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A modern regény műfajtörténetének egyik meghatározó vonása a szer-
zői elbészéléstől való eltávolodás és az elbeszélői perspektívák, hangok, néző-
pontok váltogatása, árnyalódása. A szerzői magatartásnak a regényen belüli 
felbomlásával párhuzamosan a szerzői értékpozíció mellett a hős értéksíkja 
is regényformáló erőként lépett fel. Az elbeszélő és a szereplő között kibon-
takozó viszony alapvetően dialogikus jellegű. A korábbi fázisban, a Wölf-
flin nyomán lineáris stílusúnak nevezett elbeszélésben még nem egyénített 
a hős beszéde. Az elbeszélő és a szereplő nyelvi viselkedése között mindaddig 
nem bontakozhat ki párbeszéd, míg a két nyelvhasználat elszigetelt egymás-
tól. A kétféle beszéd határainak eltöltése során az értékhangsúlyok áttevőd-
nek az elbeszélő beszédéből a hősébe. Ennek jól ismert formája a style indi-
rect libre, melynek több évszázados hagyománya van a francia prózában. Az 
Erlebte Rede a német irodalomban csak a századforduló óta van jelen, mint 
ahogy a magyar irodalomban is megközelítőleg ekkoriban válik elterjedtté a 
szabad függő beszéd. Az ilyen elbeszélésben „minden szó kettős intonációjú" 
(Bahtyin). Csökken tehát a távolság, melyet a harmadik személyű narráció 
az elbeszélő és a hős között teremt. A hang az elbeszélőé, a közlemény látó-
szöge azonban a hősé. Bally szerint e közlések grammatikailag a szerző, a 
közöltek értelmét illetően a hős beszédéhez tartoznak. Mivel az utóbbi nem 
jelölt nyelvileg, nyelven kívüli, anyagilag nem tárgyiasuló jelenségről van 
szó. Bally a figure de pensée, a gondolatalakzatok között tartja ezeket számon. 
Bahtyin nyelvfilozófiai és esztétikai elmélete ezzel ellentétes álláspontot kép-
visel. A beszélő személy, a szerző, az elbeszélő vagy a szereplő nem nyilat-
kozhat meg a nyelvben való anyagi tárgyiasuláson kívül. A nyelv az, ami 
létrehozza, megvilágítja, differenciálja, elmélyíti a belső személyt és tudatát, 
s nem fordítva (Bahtyin). Tehát nem a szó a belső személyiség kifejezője, 
hanem a belső személy a kifejezett és interiorizált szó. A regényműfaj három 
alanyának nyelvi kifejeződésére egyaránt jellemző, hogy tudatfolyamataik a 
belső beszéd eleve értékelő, az egyéb nézőpontokkal számot vető eszközeire 
utaltak, „ezzel viszont máris szociális aktussá, kommunikációs aktussá válto-
zott" (Bahtyin) a tudattartalmak közlése. 

A tudattartalmak közléséhez, a tudat megjelenítéséhez a regény több 
formát kínál fel. E formák nyelvi és poétikai alakzatok. A kontextuális jelen-
téstani, a mondattani és a lexikai sajátosságokon túl ugyanis műfajpoétikai 
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jelentőségű a kérdés, hogy ki beszél, továbbá a távolság vagy a közelség, mely 
a szerzőt és az elbeszélőt, illetve a hőst és az elbeszélőt elválasztja egymástól, 
vagy éppen egymáshoz közelíti. „Ez a mozzanat grammatikailag is közvet-
lenül kifejeződik minden nyelvben: első, második, harmadik szeméy, továbbá 
a mondat struktúrájának módosulása attól függően, hogy ki az alanya („én", 
„ te" vagy „ő"). A harmadik személyre vonatkozó ítélet formája, a második 
személyhez fordulás formája és az alany önmagára vonatkozó megnyilatko-
zásának formája (illetve e formák különféle válfajai), már grammatikailag is 
különböznek. Itt tehát magának a nyelvnek a struktúrája tükrözi vissza a 
beszélők közötti kölesönviszony eseményét." (Bahtyin). Az alábbiakban néhány 
észrevételt szeretnék tenni azokkal a megoldásokkal kapcsolatban, melyek 
a szereplők tudatának megjelenítésében a harmincas évek magyar regényét 
jellemzik. A Gyász, A befejezetlen mondat és az Utas és holdvilág harmadik 
személyű, szerzői elbeszélések, míg A feleségem története első személyü elbe-
szélés, Ich-Erzahlung. A megválaszolandó kérdések, hogyan érvényesül a 
különböző tudatok hangja, befolyásolja-e a regények értékszerkezetét, s vajon 
bonyolult-e a ki beszéli kérdésre adandó felelet. 

A per zárófejezetéből idézek: „Tekintete a kőbányával határos ház leg-
fölső emeletére tévedt. Ahogy a fény villan fel, úgy csapódott szét egy ablak 
szárnya, vézna, szikár férfi hajolt ki a párkányon, távol, a magasban, s karját 
még messzebbre tárta. Ki volt az? Barát? Jólelkű ember? Valaki, akiben rész-
vét élt? Valaki, aki segíteni akart? Egyetlen ember volt? Vagy mindenki? 
Volt még segítség? Volt még valami elfelejtett ellenérv? Nyilván volt. A 
logika ugyan rendíthetetlen, de nem tud ellenállni annak, aki élni akar. Hol 
a bíró, akit sohasem látott? Hol a felső bíróság, ahová sosem jutott el? K. 
fölemelte kezét, s széttárta minden ujját." A per alapkérdéseit összefoglaló 
mondatokban nemcsak a K. történetét közlő elbeszélői tudat jelenléte érzé-
kelhető: közvetlenül részesülünk K. aggodalmából, mintha magunk is bele-
kerültünk volna K. gondolatainak, kételyeinek és egzisztenciális dilemmáinak 
sodrásába. A hang K. tudatának hangja: nem beszéd, nem a beszéd egyenes 
idézése, s nem a gondolat szerzői előadása, mert ennek grammatikai eszköze 
és jele lenne a „K. úgy vélte", „K. így töprengett magában" stb. főmondat. 
Kafka tehát kilép az elbeszélő beszédének síkjából, s felerősíti a szereplő 
belső hangját. E retorikai kérdésekre visszavezetett személytelenség meg-
szünteti a távolságot az elbeszélő és hőse, valamint az elbeszélés és befoga-
dása között is. A kérdő mondatok valamennyiünk kérdéseiként fogalmazód-
nak meg. 

A közlésforma nem K. gondolatainak idézése, melynek narratív alakja 
a függő beszéd lenne, hanem K. gondolatainak elbeszélése. Doritt Cohn kate-
góriái, az idézett monológ, a pszicho-narráeió és az elbeszélt monológ közül ez 
az utóbbi felel meg K. közléseinek. Nyelvtanilag a szabad függő beszédhez 
közel álló elbeszélésmód ez, melynek lehetőségei azonban túlmutatnak a style 
indirect libre nyelvi adottságain. A közlés nem a külső világ, hanem a belső 
világ elbeszélésére irányul. A gondolatok, érzések, észleletek, tudati és érzelmi 
tartalmak kifejezését nem befolyásolják az elbeszélő értékhangsúlyai, ám nem 
is közvetlen idézései a szereplő gondolatainak. Az elbeszélőt és a hőst a látás-
mód egyesíti: Pouillon szavával a vision avec esete ez, mely olyan szemléletet 
jelöl, melyben a feltáruló világ mindkét alany számára ugyanazon értelem-
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tartalmakat hordozza. A hősön keresztül történő narrációnak arra a változa-
tára, melyben annak gondolatai a közlés tárgyai, mint A per idézett szakaszában, 
a pensée avec tűnik megfelelőbbnek. Genette-nek Az elbeszélő discours-ban 
megállapított fogalmaival ellentétben Doritt Cohn szerint az együttgondol-
kodás a perspektívák azonosságát és a megszólaló hangok összhangját jelenti. 
A szöveg elbeszélőjének hangja együtt hangzik fel a hős elméjének, tudatának 
nyelvével. „Ennek értelmében az elbeszélő monologot a hősön keresztül folyó 
elbeszélés, illetve az elbeszélés lényegének tekinthetjük; olyan pillanat ez, 
melyben a szereplő gondolatai sűrű szövedéket alkotnak a harmadik személyű 
elbeszélés szövegfelületén belül". (D. Cohn) 

Az elbeszélt monológ a négy regény közül a Gyászban jelentkezik meg-
közelítőleg azonos szerepkörben, mint A perben. A regény utolsó fejezeteinek 
egyikében, miután már többé-kevésbé eldőlt Zsófi sorsa, és nyilvánvalóvá 
vált, hogy életének nincsenek alternatívái, a következő módon ábrázolja az 
elbeszélő azt, hogy „mi megy végbe" Zsófiban: „ . . úgy menekült az elől 
a tavaszi nép elől, mintha valami színes dagály lenne, amely ha utoléri s ör-
vényébe temeti, megfojtja. Milyen bolond vagyok, szidta magát, miközben 
az üldöző ár lassan elmaradt. Majd éppen őrá gondolt édesapám. Hogy nem 
paraszt, nem idevalósi? Hát csak ő nem paraszt ? Nem idevalósi? Ki tudja, 
miféle vénembert kommendálnak neki, valami süket vidéki asztalost, amilyen a 
Tót is, ő meg mindjárt ilyeneket gondol. Meg akarnak szabadulni tőle, ne kelljen 
látniuk a szomorúságát. Nem szeretik, hogy mindig ilyen fancsali ábrázattal 
jár, a temető szagát érzik rajta, hát pusztuljon innen. Vagy észrevettek valamit ? 
De hát mit is vehettek észre', Beszélt ő azzal a fiatalemberrel tíz szót? inkább 
kifordult a szobájából, ha találkoztak." (Kiemelések —• Th.B.) Az idézett 
részletet szerzői közlések vezetik és rekesztik be. A belső vívódást érzékel-
tető kérdéseket azonban Zsófi intonálja, a közeg, melyben e kérdések gramma 
tikailag is formát kopnak, nem a szerző, hanem a szereplő tudata. A Gyászban 
ábrázolt történet terepe Zsófi belső vilaga, amely terjedelmileg is nagyobb 
teret tölt ki, mint a regény külső eseménysora. Németh László uralkodó 
eljárása mégsem az elbeszélt monológ, hanem a pszicho-narráció, a függő 
beszéd formájú közlés. Sem Németh László, sem Déry Tibor, sem Szerb 
Antal nem vállalja a kockázatot, mellyel Mihály, Lőrinc vagy Kurátor Zsófi 
belső hangjának fölerősítése járna. Déry vagy közvetlen idézés formájában 
közli Lőrinc gondolatait, vagy szerzői kontextusának megbontása nélkül beszéli 
el őket, Ilyenkor elkerülhetetlen a „gondolta", „vélte" stb. állítmányok jelent-
kezése. A befejezetlen mondat részlete: „A dinamó jólismert háromnegyedes 
lüktetésének hallatára Lőrincet ugyanaz a megnyugvás fogta el. mint amikor 
iskolásfiú korában, nyáron, a Kassa melletti birtokon egy alkalmommal elcsa-
vargott, eltévedt az erdőben és éjszaka egy domb csúcsára felérve, hirtelen 
meghallotta maga alatt a domb lábánál Hektor jólismert ugatását, amely 
mintegy kivilágította az előbb még vadidegen tájat; a sötétségben is látni 
vélte maga alatt az öt ugrással elérhető kert kiskaput ( . .) No, gondolta a 
fiatalember, mégjs csak találtam otthonra, nem kell beköltöznöm a „légy-
-szobába!" Milyen rég nem álmodtam veiz, jutott eszébe jókedvűen." (Kieme-
lések — Th.B.) 

Az ötletek, emlékek és asszociációk elbeszélése a szerző hatáskörében 
marad, vagy mint A befejezetlen mondat egyéb hangsúlyos helyein, a szerzői 
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szövegösszefüggésbe ékelt idézett monológ formájában jelentkezik. Déry Né-
meth Lászlónál is kevesbé oldja a narrációt; regényének egyik legmarkán-
sabb vonása a hagyományos szerzői nézőpont-alternatívák megtartása. A 
Gyászban elvétve felbukkanó elbeszélt monológok poétikai rendeltetése a 
hősnő intenzív belső életének tömör megjelenítése, melyhez a szerzői narrátor 
felhasználja azokat a hangsúlyokat is, melyek Zsófi látószögével állnak össze-
függésben. Drámai történésfolyamról lévén szó és egy központi hőst kie-
melő regényszerkezetről, Németh László helyenként törli az egyébként ural-
kodó szerzői beszéd és a hős tudati, tudat alatti folyamatait felszínre hozó 
közlések határvonalát. 

Szerb Antal Mihály reális és „irreális lélekállapotainak", tűnődéseinek, 
egzisztenciális helyzetét fontolgató tudatállapotainak elbeszélése során két 
lehetőség közül választ: gondolatokat idéz vagy beszéli el e folyamatokat, 
hogy közben nem teszi viszonylagossá, kimozdítottá a szerzői perspektívát. 
Az Utas és holdvilág így belül marad az egyszólamú narráció összefüggésein. 
Az elbeszélés és az idézés közötti szakadékot A feleségem története elbeszélője 
sem törli el, sőt a regény egyik hatáseffektusát abból a centrális közelítésből 
származtathatjuk, mely a beszéd tárgyát, témáját képező női figura, Lizzy 
alakját megformálja. Noha szinte kizárólag róla van szc, az első személyű 
elbeszélő számára lényegesebb a hozzá fűződő viszony elemzése, minek foly-
tán Lizzy tudatosan eltávolított, visszafogott, elvonttá tett „beszédtárgy". 
Ha mégis előtérbe kerül, ha az ő belső énjének hangja szólal meg, e közlések 
is a központi tudaton szűrődnek át, aminek grammatikai formája a függő 
beszéd. 

Mindennek alapján arra következtethetünk, hogy Stanzel szavával az 
elbeszélés gyújtópontja regényeinkben nem a hőshöz, hanem a szerzői per-
spektívát megtartó elbeszélőhöz kötődik. A narráció két alapiránya, a külső 
és a belső történés nem igényel egymástól lényegileg eltérő poéti 
fogásokat: az utóbbi megformálása éppúgy az elbeszélő illetékességében marad, 
mint a történések értelmező-értékelő reflexiója. Ez a ragaszkodás az egyetlen 
központi tudathoz annál különösebb, mert a regényekben kivétel nélkül 
bonyolult jellemű alakok vagy árnyaltan ábrázolt emberi kapcsolatok állanak 
a középpontban, mint például Zsófi és családja, környezete, vagy Lőrinc és 
családja, Lőrinc és Rózsáék, Lőrinc és Éva, vagy epizód jellege ellenére 
Éva és Abramovics emlekezetes viszonya, vagy Mihály és Éva, Mihály és 
Erzsi, vagy Störr és Lizzy viszonya. A harmincas évek regénye nem tükrözi 
azt a folyamatot, melyet Bahtyin a realisztikus és kritikai individualizmustól 
a viszonylagos individualizmus felé való közeledés, helycsere gondolatában 
megfogalmazott. E regényhősök úgy válnak individuumokká, hogy a szerzői 
értékhangsúlyok jelenléte átmenetileg sem gyengül, s nem vesz ki belső alka-
tuk, észleleteik, tudatfolyamataik elbeszéléséből. 

E regények uralkodó közlésformája a szerzői elbeszélés hagyományos 
kelléktárából kerül ki. A szabad függő beszéd visszaszorításával magyarázható, 
hogy az ennél bonyolultabb és több látószöget egyesítő elbeszélt monológra 
alig akad példa. Annál különösebb, hogy a regények nem kínálnak sajátos 
megoldásokat a parée avec, a pensée avec és a vison avec beszé Jet, gondolatot, 
látást és láttatást kifejező diszkurzus-típusokra, ha vitán felüli mozzanatnak 
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tekintjük, hogy hőseik bonyolult jellemek. E tudatok mégis alárendelt hely-
zetben vannak a szerzői tudattal szemben, s nem vesznek részt közvetlenül 
a regényvilág alakításában. E tudatok nem válnak áttetszőekké, s elbeszélőink 
nem úgy közelednek e tudattartalmakhoz mint önértékű tényekhez. Ennek 
következtében a belső szavak jelentősége meglehetősen elenyésző regényeink-
ben, és hosszú ideig áthidalhatatlan marad az elbeszélő és a szereplő beszéd-
folyamot elválasztó űr. E jegyek közvetlenül minősítik a két háború közötti 
magyar regény formáját: e forma zártságából és klasszikus egyensúlyából 
mindaddig nem fog veszíteni, amíg fel nem adja az egyszólamú elbeszélés 
századunkban mind kevésbé kommunikatív hagyományát. 




