
Szintézis nélküli évek 
Nyelv, elbeszélés és világkép a harmincas évek epikájában 

(Szerkesztette Kabdebó Lóránt és Kulcsár Szabó Ernő) 

Jó ideig a szegedi egyetemet lehetett a magyar irodalomelméleti gondolkodás 
igen színvonalas műhelyének tekinteni, az elmúlt évek történései viszont Pécsre 
irányítják a figyelmet, ahol Kabdebó Lóránt és Kulcsár Szabó Ernő szerkeszté-
sében immár a második tematikus összeállítás jelenik meg. Mindkettő XX. szá-
zadi i rodalmunk paradigmaváltásáról szól. Az első kötet nem kevesebbet vett 
célba, mint a magyar líratörténet időrendjének, értékrendjének, de legalábbis 
térképének átrajzolását. Az 1920-as évek végére datált másodmodernséget, Szabó 
Lőrinc és József Attila költészetét állították a középpontba. A modernség első 
hullámánál (a Nyugat első nemzedékénél) és az avantgarde-nál is nagyobb 
jelentőséget tulajdonítottak ennek a folyamatnak, amennyiben közvetlenül ké-
szítette elő a XX. század második felének költészettörténeti vívmányait, mint 
(Kabdebó Lóránt fogalmazása szerint) „az önértelmezést körülbeszélésben meg-
valósító, önmagát valamely másikkal valamiről folytatott beszéddel kifejező dia-
logikus poétikai paradigma" (117). Ezt a kötetet („de nem felelnek, úgy felelnek" 
A magyar líra a húszas-harmincas évek fordulóján, JPTE Irodalomtudományi Füze-
tek, szerk. Kabdebó Lóránt és Kulcsár Szabó Ernő, Pécs, 1992) most a harmincas 
évek epikájának szentelt tanulmánygyűjtemény követi. Hasonló módon nagy 
súlyú, igényes tanulmányok ezek is, hozadékuk azonban többarcú, egyszerű 
formulára nehezebben redukálható. Amannak köszönhetően meglehetősen vi-
lágossá vált, hogy míg az ötvenes-hatvanas évek irodalomszemlélete számára 
Adyék, a Nyugat első nemzedéke volt a megújuló magyar irodalom kulcsa, s 
míg a hetvenes-nyolcvanas évekre (nem utolsósorban Bori Imre nyomán) az 
avantgarde-tól, Kassáktól kezdték számítani az igazán eleven, modern irodalom 
történetét, addig ezen legújabb koncepció még egy évtizeddel „halasztja el", és 
(persze) más indoklással látja el a „nagy fordulat"-ot, amikor is Szabó Lőrinchez, 
József Attilához, a modernség második hullámához köti. 

A mostani kötet az epikus műfajok olyan tág sokféleségével kénytelen szem-
benézni, hogy valóban „szintézis nélküli évek"-nek kell láttatnia a harmincas 
éveket. Az epikai műfajok szinte burjánozni kezdenek, s emellett meglehetősen 
eltérnek az európai normáktól. Ez, természetesen, általános jelensége irodal-
munk fejlődésének, s a műfajok „absztrakt", „nemzetközi" története is csak úgy 
volt elképzelhető, hogy egyes nemzeti irodalmak speciális és egymástól igencsak 
elütő műfaji variánsait egymásra vonatkoztatták (Fowler: Kinds of Literature). 
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Magyar és európai műfajok megfeleltetésének nehézségeit figyelemre méltó mó-
don emeli ki Szegedy-Maszák Mihály: „Magyar s n e m magyar regények ösz-
szehasonlításakor nem szabad azt h innünk, hogy létezik a huszadik századi 
prózának olyan kánonja, amelyhez a magyar műveket viszonyítani kell. A kor-
tudat megfelelő megnyilvánulásait, az érvényes formateremtést n e m lehet vo-
nalszerű képződménynek tartani, hiszen időben változó, szüntelenül átértéke-
lendő hagyományról van szó. Az egyes nemzeti i rodalmak értékei részben olyan 
kulturális örökségtől függenek, amelyek elválaszthatatlanok az egyes nyelvek-
től" (35). Az irodalomtörténetében is a sematizált európai irodalomfejlődést spe-
ciális körülmények közt módosító „nemzeti paradigmá"-ra ügyelő Kulcsár Szabó 
Ernő szintén kiemeli: „Figyelmeztető lehet a nagy modellek elővigyázatlan ki-
alakítása szempontjából, hogy a legújabb - Friedrich és Paul Hoffmann utáni -
lírakutatás is hangsúlyozni kezdte a nemzeti irodalmak önelvű fejlődésének 
elhanyagolt értelmezését" (43). Különösképpen áll ez a harmincas évek próza-
epikájára, amikor is nemcsak a Herczegh-, vagy Tamási Áron-, vagy Füst Milán-, 
vagy Kodolányi-féle regényváltozat európai ekvivalensét volna nehéz megtalál-
ni, de (s erről több tanulmányban is szó esik) az európai regényfejlődést tuda-
tosan figyelő-követő Németh László vagy Szentkuthy Miklós esetében is. 

Szegedy-Maszák Mihály alapvető tanulmányával indul a kötet: Felmagaszto-
sítás és tönkretétel: a nyelv a két háború közötti regényben. K i indu ló t éz i se az, h o g y 
„csönd és végtelenségig bonyolított, egyszersmind önmagát szüntelenül meg-
kérdőjelező nyelv. Ez a két eszmény irányította a két háború közötti időszak 
regényíróit Nyugat-Európában és Amerikában" (14). A Prae, a Gyász, a Felleg-
járás, A feleségem története, s a kor más regényei szembesülnek ezzel a háttérrel, 
több eltérést, mint egyezést mutatva. Kulcsár Szabó Ernő azt bizonyítja (Törvény 
és szabály között. Az elbeszélés mint nyelvi-poétikai magatartás a harmincas évek re-
gényeiben), hogy a prózaepikában is a harmincas évekre tehető a korszakváltás, 
akárcsak a lírában. Az avantgarde ugyanis - mondja - „csak annyit változtatott 
a klasszikus modernség kérdésirányain, hogy radikálisan visszafordította őket. 
Anélkül azonban, hogy kilépett volna az esztétista modernség létesítette kérde-
zőhorizontból" (42). Korábbi írásaival összhangban egészen új nézőpontból vizs-
gálja az újabb magyar prózát. A második modernség jelentőségét - többek között 
- abban látja, hogy míg az esztéta modernség és az avantgarde is visszahúzó 
erőt látott a tradícióban, addig a második modernség nagy felismerése abban 
áll, hogy belátta: „a tradíció megőrizte minták tudatosítása nélkül lehetetlen 
megtapasztalni az irodalmi írás feltételezettségét" (55). Ennek alapján „az Ulys-
ses-től a Mester és Margaritá-n át a Der Tod des Vergil-ig, illetve a z Emberi szín-
játék-tói a Boldog Margit-ig vagy az Azarel-ig a regények egész sora olvasható 
preformált »nagy elbeszélések« újraértelmezéseként. . ." (55). 

K á l m á n C. G y ö r g y (A harmincas évek elbeszélő szövegei: terminológia és tipológia) 
roppant érdekes összehasonlításokat végez el. Talán a művek kiválasztásában 
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nem kellőképpen konzekvens, hiszen a Pendragon legenda nem olyan igénnyel 
írt m ű , hogy a vizsgált Márai-, Kosztolányi-, Móricz- stb. alkotásokkal egy sor-
ban szerepeljen, velük érdemben összevethető volna. Szabolcsi Miklós (Búcsú 
Európától) a harmincas évek intellektuális prózájának egy tematikai és hang-
nembeli rokonság alapján meghatározot t csoportját tekinti át: az utazással kap-
csolatos, a régi Európát felidéző, epikus-esszéisztikus-útirajzszerű memoár-iro-
dalmat: Illyés: Hunok Párizsban; Hevesi András: Párizsi eső; Szerb Antal: A har-
madik torony; Cs. Szabó László: Doveri átkelés stb. Bori Imre nemcsak a korszak 
tényregényeit veszi sorra (Móricz: A boldog ember; Krúdy: A tiszaeszlári Solymosi 
Eszter stb.), hanem rámuta t e m ű f a j keveset emlegetett múlt század i előzmé-
nyeire. (Jókainál nem is a Trenk- és a Benyovszky-regény az igazán szemléletes 
példa, hanem a Rab Ráby, mert tükrözi Jókai forráskezelésének naivitását: egy 
nyilvánvalóan paranoid, szélhámos személyiség emlékiratából alkotta meg a 
felvilágosult császárral összefogó, népbarát hős történetét.) Kabdebó Lóránt 
(A műfaj önreflexiója és gyakorlata) a végső kérdésekig jut el, az ep ika minősége 
(Németh Lászlót és Márait nevezi a harmincas évek legjelentősebb tehetségeinek) 
és ügynevezet t korszerűsége (például önreflektáltsága) közötti v iszony dilem-
májáig. Csakugyan meggondolkodta tó: némely poétikai felismerés ténylegesen 
növeli-e az író műveinek értékét, vagy csak e felismerések hatására képzelünk 
beléjük többletértékeket. 

Illés László Weimartól Kiskunhalomig címmel az „új tárgyiasság" európa i meg-
jelenési formáit, majd Nagy Lajos idevágó munkásságát mutatja be, ú g y azonban 
(mint e kötet csaknem valamennyi szerzője), hogy többet és érdekesebbet mond 
elméletileg és a nyugat-európai háttérről , mint az összevetésre kiszemelt magyar 
szerzőről. Németh G. Béla műfaj tör ténet i észrevételek, korrekciók mellett (nyo-
matékkal hívja fel a figyelmet arra, hogy az Egy polgár vallomásai, m in t „réteg-
szociográfiai széppróza", megelőzi a Puszták népét) elsősorban Mára i epikatör-
téneti behatárolását végzi el: a polgári , városi köznyelv i rodalomba emelőjét, 
egyetemesítőjét (tehát Kosztolányi követőjét) láttatva benne. Tolcsvai Nagy Gá-
bor az Egy polgár vallomásai nyelvét vizsgálja, s ez irányú eredményein túl fő 
é rdeme e gyűj teményben, hogy a m a g a konkrétumaival ellensúlyozza a többiek 
túlnyomórészt inkább deklaráló, min t bizonyító metódusát . Szigeti Csaba egy 
elhanyagolt témát dolgoz fel, Laczkó Géza és a történelmi regény viszonyát, 
mely a kötet tárgyához oly m ó d o n csatlakozik, hogy Laczkó 1937-es tanul-
mányából indul ki. (A cím - Az archaizmus zsákutcája - viszont némi leg félre-
vezető.) 

Bodnár György Sőtér Fellegjárásában a policentrikus kompozíciót ismeri fel, 
Angyalosi Gergely pedig Sartre Az undorát és Füst Milán Szakadékját összevetve 
jut arra a megállapításra, hogy a kelet-közép-európai művész kiszolgáltatottsá-
gából érthető meg konformizmusa: „S ez még akkor is hátrány m a r a d , ha idő-
közben a nyugati fejlődés létrehozta az antikonformista konformizmust , amely-
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hez képest emez mutat némelyes előnyöket" (229). Bókay Antal izgalmas írása 
(A történet peremén - Posztmodern narratív stratégiák József Attila Szabad ötletek 
jegyzéke című müvében) az epika határain túlra terjeszti ki a vizsgálódást, bizonyos 
kortársi prózaepikai törekvésekkel (Joyce, Beckett) vetve össze József Attila fel-
jegyzéseit. Ferenczi László Babits európai irodalomtörténetéről értekezik, mely-
hez az ürügyet az szolgáltatja, hogy maga Babits nemcsak naplónak, csevegés-
nek, vallomásnak stb., hanem regénynek is nevezte eme művét. (Ferenczi írása 
az egyetlen hagyományos, klasszikus értelemben vett esszé e „korszerű tudo-
mányosság"-ot hangsúlyozó kötetben.) A diakrón szemlélet leginkább Dobos 
I s tván t a n u l m á n y á t j e l l emzi (Anekdotikus novellahagyomány és epikai korszerűség -
A századforduló öröksége), aki a XIX. századtól indul, s Temesi Ferenccel végzi. 

Éppen a Dobos István tanulmánya hívja fel a figyelmet arra, hogy bármily 
szerencsésen egészítik is ki egymást e tanulmányok, a kezdeményezés kiterjesz-
tése is indokolt lenne. Hiszen (összegző tanulmány híján) nem kaptuk meg a 
harmincas évek valamely (esetleg több) szempontú szinkrón színképét, a típu-
sok, eljárások, szemlélet stb. szerinti csoportosítást. Folytatható volna a harmin-
cas évek epikájának vizsgálata oly módon is, ha a diakrónia jegyében állítód-
nának egymás mellé az egyes műfaji variánsok. Hiszen élnek, alkotnak még a 
századvégen indulók (Herczegh), ekkor ágazik szét a népi irányzat epikája stb. 
Éppen az egymás mellett élő változatok hierarchiája (a hivatalos, a szakmai, az 
önszemléleti stb.), a kanonizált típusok lassú átalakulása stb. világíthatna rá a 
kor gazdag regénytermelésének főbb tendenciáira. (Ahogy például más-más ok-
ból a hagyomány, a „realizmus" felé fordul vissza Déry vagy Németh László.) 

Összefoglalva: a kötet megjelenése kiemelkedő esemény a magyar irodalom-
tudomány történetében. Még azok is, akik netán más irányból közelítenének az 
irodalomtörténet problémáihoz, s bizonyos malíciával a szaktudomány fejlődése 
helyett csak a nómenklatúra változását konstatálják némely új törekvések ese-
tében, mondom, még a szkeptikusok is csak tisztelettel és rokonszenvvel üd-
vözölhetik a kötet nem mindennapi eredményeit. A sok-sok említett (s kény-
szerűségből nem említett) kitűnő észrevétel és távlatos gondolat mellett tagad-
hatatlanul egy markáns és megalapozott irodalomtörténeti koncepció élteti a 
gyűjteményt. Valóban a mából tekintenek vissza a harmincas évekre a kötet 
szerzői, s nemcsak a dolog természeténél fogva, hanem azért is, mert a prog-
ramatikus tanulmányok nem is titkolják: elérkezettnek látják az időt arra, hogy 
e század második felének fejlődési tendenciáit figyelembe véve tétessenek fel 
kérdések a félszázaddal ezelőtti folyamatok mibenlétére vonatkozóan. Leggyak-
rabban az előzményeket faggatjuk, hogy az utóbb bekövetkező folyamatokat 
jobban megértsük, de fordított sorrend is elképzelhető. Hogy egy sokat emle-
getett példára hivatkozzunk: Lyotard A posztmodern állapotban mutat rá: a XX. 
század végére eltűntek a „hősök", megfogyatkoztak a mozgalmaknak nevet adó 
személyiségek, akár abban az értelemben, ahogy ez Sztálinra vagy Castróra áll. 
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Amikor ennek kapcsán mindenki „önmagára utaltságá"-ról beszél, A tulajdon-
ságok nélküli emberre céloz. Ami megmutatkozott már akkor Musilnál, az csak 
félszázad múltán vált világélménnyé. A Kabdebó Lóránt és Kulcsár Szabó Ernő 
szerkesztette kötet ugyanígy egy kicsit a mából visszafelé nyomoz: az 1970-es, 
1980-as évek prózafordulatát alapélménnyé érlelve jut el a harmincas évekhez, 
a másodmodernség paradigmaváltásához, amely egy-egy eljárásával, önreflek-
táltságával mintha a legutóbbi idők epikaváltozatait előlegezné. 
(Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs, 1993.) 
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