindannyiszor közvetlen személyességét követte 
egyes történelmi regények fiktív személyessége. Simonffy 
személyes indítékú történelmi adalékok önkényes és anakro-
nosztikus perspektívájú csoportosításában mutatkozott sze-
mélyesnek. A realista nagyregény objektivitását és személy-
telenségét többé-kevésbé csak Spiró tartotta meg - vagy 
újította fel? Galgóczinál, Sükösdnél is felfigyeltünk a sze-
mélyesség lappangó tüneteire, hogy azután Lengyelnél és Hor-
váthnál megint a témaválasztás és anyagkezelés eltökélt és 
leplezetlen szubjektivitása tűnjék fel. 
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Tandorinál és Esterházynál egyfelől túlmegy ez a szubjekti-
vitás minden szokott mértéken, másfelől vissza is vétetik bizo-
nyos értelemben. Az önéletrajzából merítő, autentikus tények-
hez folyamodó író mintegy túl akar lépni az irodalom csinált-
ságán, illuzionizmusán, Esterházy ellenben „bevezet a szép-
irodalomba", Tandorihoz hasonlóan önmaga irodalmi stilizá-
cióját nyújtja írásaiban. Tandoriról, megszakítatlanul áradó 
szövegei olvastán, az a határozott benyomása támadhat az 
embernek, hogy ő maga mint magánszemély, a megírni való 
nyersanyag nem is létezik, pontosabban az nem egyéb, mint 
önmaga irodalmiasulása. Esterházyra is jellemző, hogy szöve-
gekké, éspedig hangsúlyozottan irodalmias szövegekké tár-
gyiasítja önmagát, de nála, ahogy ez az irodalom idézőjelben 
közli az írót, az irodalmat is idézőjelbe teszi az író, és így a két 
szféra, az író, vagyis az ember és az irodalom közti feszültség 
válik a szöveg hordozó közegévé, magyarán irállyá, stílussá. 

Az 1981-ben megjelent Függut, akár Esterházy korábbi és 
újabb műveit, ilyen értelemben nevezném szövegregénynek. 
Antiregény is abban a tekintetben, hogy a regény hagyo-
mányos ismérveinek nem tesz eleget, sőt, századunk első felé-
nek regényújításain is túllép. Antiregény a Függő, mert nem 
regény, hanem valami más, szöveghalmaz, intarzia, monológ, 
amint egyébként áttekintésünkben már más narrációkkal és 
szövegmontázsokkal kapcsolatban is felvetődött a műfaji mi-
neműség kérdése. Szövegregénynek azért nevezném egyúttal a 
Függőt, az antiregény negatív meghatározásán túlmenően, 
mert szövegfűzésének mégiscsak van valami átfogó és homogén 
jellege, ha nem is „regényes", továbbá hatásában van valami, 
ami a regényélményre emlékeztet. 

A Függő szövegfűzésének formáló alapelve a függő beszéd-
helyzet. Esterházy mindenekelőtt az kívánja jelezni elbeszélés-
módjával, hogy írói „beszédhelyzetében" óhatatlanul függ-
vénye az irodalomnak, nem írhat úgy, mintha rajta kívül nem 
írt volna még senki irodalmat. Ezért elbeszélését az „én", aki 
nem koholt személy, hanem a regényíró, mintegy nem maga 
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mondja el asszonyának, hanem K. közvetítésével. Ez a K. nem 
egyéb, mint az íróhoz viszonyított függő beszédhelyzet. K. 
elbeszélése tehát idézete az elbeszélő elbeszélésének. És az író 
nemcsak önmagát idézi ily módon, hanem az irodalmat is. A 
Függő szövege tele van irodalmi idézetekkel, amelyek a szöveg 
szerves részeiként értendők. Nincsenek idézőjelbe téve, idézet 
mivoltuk rejtett. Csak az irodalomban járatos olvasó tudhatja 
azonosítani őket, a kevésbé járatos, de fogékony olvasó leg-
feljebb érzi, sejti, hogy idézetekkel van aláaknázva az elbe-
szélés terepe. 

Esterházy más módon is aláaknázza elbeszélésmódját. Szö-
vegét megtűzdeli nyelvi játékokkal, hol idétlen viccekkel, hol 
bravúros ötletekkel. Zsonglőrködik a nyelvvel, szövegének ez-
által „textúrája" keletkezik, olyan tartalmi minősége, amely 
úgyszólván visszájára fordítja tartalom és forma hagyományos 
viszonyát. A „cselekmények" válnak hordozó formává, tarta-
lommá pedig a szöveg minősége lép elő. Ez a tartalom a 
nyelvet illeti, és az iránta tanúsított szkepszis tünete. Ester-
házy számára a nyelv elvesztette primer megnevező erejét, de 
mivel mint író kénytelen-kelletlen függő helyzetben van tőle, 
ironikus-parodisztikus kifacsarásával igyekszik legalább függet-
lenségi igényeit hangoztatni. Az ironikus nyelvi játékok azon-
ban nemcsak függelemsértések, hanem a függőség fényes 
bizonyságai is: afféle elidegenítő kiszólásokként, akárcsak az 
idézetek, a szöveg nyelvi-irodalmi megformáltságát, ha úgy 
tetszik: preformáltságát tudatosítják. 

Van azért a Függőben „cselekmény" is, egy kamaszkori 
nyár emlékei. Még a hely és az idő is pontosan körvonalazódik: 
a hatvanas évek közepén vagyunk a Balatonnál, nem is olyan 
messze Bereményi, Gothár, Horváth alakjaitól. Esterházy is 
függvénye kamaszkori függetlenségvágyának, de őt ez a 
viszony nem annyira szociológiai jelentésére nézve, mint 
inkább egzisztenciálisan foglalkoztatja. A Függő elidegenített 
személyes monológja az eltűnt idő, a kamaszkor „nagy mál-
násának", azaz Le Grand Meaulnesjának felidézésével függet-
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lenségvágy és függőség, az élmény korlátlanságának és megfog-
hatatlanságának, valamint az irodalmi ábrázolás korlátozott-
ságának és viszonylagosságának feszült kettősségét kívánja 
érzékeltetni. Varázslatos szakaszok vannak Esterházy szövegé-
ben, mint kísérlet idézet-montázsa is érdekes, ám hogy könyve 
elejétől végig egyetlen mondat, fölöslegesen megnehezíti az 
olvasó amúgy sem könnyű dolgát. A pontokat a narráció 
elvének különösebb megsértése nélkül ki lehetne tenni a kínál-
kozó helyekre. 

A Függő terjedelmét tekintve szerencsés átmenet az el-
beszélésből a regénybe, valahol a kisregény bizonytalan kate-
góriája táján. A hozzá hasonlóan érdekes és sikeres szövegkísér-
letek, Tandori vaskos „beszélgetőkönyveitől" eltekintve, eddig 
jobbára az elbeszélés közelében maradtak. Az 198l-es termés-
ből Hajnóczy Péter és Kornis Mihály kötetének említése kíván-
kozik ide. Kornis Végre élsz című novellaciklusában, amely-
ben szintén a szövegminőség a tartalom legfőbb hordozója, 
regényelemek is mutatkoznak: olyan ez a könyv, mintha egy 
családregény és egy fejlődési regény groteszk fantasztikumba 
torzult töredékeit tartalmazná. Grendel Lajos szlovákiai 
magyar író Pozsonyban megjelent Éleslövészet című „nem-
zetiségi) antiregény"-e megint csak a regényszerűségig fűzi 
narratív és reflexív elemeket vegyítő szövegét. Az alcím és más 
mozzanatok tanúsága szerint Esterházy ösztönzésére nyíltan 
hivatkozó szerző figyelemre méltó könyvében a nemzetiségi 
léthez közelít olyasféle önmagát reflektáló módszerrel, mint a 
Függő a kamaszkorhoz. Az Éleslövészet tulajdonképpen annak a 
regénynek a megírhatatlanságáról szól, amely a felvidéki ma-
gyar nemzetiség történetét és jelenét valamely áttekinthető és 
következetes gondolatmenet fonalára fűzhetné fel. A közösségi 
identitását vesztett író ily módon úgyszólván téma nélkül 
marad. 
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író és témája — ennek a viszonynak a kínzó zavarait pél-
dázza 1981 magyar regényeinek többsége. Ki úgy keres kiutat 
innen, hogy magát ezt a zavart írja meg, ki úgy, hogy átmeneti 
személyes megoldásokkal próbálkozik. író és téma diszhar-
móniája természetesen ember és környezete meghasonlásait, a 
külvilág átélésének, befogadásának és megértésének nehézsé-
geit tükrözi. Ha meggondoljuk, a mai Magyarország, hát még a 
nagyvilág társadalmi, politikai, erkölcsi, pszichológiai problé-
máiból igen kevés szüremkedett be az áttekintett regényekbe, 
vagy ha mégis, például említetlenül maradt művekbe, csupán 
megformálatlan vagy nem adekvátul megformált informatív 
anyagként. Ennek felismerése is közrejátszhat az irodalmi szo-
ciográfia és a ténynovella térhódításában. Hogy regényben, 
éspedig nem feltétlenül naturalista vagy parabolikus regényben 
is lehetséges mai politikai és erkölcsi viszonyok ábrázolása, arra 
Az Ikszeket állítottuk példának. 

Leginkább a nyelvhez, valamint a személyes és történelmi 
múlthoz fűződő viszony vált művészien megformált témává 
mint az írói szubjektumban magában vagy a hasonlóképp hite-
les forrásnak tudott történelmi dokumentumokban fellelhető 
anyag. A tárgyalt időszak legjobb műveiben ez a személyes 
problematika egyúttal alkalmasnak bizonyult arra, hogy szimp-
tomatikus vagy reprezentatív jellege révén közvetve másról, 
mindenekelőtt általános jelenkori közérzetünkről is szóljon, 
író és témája leginkább Vas István és Spiró György regényében 
talált egymásra, író és téma feszültsége Lengyel Péternél és 
Esterházy Péternél fejezte ki leginkább egzisztenciális feszült-
ségérzetünket. Mindez korántsem a teljes mai magyar regény. 
1981 táján olyan erők nem léptek porondra regénnyel, mint 
Ottlik, Mészöly, Mándy, Sánta, Gáli, Szabó Magda, Kardos G., 
Nádas, Konrád. Közülük valaki, vagy a tárgyalt szerzők egyike, 
vagy valaki más, akinek még a nevét se tudjuk, talán már írja 
azt a regényt, amely túlhaladottá teszi ezt az egész helyzet-
képet. 
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ÉLÖ MAGYAR SZERZŐK 1981-BEN MEGJELENT REGÉNYEI 

Babai József: És véget ért a csend. (BM Határó'rség Pol. Csópfőnök-
ség). - Bárczy János: Egy m. kir. százados bizalmas feljegyzései (Mag-
vető') - Bárdos Pál: A második évtized. (Szépirod.) - Békési József: 
Skorpió akció. (BM Határó'rség Pol. Csopfőnökség) - Berkesi András: 
Alkonydomb + Bunker + Akik nyáron is fáznak. (Magvető) - Bólya 
Péter:/! védőirat. (Magvető) - Csák Gyula: Glemba (Magvető) - Csák 
Gyula: Vadász (Móra) - Császár István: Tiszta hazugság. (Móra) -
Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos. (Magvető) - Csoóri Sándor : Iszapeső 
(Magvető) - Csukás István: Hogyan lettem filmszínész (Móra) - Dávid 
Antal: A tanú (Móra) - Dávid József: Talpasok unokái (Móra) - Dávid 
Teréz: Mesélő nemzedék. (Madách, Szépirod.) - Deák Tamás: Egy 
agglegény emlékezései. (Magvető) - Dessewffy Sándor: A titkos várfo-
lyosó (Móra) - Dévényi Tibor: Hová lett Artúr? (Kozmosz) - Ester-
házy Péter: Függő. Bevezetés a szépirodalomba. (Magvető) - Fábri 
Péter: Folytatásos regény. (Magvető) - Fehér Klára: Sárgaláz + Erkölcsi 
bizonyítvány. (Szépirod.) - Fehér Tibor: Nyugtalan vér. (Móra) -
Fekete Gyula: Bodrog-parti szerelmeink. Móra) — Fekete János: Tük-
rök. (Szépirod.). - Fülöp János: Szerelem hava (Magvető) - Galgóczy 
Erzsébet: Ez a hét még nehéz lesz ... (Szépirod.) - Gerencsér Miklós: 
Aradi napló. (Szépirod.) - Gerencsér Miklós: Aranyláp ,Vr>ssuth) -
Goda Gábor: Bolondóra + Mennyei csavargók. (Szépirod.; - Grendel 
Lajos: Éleslövészet. Nem(zetiségi) antiregény. (Madách, (Szépirod.) — 
Gyárfás M'klós: A főorvosné (Szépirod.) - Gyurkó László: A halál 
árnyéka. (Magvető). - Hegedűs Géza: Régi istenek. (Szépirod.) - Her-
nádi Gyula: Kiáltás és kiáltás. (Magvető) - Illyés Gyula: 1 eatrice 
apródjai (Szépirod.) - Iszlai Zoltán:/! Pityu kikarózása. (Szépirod.). -
Kende Sándor: Lusta Emmit tetten érik. (Móra) - Kelemen Sándor: 
Juciék nyara. (Móra) - Kertész Erzsébet: Bettina három élete. (Móra) -
Koncsek László: Kin чк •resők. (Móra) - Kósa Csaba: Szélfuvó Gara-
bonc. (Móra) - K O V Í S I jos: Nyolcadikba járni áprilisi tréfa. (Móra)-
Kristóf Attila: Valaht t 'liém temettek. (Magvető) - Kroó László: 
Bölcsőm, koporsóm, 1 chenwald. (Kossuth) - Kurucz Gyula: 
Léggömbhuszárok. (Szépirod.) - Lipp Tamás Medvenemzetség. 
(Kozmosz) - Lukács Imre, Sz.: Szülém mégis utazik. (Kozmosz) -
Mándy Iván: A villamos. (Magvető) - Mányi László: Cirkusz a Holdon. 
(Móra) - Márton Klára: Csiki-csuki (Móra) - Martonné Homok 
Erzsébet: A tóparti ház. (Móra) - Mohás Lívia: Az oroszlános kert. 
(Magvető) - Moldova György: Magányos pavilon + Az elbocsátott 
légió. (Magvető) - Moldova György: A szent Imre-induló + Elhúzódó 
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szüzesség. (Magvető) - Molnár Géza: Három halál szerelmei. (Szép-
irod.) - Munkácsi Miklós: Kihívás. (Magvető) - Ordas Iván: Tomori, 
büszke vezér. (Móra) - Raffai Sarolta: Menekülők. (Magvető) - Rákosy 
Gergely: A kolorádobogár + Latiatuc feleym... (Magvető) - Róna-
szegi Miklós: A genovai fogoly. (Móra) - Simái Mihály: A világ legszebb 
lovai (Móra) - Simonffy András: Kompország katonái (Magvető) -
Spiró György: Az ikszek (Szépirod.) - Sumonyi Zoltán: Panel-halom. 
(Magvető) - Sükösd Mihály:/! törvénytevő. (Magvető) — Szabó József : 
Tél hava. (BM Határőrség PoL Csopfőnökség) - Szabó Judit, G.: Meg-
érjük a pénzünket. (Móra) - Szentiványi Jenő: A fehér csapat. (Móra) 
- Szilvási Lajos: Lélekharang. (Szépirod.) - Tabák András: Át-
meneti emberek. (Magvető) - Takács Tibor: Csalánruha. (Móra) -
Tandori Dezső (Nat Roid): Most van soha. (Magvető) - Tandori 
Dezső: Túl jól fest holtan. (Magvető) - Ténagy Sándor: A világjáró 
útjelző tábla. (Móra) - Thury Zsuzsa: Julia vándorévei. (Móra) - Tóth 
Máthé Miklós: Isten trombitája + Megszámlálta futásodat". (Ref. 
Zsinati Iroda) - Varga Katalin: Özvegy a keresztelőn. (Szépirod.) -
Vészi Endre: Gyerekkel a karján + Muszka Pista, egy lopott ló tör-
ténete. (Magvető) - Vidor Miklós: Bird egy nappal tovább. (Kozmosz.) 
— Vojnich Iván: Zuhatag. (Szerző) 

összeállította: BALOGH ÉVA 


