
Szemle 

Két út - és van(?) szintézis 
Kabdebó Lóránt: Vers és próza a modernség második hullámában 

Kulcsár Szabó Ernő: Beszédmód és horizont. Formációk az irodalmi modernségben 

Aki járatos az elmúlt bő egy évszázad irodalomelméleti szakirodalmában, az tudja , 
hogy a (poszt)modern irodalomtudomány, némi leegyszerűsítéssel, mindig is az iro-
dalmi mű mint folyamat jelen idejű és történeti elsajátításának kettős kérdését igye-
kezett megválaszolni. Az egyes irányzatok és iskolák, illetve képviselőik legfeljebb 
abban különböztek egymástól, hogy az irodalmi m ű megértésének, értelmezésének 
és alkalmazásának során az elméleti vagy a történeti szempontokat helyezték-e vizs-
gálódásuk homlokterébe. Idejekorán felmerült ugyanakkor az irodalom elméleti és 
történeti megközelítése közötti szintézis megteremtésének az igénye is. 

Két példa igazolásul, mindkettő a húszas évekből. Az egyik hazai, a másik külföldi, 
az egyik történeti, a másik elméleti alapozottságú. A végkövetkeztetés mindazonáltal 
mind a két esetben azonos. Horváth Jánost, a századelő magyar irodalomtudományi 
gondolkodásának kiemelkedő alakját 1922-ben saját történeti kutatásainak elméleti 
felismerései arra késztetik, hogy 1908-as, főreáliskolai évkönyvben közzétett vázlatát 
(Irodalmunk fejlődésének fő mozzanatai) arányaiban módosított, átdolgozott formában 
újólag megjelentesse, mert arról, úgymond, „akkor nem vették észre, hogy szintézis". 
Szintéziskísérletének elvi indokául pedig a következőket jelöli meg: „Az utóbbi fél-
század tömérdek részletadalékkal gyarapította irodalomismeretünket, de egységbe 
foglalásukról, az irodalomtörténeti szintézisről csaknem egészen megfeledkezett. [...] 
Egyformán irodalomtörténeti feladat ez mind, s csak önkényesen állítható szembe 
egymással az összes feladat két (talán szélsőnek tekintett) eleme, részlete, melyek 
között pedig lényegbeli ellentét nem lehet, hiszen szükségképpeni kiegészítői 
egymásnak, s magukra hagyva egyaránt csonkák, félkezűek" (Magyar irodalomismeret. 
A rendszerezés alapelvei). Az orosz formalizmus vezéralakjai, Roman Jakobson és Jurij 
Tinyanov hasonlóképpen, csak az elméleti vizsgálódások tapasztalatainak nyomán és 
sajnálatos módon az iskola tevékenységének politikai-ideológiai okok miatti kény-
szerű befejeződésének évében, 1928-ban jutnak el, nevezetes röpiratukban, a kutatás 
kettős feladatának (perspektívájának) meghirdetéséig: „A szinkronikus (statikus) és a 
diakronikus szemlélet éles szembeállítása nemrég még a nyelvészet és az irodalom-
történet számára is termékeny munkahipotézis lehetett, mivel nyomatékosan hang-
súlyozta a nyelv (illetve az irodalom) szisztematikus jellegét. A szinkronikus koncep-
ció vívmányai ma arra késztetnek, hogy a diakrónia elveit is felülvizsgáljuk. [...] A 
tiszta szinkronitás illúzió: minden szinkronikus rendszernek megvan a maga múlt ja 
és a maga jövője, amely a rendszertől elválaszthatatlan strukturális elemet alkot" 
(Problemi izucsenyija lityeraturi i jazika, Szántó Gábor András fordítása). A két, egyfor-
mán visszhang és folytatás nélkül maradt felvetés önmagában jelzi, hogy a ma iro-
dalomtudományi diszkurzusának számos alapvető és évtizedek óta hagyomá-
nyozódó kérdéssel is szembe kell néznie, képviselőinek meg egyenesen kötelességük, 
hogy - adott esetben saját kutatói gyakorlatuk folytonos felülvizsgálatával - meg-
kíséreljék a kor tudományos színvonalának megfelelő válaszadást. 
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Kabdebó Lórántnak és Kulcsár Szabó Ernőnek egyazon évben és egyazon kiadónál 
jelent meg az irodalom elméleti és történeti szempontú megközelítésének szinte-
tizálására törekvő, legfrissebb tanulmányait magában foglaló, gyűjteményes kötete. 
Összefoglalóan megállapítható, hogy céljukat mindketten a jaußi értelemben vet t her-
meneutikai szinkronikus metszetvétellel kívánják elérni. Könyvük egyes írásaival és 
azok egybeszerkesztésével annak bizonyítására vállalkoznak, hogy az irodalom törté-
netisége legjobban esztétikai szemléletváltáskor, a diakrónia és a szinkrónia met-
széspontján válik láthatóvá és ragadható meg. A radikális korszakváltásoknak, az 
esztétikai szemléletben bekövetkező horizontváltásoknak a leírásával az irodalmi 
mozgásfolyamatok érvényesebben jellemezhetők, mint műveknek, szerzőknek vagy 
akár irodalmi rendszereknek, szisztémáknak és kódoknak a hagyományos krono-
logikus-evolúciós sorba rendezésével. A valódi filológiai tudás nem különböző tények 
és adatok utólagos összeállítása, hanem a szövegek szüntelen aktualizálhatóságának 
és aktualizálásának elfogadása, illetve megvalósítása. Az irodalomtörténész a colling-
woodi kérdés-felelet elv alkalmazásával felteszi azokat a kérdéseket, amelyekre a mű 
mint válasz egykor megszületett, s amelyeknek a segítségével a hagyomány szá-
munkra való jelentése és jelentősége megnyilvánulhat, egyúttal a gadameri hatás-
történet jegyében megmutatja a műalkotás hajdani és mai felfogása közötti herme-
neutikai különbséget, az irodalom történetének eseményszerű folytonosságát. Az 
ilyen recepcióesztétikai alapozottságú irodalomtörténeti vizsgálat az irodalom múltja 
és jelene közötti összefüggés szempontjából a folyamat jellegét kifejező metszéspon-
tokra figyel, és az irodalmi struktúraváltás-struktúraváltozás korszakképző mozza-
natainak meghatározását kísérli meg. Kabdebó Lóránt és Kulcsár Szabó Ernő a század 
magyar irodalmának, szűkebben lírájának és prózájának történetében különösen két 
paradigmaérvényű szemléletváltást-szemléletváltozást vizsgál: a húszas-harmincas 
évek klasszikus modernség és történeti avantgarde utáni periódusát és a hetve-
nes-nyolcvanas évek posztmodern nyelvi fordulatát. E két, alapvetőnek tekintett 
váltás-változás hermeneutikai szinkronikus metszetvételével érzékeltetni t ud ják az 
irodalom történeti folytonosságát, mégpedig a múltbeli irodalmi eseménytörténésnek 
a jelen horizontjára való integrálásával. A történeti-filológusi érdekeltség határozott 
és céltudatos elméleti megalapozása, illetőleg az elméleti meggyőződés történeti-filo-
lógiai tényekkel való szembesítése természetszerűleg a két személyes kutatói pálya 
irányának is módosulását, s szögezzük le rögtön, korábbi eredményeinek kiteljese-
dését jelenti. 

Mindkét könyvnek nagyon pontos a címe. A Kabdebó Lóránténak: Vers és próza a 
modernség második hullámában. A cím első fele elméleti, a másik fele történeti meg-
közelítést sejtet, s azon belül ígéri egy adott irodalomtörténeti korszakban két m ű n e m 
vonatkozásainak ezredvégi nézőpontból tör ténő rekonstrukcióját. Ennek megfele-
lően a terjedelem fele, mintegy százötven oldal, a húszas-harmincas évek költésze-
tével s - a szerző eddigi munkásságát ismerve nem meglepő módon - kiemelt helyen 
Szabó Lőrinc ekkori lírájával foglalkozik. A terjedelem másik felét kitevő írások a 
modernség második hullámának korszakában lezajló prózapoétikai változásokat 
vizsgálják, valamint azok előzményeit és következményeit muta t ják be a magyar iro-
dalom néhány írói pályájának felvillantásával. Miként a Bevezetés fogalmaz: „A feje-
zetek egy irodalomtörténeti korszakot fognak át: annak n e m valamilyen hagyo-
mányos történelmi vagy írói-életrajzi meghatározottságában, hanem a poétikai ese-
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mények összefüggésében. Az ily m ó d o n a történetiségében a modernség második hullá-
maként megnevezett, a dialogikus poétika alkotói módként jellemezhető gyakorlat megje-
lenését kísérik figyelemmel - előtörténetét, világirodalmi párhuzamait és jelenlétét 
mai horizontunkon." 

Kabdebó Lóránt már 1968-as kandidátusi értekezésében, illetve a n n a k könyv alak-
ban megjelentetett változatában (Szabó Lőrinc lázadó évtizede, Szépirodalmi, Bp., 1970) 
felfigyel arra a tematikus és poétikai váltásra-változásra, amely Szabó Lőrinc költé-
szetében 1926 és 1932, vagyis A Sátán Műremekei és a Te meg a világ versei között be-
következett, de ekkor még megelégszik a tény pusz ta rögzítésével. 1973-ban csaknem 
ötven oldalas elemzést készít a váltás-változás természetrajzát reprezentáló kulcs-
versről, Az Egy álmairól, de azt nem veszi be sem Útkeresés és különbéke című 1974-es, 
sem Szabó Lőrinc című 1985-ös monográfiájába. Az indok pedig, min t azt mostani 
egyik jegyzetében elárulja, „mert úgy éreztem, hogy előbb egy általánosabb kapcso-
lattörténeti tanulmányt kell készítenem a Stirner-hatásról Szabó Lőrinc költésze-
tében". S mivel a jelzett tanulmánnyal csak a kilencvenes évek elején készül el - és 
teszi közzé a Magyar Filozófiai Szemle 1995-ös évfolyamában - , ezúttal adódik lehe-
tősége arra, hogy a költői fordulatot érzékeltető, egymással szorosan összetartozó két 
dolgozatot együtt megjelentesse (Az összegzés ideje). Nagymonográfiájának 1980-as 
harmadik részében Szabó Lőrinc ötvenes években készített Rilke-fordítását is m é g 
tematikai-önéletrajzi okkal magyarázza, figyelmen kívül hagyva az abban megmu-
tatkozó beszédmódbeli, a versbeszéd dialógusos jellegét érintő rokonságot. Az 1992-
ben kiadott, Szabó Lőrinc poétikáját összefoglaló m ó d o n jellemző könyve („A magyar 
költészet az én nyelvemen beszél". A kései Nyugat-líra összegeződése Szabó Lőrinc költé-
szetében) már egyfajta monologikus versbeszéd lezáródását és egy új, dialogikus 
poétikai paradigmának/gyakorlatnak elnevezett beszédmód kezdetét határozza meg, 
ám az alakulástörténetnek és főként a váltás-változás költészettörténeti jelentősé-
gének a leírásával adós marad. Számítsuk ehhez hozzá a feleséggel 1921 és 1944 
között folytatott levelezés, a napló és az 1945-ös híres védőbeszédek sajtó alá ren-
dezésének (Szabó Lőrinc és felesége levelezése, Magvető, Bp., 1989, illetve Bírákhoz és bará-
tokhoz, uo., 1990) filológusi alaposságú munkáját. A kétségtelen érdemet, amelyet 
Kabdebó Lóránt például az 1942-es weimari, ma jd lillafüredi írókongresszuson el-
mondott felszólalások szövegének közlésével vagy a Vezér című vers eredeti, 1928-as 
és 1939-es, szerzői hozzájárulás és keltezés nélküli megjelentetése közötti distinkció 
kimutatásával a Szabó Lőrinc személye és életműve körül masszívan élő hamis le-
gendák oszlatása terén szerzett. Látható mindezekből, hogy három évtized intenzív 
oktatói és kutatói tevékenységének eredményeként rendkívüli mennyiségű és foko-
zatosan egymáshoz rendelődő tényt, adatot, dokumentumot sikerült felhalmozni, 
aminek hozadéka számos jelentős előadás, publikáció, szövegközlés. Az eredmények 
azonban ilyenformán, önmagukban, saját körükön belül, filológiai önértékükön je-
lentősek. Ahhoz, hogy tudományos távlatot nyerjenek, kiderüljön az irodalmi foly-
tonosságban játszott valódi szerepük, nos, ahhoz az oktatói-kutatói pályán is bizo-
nyos fordulatra, egyfajta személyes paradigmaváltásra volt szükség. 

Az irodalmi-tudományos szemlélet módosulása, a legújabb kötet írásainak tanúsá-
ga alapján bizton állítható, irodalomelméleti inspirációra következett be, s időben a 
nyolcvanas-kilencvenes évek fordulójára tehető, konkrétan talán a pécsi egyetemen 
szervezett tudományos ülésszakok előkészítéséhez, az azokhoz kapcsolódó kutatói 
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program elindításához és az ott elhangzott előadások anyagának kötetbe rende-
zéséhez köthető. N e m véletlen, hogy Kabdebó Lóránt könyvének legelején fontosnak 
érzi, hogy idézzen az 1991. áprilisi, Paradigmaváltást?) az 1920-as évek magyar lírájában 
címmel rendezett konferencia meghívójának szövegéből: „Mivel a nemzetközi szak-
irodalomban utóbb számos sikeres kísérlet történt az irodalmi paradigma- és korszak-
váltás belső, az irodalmi kifejezésformák világában tetten érhető szemléleti tartal-
mainak újszerű megközelítésére, elérkezettnek látszik az idő arra, hogy ezek tükré-
ben tegyünk kísérletet a húszas-harmincas évek jelentős fordulatot hozó lírai kor-
szakváltásának feltárására. [...] Vizsgálataink ennek értelmében a korszakváltás poé-
tikai-szemlélettörténeti komponenseinek felderítésére, a világképi sajátosságok meg-
határozására irányulnak, annál is inkább, mivel - ahogyan ezt a világlíra rokonítható 
folyamatai mutatják - éppen ezekben az évtizedekben zajlik le a klasszikus modern-
ség irányzatainak átfordulása olyan líraformációkba, amelyek lényegében mai for-
manyelveinek alapjait is kialakították (hermetizmus, absztrakt tárgyiasság, tudatlíra, 
ú j alanyiság), s jelen vannak a neoavantgarde és posztstrukturalísta poétikában is. 
Kutatásainkban ezért kulcsszerepe lesz a költészettörténeti korszakváltás alaki-poé-
tikai leírásának, a középpontban álló nagy életművek e szempont szerinti értelme-
zésének, és az így keletkező paradigmák új irodalomtörténeti kontextusba való 
beillesztésének." Az ezt követően sorakozó tanulmányokban - s ez mind a lírát, mind 
a prózát érintőekről elmondható - voltaképpen nem más történik, mint a feltárt-felis-
mert irodalmi jelenségeknek, az elemzett pályáknak vagy pályaszakaszoknak ebbe a 
megváltozott horizontú „új irodalomtörténeti kontextusba való beillesztése". Ebből az 
elméleti alapozottságú történeti szemszögből látható igazán a magyar irodalomban a 
húszas évek második felében és a harmincas évek elején lezajló korszakváltásnak a 
természete és máig ható jelentősége. 

Innen, e tudatosan megváltoztatott, merthogy elméleti alapozottságú nézőpontból 
nézve „a filológia irodalomtörténeti jelentőségű esélye" immáron az lesz, hogy pél-
dául Szabó Lőrinc 1927-28-as vers termésének rekonstrukciójával tetten érhet i „a poé-
tikai paradigmaváltás eseményeit a magyar lírában". A Vezér című vers és célzatos 
politikai felhasználása is „csak emberi-életrajzi problémává minősül", sokkal lényege-
sebb lesz, hogy a benne megvalósuló homogén lírai monológ miként változik később 
a Führer- és a Dichter-elvet ütköztető dialógusos versbeszéddé (A dialogikus költői pa-
radigma megszületése a magyar lírában). Szabó Lőrinc vagy Ezra Pound politikai ellen-
vagy rokonszenve legfeljebb magánemberi adalék lehet, a lényeg, hogy „költésze-
tükbe ugyanakkor olyan dialogikus poétikai gyakorlatot vezettek be, amely ellene 
mond minden hasznosság-elvű, a messianisztikus történelmi tendenciák által fel-
használható monologikus poétikai megoldásnak (Adalékok a dialogikus poétikai gyakor-
lat előtörténetéhez Yeats, Rilke és Pound egy-egy verse alapján), az általuk alkalmazott, az 
értelmezhetőség sokféleségét megengedő és a kompozíciónak nem alárendelt inter-
textualitás pedig egyenesen a posztmodern szövegkezelés felé mutat (A klasszicizálás 
mint intertextualitás a modernség második hullámában). József Attila tragikus, a Nagyon fáj 
utáni élet- és pályaszakaszának is az válik fő jellemzőjévé, hogy „olyan poétikai 
eseményeket rögzít az adott versben, amelyek együtt olvashatók a korszakot tör-
ténelmileg leginkább reprezentáló természettudományos gondolkozással, proble-
matikájában összhangban van a hazai (Babits, Kosztolányi, Szabó Lőrinc) és a világlíra 
(Rilke, Yeats, Pound) eseményeivel. [...] Aversben megtestesülő problematika 
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ugyanakkor csak a mára érvényes problémaérzékenység horizontjáról válhat számba 
vehetővé és leírhatóvá" (A „Költőnk és Kora" értelmezéséhez. A dialogikus poétikai gyakor-
lat József Attila költészetében). Az ennek a szemléletmódnak a jegyében végzett prózai 
tárgyú vizsgálódások nyomán szerzett következtetés mindettől csupán annyiban tér 
el, hogy noha a friss európai fejlemények iránti elméleti érdeklődés a regény esetében 
- elsősorban Halász Gábor, Németh László és Szerb Antal esszéinek, ismertetéseinek 
köszönhetően - , a költészettel ellentétben, megvolt nálunk, a gyakorlatban mégis a 
realista nagyregény és a nevelődési vagy fejlődésregény klasszikus hagyománya élt 
tovább. A világirodalmi törekvésekkel összhangban lévő, a prózapoétika megújítását 
célzó kísérletek epizodikusak és folytatás nélküliek maradtak (A modern magyar próza 
egyik modellje. Szentkuthy Miklós: A modern magyar próza másik modellje: Határ Győző). 
A magyar prózában a húszas-harmincas évekbeli lírai fordulathoz hasonlítható vál-
tás-változás így majd csak a posztmodern hatására és időszakában érhető tetten, 
mintegy keretbe foglalva a század poétikai eseménytörténetét: „A dialogikus poétikai 
gyakorlat hazai történetét két meghatározó szuverén egyéniség keretezi: kezdeteinél, 
a lírában Szabó Lőrinc, az ív végén, a prózában Esterházy Péter, Szabó Lőrinc egy-
magában, bizonytalansága ellenében teremtette meg e gyakorlat hazai költői beszéd-
módját. Esterházy (»egy író maga is Olvasó«) a sokviszonyítottságú prózagyakorlatot 
- egybeolvasva a század eseményeivel - újragondolja, és ennek folyamatában szer-
keszti meg visszamenőleges érvénnyel a gyakorlat hazai prózapoétikai beszédmód-
ját: »a posztmodern kelgyó enfarkába harap«" (A próza önreflexiója és gyakorlata). 

A korábban említett pécsi konferenciák anyagát Kabdebó Lóránt Kulcsár Szabó 
Ernővel közösen szerkesztette kötetekké („de nem felelnek, úgy felelnek". A magyar líra a 
húszas-harmincas évek fordulóján, Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs, 1992 és Szin-
tézis nélküli évek. Nyelv, elbeszélés és világkép a harmincas évek epikájában, uo., 1993). 
Mostani könyvében is az ő egyik tanulmányából meríti az indíttatást Szabó Lőrinc 
Rilke-fordításának módosított recepciójához, őt követi a modern és a posztmodern 
intertextualitás közötti különbségtevésben és különösen irodalomtörténet-elméleti 
felfogásában, a moderni tás korszakolásában, terminológiai meghatározásában. Kul-
csár Szabó Ernő ekkor, a nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején túl van 
már kezdeti, nagy feltűnést keltő, mert újszerű irodalomlátást közvetítő és korszerű 
fogalmi apparátust mozgósító elemzésein. Megvívta már első csatáit az irodalomértés 
és az irodalomról való újfajta beszéd meghonosítása érdekében. Érdeklődése, tudósi 
figyelme - az elméleti tisztázás és vértezettség birtokában - egyre inkább az irodalom 
történetisége, a modernség irodalomtörténeti folyamatának újraértelmezése felé for-
dul. A Pécsett rendezet t konferenciák körüli időszak nála is - igaz, ellenkező irányból, 
az irodalomelmélettől az irodalomtörténet irányába mutató - elmozdulást, gazda-
godást jelent. 

Beszédmód és horizont. Formációk az irodalmi modernségben című új kötetének Kulcsár 
Szabó Ernő is már a legelején jelzi, hogy az 1991-es líra- és az 1992-es próza-konfe-
renciától ő is saját, ekkorra határozottan körvonalazódott, az elmúlt két évtized 
oktatói-kutatói tevékenységével megalapozott tudományos hipotézise igazolódását 
várja. Hipotézisének elméleti alapja az esztétikai tapasztalat horizontváltásainak vizs-
gálati nézőpontja, történeti szempontja a modernség magyar irodalomtörténet-írásá-
nak torzításaival való, előítélettől mentes szembenézés. Énnek szellemében készített 
nem egy korábbi, szakmai értetlenséget kiváltó előadásáról, tanulmányáról, könyvé-
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ről most derül ki igazán, hogy az valójában az irodalomtörténet különböző korsza-
kainak, alkotóinak, műveinek, folyamatainak megközelítésére kidolgozandó, az ezred-
vég tudományos követelményeihez igazodó, átfogó elméleti koncepció és interpretá-
ciós gyakorlat előmunkálata volt. Az új kritika dilemmái. Az irodalomértés helyzete az 
ezredvégen című, nagyobbrészt 1989 és 1992 között megjelent írásait tartalmazó köte-
tében például, irodalom és irodalmi gondolkodás jelenbeli állapotát értékelve, arra a 
megállításra jut, hogy az irodalom(tudomány) számára a váratlanul elnyert szabadság 
közegében, a kollektív mítoszok széthulltával kivételes alkalom kínálkozik, hogy vég-
re semmiféle irodalmon kívüli fenyegetettség veszélyétől sem tartva, egész alakulás-
történetét a kor pusztán tudományos kívánalmainak megfelelően újraértelmezze. Az 
ezredvégi irodalmi-irodalomtudományi látlelet elkészítésének magyarázata azután 
most, a legfrissebb könyv elméleti alapvetésében olvasható, mely szerint „a jelenkori 
irodalmiság folyamatainak kiiktatása elvileg teszi lehetetlenné bármely olyan élő kér-
dés megfogalmazását, amely használható válaszra késztethetné a hagyományt . Az 
ilyen vizsgálódások eredményeiben mindig a »penzumszerű«, holt kutatás elve szo-
kott testet ölteni. [...] A hermeneutikai irányultságú kutatás ezért nem a tárgy izoláló 
különállásában érdekelt, hanem - a pozitivista episztémé e híres normatívájával 
szemben - éppenséggel az ilyen távolságok áthidalásában látja a hagyománytörténés 
logikájának megfelelő megértés előfeltételeit" (Az irodalmi modernség integrativ törté-
neti értelmezhetősége). 

Történetiség, megértés, irodalom című, 1995-ös kötetében ezért a modern magyar iro-
dalomtudomány egy másik anomáliájára, a megértés történetisége, a hagyomány-
történés egységes elvének folytonos megbomlására hívja fel a figyelmet. Bemutatja, 
hogy az esztétizmusban, a szeEemtörténetben vagy a kollektivista szemléletben mi-
ként bomlott meg az esztétikai hatásfunkciók komplexitása, hol a poiészisz, hol az 
aiszthészisz, hol a katharszisz jellegű szempontok érvényesítését kizárólagossá avat-
va. Minden alárendelődött vagy a produktív (lásd a szerzői szándék kifejeződése, a 
mű üzenete, mondanivalója), vagy a receptív (a zseni élményvilágának újraélése, 
beleélés, belehelyezkedés), vagy a kommunikatív tevékenységnek (a m ű mint a való-
ság igaz és hű tükörképe, visszatükröződése). Megítélése szerint e n n e k a gyakor-
latnak a hagyománya él tovább napjaink irodalomtudományi diszkurzusának két jel-
legzetes, historizáló filológia vagy utópozitivista historizmus, illetve (de)konstruk-
tivista interpretáció névvel illetett változatában, a tradíció szerepének indokolatlan 
felértékelésével, illetve ellenkezőleg, a teljes kiiktatásával. Mindezekkel szemben sür-
geti a történő (egyidejű) és a történeti megértés egységének megteremtését, az esz-
tétikai tapasztalat horizontváltásainak - a horizontok összeolvadása és elkülönítése 
kölcsönösségén alapuló - vizsgálatát. A hagyománytörténés félreértelmezésének ez a 
vitatása, a javasolt hermeneutikai-recepcióesztétikai történetiségfelfogás megint csak 
most nyeri el valódi jelentőségét, amikor is egy átfogó, úgynevezett integrativ iro-
dalomtörténeti koncepciót és gyakorlatot alapoz meg: „Az integrativ történeti szem-
pont ebben a felfogásban az irodalomtörténet értelmezőjének szituáltságát is magá-
ban foglaló hatástörténeti folyamat megnyilvánítójaként érvényesül: a hagyomány 
történésétől nem függetlenedő hatástörténeti tudat lényegében a folyamatban való 
benneállást, az értelmezés előfeltételezett integráltságát vetíti vissza dialóguspart-
nerként értett tárgyára. Az integrativ szempont ezért maga is önmagába visszatérő 
körként működik: a hagyománytörténésben integráltan »benneálló« értelmezése a 
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maga jelenébe integrálja azt, amit - az előfeltételezett benneállás következtében - lát 
valamiként. De hogy itt n e m valamiféle permanens és időtlen viszonylagosság jön 
létre, annak az a biztosítéka, hogy az ú j és ú j értelmezők értelemszerűen mindig más 
és más jelenben állnak benne." (Az irodalmi modernség integratív történeti értelmez-
hetősége) 

„Integratív" volt ebben az értelemben már Kulcsár Szabó Ernő 1993-as, mellesleg 
éppen Kabdebó Lóránt által lektorált irodalomtörténete is, amely nyilván az eddigiek-
ben vázolt elvi-elméleti megfontolásból szakított a bevett irodalomtörténet-írói gya-
korlattal. Nem patikamérlegen, gondosan kiporciózott írói portrék és tablók szűnni 
nem akaró sorakoztatását kínálta, hanem a jelenkori posztmodern irodalmi és her-
meneutikai-repecióesztétikai tudományos fordulat kérdezőhorizontjáról jelentősnek 
mutatkozó fejlemények alapján rajzolta meg (át) az elmúlt csaknem fél évszázad 
hazai irodalmának eseménytörténetét (A magyar irodalom története 1945-1991). 
Voltaképpen e nagyszabású munka háttéranyagának tekinthető a mostani kötet utol-
só három tanulmánya, amelyek a posztmodern irodalmiság mibenlétét (szubjektum-
és nyelvfelfogását) vizsgálják, eljutva egészen Esterházy Péter, sőt Kukorelly Endre és 
Garaczi László prózanyelvének poétikai-alakítástechnikai jellemzéséig (A másság mint 
jelenlét. Posztmodern kortudat és irodalmiság; A szimmetria felbomlása. A posztmodern inter-
textualitás kérdéséhez; A nyelv mint alkotótárs. Nyelviség és esztétikai tapasztalat újabb iro-
dalmunkban). A legfőbb újdonság mégis annak igazolása, hogy az integratív történeti 
szempont nemcsak a hermeneutikai tudományos fordulathoz időben és szemléletben 
is közelebb álló posztmodern-kortársi irodalmiság vizsgálata során érvényesíthető. Az 
alkalmas lehet időben és szemléletben tőle és adott esetben egymástól is távolabb eső 
nyelvi-poétikai magatartásformák, a modernség egész történetének megítélésére, 
(így kerülhet például - az irodalomszemléleti egységességnek, az elméleti megalapo-
zottságnak és a módszertani következetességnek köszönhetően - minden nehézség 
nélkül, az említett posztmodern írások mellé a Márai, Tersánszky vagy Móricz próza-
írását taglaló tanulmány, Rilke kései lírája mellé a húszas évek Kassákja.) 

A történeti vizsgálat területének kiszélesítése eredményezi, hogy minden eddiginél 
szélesebb és gazdagabb lesz a tanulmányokban szereplő, konkrét szövegeket érintő 
magyar és világirodalmi értelmezések, hivatkozások köre is. Egyáltalán, az elméleti 
feltételezések és következtetések azonnal a szépirodalmi művek és alkotói életpályák 
gyakorlatával szembesítve jelennek meg. Az elméletírói munkásságnak az irodalmi 
szövegekhez, tényekhez közelítő, örvendetes fejleményét azért is é rdemes külön 
kiemelni, mert ez az eljárásmód nagyban hozzájárulhat - a továbbra is eredendően 
elméletellenes közegben - az oly sokat kárhoztatott „teoretikusság" elfogadtatásához, 
„kézzelfoghatóvá", „emészthetővé" teheti az egyébként sokak számára régóta két-
ségtelen elméleti eredményeket. (Tanulságos lenne ezzel összefüggésben egybevetni 
a korábbi kötetek és a mostani tanulmányok név- és címmutatóját - ha volnának - a 
bennük szereplő, par excellence szépírók és szépirodalmi művek aránya szempont-
jából. Valószínű, hogy nagyságrendnyi lenne az irodalmi mintavétel kimutatható 
növekedése a legutolsó kötetben.) 

S végezetül elmélet és történet, elmélet és gyakorlat mind szorosabb, egyre szer-
vesebb egysége követeli meg, hogy a történeti áttekintést, a gyakorlati példákkal való 
szembesülést az elméleti hipotézis korrigálása kövesse. A húszas-harmincas évek líra-
és prózagyakorlatának meghatározó hazai és külföldi példái, irodalomtörténeti-filoló-
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giai tényei - Kosztolányi és Szabó Lőrinc, Gottfried Benn, T S. Eliot, Ezra Pound vagy 
Broch, Céline, Joyce és Musil ekkori tevékenysége - nyomán válik szükségessé a 
korábban feltételezett dichotomikus (modernség-posztmodernség) és trichotomikus 
(klasszikus vagy esztéta modernség-történeti avantgarde-posztmodern) korszako-
láselv pontosítása, a modernitás alakzatainak négyosztatúvá bővítése. Elengedhe-
tetlennek látszik - a Nyugat második, harmadik vagy ki tudja hányadik nemzedéke 
tartalmatlan vagy az újklasszicizmus, újtárgyiasság, újrealizmus félrevezető elneve-
zés helyett - egy, a klasszikus modernség és az avantgarde utáni második, utó- vagy 
késő modernségnek, avantgarde utáni modernségnek nevezett irodalomtörténeti 
szakasz bevezetése. Az elmélet filológusi-interpretátori kontrollja, illetőleg az iro-
dalomtörténeti tények elméleti megmérettetése bizonyítja, hogy alapvető szemlélet-
módváltás nem klasszikus modernség és avantgarde között következik be, mint azt 
korábban maga a szerző is gondolta, hanem klasszikus modernség-avantgarde és 
második modernség között. Klasszikus modernség és avantgarde, minden kimu-
tatható különbözőségük ellenére, valójában ugyanannak a paradigmának a talaján 
maradva, kétféle művészi válaszadási módozatot jelentenek mindössze, s adott eset-
ben egyetlen életművön belül megtörténhet - lásd Rilke költői fordulata - , az avant-
garde-ot megkerülve, a modernség két hulláma közötti nyelvi-poétikai szemlélet-
váltás (A kettévált modernség nyomában. A magyar líra a húszas-harmincas évek fordulóján; 
Törvény és szabály között. Az elbeszélés mint nyelvi-poétikai magatartás a harmincas évek 
regényeiben). 

Két könyv - kétféle tudósi életút egy-egy önmagában és együttesen is fontos 
állomása. A legfontosabb azonban a kétféle út találkozási pont jának felismerése 
(lehet?), mert - Kulcsár Szabó Ernőnek, irodalomtörténete második kiadása elé írt 
bevezető soraiból idézve - „akkor nem hihetünk többé történet és elmélet - nálunk 
máig hirdetett - szembeállíthatóságában sem. Sőt közel juthatunk annak hermeneu-
tikai felismeréséhez, hogy az irodalmi tények időbeli egymásutánja miért csak 
elméleti közreműködéssel válik végül irodalomtörténetté." 
(Argumentum Kiadó, 1996) 

VILCSEK BÉLA 

Dialógus: lehetőség vagy adottság? 
(Kenyeres Zoltán: Irodalom, történet, írás; 

Szegedy-Maszák Mihály: „Minta a szőnyegen") 

A magyar irodalomtudomány diszkurzusát meghatározó, azt artikuláló nyelvjátékok 
értelmezhetősége számos olyan episztemológiai kérdést vet fel, mely az applikációk 
mikéntjében tetten érhető előfeltevések reflektáltsága mentén konstituálódik Annak 
feltárása tehát, hogy az egyes interpretációk milyen horizontot nyitnak az őket „meg-
előző" elméleti összefüggések komponenseire, egyben azt is jelenti, hogy az elemzés 
perspektíváját ugyancsak kondicionálja az önkorrekció igénye. Vagyis korántsem 
tekinthető mellékes tényezőnek a reflexió számonkérése akkor, ha m a g u k az értel-
mezett szövegek is hangsúlyozottan teoretikus pozícióikról adnak számot. (Termé-
szetesen e kritika beszélője sem hisz a konkrét szövegértelmezést nélkülöző „elmé-
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