
LANG GUSZTÁV 

A próza aratása 

Tíz évvel ezelőtt, prózaíróinkról szólva, a r r a a felismerésre épí tet tünk rang-
sort és értékelést, hogy epikánk megelégelte a sematizmus fullasztó légkörét, s 
ki tár ta — néha erőszakos mozdulattal egyenesen kitörte — az ú j témák és formák 
éltető levegőjétől őt elzáró ablakokat. Ez ellenhatás lendületében született művek 
esztétikai értéke — és nem utolsósorban közönségfogadtatása — ma már kétségte-
lenné teszi, hogy a levegőcsere maradékta lanul sikerült; egykor ünnepelt művek 
vándoroltak a könyvespolcokról a teljes feledésbe, úgy, hogy legtöbbjükről az iro-
dalmi köztudat legmaradibb, legnehézkesebben változó ranglistája, a középiskolai 
tanterv sem tud már . Az elmúlt tíz esztendő pedig — amellett, hogy ú j művekkel 
gazdagította mai prózánk színképét — épp azzal a fontos tanulsággal szolgált, hogy 
ez a változás nemcsak írói őrségváltás, nemzedékcsere volt, hanem jól körülhatá-
rolható fejlődési tendeciák szükségszerű érvényesülése. 

Az elbeszélő formák gazdagodása, á talakulása vallott és vall elsősorban az írói 
és olvasói világkép gyökeres átalakulására. A klasszikus-hagyományos képlet — fik-
ció +- valószerűség = hiteles valóságkép — elvesztette hitelét, mert író és közönsége 
egyaránt megtanulta, hogy e képlet jogán valósághamisító szándékok is valószerűsíthetők. E „hagyományos" regényszerkezet, melynek terve nem a valóságból indult 
ki, hanem a „milyennek kell lennie a valóságnak" önkényes elképzeléséből, lénye-
giében a történelmi-politikai voluntarizmus formai kifejezése volt. Az ellentáma-
dást, mint a regényformák más korokban is időszakosan bekövetkező „elfáradása-
kor" oly gyakorta, a dokumentáris műfa jok vezették. S nem is azok, amelyek írását 
az ötvenes évek elejétől szorgalmazták: nem a riport, az inter jú és a közéleti ese-
ményekhez kapcsolódó publicisztika; ezek hitelét korábban játszott manipulat ív 
szerepük ugyanúgy megrendítette, mint a fikcióét, megújhodásukat pedig a velük 
szemben támasztott, nagyjából változatlan elvárások nehezítették továbbra is. A 
dokumentumírás személyesebb műfa j a i r a várt az új í tás feladata: az önéletrajz, az 
emlékirat, az útinapló kerete vált a valóságot tárgyilagosan felmérő és elfogulatla-
nul értelmező írói szemlélet kifejezési formájává. Jelezve, hogy ez az „új realizmus" 
a valósághoz krit ikusan viszonyuló egyén szabadságjogát támaszt ja fel az egyént 
az intézményesített világképnek alárendelő apologetikus magatartással szemben. 

Mint a regény történetében oly sokszor, most is a dokumentáris műfa jok let-
tek a fikció formai megújulásának forrásává. Regényírásunk gyakori fo rmája a 
f ikt ív emlékirat, a f iktív önéletrajz mint az elbeszélés kerete. Ez ugyanakkor az 
elbeszélés én-formájának az eluralkodásával jár ; narrátor és főszereplő azonossága 
azonban már e korszak másik tendenciájával is összefügg, a személyesség lírai és 
intellektuális megnyilatkozásainak térhódításával. Az én-forma az élményeket kí-
sérő érzelmek áradóbb kifejezését biztosítja a közvetett lélektani ábrázolás helyett, 
és tág teret enged a hős alanyi eszmélkedéseivé álcázott írói kommentároknak. A 
dokumentáris formákba így oltódnak be az ábrázolás lírai színezetű, illetve esszéisz-
tikus ágai. 

A fentiekből egyenesen következik, hogy az ábrázolás a külső teljesség felől 
a belső i rányába halad; a lélektani és erkölcsi kérdések elemző bemutatása nemcsak 
egyenrangúvá lesz az eseményes elemekkel, hanem néha egyenesen kiszorítja az 
utóbbiakat. Központi témává lesznek a személyiség önmegvalósítási esélyei, úgy, 
hogy az elbeszélés tengelyébe a modern regény „redukált hőstípusa" kerül — tudo-
másul véve, hogy az író nemigen léptethet fel jelentős, a társadalmi mozgások 
komplex egészével összeforrott életű főszereplőt. Az egyén önmegvalósítása a kül-
és belvilág kapcsolatrendszerének e redukáltsága miatt túlnyomóan belső marad, 
a vágyak, a lelki gazdagodás, az intellektuális megismerés (leggyakrabban az ön-
ismeret elmélyülése), az önmagával megteremtett erkölcsi összhang szintjéig jut el. 
Az elbeszélés e fokozódó alanyisága a regények időszerkezetének az objektív idő-
beliségtől messze eltávolodó formáit részesíti előnyben; a dokumentarizmusigény 
így lesz paradox módon azoknak a formabontó-formakereső elbeszélésmódoknak az 
ösztönzője, amelyek a „nagy realisták" helyett Proust és Joyce, Krúdy és Kafka 
pé ldá jára hivatkoznak. 

Emlékirat írásunk legnagyarányúbb vállalkozása marad t torzóban Nagy István 
halálával (1977). A tetralógiává terebélyesedett mű így is kerek egész; a felszaba-
dulással zárulva, a két világháború közötti időszak teljes „proletárkrónikáját" 



nyúj t ja . Négy kötet a lapján szerkezeti fo rmája is biztosabban meghatározható; az 
elbeszélés r i tmusát az emlékezés koncentrikus köreinek fokozatos tágulása szabja 
meg. A külső történés a közvetlen környezet (család, barátok, munkahely), az át-
fogó társadalmi keresztmetszet felé halad, a belső pedig a spontán önértékeléstől 
a forradalmi világkép beéréséig. Kár, hogy ez utóbbi folyamat — az ábrázolás né-
hány lehetőségével együtt — áldozatul esik utólagos korrekcióknak. 

Az emlékirat „történelmi" változatát képviseli Szabó Gyula Gólya száll a 
csűrre (1974) című dokumentumírása. Legközelebbi rokona talán Darvas József 
könyve, az Egy parasztcsalád története, azzal a lényeges különbséggel, hogy Szabó 
Gyula önmagát nemzedékek múlt jából fölmerítő emlékezése nem oldja folyamatos 
elbeszéléssé, történetté a családi és történelmi dokumentumokat, hanem az ál ta-
luk képviselt idősíkok különállásával hangsúlyozza: milyen sokféle hatások ala-
kí t ják egy közösség sorsmodelljét. Az egykorú kritika a mű lírai hangvételére fi-
gyelt fel, hozzátehetjük azonban, hogy ez a líra nem személyes, „alanyi" jellegű; 
önmagában nem a rendhagyót, az egyéniséggé válás eredőit keresi az emlékező 
Én, hanem a t á j és történelem szerint tipikusat. E vonatkozásban a család- és 
falutörténet közvetlenül kapcsolódik Szabó Gyula kubai útirajzához; ez utóbbiban 
a történelemalakító személyiség erkölcsi szabadságát, az előbbiben a történelem 
alakította személyiség erkölcsi meghatározottságát kutat ja . 

A fiktív emlékirat fo rmájá t választja Deák Tamás az Egy agglegény emlé-
kezéseiben (1971). Témája a frivolságig derűs: egy még java korabeli férf i sze-
relmeinek sorozata. Az anekdotikus történetfüzér azonban mélyebb értelmet hor-
doz: a főhős, Boleráz Antal személyes — sőt egyszemélyes — függetlenségét pró-
bál ja megőrizni egy „méltóságát vesztett világban", visszavonulva a magánélet 
könyvekből, muzsikából és szerelmekből berendezett Robinson-szigetére. Ilyen ér-
telemben az „agglegénység" nemcsak a hős családi állapotát minősíti, hanem élet-
formáját , sőt erkölcsi szemléletét is, melynek központi fogalma a vállalt magány, a 
családról, karrierről lemondás sztoikus gesztusa, annak érdekében, hogy minél 
kevesebb megalkuvásra kényszerüljön az ötvenes évek személyiségszűkítő valósá-
gával. Az író bizonyos mértékig heroizálja is ezt a kontemplációba és hedonizmusba 
zárkózó életformát mint egyetlen szabadságszavatolót, csak az ábrázolás helyen-
ként ironikus hangneme s különösen a befejezés várat lanul tragikumot idéző for-
dulata sugallja, hogy a vállalt magányban a kényszerűséget próbál ja szépíteni a 
főhős, s hogy ennek a szigetteremtésnek is a méltóságról — a társadalmi ember 
méltóságáról — való lemondás az ára. 

Ugyanez a témakör és ugyanez az emlékiratforma tér vissza a mítoszparafrá-
zis és a történelmi regény jellegzetességeit egyesítő Deák Tamás-regényben, a Don 
Juanban (1978). Hőse gáláns kalandjaiban végső fokon a r ra a kérdésre keres vá-
laszt: létezik-e az evilági bűnöket megtorló Gondviselés, illetve annak földi meg-
valósulásaként felfogható, a „bűnös" ember fölött kíméletlenül ítélkező erkölcsi 
értékrend, s mily mértékben képes az egyén kivonni magát a manipulatívvá, a 
hatalom céljait szolgáló ideológiává züllött ér tékrend ura lma alól. Ismét a sze-
mélyiség szabadságának és alávetettségének di lemmájánál vagyunk tehát, amelyet 
a regény — bár helyenként sugallatos erővel fejezi ki nyomasztó voltát — sokkal 
kevésbé képes megfogalmazni, mint az Egy agglegény emlékezései. Don Juan sza-
badságkereső kísérlete ugyanis eleve hamis szembeállításból indul ki: az evilági 
bűn és a transzcendens „zsarnokság" szembeállításából. A kettő közötti távolság 
mindig elodáztatja a hős tetteiből következő konklúziók levonását, ébren tar tva 
a kezdeti, bűnre-tet t re sarkalló kételyt. A vitatható gondolati kiindulópont (s a be-
lőle adódó szerkezeti egyhangúság) ellenére a Don Juan egyes részletei — külö-
nösen a hős önelemző-létértelmező eszmefuttatásai — az esszéregény legjobb ered-
menyeit ígérik. 

A történelmi regény fo rmájának dokumentarizmusszellemű ,,lebontásával" kísér-
letezik Szabó Gyula több kötetre tervezett regényfolyama. A sátán labdái (1978—), 
melynek eddig négy kötete látott napvilágot. Két szövegréteget kapcsol bennük 
össze az elbeszélés: az első a XVII. századi Erdély egyik tragikus történelmi epi-
zódjának, II. Rákóczi György lengyelországi had já ra tának s az azt követő ta tárdú-
lásnak az eseményanyaga, melyet hiteles korabeli kútfők a lap ján elevenít epikus 
történéssé az író, a másik az eseményeket értelmező narrá tor lírai-intellektuális szö-
vege. Ez utóbbi egyszerre személyes és személytelen — személyes, mert a ma szá-
mára keres analógiákat és tanulságokat, történelem és ember mai kapcsolatának 
előzményeit; személytelen, mert e kapcsolat minőségének objektív törvényeire kér-
dez rá. A dokumentáris szövegréteg komponálásmódja is eltér a megszokott törté-
nelmi vagy életrajzi regények szerkesztésétől; a forrásanyag heterogenitása — tör-
ténelmi személyiségnek számító főurak emlékirataitól, szándékuk szerint is törté-
netírói feljegyzésektől vidéki nemesasszonyok magánleveleiig, jobbágysorsokat is 



felvillantó adalékokig te r jed skálá juk — azt az írói szándékot tükrözi, hogy a 
könyv ne személyek, hanem egy, a történelem sodrába került közösség „életrajzát" 
í r j a meg. A történelmet jelenként átélő szereplők illúziók csapdájában vívott drá-
mai küzdelme és a történelmi végpont felől ítélkező narrátor objektív lá tásmódja 
teremti meg azt a feszültséget, mely a regény művészi hatásának legfőbb titka. A 
dokumentumok gazdagsága néha öncélúságba csap át; az írót foglyul ejti anyagá-
nak bősége — e szerkezeti nehézkesség ellenére e nagy munka a m ű f a j korszerű-
sítésének jelentős vállalkozása. 

Az emlékezés prousti formájához áll közelebb Király László regénye, a Kék 
farkasok (1972). Hőse gyerekkora színhelyére tér vissza, hogy önnön múl t já t fel-
tárva s újraélve, személyiségének gyökereire leljen — az elbeszélés ennek meg-
felelően két idősíkot fog egybe: az utazás jelenét és a szürrealisztikus látomások-
ban megelevenedő múltat . Ez az énkereső emlékezés Király regényében közösségi 
múlta t is idéz, történelmet is értelmez. Egy új , a negyvenes-ötvenes éveket gyerek-
ként átélő írónemzedék nevében Király a múlt tal való szembenézést, a kritikus 
számvetést kéri számon az előtte járó generációtól, mer t csak ez a kritikus, kollek-
tív önvizsgálat oldhatná fel a gyerekkori emlékképek abszurditását, ál l í thatná helyre 
múlt és jelen folytonosságteremtő kommunikációját . A múl tnak azonban csak kí-
sértetképei jelennek meg az otthoni tá jon; az idő irreverzibilitásának nyomasztó 
élménye az egyén számára alakí thatat lannak bizonyuló történelem, a jelentől való 
elidegenedettség tar talmaival telítődik. Kafkai szimbolizmus, minden érzelemrezdü-
lésre érzékeny líraiság párosul a részletábrázolás tömör realizmusával. 

Az én-regény lírai lehetőségeit viszi már -már a regényszerű szerkezet teljes 
lebontásáig Panek Zoltán (A földig már lépésben, 1977). A könyv min tha több száz 
oldalas parafrázisa volna szerzője egy korábbi négysorosának: „Sebeket kapni sze-
retek / Össze ezek tar tanak végül — / tetőtől talpig: / egyetlen forradás." Annak 
a racionalistának a vallomása ez, akit az értelem tisztelete nem ösztönök és szen-
vedélyek elfojtására késztet, hanem bátor vállalásukra, mer t tud ja : nem az szabad, 
aki „megszabadul" a lé t formájának értelmes — vulgo: józan — rendjé t fenyegető 
erőktől, hanem aki velük megküzdve és e küzdelemben teljesedve lesz önmaga. 
Regényhősét is ilyen sebhelyvonásokkal mintázza; az emlékezés nem lezárt, múl tba 
kalitkázott eseményeket idéz, sokkal inkább annak kíváncsi kutatása a regény, 
hogy mivé tették élményei az embert , és mivé teszi az emlékezés. Cselekvő emlé-
kezés a Paneké; a személyiség múl t j a jelenre ható erőként működik a regény-
ben, feloldva a két idődimenzió határait . Az így épülő személyiség öntörvényű vi-
lága szembesül szakadatlanul a külsővel, s ket te jük minden súrlódása ú j abb próba: 
vajon megmarad-e az Én szabadnak, befogadónak és választani tudónak e magát 
odaadó, magát megőrző küzdelemben. E szigorúan személyes-lírai vallomássorozat-
ban az idő sodrából felbukkanó emléktömbök az intellektuális önértelmezés és ér-

zelmes önérzékelés kiváltói, ezért lehetnek egy emberi magatartásmodell építőkö-
vei, egy társadalmi közérzet jelképei. 

Ennek a Proust és Joyce í rásmódjával rokonítható elbeszélésmódnak a sodrá-
ba állí thatók Pusztai János ú jabb regényei (A sereg, 1978, Zsé birtoka, 1979). Hét-
köznapiság és történelem keveredik bennük, mindig belülről átélve; a történelem 
a személyiség történeteként szubjektivizálódik, s az egyéni élet mint az ember vá-
lasztási, döntési szabadságának, erkölcsi önmegvalósításának példázata válik „tör-
ténelemmé" bennük. Király és Panek műveiben a narráció lírai vétetését az elbe-
szélő irónia ellensúlyozza; Pusztai épp abban különbözik tőlük, hogy egy tragiku-
sabb előjelű témakezelés szellemében a szenvedélyt, a pátoszt helyezi vissza iro-
dalmi jogaiba. Hibái is ebből adódnak; mondatainak szecessziós zsúfoltsága, a min-
dig és mindenüt t stilizálásra törekvés külön feladat elé, egy saját stilisztikum el-
fogadásának feladata elé ál l í t ja az olvasót. Új úttörés, melynek végeredményét 
korai lenne ma mérlegelni. 

Dokumentarizmus, líraiság és esszéisztikus tárgyszemlélet ötvöződik az évtized 
kedvelt műfa jában , az útinaplóban. Nemzetiségi irodalomban az utazás mindig 
„határélmény"; alkalom arra, hogy a tájhazához, szűk etnikai közösséghez, helyi 
érdekű feladatokhoz is kötött szellemiség a nagyvilággal szembesüljön, sa já t érté-
keit egyetemesekhez mér je Tünetértékű, hogy számos költőnk ú j abb versei kö-
zött éppen az úti élményből ihletődők tar ta lmaznak a nemzetiségi elkötelezettséget 
és az egyetemességigényt, a művészi és emberi önmegvalósítás távlatait , a társa-
dalmi és történelmi lét alapkérdéseit feszegető gondolatokat; hogy bennük talál-
kozunk stílus és verselés legmerészebb és legbonyolultabb újí tásaival — mintha az 

Európával találkozás erőpróbára, egyívású voltunk bizonyítására serkentené a líri-
kust.) Az úti beszámolók nagy része ennek megfelelően kultúrélményeket rögzít, 
hol kritikusan, hol vágyálmokkal színezve — a többnyire turistaként utazó írónak 
va jmi kevés ideje és lehetősége van a meglátogatott országok emberi- társadalmi vo-



natkozásainak mérésére. Terjedelemben és felfogásban egyaránt elüt azonban tőlük 
Szabó Gyula kubai úti élményeket összegező könyve (Tinta és tulipán, 1977). Leg-
alább annyira esszé, mint út i rajz; a könyv nagyobb részét nem a valóban látott, 
valóban átélt események töltik ki, hanem a Kuba történetére, irodalmi múl t jára , 
for radalmának előzményeire vonatkozó, gondos előtanulmányokkal megalapozott 
reflexiók. Mindez azonban korántsem puszta információközlés; a Tinta és tulipán 
— egy talán idealizált Kuba-kép a lapján — az önmagát a közéletben realizáló, a 
történelemalakító cselekvés esélyéről le nem mondó embertípus szellemi-ideológiai 
előtörténetére kíváncsi, némiképp talán válaszul arra az i rodalmunkban általános 
tendenciára, melyet a „redukált hős" szerepeltetésének neveztünk. Ez az a lapjában 
nemes szándék sodorja a szerzőt helyenként patetikus túlzásokba; utópia és törté-
nelmi szükségszerűség, vágyálom és valóság néhol helyet cserél, s az olvasó hiá-
nyolni kénytelen azt a józan szekpszist, amely nélkül korszerű történelemértelmezés aligha képzelhető el. 

Rokon szándék sugallta Deák Tamás út i ra jz-formában írt regényét (Antal a 
nagyvilágban, 1975), az Egy agglegény emlékezései folytatását. Az Európát baran-
goló agglegény, saját „méltóságát vesztett világából" kilépve, az értékek sorsára 
kíváncsi a „nagyvilágban", s érzelmes kalandozása azzal a lehangoló tapasztalattal 
zárul, hogy századunk mindenestül méltat lanná vál t öröklött értékeire; a civili-
záció „érték alatti" é letformát alakított ki, melyben az anyagi jólét a szellemi 
szegénységet vonja maga után. Antal-Deák Tamás e fikciót és valóságot játékosan 
elegyítő könyvében is érzékeny megfigyelő, gunyorosan vitázó esszéíró, aki élmé-
nyeinek erősen intellektualizált feldolgozásával nem utolsósorban azt a k a r j a bizo-
nyítani: igazi „európaiság", az értékek Európájának igazi ismerete és megbecsü-
lése már csak a szellemi földrész per i fér iá ján élők nosztalgiájában születhet ú j r a 
— az Európában önmaga eszményeihez emelkedését kereső Antal keserűen (s 
persze nehezen titkolt önérzettel) kénytelen megállapítani, hogy ő az egyetlen euró-
pai a nyugatiak között. A szellemes alapötletet csak az teszi kérdésessé, hogy 
Antal európaiságfogalma sokkal inkább épül a két háború közötti kul túrhuma-
nisták (pl. Thomas Mann, Babits) Európa-utópiájára, minit a XX. század társadal-
mi és művelődési mozgásainak ismeretére. Magyarán: Antal egy végső fokon anak-
ronisztikus Európa-kép valóságos megfelelőjét keresi, s mer t nem találja, Európát 
hibáztatja, nem sajá t ötven évvel ezelőtti szellemi bedekkerét. 

A romániai magyar regény másik forma- és stílusvonulatát képviselik a ha-
gyományos, „tárgyias" epikus eszközöket megújí tó kísérletek. Szilágyi István Kő 
hull apadó kútba (1975) című regénye századunk elején játszódik egy erdélyi kis-
városban; hősnője a regény elején megöli tőle menekülni készülő napszámosszere-
tőjét, ma jd a regény végén maga is gyilkosság áldozata lesz. A két gyilkosság — 
a bűn és bűnhődés — fogja közre a ter jedelmes külső és belső cselekményt, mely 
(ugyancsak emlékezés formájában , illetve a múl t idősíkjának a jelenre vetítésével) 
az első gyilkosság előzményeinek az elemzése. A bűn utáni lelkiállapot és vezeklő 
szándék ábrázolása simul össze ebben a szerkezetben a múlt (a tet t re késztető 
motiváció) részletenkénti felidézésével; a bonyolult, szinte mértanian kiszámított 
szerkezet (bőséges, a szerkezeti vázat néha túlterhelő esszéisztikus kitérőkkel) sza-
badság és meghatározottság problematikáját követi nyomon ebben a „hagyomá-
nyos" cselekményben. A regény azonban messze kanyarodik a realista lélektani-
ságtól; hőseit nem az individuális lélektani indítékok mozgatják, hanem mindany-
nyian egy történelmileg kialakult s a személyiségnek végleg fölébe került életfor-
ma foglyai. Hiába él bennük a vágy az önállóságra, önmaguk keresésére és meg-
valósítására, az üres formákká merevedett életforma létükké konkretizálódott gesz-
tusai erősebbnek bizonyulnak a szabad cselekvésnél. Tetteik nem jövőjüket hozzák 
létre, csak — anélkül, hogy ők maguk észrevennék — a múlta t ismétlik, zárt kör-
forgásként. Cselekvésük, kitörési kísérletük csapda, amely — az extrém, a külö-
nös fo rmájában — tragikus gyorsasággal hul la t ja vissza őket is a múlt „apadó 
kútjába". A jelen lehetőségeit elnyelő múl t determináló erejének ebben a hang-
súlyozásában Szilágyi regénye talán Faulkner művészetéhez áll legközelebb. 

Bálint Tibor a Zarándoklás a panaszfalhoz (1978) szerkezetében a szimultán 
regénynek az avantgarde-tól örökölt f o rmá já t használja fel a klasszikusan zárt re-
gényépítményben immár lehetetlenné vált átfogó valóságábrázolás céljaira. A re-
gény az ötvenes évekbe kalauzolja vissza olvasóját; a párhuzamosan futó kisember-
sorsok, melyek fölött zajl ik a történelem (Bálint életművének mondhatni központi 
témája), együtt, közösen ra jzol ják ki egy olyan világ erővonalait, melyben a szemé-
lyiség vagy csak kompromisszumok, vagy éppenséggel öncsonkító megalázkodások 
árán keresheti helyét. E degradált személyiségek és sorsok polifon felvonultatásá-
val egyetlen eseményszál képviseli a szeretet, a megalkudni nem tudó és nem akaró 
emberség szólamét — de jellemző módon ez is csak önfeláldozásként érvényesül-



het; az antik Antigoné-témát para f raza ló záróepizód sugallja, hogy az eszményi 
léthez ragaszkodás sem önmegvalósításhoz, hanem az önmegszüntetéshez vezet anél-
kül, hogy hatással lehetne a sok szálon köréje épített külvilágra. 

A realista regényhagyományt folytat ják a f iatalabb nemzedék alkotásai közül 
Györffi Kálmán regényei (Házavatás, Ágnes, 1975; A visszatekintő, 1978). Kisem-
bersorsokat felvonultató cselekményük, lélektani érzékenységük, szerkezeti karcsú-
ságuk közvetlen példaképe talán a Kosztolányi-regény, a kortársaké közül a Bálint 
Tibor-novella. Írói koncepciójuk talán szerényebbnek tűnik, min t a történelmi 
lét problémáival viaskodó kortársak kérdésfelvetése, nagy érdemük azonban, hogy 
a hétköznapok világában keresik a jelképérvényűt, a gondolatilag-esztétikailag 
értelmezhetőt. 

Erős átpoétizáltság, szimbólumteremtés, az élet köz-napi jelenségei mögött lap-
pangó rej te t t jelentések keresése és fel tárása jellemzi Mózes Attila ígéretes regé-
nyét (Egyidejűségek , 1960) is, mely — szerzőjének néhány kitűnő novellája u tán — 
a legújabb nemzedék betörése a nagyobb epikus műfajokba. 

A riporttól érkezett a regény műfajához Beke György, s ez a riporteri látás-
mód érvényesül (mind jó, mind rossz értelemben) egymást követő három regényé-
ben (Éjszakai biciklisták, 1975; Istók Péter három napja, 1977; Fölöttük a hava-
sok, 1980). A kr i t ika szemére vetette a külsőleges, a riportot meg nem haladó 
emberábrázolást, a konvencionális meseszövést — tagadhatat lan azonban, hogy a 
mai valóság szociális kérdései, az anyagi létmeghatározottságokból következő em-
beri problémák úgyszólván egyetlen ismerőjének és következetes ábrázolójának bi-
zonyult. S regényírói munkássága termékenyítően hatott r iport ja ira is; az alkalmiságtól egyre mentesebb, sorsokat és közérdekű kérdéseket átfogóan dokumentáló 
riportkönyvei meggyőzően bizonyítják riporteri eszközeinek irodalmi gazdagodását. 

A novellairodalom is a regénnyel kapcsolatban jelzett i rányba fejlődik to-
vább e periódusban; nóvuma talán a kis műfa jban paradoxnak ható szintézis-
igény. Különösen Bodor Ádám újabb írásaiban figyelhető meg az összefüggő ciklus 
létrehozásának szándéka; az írói koncepció szerint csak atomnyi részeiben megra-
gadható valóság az „atomkutató" karcolatok sorában mégis összképét v i l lant ja fel, 
a részekre tagoltság, a töredékesség és a rendszerűség feszültségeivel. Hozzá ha-
sonlóan az irreális vagy szürreális álomvilágával, az abszurd kötetlenségével kí-
sérleteznek Vári Attila és Csiki László novellái — de (különösen az. utóbbiak) a 
szépségekre, a tűnő hangulatok impresszionista felvillantására is érzékeny lirizmussal. A novellaciklus mint a regény extrém lehetősége egyébként Huszár Sándor 
megtalált m ű f a j a is. Két ilyen jellegű könyve — Így láttam a trapézról, 1979.; 
Színház (majdnem) az egész világ, 1980. — az önálló elbeszélésekre töredezett 
emlékezés egy gondolati szálra fűzésével, a helyszín és a szereplők azonosságá-
val kelti a regényszerű totalitás illúzióját, hogy azt éppen az epizodikussággal, a 
részletek novellisztikus lekerekítésével tagadja, tegye nyitottá. 

Élmény és szerkezet egységének talán legszebb példája Székely János háborús 
epizódokat megörökítő novellafüzére, A nyugati hadtest (1979), melynek az Én-
forma kölcsönöz na-rrációs egyöntetűséget, helyszín- és időbeli párhuzamokat — 
mintha az elbeszélések egy regény kivágott cselekményrészletei lennének. A fősze-
replő Én létértelmező emlékezése a szerkezet rendező elve; a háborús életszakasz 
azért nem szervezhető egységes történetté, mert a főszereplő a történelemnek csak 
mellékszereplője, epizodistáj-a; nem döntései, választásai határozzák meg élet-,,cse-
lekményét", hanem a történelemirányító hatal-mak. Pontosabban: a történelem 
(melynek sodrában tehetetlenül fuldoklik az egyes ember) éppen ilyetén „irányí-
tottsága" miat t válik történelmietlenné, nem embernek valóvá, az egyén által alakít-
hatat lanná. Vele szemben az egyén vágyai, erkölcsi tiltakozásai képviselik a „tör-
ténelmi nembeliség" igazi irányát. Ez azonban csak az egyénekben él szubjektív 
lehetőségként, épp ezért csak érzelmi és intellektuális síkon realizálódhat, egyrészt 
az emlékező Én epizódokat értelmező kommentár ja iban, másrészt az elbeszélés-
füzért lezáró költeményben, mely a háborús élmények kialakította (és átalakította) 
tudat tükrében muta t j a föl, foglalja össze és általánosít ja a személyes emlékeket. 
A könyv fő jellemzője, hogy a tárgyilagos ábrázolás minduntalan átmegy gondo-
lat- és érzelemhordozó jelképiségbe, a „cselekményesség" befelé forduló önvizs-
gálatba. hogy a verses befejezésben eljusson a közösségféltő felelősség lehetséges 
vállalásformájáig, ember és történelem viszonyának a valóságot tudomásul vevő, 
de a lehetőségeket célzó értelmezéséig. 

Az elbeszélő irodalomról rajzolható összkép tehát -biztató; a megelőző évtized 
kísérletező kedve nem csappant meg, a művészi gyakorlat azonban már jórészt 
kiszűrte a kísérletek felhasználható, tovább építhető eredményeit. Üj utakat nyitó 
kísérlet és eredményeket szintetizáló esztétikai eredmény kiküzdött egyensúlyának 
biztonsága a továbbfejlődés legbiztatóbb ígérete. 


