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Hagyományválasztás. „. . . a jelenbeli konstituálja a múltbelit", írja Adorno 
a modern művészet és a hagyomány viszonyáról. Áz irodalomtörténeti gondol-
kodástól sem idegen az észrevétel, hogy hagyományukat maguk a művek 
választják, a művek „írják történetüket", jelölik ki kötődéseiket a korábbi 
alkotásokhoz. Az új magyar regény sajátos vonása, hogy előzményeit a köz-
vetlenül előtte járó művekben, már-már a jelenkorban, a kortárs irodalomban 
ismeri fel. A régebbi regényhagyományból keveset vállal fel, irányában radi-
kális és kritikai viszonyt épített ki. Arculatát, irányultságát szemlélve meghatá-
rozónak tűnik saját szellemi és irodalmi alapjainak problematizálása. 

Megtapasztalás. A műnek a korról s önmagáról való tudása formálja a mű 
öntudatát. A magyar regény tudatállapotának alakulását döntően befolyásol-
ták az ötvenes évek történelmi-közösségi tapasztalatai s ennek a korszaknak 
a felgyorsult értékbomlása. Az értékbomlás értelmezi azokat a szellemi-
morális sérüléseket és gátlásokat, melyeknek nyomai nemcsak a hatvanas 
évek regényeiben, hanem a legújabbakban is megtalálhatók. A regény nem 
kerülhetett ki sértetlenül abból a folyamatból, melynek során az értékvesztést 
értékteremtéssel, a „nem reflektált kontinuitást" (Adorno) reflektált diszkon-
tinuitással, a látszatrealizmust egy összetettebb, kritikai szemléletű valóságér-
telmezéssel, a korábrázolást „konstitutív viszonyok" (Musil) ábrázolásával 
kísérelte meg felváltani. A modern regény aszociális karaktere érzékeny, 
de igen kemény válasz az előírt és érvényét vesztett közösségi szellem kihí-
vására. 

Úgy tűnik, s ezt nemcsak a jelenkor magyar irodalma példázhatja, 
hogy kultúránk fokozottabban valóságközeli és valóságelvű, mint az európai. 
Eszmélkedésének talaja a megtapasztalás, az empíria, az elszenvedett törté-
nelem és nem az anticipáló érvényű, a tényeket előre megsejtő s veszélyeikre 
figyelmeztető szellemiség. Különös, hogy mindezt olyan alkotásokkal kapcso-
latban írom le, melyeket az irodalmi köztudat éppen a befeléfordúlás, az 
elvonatkoztatás, a szubjektivizmus túlértékelése mintáiként fogadott el vagy 
bírált meg. Az eltérés e vélemény s a saját észrevételeim között abban áll, 
hogy a felsorolt, s általam pozitívan értékelt elemeket én a személyes megta-
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pasztalásokhoz szorosan kötődőeknek látom, s a művészi absztrakció mind 
hibái lanabbul működő rendszere mögött is érzékelem. 

A regény mint kritika. Két gondolatot idéznék, melyek egy lépéssel közelebb 
vihetik e fontolgatásokat az új magyar regény alkatának, karakterének ön-
tudatának körülírásához. Thomas Mann az eposz és a regény közötti különb-
ségek megfogalmazása során jegyezte fel: „A regény mint modern műalkotás 
a i)kritika<i fokát képviseli a f>költészet« foka után. Viszonya az eposzhoz az 
mlkotói tudan-nak az wntudatlan alkotásihoz való viszonya". A másik gondolat 
Róbert Musilé, aki egy látszólag egyszerű regényosztályozást javasolt: „El-
beszélni az elbeszélés kedvéért, a történet jelentősége miatt, a jelentés okán: 
három fokozat". 

Tömör és gyarló vázlatossággal fogalmazva, mintegy előlegezve követ-
keztetéseimet: a korábbi, a „régi" és az „új" magyar regény közötti választó-
vonalat a musili harmadik, illetve a Thomas Mann-i második grádics képezi. 
A közvetlenség, szervesség, „pozitív" esztétika, elbeszélés az elbeszélésért 
és a történet jelentőségéért — után, az alkotói-kritikai tudat működése, 
távlat, distancia, reflexió, elbeszélés a jelentés okán, szerkesztettség, „negatív 
esztétika" a regény ismérvei. Ezen elvi jelentőségű jegyek implikációiként 
jelentkeznek az olyan evidenciák felszámolásai, mint a téma, a regény és 
az extenzív ábrázolás egymásrautaltsága, megismerhetőség és elbeszélhető-
ség a világ vonatkozásában. 

Az átmenet, a váltás formai-esztétikai-poétikai hozadéka az összetett 
regénykonstrukció, továbbá a példázatosság és szimbolikusság, illetőleg a 
közvetettség és áttételesség. A viszonylagossá tett elbeszélői szerep és a 
központi formaeszmének alárendelt szövegszervezés fontos elemei az új 
magyar regény műfaji újraértékelődésének. 

Az elbeszélő magánya. A Thomas Mann-i második lépcsővel jellemezhető 
fordulat eposz nélküli regénytörténetünkben akkor következett be, amikor 
a regény úgy távolította el önmagától a világot, hogy kevésbé látványosan, 
észrevétlenebbül, de fragmentumszerűségében is bonyolultabban és zavarób-
ban kisajátította. A birtokbavétel paradox módon akkor is bekövetkezik, 
ha az a párbeszéd, melyet a világgal kezdeményez, visszhangtalan marad, 
s csak egy szólam hallatszik ki a regényből: a kérdező vagy monológot mondó 
elbeszélőé. Regényeink beszéde gyakran mind fenyegetőbben egyszólamú 
s nem polifonikus; a regények mindinkább egy érzékenyen működő meg-
figyelőre, szemre hasonlítanak, mely pillantását élesen szegezi tárgyára. 
E monológ s e tekintet már nem a mesemondóé, kinek státusát megszüntette 
a regény, hanem az elbeszélőé mint gondolkodó/megfigyelő szubjektumé. 
Magánya és csenddel körülvett megszólalása a gondolkodók magányához 
hasonlatos. Mint a hallucináló Saulus, „saját üres jelenlétének legalján" 
van ez az elbeszélő, ebből a helyzetből emeli fel hangját. Saját tapasztalat-
vízióját igyekszik megfogalmazni, hisz, mint Beckett mondja, az egzisztenci-
áról már nem beszélhet, csak a zűrzavarról. A tapasztalatok pedig, melyekről 
beszél, szerinte olyasvalakiéi „aki nem tud, aki nem bír. . . " 

Ha ennek a gondolatnak nem pragmatikai, hanem egzisztenciális vagy 
akár ontológiai értelmezést adunk, megérthetjük, miért uralkodik el a művek-
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ben a vissza-hajlás, a „lét közvetlenségének helyére lépő" re-flexió. A tárgy 
a maga „tárgyszerűségében" mind kiismerhetetlenebb, maga a gnoszeológiai 
alapállás nemcsak védtelenebb, hanem mind tarthatatlanabb. Az irodalom, 
a regény mind kevésbé tud eleget tenni alapvető „kötelesség vállalásának", 
„a tökéletes megismerésnek" (Broch). Ennek tudatosodása váltja ki kételyeit 
saját jogosultságát, feltáró, „világfeltáró" (Hartmann) jellegét illetően. A 
gnoszeológiai alapállást hermeneutikaira változtatja. Pillantását igyekszik 
önmagába mélyeszteni, s a szilánkokra pattant s a megismerhetetlenségig 
összekuszálódott világot önmagából felhozni, miközben e felmutatást is 
figyeli. A tárgy megismerhetőségében való elbizonytalanodását a tárgy ábrá-
zolhatóságára is kivetíti. Megszegve a mimetikus tabut, melyet immár nem 
tarthat önmagára érvényesnek, nem örökíti át, hanem konstruálja tárgyát, 
melyet alakulásban és körvonalazódásban formál. A formálást és a konstru-
álást elvek vezérlik, s az elveke: nem a mimészisztől, hanem a poiészisztől 
kölcsönzi. A közvetlen ábrázolást egy kételyekkel és gondolatisággal elidege-
nített, közvetetté és viszonylagossá tett, utalásszerű felmutatás váltja fel. 
A felmutatás önfelmutatás, a reflexió önreflexió egyben. 

A regény öntudata saját tudatzavarait is ijesztő józansággal nyilvántartja. 
S ha felmerülne a kérdés, vajon ez az öntudat a szerzőnek, illetve az elbeszé-
lőnek a tudatával azonosítható-e, tagadó választ kellene adnom. A tagadást nem 
az elbeszélő megszűnésének adornói eszméjével s nem is olyan művekkel-
támasztanám alá, mint például a Film, mely az elbeszélő személyre való 
utalásokat is kiküszöböli úgy, hogy magát a regény-elbeszélést is elbeszélted, 
vagy olyan látszatot kelt, hogy a regény in continuo elbeszélődik. Az egysége-
sítő narratív tudat (Todorov) művek soránál nem tartozik sem az elbeszélő, 
sem a szerző illetékességébe. E feladatot maga a regény, pontosabban az a 
gondolati-érzelmi, értelmi-pszichikai mag, centrum, fókusz látja el, mely 
elvontabb szinten a regény karakterét és alkatát is meghatározza, s melyet 
a regény öntudatának nevezek. 

Világvízió. Az európai modern regény kritikájának, a Dosztojevszkijt értel-
mező Bahtyinnak, a Joyce-ot értelmező Brochnak, az értekező Musilnak 
egyik leghangsúlyosabb kérdése, hogyan válik egység-elwt a regényben 
a — világnézeti elvből kinövő — művészi világvízió és a művészi konstrukció 
verbális világa. A kérdés első felének nagy irodalma van, tekintettel arra, 
hogy a regényt mindenkoron mint a társadalmi létezésre reflektáló tudat-
formát tartotta nyilván az irodalomtudomány. A tétel második része attól 
fogva vált vizsgálandó problémává, amikor kérdésessé vált a tárgynak, a 
tárgyról alkotott képnek és kifejezésének organikus volta. Az individuum 
válsága, az összefüggő világkép válsága a regény válságaként vetült a formára. 
E válságok nem újkeletűek, az elmúlt egy évszázadot figyelve, már-már ? 
műfaj lényegéhez tartozóaknak tűnnek. A válság fogalma — a kísérlet fogal-
mához hasonlóin — nem megfelelő a regényjelenségek megnevezésére. An-
nál égetőbb azonban annak felülvizsgálása — tárgyunkat szem előtt tartva 
—•, hogy regényeink világmodelljének milyen értékek vagy értékvesztések 
a mozgatói, s milyen látásmód jegyében emelik be tárgyukat a művészi elvonat-
koztatás rendszerébe. Elemzést igényelne az a kérdés is, hogy milyen forma-
eszme járja át e regényeket, hogyan minősül át bennük az idea szigorúan 

3 



468 T H O M K A B E Á T A 

vett epikává, vagy milyen utat jár be a story, hogy eszmeként szublimálódjon 
formává. 

A művek világvíziójának egyik megközelítési lehetőségét a regények 
közérzete kínálja fel. E kategória felemlítése nem a regényalakokra, hanem 
a művekre kíván utalni. A Saulus, az Egy családregény vége, a Cseréptörés, a 
Film, A parancs vagy a Függő lehet, hogy más ponton nem érintkeznek köz-
vetlenül, a közérzet, a negatív lélérzékelés, a szorongás terén azonban együtt 
állnak. Nem kívánom felidézni e jól ismert alkotások világát és témaköreit, 
csupán néhány regénymotívumot említenék fel, melyek par excellence példáz-

v zák a művek atmoszféráját, az elemek utalásosságát, s a motivikus-ismétlő-
déses előfordulást. Példáim nem a sokat emlegetettek, mint a Családregény 
művelődéstörténeti és bibliai jelképei, vagy a Saulus bibliai példázatai. A 
Saulus napsütött pusztájára, vakító fénysávjaira, világító fehér csíkjaira 
mészfehér útjaira, fémes derengéseire, erős fényeire emlékeztetnék. Továbbá 
a Családregény fekete-fehér kőkockáira, a Film zárásának lárvakék neonjára, 
A parancs fényreklámokkal felhasogatott, megbonthatatlan sötétségére, a 
Cseréptörés esőtől áztatott városképeire. A szerkezet által is kiemelt jelentésele-
mek ezek, melyeknek szemantikáját nemcsak a jelentésviszonyok alkotják, 
hanem a szenzuálissá tett világérzékelés, az érzékivé tett magány, félelem, 
idegenség, a létélmény perzselő hidegsége. A legkülönfélébb regényössze-
függések emelik ki ívesen, metszetten e képszerűségeket, s táji-tárgyi való-
ságukba foglalják azt — az értelmezőnek csak sok szó árán körülírható — 
egzisztenciális tartalmat, melyről Beckett szerint már beszélni sem igen 
adatott meg, s melyet fentebb a rossz közérzet fogalmára egyszerűsítettem. 
E nagyon személyes élmény- és élettartalom azonban a regények közegében 
túlmutat az egyén, szerző, elbeszélő, hős körein, elválik közvetlen személyre 
utaló jegyeitől, absztrahálódik, regényközérzetté alakul. A közérzet fe'tét'enü! 
azok közé a csak közvetetten kifejezhető tartalmak közé tartozik, melyekről 
Tolsztoj beszél egy helyen. E tartalmak közül az említett regények a közös-
ség-hiány, a kivetettség, az ellenőrzöttség, a perspektíva-vesztés, a kisajátított 
múlt visszaszerzése, továbbá a vállalkozásnak értelmet adó vagy magát a 
cselekvést motiváló erők, ingerek, célok kiveszése, az általános értékbomlásból 
származó szkepszis, a távlattalanság kérdéseit érzik sajátjuknak. Az egyéni 
lét és a társadalmi lét kapcsolatzavarainak tünetei ezek. Fenntartható-e 
tehát a regények aszociális vonására vonatkozó tézis? Egy kiegészítéssel módo-
sítva, igen. Vitathatatlannak tűnik a szubjektivitás felerősödésének mozzanata 
e művekben. A szubjektivitás a tudatosan vállalt és műveJt világmodelláláson 
kívül a tárgyilagos elbeszélésmodort is erőteljesen áthatja. A szubjektív 
elem előtérbe kerülésének egyik előhívója az említett „kommunikációs ne-
hézség" egyén és közösség között. Az aszociális vonás és a szubjektivizmus 
azonban egy nemcsak egyéni, hanem közösségi identitászavar jele is lehet. 
Közvetetten tehát, nem a tematikából, hanem a világvízióból és közérzetből, 
regényalkatból következően társadalomkritikai jelleget és funkciót nyernek 
e művek. 

Szerkesztettség. Az új magyar regénynek a regényformához való viszonya 
a tárggyal, a megismeréssel és az ábrázolhatósággal szembeni álláspontjának 
következménye. E megváltozott viszony egyik tényezője mindazon illúzi-
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óknak elvetése, melyek a létérzékelés megbonthatatlanságára s a műalkotás 
szervességére vonatkoznak. Az organikusságot a műalkotásban a konstruk-
ció váltja fel, „a szervességnek mint az illúziók forrásának" (Adorno) radikális 
tagadójaként. A konstrukciót Adorno a műalkotás egyetlen lehetséges racio-
nális mozzanatának tekinti. A szerkezetszerűség tehát a kritika eleme, a meg-
felelő világmodellálás lehetősége regényeinkben. A forma önreflexiója a 
szerkezetben: a megújuló magyar regény egyik legtávlatosabb hozadéka. 

Az epikai alapelemeknek új szerepet kellett felvállalniuk az új regény-
konstrukcióban. A regény saját alapjainak átértelmezése során eszköztárát 
is átminősítette. A folyamatszerű elbeszélési gyakorlat elhagyásával, az elbe-
szélés hézagossá és töredezetté tevésével lehetőség nyílt arra, hogy a regény 
magára az elbeszélhetőségre is reflektáljon. A történet értelmezésében bekö-
vetkezett alapvető változások egyike a történet modellszerű formálása. A 
történet áttetszővé és átmutató jellegűvé válik azon művekben is, melyek 
formájuk szerint nem példázatszerűek, nem szimbolikusak és nem metafori-
kusak. A történet jelentéskiterjedései közvetett úton bomlanak ki. E kibontás, 
az átutaló jelleg azonosítása a formaegész viszonylatában játszódik le. A 
történet nem önértékei révén válik közlés-tárggyá, hanem azon sugalmak 
révén, melyeket a szerkezetbe állítva felvállalhat. A jelentés okán. . . 

A regényteret mind több látszólag regényidegen anyag, mind több 
látszólag összeférhetetlen szövegszál tölti ki. Egymással folytatott párbe-
szédükből magasabb szinten szövődik a jelentés. Az összeférhetetlenséget 
a regények formagondolata szünteti meg, a szervetlen felületi szövést a szer-
kezet egésze arányosítja. 

A formálás, az építmény jelentéstani tényező is egyben. 
Szerkezet és jelentés egymásrautaltsága rendkívül erős a mai regényben. 

A nyelvészeti alapozású szemantika felismeréseivel aligha tudunk e kérdés-
ben előre lépni. A jelentéstan a szövegkoherenciát és a szövegjelentést az 
elemek összeférhetőségének szempontjából közelíti meg. Ilyen értelemben 
regényeink nem alakítanak ki koherens szövegfelületet. Poetizált szövegnél 
azonban eleve kérdésessé válik a sorszerű jelentéskiterjesztés. A jelentéstan 
eddigi meglátásai alapján egyelőre leképezhetetlen azon gazdag értelemtar-
talmaknak a mozgása, melyek a regényben sűrítődnek. 

Az új magyar regény közérzetét és értelemtartalmait, szerkezetét és 
öntudatát vizsgálva a kritikának megkerülhetetlenül módosítania kell hagyo-
mányos epika-képén. Erre ösztönzi e mostani gondolatsornál hivatkozott 
művek csoportja, melyekben megnyilatkozni látszik az a brochi értelemben 
vett „korszerűség", mely „a tudat egy bizonyos állapotából, a logika egy 
bizonyos állapotából, egyszóval a gondolkodás egy bizonyos technikájából 
származik, olyan logikából, amely kötelező érvényű az illető kor számára, 
és így magához a kor témáihoz és sajátos tartalmaihoz vezet". 

5 




