
1012 Szemle 

Sokat, nagyon sokat lehetne még írni az orosz irodalom befogadá-
sának dokumentumairól. De talán ennyibó'l is kiderül, hogy a szó leg-
pontosabb értelmében fontos és nélkülözhetetlen kötetet vesz kezébe 
az, aki egy kicsit is érdeklődik a téma iránt. (Tankönyvkiadó, 1983.) 

URBÂN NAGY ROZÁLIA 

H. SZÁSZ ANNA MÁRIA: A 20. SZÁZADI 
CSALÁDTÖRTÉNETI REGÉNY 

Irodalomszociológia vagy összehasonlító irodalomtörténet? Ez a 
kérdés vetődik fel az olvasóban H. Szász Anna Mária dolgozata nyomán, 
össze lehet-e vetni olyan, látszólag különnemű minőségeket, mint 
Thomas Mann, Faulkner és Fejes Endre vagy Gorkij és Tormay Cecile, 
az egynemű irodalomtörténeti általánosítás hipotetikus céljával, vagy 
inkább társadalomtörténeti tények irodalmi demonstrációjául és alátá-
masztásául alkalmas ez a művelet? H. Szász Anna Mária persze nem így 
tette fel a kérdést, benne a családtörténeti regény irodalomtörténeti 
kategóriájának hipotézise induktív módon alakult ki, és a kérdés csupán 
az volt számára, mely regényeket szemelje ki az igazolási folyamat cél-
jára, hogy a kategória határait minél pontosabban és teljesebben tűz-
hesse ki. Az irodalomszociológia gyanúja - mely félreértés ne essék, 
nem rosszalló gyanú - csupán az olvasóban merül fel utólag, részben az 
összehasonlító elemzés bizonyos hiányosságai, részben az egyes regé-
nyek szociológiai elemzésének erényei alapján. 

A családregény kategóriája nem újdonság, a Buddenbrook-ház, a 
Thibault-család és az Artamanovok között már iskolai tanulmányaink-
ban ennek alapján vonunk párhuzamot. H. Szász Anna Mária egyrészt 
árnyalja ezt a kategóriát, elkülönítvén benne a „nemzedékregényt", a 
szorosan vett „családregényt" és a vizsgálódása tárgyául választott 
„családtörténeti regényt", másrészt olyan regényekben is felfedezi a 
műfaji közös nevezőt, amelyeket erről az oldalukról még nem világí-
tottak meg. Családtörténeti regénynek azt tekinti, amely egy családnak 
legalább három nemzedéknyi történetét beszéli el, és ezek a nemze-
dékek különböznek egymástól, azaz történetük valamilyen folyamat 
ábrázolását foglalja magában. A családtörténeti regény kialakulását 
eszerint a társadalomábrázolás diakronikus szemléletének térhódításával 
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összefüggésben vizsgálja. E diakronikus szemlélet jelentkezése - nem 
véletlenül - egybeesett a polgári társadalom századfordulói válságával. 
Zola Rougon-Macquart-ciklusa még a szinkronikus szemlélet jegyében 
fogant, a naturalista író a teljes és jelenvaló korabeli valóság leképezését 
kísérelte meg benne. Thomas Mann Buddenbrook-házít ellenben már az 
oknyomozó kíváncsiság hozta létre, a bekövetkezett válság okainak és 
folyamatának kutatása. 

A modern családtörténeti regény műfaji sajátosságai című fejezet-
ben, még a demonstrációs anyagul kiválasztott regények elemzése előtt, 
a szerző számba veszi azokat a jellegzetességeket, amelyek műfaji ismér-
veknek tekinthetők. Legfontosabbnak a háromnemzedékes felépítést 
minősíti, ez adja a tárgyalt műfaj prototípusát. Ezen belül a nemze-
dékek funkciók szerinti megoszlása is eléggé szabályszerű: az első nem-
zedék a családtörténet konstruktív fázisának hordozója, a második azé a 
szakaszé, amelyben felszínre bukkannak az ellentmondások, konflik-
tusok. A harmadik nemzedékkel többnyire a hanyatlás, a dekadencia 
lép színre, néha a fordítottja: a pozitív előjelű kibontakozás. Szabály-
szerűnek látszik az is, hogy a szerző a középső generációval azonosul 
leginkább, abból mint a sajátjából kiindulva tekint vissza és előre 
annyira, amennyire közvetlen élettapasztalatai lehetővé teszik. Mivel az 
így áttekinthető időszak mintegy negyven-ötven évnyi, a családtörténeti 
regények cselekménye általában ekkora időszakot fog át. 

Érdekes gondolatokat pendít meg H. Szász Anna Mária a női 
szerepek sztereotípiáiról. Megkülönböztet otthonteremtő, konzerváló 
erőként működő nőket, ösztönző, pozitív nőket, akik többnyire szerel-
mesek, valamint destruktív szerepűeket. Vázlatosan érinti a továbbiak-
ban azokat az eljárásokat, amelyekkel a regényíró megteremti a család-
történet kortörténeti hátterét, illetve amelyekkél a történetbeli konti-
nuumot elbeszélésbeli diszkontinuummá alakítja át. Megvizsgálja, 
müyen változatok mutatkoznak a hosszabb időszakokat összefoglaló, 
iteratív-duratív elbeszélő technika és a jelenetező ábrázolás viszonyá-
nak terén, egyik végletként a Thibault-családoX említve, amely csaknem 
teljes egészében jelenetekből áll, ellenpéldául pedig a Radetzky-indulóia 
hivatkozva, amelyben túlteng az összefoglaló elbeszélés, és párbeszéd 
alig található benne. Végezetül felsorolja a családtörténeti regényeket 
speciálisan jellemző tematikai elemeket (családi összejövetelek, családi 
ház, cég, gyár, halál stb.) és epikai funkcióikat. 

A műfaji sajátosságoknak ez a számbavétele a dolgozat legfontosabb 
és legérdekesebb fejezete. Itt a vizsgálódás egyértelműen poétikai szem-
pontú, és eredményeként nagy vonalakban realizálódik a dolgozat célja: 
egy műfaji kategória körülhatárolása. Mindegyik vizsgálati szempont 
szignifikáns jegyekre világít rá. A recenzens csak azt sajnálja, hogy ez a 
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poétikai letapogatás végeredményben érintőleges marad, számos eredeti 
észrevételét a szerző csak vázlatosan dolgozza ki. 

A tanulmány nagyobbik fele egyes családtörténeti regényeknek 
szentelt elemzések sora. A nyugat-európai polgári fejlődés lehetőségeit 
példázó családtörténeti regények közül A Buddenbrook-házzaX, A 
Forsyte-Sagáwal, A Thibault-családdaA, Duhamel La Chronique des 
Pasquier című ciklusával és Böll: Biliárd fél tízkor című regényével fog-
lalkozik a szerző. Ezután olyan műveket vizsgál, amelyek a kelet- és 
közép-európai polgárosodási tendenciákat tükrözik: Gorkij Az A rtamo-
novok, Joseph Roth Radetzky-induló, Tormay Cecile A régi ház és 
Babits Halálfiai. Majd a Civilizálódás és kapitalizálódás Észak-Ameri-
kában című fejezet következik, amely Rölvaag és Faulkner családtör-
téneti trüógiáját mutatja be, végül pedig két olyan regény elemzése, 
amelyek immár nem polgárcsalád, hanem proletárcsalád történetét 
beszélik el: Bredel Verwandte und Bekannte és Fejes Endre Rozsda-
temető. Százötven kis alakú oldalon tizenhárom regény bemutatása 
tehát, amelyek között több trilógia és monstruózus ciklus akad. Az 
egyes elemzések természetesen eleve nem vállalkoznak többre, mint a 
kiszemelt művek társadalomtörténeti reprezentációjának és szembe-
szökő műfaji jellegzetességeinek felvázolására, de a sok egyformán 
összegző áttekintés bizonyos monotóniát, a demonstrációs anyag 
bősége bizonyos zsúfoltságot eredményez. 

Ezt a benyomást nem utolsósorban az kelti, hogy H. Szász Anna 
Mária az egyes regényportrékban is rengeteg érdekes kérdést, pendít 
meg, amelyeknek kifejtésére a választott módszer miatt nem is igen 
kerülhetett volna sor. Mint már a regények csoportosításából látható, a 
figyelem itt bizonyos fokig szociológiai síkra terelődik át a korábbi 
poétikai síkról: azt vizsgálja elsősorban a szerző, milyen társadalmi 
mozgástendenciákat, történelmi folyamatokat ábrázolnak az egyes 
családtörténeti regények. A választott széles spektrum és szűk terje-
delem mellett a társadalomtörténeti reprezentáció kérdésén túlvivő 
ábrázolásmódbeli kérdések nem kaphatnak kellő figyelmet. Az elem-
zések rendszerint csupán a mozgástendenciák hordozóinak megtett 
figurák elkülönítéséig és — egyébként igen pontos, plasztikus és élve-
zetes — körülírásáig jutnak el. Különösen jól sikerült ebből a szem-
pontból A Thibault-család. Az Artamonovok, a Radetzky-induló és a 
Halálfiai modellérvényű főalakjainak megragadása. Hellyel-közzel 
érdekes összehasonlításokra is sor kerül, amelyek megintcsak hol iro-
dalomszociológiaiak, amennyiben arra mutatnak rá, melyik regény mit 
tükröz az elmúlt száz esztendő európai és amerikai polgári fejlődéséből 
(vagy az utolsó két regényt tekintve: az utóbbi évtizedek szocialista 
fejlődéséből), hol inkább poétikai elvűek, amennyiben a művek sajátos 



Szemle 1015 

világában kikristályosodó mozzanatokat vetnek egybe (például a 
forsyteizmus, snopeizmus és hábetlerizmus jelenségének párhuzamait). 

H. Szász Anna Mária könyve végeredményben igen nagy anyagot 
halmoz fel viszonylag szűkreszabott kereteken belül. Számos érdekes és 
tanulságos kiinduló- és támpontot nyújt e bőséges anyag elrendezé-
séhez, de ezt az elrendezést magát a szerző nem végzi el maradéktalan 
következetességgel. Nem különül el elég világosan vizsgálódásának 
poétikai, komparatisztikai és szociológiai szempontja, bár témáját 
tekintve mindhárom szempont egyformán releváns, és H. Szász Anna 
Mária mindhárom szempontból tesz is külön-külön értékes és igaz meg-
figyeléseket. Valószínűleg nem volt szerencsés különválasztani a ki-
fejtést egy általános elméleti és egy konkrét leíró részre, és helyette 
inkább egy összehasonlító irodalomtörténeti-poétikai és egy összehason-
lító irodalomszociológiai részre kellett volna tagolnia mondanivalóját. A 
dolgozat azonban modern filológiai ismereteink hézagait így is hatha-
tósan pótolja. Széles látókörről és hatalmas anyagtudásról tanúskodó, 
lényegretörően és minden szakmai nagyképűségtől mentesen, kiegyen-
súlyozottan megírt munka. A családtörténeti regénykolosszusok jég-
hegynyi ismeretének mintegy csak a csúcsa, amely azonban az ilyen 
vizekre hajózó olvasó és kutató számára kellőképp jelzi a hatalmas víz-
alatti tömegeket is. (Akadémiai Kiadó, 1982.) 

GYÖRFFY MIKLÓS 

LŐRINC PÉTER: TÁRSADALOM ÉS MŰVÉSZET 

Lőrinc Péter, jugoszláviai magyar költő, író, publicista ezúttal 
művészetelméleti tanulmányait nyújtja át az érdeklődő olvasónak. 
Válogatott tanulmányait - mondhatnánk, ha Lőrinc Péternek megada-
tott volna az elegyengetett pálya, a simán gördülő karrier s az idő 
rostjain átszitált szabad mérlegelés; megmaradt cikkeit, aforizmáit, 
esszéit és dolgozatait - mondjuk inkább, hiszen a már kora ifjúságában 
balra tartó és a szocializmussal korán eljegyezkedő szerző írásait szima-
toló házkutatások és büntetőtáborok rostálták és ritkították. A magyar 
és szerb-horvát folyóiratokból kilépő kötet több mint fél évszázadot 
kötöz körül töprengéseivel; első vázlata 1918-ból, utolsó dolgozata 
1973-ból való. 




