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Thomka Beáta Esszéterek, regényterek című legújabb kötetében Csáth-
tal, Kosztolányival, Hamvas Bélával, Mészöllyel, Esterházyval és Nádassal 
foglalkozik. Megközelítési módszere egyre inkább az esszé felé tolódik, s 
ennek indokait Nádasról írva ki is fejti: „...Vannak életeseményként megélt 
alkotások. A belőlük felhozott s értelmi síkra vetített tapasztalatot azonban 
a befogadó nem mindig érzi kimerítőnek, a befogadott élménnyel adekvát-
nak. Ezek a felismerések vezetnek el az esszé forrásvidékére, s eltávolítanak 
bennünket a rációval, logikával, tudással, felkészültséggel kielégíthető értel-
mezési, kritikai válaszmodellektől." Az olvasó, a befogadó „csendjét" expli-
kálják, formálják, gyúrják ezek az esszék, melyeknek letisztult jelzőműszerei 
az „életesemény"-kritériumra állítottak. 

Élményei körüljárásakor a szerző a feleletnél is fontosabbnak és ponto-
sabbnak tartja a kérdések felvetését: „... a számadástétel s a számvetés... 
telítve van feltett s fel nem tett kérdésekkel - megválaszoltakkal és meg nem 
válaszolhatókkal is." A kérdezésben rejlő tétovaság az érvelés erejévé 
minősül át, mert szándékos. A „nyitott és nyitva hagyott" kérdések felmuta-
tása jelzi az esszéíró gondolkodói mélységét, szigorát és igényét, hogy csakis 
addig a határig menjen, ameddig a műből „következő felismerések feljogo-
sítják." 

Amint a modern regény kialakítja a maga önreflexiós beszédét, metany-
levét, ez az esszévilág is kibeszéli létalapját, eszközeit. Csáth esszéminiatűr-
jéről írva a szerző önnön esszé-eszményét körvonalazza: "tömörség", "a 
lényegi vonások együttlátása és együttérzése." 

A művel és az esszé olvasóival „kezdeményezett kommunikáció", kétirá-
nyú dialógus egyben együtt-gondolkodásra való fehívás, melynek feszülő 
rugóit a fenn jelzett kérdező, „válaszelodázó" módszer képezi. 
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Ennek a módszernek az indokoltságát egyhelyütt az esszéről szóló esszé 
/az esszé metanyelve/ ki is fejti: „A költészet nagy belső átfordulásai, 
megfoghatatlan átívelései a késztetések arra, hogy e csodákat a róluk szóló 
beszéd a néven nevezés, feladatától bonyolultabbnak lássa...' /A kiemelés 
tőlem. Cs. E./ A „gondolatokat érző" esszéíró fel kell hogy „szabadítsa az 
írást az értekező szándék kötelmei alól." 

Ebben a megközelítési lehetőségeket latolgató metanyelvben a választott 
műfaj javára billenti a mérleget az a felismerés is, hogy „a szó legnemesebb 
értelmében vett esszé" és a modern próza tartományai egyre közelebb 
kerülnek egymáshoz. Létrejöttüknek egyaránt az az előfeltétele, hogy a 
világ- ill. műbefogadásban „a dolgokkal létesülő kapcsolat mint lényünkkel 
átitatódó viszony" jöjjön létre. Ennek a „bensőségességnek" egy „mély belső 
érintettség, érzelmi és szellemi zártság" az előzménye. 

Ugyanebbe - az esszét és a prózát egymáshoz közelítő - gondolatmenet-
be kívánkozik a Hamvas-elemzés megállpítása is, miszerint „a két háború 
közötti magyar esszépróza... olyan történeti szerepet töltött be, mint az 
európai irodalmak némelyikében a regény... Ezek az »intellektuális költemé-
nyek« /Schlegel/...pótolják... mindazt, amit a reflexió iránt kevésbé fogékony 
magyar regény elmulasztott, s amit - kései adósságként - csak az utóbbi 
évtizedekben kísérelt meg törleszteni." 

A kötet kifinomult kor- és problémaérzékenységgel, célratörő letisztult-
sággal és egy bizonyos „megrendültségnek" az ihletettségével ragadja meg az 
egyes részproblémákat, de fontosak a tágabb horizontú vizsgálódások is. A 
30-as évek magyar regényeiről, vagy az új magyar regényről írt elemzések a 
korszerű megközelítések szempontjaival dolgoznak, s az írói világképi el-
mozdulások megfogható formai tüneteként az elbeszélő alakjával, a beszéd-
formák kialakításával, értékvizsgálattal, a metanarrációval foglalkoznak. A 
regény századunkban lejátszódó transzformációja elsősorban a cselekmény-
központúság elvét kezdi ki, mert az egyre kiismerhetetlenebbé váló világ 
általa immár elbeszélehetetlenné vált. A regénykonstrukciót valami más 
motiválja. Fabó Kinga szerint: „Az eseményelrendezés, eseménymondás stb. 
esetlegességénnek felismerésével s tudatosulásával egyenes arányban nő a 
megformáltság mint megformáltság indoklásának az igénye és szükségessége." 
Ezért nyomulnak be a regénybe az önreflexiós tünetek, a formanyelv válasz-
tottságának szövegszerű és szerkezetszintű megérzékítései. Thomka Beáta 
megfogalmazásában: /A regény/ „Pillantását igyekszik önmagába mélyeszte-
ni, s a szilánkokra pattant s a megismerhetetlenségig összekuszálódott 
világot önmagából felhozni, miközben e felmutatást is figyeli." 

Bizonyos értelemben mindezt a jelen esszévilágra is vonatkoztathatjuk. S 
lehetnének-e ennél elemibb indítékai? 
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