
Ezt a kötetet is értékes függelék teszi 
gazdagabbá: kilenc dokumentum köz
lése, társulati névsor és teljes műsor
rend a vizsgált évkorból. (Az utóbbi 
egy hibáját a 211. oldalról itt is javíta
nunk keÚ: Az ember tragédiája kísérőze
néjét nem Erkel Ferenc, hanem fia, E. 
Gyula komponálta.) 

Kántor Lajos „Utóhang"-ja (121-
123.) már az 1989. decemberi forrada
lom utáni változásokra és gondokra is 
utal. Arra nézve pedig, hogy milyen 
típusú színházi emberekre lenne szük-

Nem is egy, hanem két paradigma
váltásra derül fény a két pécsi konfe
rencia anyagából: a két kötet témája a 
magyar költészetben, illetve epikában 
a húszas-harmincas évek fordulóján 
végbement változásokra, módszere vi
szont a honi irodalomtudományban az 
1990-es években bekövetkezett (vagy 
bekövetkező) paradigmaváltásra utal. 
A harmincas évekbeli „paradigmavál
tást" a szerzők evidenciának tekintik: 
szerencsére érzékelhető belső vitákkal, 
egymástól eltérő álláspontokkal. Ma
gát a „paradigmaváltást" (ugyancsak 
szerencsére) nem definiálják egyér
telműen, s általában tartózkodnak a 
korszakhatárok pontosabb kirajzolásá
tól. Azért szerencsére, mert régebbi, 
mostanra sikerrel leküzdött és megha
ladott kánonok helyére nagy kár volna 
olyan újabb kánonokat helyezni, me
lyeket csak hódolat illethet, nem bírá
lat. A költészetnek szentelt kötet elő
szavában szereplő „ideologikus delite-
ralizálás" veszélye nemcsak egy szűk

ség Erdélyben (és csak ott?), figyeljünk 
fel a mindkét kötet javára műsorkataló
gust készítő Senkálszky Endre nevére. 
Recenzens ma is emlékszik szikár, mo
numentális alakítására a Rappaport 
Ottó rendezte Tragédia Péter apostolá
nak és Agg eretnekének szerepében. 
Akkor a Kolozsvári Állami Magyar 
Színház igazgatója volt. Amikor a mű
sorkatalógust készítette, 78 éves nyug
díjas. Tette - akkor azt, utóbb ezt - , 
hogy használjon. 

Kerényi Ferenc 

keblű, voluntarisztikus dogmatizmus 
esetén fenyeget: bármely irodalom
tudományi irányzat esetében fennáll, 
főként akkor, ha az kizárólagosságra 
törekedik. Napjaink átértékelése - Kas
sák egykori korszakos tanulmányának 
címét idézzük - eredményesen ötvöző
dik a két kötetben tegnapjaink átérté
kelésével. 

A két pécsi kötetet olvasván nem 
lehet nem gondolni arra a csaknem 
negyedszázada megjelent két, ugyan
csak konferenciák anyagát tartalmazó 
kötetre, amely nem kis fordulatot jelen
tett a magyar irodalomtudományban. 
Bár a most megjelent két kötet nem 
említi őket, a párhuzamok igencsak 
szembeszökőek. Nem egészen véletlen, 
hogy a negyedszázad előtti két konfe
rencia témaköre is csaknem azonos 
volt a mostaniakéval: az első a húszas
harmincas évek magyar lírájának két 
jellemző alkotásával - Babits Mihály 
Osz és tavasz között című versével, illet
ve Kassák Lajos A ló meghal, a madarak 

„DE NEM FELELNEK, ÚGY FELELNEK" 
A magyar líra a húszas-harmincas évek fordulóján. Szerkesztette Kabdebó 
Lóránt és Kulcsár Szabó Ernő. Pécs, Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1992. 
245 1. 
„SZINTÉZIS NÉLKÜLI ÉVEK" 
Nyelv, elbeszélés és világkép a harmincas évek epikájában. Szerkesztette 
Kabdebó Lóránt és Kulcsár Szabó Ernő. Pécs, Janus Pannonius Egyetemi 
Kiadó, 1993. 284 1. 
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kirepülnek című poémájával - foglalko
zott, s ezt követte az ugyanezen kor
szak prózáját, pontosabban novelliszti-
káját tárgyaló ülésszak. A Hankiss Ele
mér kezdeményezte két vitaülés utat 
nyitott az akkor modernnek tekintett 
irodalomelemzési módszereknek, ki 
nem mondva deklarálta a voluntarisz-
tikus eszmetörténeti megközelítés mo
nopol helyzetének kudarcát, illetve 
meghaladását. Nem is olyan meglepő, 
hogy a leszűkített ideologikus, történe
lemillusztráló szempontot ellenreakci
óként a (lassan bebizonyosodott, hogy 
nemlétező) egzaktság keresése, egyfaj
ta scientizmus felé hajló módszerek 
megjelenése váltotta fel. 

Az első pécsi kötet előszava a dog
matikus eszmetörténeti szempont meg
haladásának szükségességére hivatko
zik s ez a fentebb ismertetett előzmé
nyek tudatában valamelyest elgondol
kodtató. Nem mondvacsinált: még ak
kor sem, ha eléggé nyilvánvaló, hogy 
egyeduralmukról szólni ma, napjaink
ban, húszegynéhány évvel a Hankiss 
szervezte két konferencia után, a struk
turalizmussal kezdve a legkülönbö
zőbb (más módszerek irányában nem 
mindig toleráns) irányzatok tündöklé
sét (és esetenként alkonyát) követően 
némileg anakronisztikus. Anakronisz
tikus, de érthető. A dogmatizmustól 
való csaknem paranoid félelem első
sorban a kutatók idősebb nemzedéke 
képviselői között érzékelhető, akik a 
maguk bőrén igencsak megtapasztal
ták annak monolit érvényesítését: a fia
talabbak számára inkább nevetséges, 
mint félelmetes. 

Mélységesen igazuk van a szerzők
nek, amikor a filozófiai háttér hiányára, 
vagy legalábbis komoly fogyatékossá
gaira hívják fel a figyelmet, amikor a 
nyelvi megformálás kérdését állítják 
középpontba, s legfőként amikor a mi
ről a hogyan problémájára helyezik át a 
hangsúlyt. 

Mindez azonban messze nem előz
mény nélküli. Németh G. Béla ismert, 
frontális áttörést jelentő tanulmányai 
immár több évtizede nemcsak polgár
jogot nyertek, de az irodalomtudomá
nyi, sőt, olvasói köztudatot is jótéko
nyan befolyásolták, illetve meghatá
rozták, s a nevével fémjelzett iskola 
bálványdöntögetése - Az el nem ért bi
zonyosság kötettel kezdve - is meghozta 
gyümölcseit: ez a két pécsi konferencia 
anyagán is érződik. S nem lehet említés 
nélkül hagyni az említett iskola nevelt
jei által kimunkált, a maguk idejében -
ennek is vagy másfél évtizede már - a 
dogmatikus konzervativizmussal ered
ményesen megküzdő gimnáziumi iro
dalomtörténeti tankönyveket, akkor 
sem, ha több ponton vitathatók is, ha 
napjainkban már a szint, vagy az érték 
fogalma is inflálódott mechanikus al
kalmazásuktól, hasonlóan a tipikus, 
vagy az eszmei mondanivaló egykori pá
lyafutásához. Ezek a viták - reméljük -
immár nyitottak, s nem egy pártköz
pont szobáiban döntik el őket. 

A két pécsi kötet egyik legnagyobb 
érdeme, hogy a magyar irodalmat kö
vetkezetesen egybeveti, ütközteti az 
európai irodalommal. Ily módon sze
rencsésen folytatódik az irodalomtörté
net-írás elsősorban Németh G. Béla és 
Szegedy-Maszák Mihály által felszínre 
hozott hagyománya. Ez sem előzmé
nyek nélküli: inkább egy sajnálatos 
módon elfeledett, egyfajta értelmetlen 
hungarocentrizmus által gátolt, Arany 
Jánosnál, Péterfy Jenőnél még igencsak 
létező, s századunkban is sokak, első
sorban a Nyugat nemzedékei által kép
viselt és természetesnek, sőt, szüksé
gesnek tartott tendencia fölelevenítése. 

A „paradigmaváltás" műszava nem 
bizonyult túlságosan szerencsésnek. 
Nemcsak azért, mert idegen szó, ráadá
sul több értelemben használt idegen 
szó, melynek jelentése - ingardeni kife
jezéssel élve - opalisztikus, s ugyanak-
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kor a becsülendő óvatossággal körülírt 
jelenséghez viszonyítva túlzottan kate
gorikus, ami a szerzők legjobb akarata 
ellenére is könnyen válhat tankönyvi 
dogmává. Azért sem szerencsés, mert 
óhatatlanul egy adott történelmi pilla
natot feltételez, márpedig éppen ez 
tűnik igencsak kérdésesnek. 

Biztos-e, hogy megragadható ez a 
pillanat, bizonyos-e, hogy váltásról, s 
nem egy folyamatosan bekövetkező 
változásról van szó? („A haladás - mű
vészetben és egyebütt - visszatérő hul
lámvonalban történik, a legnagyobb 
zsarnokság és a legnagyobb szabadság 
között - írja Kosztolányi 1934-ben. -
Előbb építünk, aztán amikor égbe 
emeltük palotáinkat, s fölraktuk rá az 
oromdíszeket is, lebontjuk őket, újra 
kezdünk építeni, szépíteni és ékesíteni. 
Ez a törvény. Tehát a haladás mindig 
viszonylagos, időhöz kötött.") Annál is 
inkább indokoltabbnak tűnik változás
ról s nem váltásról szólni, mert ennek 
a folyamatos változásnak mind előz
ményei, mind utórezgései, következ
ményei többé-kevésbé ismertek. Sem
miképpen sem feledhető, hogy ez a 
változás fokozatosan érvényesült, kü
lönböző alkotóknál különböző módon 
és időben. (Kosztolányi Dezső Meztele
nül c , 1928-ban megjelent kötete, ben
ne addigi költeményeihez viszonyítva 
eléggé avantgárd szabadverseivel, pél
dául felborítani látszik az első pillan
tásra tetszetős időrendet, a kötet szer
zői által fölvázolt folyamatba mégis
csak beilleszthető és beillesztendő.) 
Az „irányváltozás" nem jelentette az 
avantgárd teljes megtagadását, meg
szűnését: hatása különböző formában 
számos alkotónál ezt követően is érzé
kelhető, s a (többé-kevésbé látványos) 
szakítás sem zárta ki, hogy az alakuló 
új „irányzat" mellett, esetleg azon be
lül, valami mód jelen legyen. Bori Imre 
egykori kiállása az avantgárd hagyo
mány mellett minden látszólagos egy
oldalúsága mellett is indokolt és szük

séges volt: a magyar irodalom sok
színűségét védelmezte egy kaszárnyai 
elszürkítés, egy tetszőlegesen kijelölt, 
egyeduralkodó „fővonal" ellenében. 
Nem valószínű, hogy bármely „fővo
nal" vagy „korszakhatár" akár jószán-
dékú, de mégiscsak önkényes kijelölése 
termékenyen hatna az irodalomtörté
net-írásra. 

A filozófia felé fordulás, melynek a 
két kötet megkülönböztetett figyelmet 
szentel, századunk kezdetétől (sőt, azt 
megelőzően is) megfigyelhető volt. 
A filozófiai telítettség nem feltétlenül 
filozófusok műveinek olvasását, még 
kevésbé ezek illusztrálását jelenti: az 
ilyentén elmélyülésnek egzisztenciális 
okai vannak. Ez részben magyarázható 
a történelmi körülményekkel. Anélkül, 
természetesen, hogy azok mechanikus 
illusztrálását feltételeznénk. 

Az avantgárdnak a hagyományos 
világképet felborító szándékát (ami ez
zel akaratlanul is, a maga tagadásában, 
egy állítást is feltételezett) egy meg
újult bölcseleti hajlam követte. Mind 
Szabó Lőrinc, mind József Attila - s itt 
vitáznék némileg a kötet szerzőivel -
nem annyira valamely filozófiai rend
szert közvetít: azt a maga egyéniségén 
keresztülszűrve, egyedi módon jeleníti 
meg. Magának az egzisztencialista 
szemléletnek az egyre inkább uralkodó 
mivolta is különböző módon realizá
lódik. Ami részben életrajzi elemekkel 
is magyarázható: mind Babits, mind 
Kosztolányi, mind József Attila éppen 
a harmincas években szembesül köz
vetlenül a halál fenyegetettségével. Ez 
a szembesülés azonban mindegyikük 
esetében más, s költői kiteljesítésük 
sem egyforma. A két könyv inkább az 
azonos mozzanatokat emeli ki, koncep
cióját bizonyítandó. A továbbiakban 
nem ártana az egzisztenciális élmény 
sajátos, egyedi feldolgozására is kon
centrálni. Elemeiben ez a kötetben föl
lelhető. Kulcsár Szabó szűken mért 
verselemzéseiben azt fogalmazza meg, 
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végletes tömörséggel, ami benne ma
gában kikristályosodott. Elsősorban ih
letett József Attila-elemzéseire, Szabó 
Lőrinc-interpretációira gondolok: az 
Óda, az Eszmélet, a Börtönök, a Dsuang 
Dszi álma általa idézett részleteinek ér
telmezésére. Hogy mégis inkább egy 
releváns elméleti tétel illusztrációjának 
tűnik, azzal magyarázható, hogy ép
pen a hogyan mozzanatát nem részlete
zi, hogy nem annyira poétikai a meg
közelítés (mint lehetne), s érdemben 
nemigen különbözik a költők elméleti 
munkássága passzusainak értelmezé
sétől, melyeknek érzékelhetően leg
alább akkora - ha nem nagyobb - je
lentőséget tulajdonít, mint a verseknek. 
Holott nem a költők filozófiai olvasott
sága, bölcseleti-esztétikai jellegű írá
saik az igazán mérvadók, bizonyító 
értékűek, hanem azok fölszívódása vi
lágszemléletükbe, lecsapódása alkotá
saikban. Nyilván ez utóbbiak kutatása, 
elemzése a tulajdonképpeni cél: az 
irodalomtörténet alapvetően ezek szá
mon tartásából, értékeléséből tevődik 
össze. 

Csak egyet lehet érteni azzal, hogy 
a filozófiai alapok mellett - részben 
azokból származtatva - a nyelvfilozó
fia szerepét is kiemelten kezelik a kötet 
szerzői. Enélkül a poétikai megközelí
tés felületi, netán leíró síkon marad. 
Ahogy a verstan sem szűkíthető csu
pán a ritmikára: az eleddig eléggé elha
nyagolt versmondattan szerepét nem 
véletlenül hangsúlyozzák a szerzők. 
(Kár, hogy megálltak ennek deklarálá
sánál, s elemzéseikben már kevésbé 
hasznosították.) Nem riadnék vissza a 
szerzők helyében a (filozófiai alapoktól 
nehezen elvonatkoztatható) lélektani 
szempont szükségességének említé
sétől sem. Nem utolsó sorban azért, 
annak érdekében, hogy az ne (létező 
vagy nemlétező) freudi olvasmányél
mények, (nemritkán vulgarizált) freudi 
vagy jungi kategóriák keresésében, ki-
hüvely ezésében realizálódjon. Ez egye

bek között is az irányzatváltozás (és nem 
irányzatváltás!) folyamatának föltárásá
hoz is komoly segítséget nyújthat. „Itt 
az ideje - írja éppen a kötet által tár
gyalt időszakban Kosztolányi -, hogy 
az irodalomtörténet bozótját megnyes
sék és gyérítsék, adatait pedig ne idő
rendi és tárgyi, hanem lélektani szem
pontok szerint csoportosítsák..." 

Mindkét kötetben jól kitapintható a 
terminológiai pontosságra való törek
vés. Jó lenne, ha maga a jelenség ma
radna a kutatók figyelmének centru
mában, s a terminológiai viták nem 
sekélyülnének puszta nominalizmus
sá. Különösen érdekes az „új klasszi
cizmus" eléggé bevett terminusának 
vitatása, itt azonban nem ártott volna a 
történeti szempont következetesebb ér
vényesítése: az „új klasszicizmus" fo
galma ha nem is fedi a jelenség egészét, 
a kifejezés megjelenése és újraéledése 
mégsem tekinthető puszta véletlennek, 
terminológiai tévedésnek. 

Nincs hely és mód kitérni az egyes 
előadások, tanulmányok értékelésére: 
a két kötet egészét tartottuk szem 
előtt. Mondandójukban, színvonaluk
ban nem egységesek, de ez inkább eré
nye, mintsem fogyatékossága a köte
teknek. Annak csak örülni lehet, hogy 
a köteteket nem a monolit egység, ha
nem a termékeny belső vita jellemzi. 

Szólni kell a tanulmányok nyelvi 
megformálásáról. S itt nem tudok egé
szen egyetérteni az egyes szerzőket, 
elsősorban Kulcsár Szabó Ernőt ért vá
dakkal. Nem állítom, hogy könnyedén 
fogalmaz: csaknem minden mondatá
nak kihüvelyezése nem csekély energi
át követel. Nem mindenben értek vele 
egyet, kategorikussága sem egyértel
műen meggyőző, de szövegét átgon
doltnak, koherensnek érzem. „Ha egy 
szöveget ködösnek neveznek - írta volt 
Goethe - , érdemes megnézni, kinek a 
fejében van a köd: a szerzőében, vagy 
netalán az olvasóéban." Nem a bonyo
lult fogalmazás szükségességét kívá-
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nom bizonyítani, sőt: olyan lényeges 
kérdéseket érintő, alakuló irodalom
történeti koncepció körvonalai bonta
koznak ki a két kötetből, amely előbb-
utóbb meg kell hogy érintse a szakem
berek szűkebb körén kívül esőket is. 
Gondolok itt nem utolsó sorban a ma
gyar irodalom tanáraira, sőt, horribile 
dictu, az igényesebb diákokra is. Jelen 
formájában kissé (?) fáradságosnak 
tűnik a két kötet tanulmányainak meg
emésztése. Nem a mérce, a színvonal 
csökkentésére gondolok, de úgy vélem, 
a tudományos igényesség nem feltétle
nül zárja ki a közérthetőséget. 

Ehhez kapcsolódik az idegen szavak 
(nemritkán felesleges) használata, a túl
bonyolított, tudományos(kodó), nem
ritkán feleslegesen belterjes, inkább 
csak az avatottak, a bennfentesek szá
mára megfogható nyelvezet, mely e két 
kötet egyes szerzőitől nem egészen ide
gen. Rendeletileg kiiktatni az idegen 
szavakat nemigen látszik célszerűnek. 
Németh G. Béla joggal teszi szóvá 
összegező utószavában magának a pa
radigmaváltás kifejezésnek túlzott ide
genszerűségét. A kérdés, úgy tűnik, 

Az ötven tábla a hazai oklevéltermés 
első ötven, eredetiben fennmaradt em
lékének a hasonmását mutatja, eredeti 
méretben, a technikai lehetőségek en
gedte határok között elérhető legna
gyobb hűséggel. Tekintve, hogy egyik
másik megközelíti a méteres nagyságot 
(37x88 cm, 42x86 cm), a kivitelezés ko
rántsem lehetett gyerekjáték, különös
képp, hogy remekül sikerült. A Balassi 
Kiadó okkal büszkélkedhet ezzel a ter
mékével. Az élen a frissiben megszüle
tett magyar állam legelső írott emléke 
áll, a Pannonhalmi alapítólevél 1001-
ből, melynek mását megilletődés nél-

mégsem olyan egyszerű, mivel alapos 
zárótanulmánya sem nélkülözi az egy
mást követő idegen szakkifejezéseket. 

Nem kell, nem érdemes minden 
áron egybevetni az irodalomtörténetet 
más művészetek történetével, külön
böző művészeti ágak alkotóit egymás
sal rokonítani (József Attilának, Derko-
vitsnak és Bartóknak az ilyen egybeve
tés egykoron többet ártott, mint hasz
nált). Ezúttal azonban talán nem lett 
volna felesleges a képzőművészet és 
a zene korabeli fejlődését is szemrevé
telezni, megvizsgálandó, hogy a „para
digmaváltás" milyen mértékben auto
nóm jelensége az irodalom történeté
nek, s mennyire lelhetők fel hasonló 
tendenciák a társművészetekben. Egy 
újabb konferencián - melyre remél
hetőleg sor kerül - érdemes lenne ezzel 
a kérdéssel is foglalkozni. 

A Kabdebó Lóránt és Kulcsár Szabó 
Ernő szerkesztette két pécsi kötet gaz
dagítja a honi irodalomtudományt, s 
hozzájárul az újabb magyar irodalom 
történetéről alakított képünk formálá
sához. 

Szőke György 

kül szemlélni nem lehet. Az utolsók az 
1190-es évekből valók. Noha egy sincs 
a sorban, amelynek a szövege ilyen
olyan színvonalú kiadásban (esetleg 
hasonmásban is) már eddig hozzáfér
hető ne lett volna, a vállalkozás - a 
teljesség - párját ritkítja. Horvát István 
volt az első és az utolsó, aki a legrégibb 
diplomákból egy fakszimile-sorozatot 
kibocsátott, ez azonban még az 1830-as 
években történt, meglehetős régen te
hát és hasonlíthatatlanul primitívebb 
eszközök birtokában. Jakubovich Emil 
fontolgatott egy ilyen tervet éppen egy 
évszázaddal később, de megvalósításá-
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