
viszont i-vel van írva a végén. Vajon 
melyik a helyes? - 164.: A névmutató
ban Sáfrán Györgyinél hiányzik a 328. 
tételre való utalás. - 175.: A Földrajzi és 
intézménymutató itteni egyik címszava 
Fóth, pedig Fót község nevét fölösleges 
a végén í/i-val írni. - 178.: Veresegyháza 
nevénél megtévesztő a 138. és a 273. 
tételre való utalás. - A 179. lapon levő 
Rövidítésjegyzékből hiányzik a t. rövi
dítés (= tétel). Ugyanitt igen furcsa az 
R.K. rövidítés feloldása (= Református 
Könyvtár, Debrecen). Valószínű, hogy 
a Református Kollégium Nagykönyv
táráról van szó. 

Nem tudom, hogy a felsorolt hibák 
és elírások a szerzőtől vagy a nyomdá
tól erednek-e. Mindenesetre fontos ta
nulság, hogy a különféle bibliográfiák
ban (és a lexikonokban) közölt adato
kat a szerzőknek is, a lektoroknak is, a 
nyomdának is gondosan kell ellenőriz
nie, mert hibás adataik évtizedekig is 
hagyományozódhatnak, félrevezetve 
olvasókat és kutatókat. 

Hiányolom, hogy ez a teljességre tö
rekvő bibliográfia nem tartalmazza kü
lön tételekként Karács Teréz következő 
munkáit: 1. Janka (beszély, Életképek, 
1846); 2. Lugosy József tanár székfoglalóját 
jelentő sorok (Pesti Hírlap, 1841? szept. 
21.); 3. Rövid jegyzetek B. Gy. életéből 
(Szabad Egyház, 1890). Karács Teréz
nek - ezt ő írja valahol - legelőször 
1830-ban jelent meg egy politikai el-

Imre László újszerű nézőpontból kö
zelíti meg múlt századi irodalmunk 
nagy jelentőségű három évtizedét 
(1836-kb. 1863). Iránytűje a műfajok 
sorsa: idegenből behozatalukat, hazai 
asszimilációjukat, módosulásaikat, tár
saikkal való egymásra hatásukat, eset
leges kimerülésüket figyeli meg a szép-

mélkedése a Tudományos Gyűjtemény 
szépirodalmi mellékletében, az 1840-es 
évek valamelyikében pedig Gáspár 
György máramarosszigeti tanító tan
szemléjéről számolt be Kossuth Pesti 
Hírlapjában. A bibliográfia nem tud 
ezekről, sőt a Szinnyei József biblio
gráfiájában említett Karács Teréztől 
származó cikkek közül sem tartalmaz
za mindegyiket. 

A Karács Terézről szóló vagy az ő 
életét és munkásságát is tárgyaló mű
vek közül szintén hiányoznak a biblio
gráfiából például a következők: 1. Evva 
Gabriella, Karács Teréz élete és munkás
sága (Protestáns Tanügyi Szemle, 1938); 
2. Evva Gabriella, Karács Teréz (A mis
kolci Tóth Pál Nőnevelő Intézet év
könyve az 1942-1943. iskolai évről, 4 -
12); 3. Sáfrán Györgyi, Ismert és ismeret
len hagyományok (Népszabadság, 1980. 
márc. 9.); 4. A magyar nevelés története, I. 
kötet (Bp., 1988); 5. Pásztor Emil, Karács 
Teréz Tanárképző Főiskola? (Köznevelés, 
1988, 34. sz.). 

Őszintén remélem, hogy László Gé-
záné Szarka Ágota az eddigi sok fára
dozását még meg fogja toldani annyi
val, hogy e recenzió intelmeit figyelem
be véve, néhány év múlva egy lényegé
ben hibátlan és még teljesebb Karács 
Teréz-bibliográfiát ad a pedagógusok 
és a tudományos kutatók kezébe. 

Pásztor Emil 

próza s bizonyos határok között a ver
ses epika területén. Meggyőző az a fel
ismerése, hogy a nemzetivé egyedített 
műfajok (és műfaji változatok) egymást 
kölcsönösen befolyásoló együttese, 
rendszere állandó egy rövidebb idősza
kaszban. Ha rendszercsere töri meg az 
állandóságot, az új irodalmi korszak 

IMRE LASZLO: MŰFAJOK LÉTFORMÁJA XIX. SZÁZADI EPIKÁNKBAN 
Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1996, 345 1. (Csokonai Universitas 
Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 9). 
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kezdetének határozott jele. (Az utóbbi 
évtizedek során mindössze egy alka
lommal találkoztam ilyen műfaji alapú 
fejlődéstörténeti vizsgálattal: Horváth 
Károly Vörösmarty-monográfiájában. 
Ott igen röviden összehasonlításra ke
rült elvirágzó klasszicizmusunk [1818] 
és születő romantikánk [1830] műfaji 
rendszere.) 

Szembetűnő az említett felső időha
tár vitatható megvonása. Hiszen a ki
egyezést követően mindenfajta mate
rialista-pozitivista-pesszimista áram
lat, ennek megfelelő művészi kezdemé
nyezés hatása felerősödik, tért veszít a 
népies-nemzeti irányzat, kibontakozik 
az illúzióvesztés élménye a regényben, 
a verses regényben. Jogosabb lett volna 
tehát a hetvenes évtized közepére tenni 
a cezúrát, ám el kell ismerni, hogy a 
dolgozat rugalmasan bánik az időke
rettel: szinte állandóan bevonja az 
összehasonlításba a modern és a poszt
modern jelenségeket. Nem feledkezik 
meg sem az Arany-ballada hatásáról a 
szimbolizmusra, sem a 20. századi tör
ténelmi regényről; sőt egészen újat 
mond Molnár Ferenc eposziságáról, 
Herczeg idevágó munkásságának esz
mei-stílusbeli gyökereiről, jó és rossz 
vonásairól. 

Elgondolkoztatóak azok a fejezetek 
(VI., IX. és különösen a VIII.), amelyek 
a műfajok kölcsönös megtermékenyítő 
hatásáról (reciprocitás) szólnak, de óv
nak minden túlzott általánosítástól. Bár 
a történelmi regény a nemzeti (művelő
dési) szükségleteket tekintve valóban 
az eposz (talán inkább: eposziság) he
lyettesítője, folytatója, ez a lehetőség 
épp legnagyobbjainknál csupán kivéte
lesen, töredékesen valósul meg. Eötvös 
meg Kemény egyaránt túlságosan kö
veti forrásait (Eötvös „dokumentaris-
ta" - 147), hajlanak a tanulmányszerű
ségre, így távolodnak a műeposzi min
táktól, sőt, W. Scott-tól szintén. A re
gényt középpontba állítva kellő hang
súly esik a folklór és a közköltészet be

folyására (mese, monda, adoma), a ko
rabeli sajtóéra (életkép). Olvashatunk 
még a Karthausi s a romantikus operák 
hasonlóságáról (164). Opera és Eötvös 
könyve? Gyergyai Albert aligha győz 
meg az analógia igazságáról, a disszer-
táns azonban többet írhatna regény
szerzőink drámai ihletéséről. Joggal fej
ti ki Fried István: „Jókai sokkal többet 
sajátít el (...) a reformkori magyar víg
játékból, hiszen regényeinek egy részé
ben vígjátéki jellemeket és vígjátéki cse
lekményt helyez regényi keretbe." (Az 
élő Jókai, Bp., 1981, 54-55.) Ez a megál
lapítás helytálló lehet Jósika, Eötvös és 
mások, pl. Arany János esetében is. Ál
talában megfontolandó, hogy prózaíró
ink nagy többségükben színpadi szer
zőnek is beváltak - legalább a saját ko
rukban. Ismerték a színházat, hatáskel
tő eszközeit, sikeres produkcióit. 

Míg a pozitivista filológia egyes mo
tívumok, jellemtípusok átvételét nyo
mozta, Imre László figyelme Tinyano-
vot követve elsősorban arra irányul, 
milyen - esetleg műfajként meghatá
rozható - fejlődési rendekbe sorolható 
az egyedi alkotás. (A besorolás, bekap
csolás alapja - ezzel teljesen egyet
érthetünk - nemcsak a korábbiakkal 
való megegyezés, hanem a tőlük tör
ténő eltérés, a velük vitázás, a „tiszte
letlen" paródia úgyszintén). Ilyenkor a 
kutatónak lehetőleg közismert, általá
nosabban használt műszavakra van 
szüksége. Ám épp e szempontokból 
kifogásolható a „szalonregény", „sors
regény", „vadromantika" elnevezés. 
Ezek a terminusok - noha Barta János 
többször élt velük - nem gyökereztek 
meg nálunk, a mostani angol, német 
szakirodalomban pedig teljesen isme
retlenek. Nem is illenek be a disszer-
táns sokkal értékelésmentesebb, egyér
telműbb nyelvhasználatába. Miért ne 
lehetne a szalonregény (szórakoztató) 
társadalmi erkölcsrajz, a sorsregény tragi
kus lélektani regény? A vadromantika 
esetében többféle szinonimára gondol-
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hatunk: ponyva, triviális, esetleg hatásva
dász romantika. 

A X. fejezet, amely Nagy Ignác 
és Kuthy legismertebb regényeit tár
gyalja, azt kívánja bizonyítani, hogy e 
típus olyan „ellentechnikákat" alkal
maz, amelyek a 20. század második fe
lének egyes irodalmi jelenségei felé mu
tatnak előre: „a magyar regényben is 
történtek próbálkozások az önmagára 
utaló (szójáték, idézet) nyelvi univer
zumnak ha nem is a megteremtésére, de 
legalábbis megkísérelésére." Hozzáte
szi még, hogy a komikus eposz vagy a 
verses regény e téren tovább jutott a kor 
folyamán és a hetvenes években. 

Bármilyen óvatos, mértéktartó ez az 
újraértékelés, nem tudok egyetérteni 
vele. Az „eszmetörténeti pillanat", a re
formkor vége megerősíti az alkotók 
nagy többségének hitét a haladásban, a 
világ megismerhetőségében; nemzeti-
politikai aggodalmak (lásd Kuthy anti-
szemitaságát) időnként elterjedhettek, 
ámde ez nem vezetett mély és széles 
körű válságtudathoz. Ehhez a világosi 
bukás, majd a kiegyezést követő csaló
dottság, irány vesztés kellett. E két idő
szak az érzékeny, erősen intellektuális 
művészeket csakugyan elvezethette az 
„önmagára utaló" nyelvi alakulatok 
megalkotásához. Sem Nagy Ignác, sem 
Kuthy Lajos nem ilyen alkatúak. Az 
utóbbi a látvány, a festőiség, a színes 
paletta - olykor nagyon eredeti - meg
szállottja, az előbbi kedveli a szójáté
kot, a stílusutánzást, de csak addig, 
amíg megnevettethet igénytelen komi
kumával. Nincsen humora, összetet
tebb célja, ritka vendég nála az életböl
csesség. Arany János, Arany László 
verses regényeinek, Az elveszett alkot
mánynak nem mutatkoznak ilyen hiá
nyai: azonkívül fikció voltukat megvál
tó gesztusaik, idéző, parafrázisokat adó 
jellegük nyilvánvaló. Bennük láthatjuk 
a posztmodern valódi úttörőit. 

A korszaknak van olyan kiváló re
gényszerzője, aki előremutat, ha nem is 

a posztmodern, de a modern felé. Ke
mény Zsigmondra gondolok. Mono
gráfiájában Szegedy-Maszák Mihály 
bebizonyította, hogy az író általában le
mondott a mindentudó elbeszélő előjo
gairól, gyakran azonosult a szereplők 
korlátozott ismereteivel, hiányzó előre
látásával. Rendkívül összetett jellemei 
nehéz feladat elé állítják az olvasót: 
mérlegelni kell erényeik és hibáik ará
nyát, felfigyelni a félig rejtett változá
sokra is. Elbeszélő technikájának válto
zatosságát megirigyelhetnék az utóbbi 
évtizedek írói: a Ködképek... narrátorai 
mozaikszerűen állítják elénk a szüzsét, 
amelynek valóságos időrendjét (fabulá
ját), összefüggéseit csak éber figyelmű 
befogadó állapíthatja meg. 

„A nagyromantika eszköztárának 
kifordítása egy talán át sem gondolt, 
rejtett polémia tünete." A Karthausit 
Beöthy László Goldbach & Comp, faszer
kereskedése című könyvével összevetve 
nyilatkozik így Imre László. Ez a fenn
tartásokat is megfogalmazó kijelentés 
sok tekintetben elfogadható. Fontos 
szereplők mindkettőben félreismerik 
egymás jellemét, Goldbach Gusztáv
hoz hasonlóan csalódik barátjában (üz
lettársában), szerelmében (azaz felesé
gében), kitartotta, prostituálttá zülle
nek vonzó, finom lelkű leányok. Míg 
Eötvösnél mindezt erős érzelmi hul
lámzás, távlatos bölcselkedés kíséri, 
Beöthy nyugodtan, szokványosán 
kommentál, többet törődik a rutinos 
meseszövéssel, lekerekítettséggel. Er
kölcsi megtisztulás, magába szállás he
lyett rendőri igazságtétel: dutyiba ke
rülnek a zsarolók, szélhámosok, az 
aranyifjak. A „tévedt nők" (Goldbach-
né, Betti) sorsa - nem hiába nagy siker 
akkortájt Pesten is A kaméliás hölgy, 
majd a Traviata - betegség és korai ha
lál. Ezt biedermeier hangvételű, tartóz
kodó érzelmesség kíséri, míg családias, 
biedermeier idill lesz osztályrésze a de
rék fiatal hősnek. Az immár mesterkélt
nek ható és elkoptatott „nagyromanti-
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ka" (más, szakszerűbb műszó kellene) 
helyébe így nem igazi újítás, élettapasz
talat kerül. Inkább olyan hangnem és 
motívumcsoport, amely megfelel az 
akkori divatos lektűrök követelménye
inek. A Goldbach & Comp, lehet rejtett 
polémia tünete, de tüneti jellegű mind
össze. Igénytelen olvasóréteget, rövid
távú ízlésváltozást képvisel. 

A monográfia nagyobb részével, je
lentős hányadával szemben nincsenek 
ellenvetéseim, kiegészítéseim sem 
nagy horderejűek. Ama műelemzések 
tették rám a legnagyobb hatást, ame
lyek többoldalúak, és vitathatatlan ér
tékű művekről készültek (Arany-balla
dák, Kemény egy-két regénye). Azon
ban Imre László minden lelkendezés 
nélkül, türelmesen és meggyőzően tud 
érvelni olyan alkotások mellett is, ame
lyeket többen kételyekkel, fenntartá
sokkal kezeitek-kezeinek (pl. A honvéd 
özvegye, Szent Péter esernyője). Járatos 
többféle irodalomtudományi iskola 
módszereiben, szempontjaiban: fel
használja Ingarden és Hartmann tétele
it a balladáknál, Barta János lélektani-
karakterológiai megközelítését Ke
mény meg Mikszáth esetében. Új voná
sokra figyelmeztet Nagy Ignác, Kuthy 
Lajos munkásságában J. Lotmanra, 
Kulcsár Szabó tanulmányaira támasz
kodva. 

Végül: a szerző túlzásoktól mente
sen, ám elismerően tekinti át a 19. szá
zad második harmada epikus teljesít
ményét: lemaradásunk az európai 
prózaepikától csaknem eltűnt, önálló, 
nemzeti arculatú epikai vonulatok ala
kultak ki. Mindez igaz - csakhogy a 
kedvező mérleg felállítását több té

nyező is akadályozta az utóbbi évtize
dekben. Balzac-Stendhal nagyrealiz
musát kérték számon - a hazait eleve 
lebecsülő hangsúllyal - Lukácsék, a Ré-
vai-Pándi-Hermann-vonalnak a forra
dalomellenes Kemény Zsigmond nem 
kellett, Jókaihoz hozzátapadt a fölé
nyes vállveregetés: „a nagy mesélő". 
Most a marxista és a korábbi előítéletek 
egyaránt erejüket vesztették, immár 
öntudatosabban, Horváth János Fejlő
déstörténetének iránymutatását is fel
használva értelmezhetjük irodalmunk 
gazdagodását. 

E nagykorúsodás bizonyítéka Jókai 
pályájának gyors felívelése a század 
derekán; joggal állapítja meg a mono
gráfia, hogy Jókai a regényműfaj „rafi
nált változatait teremtette meg, ame
lyeknek jellege sajátosan magyar". Ér
demes lett volna e kérdésnek fejezetet 
szentelni, mint Kemény munkásságá
val történt a III. kapitulumban. Annál is 
inkább, mert az Egy magyar nábob után 
szinte állandóan megfigyelhető, hogy 
az elbeszélő nemcsak megőrizte a trivi
ális (franciás) romantika számos ele
mét, hanem át is alakította Őket, sőt 
azok gúnyos hangnemű felidézésétől 
sem tartózkodott. Ennek jegyében - no
ha ritkán - eljutott saját korábbi írásai
nak (pl. szabadságharc-ábrázolásának) 
eszmei „visszavonásáig". 

Imre László könyve joggal tarthat 
számot arra, hogy tételeit megismerjék 
és felhasználják. Ám túl ezen, abban is 
reménykedhetünk, hogy hatására meg
indul, megizmosodik a műfajok szink
rón és diakrón szemléletű kutatása. 

Nagy Miklós 

ECRIRE LE VOYAGE 
Réd. György Tverdota, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1994, 272 1. 

A tanulmánykötet azoknak az 
előadásoknak szövegét tartalmazza, 
melyek 1993 januárjában hangzottak el 

Párizsban, a párizsi Egyetemközi Ma
gyar Központ, a Paris III. Összehason
lító Irodalomtörténeti Tanszéke, az 
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