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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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leti" eszmefuttatások relevanciájában; azaz az irodalomtudományt olyan interpre-
tatív tudományként gondolja el, amely mindenkor applikációjának sikerességét teszi 
kockára.) 

Érdemes fenntartanunk azonban azt a lehetőséget, hogy az irodalomról való 
beszéd (általánosan deklarált) sokfélesége - episztemológiai szempontból - sem-
miképpen sem egyenlő az előfeltevések különbözőségének parttalanságával. Sőt, 
minden valószínűség szerint - ha az i rodalomtudomány belátható kérdésirányait 
sem a tetszőlegesen választott nézőpontok érvényesítéseként gondoljuk el - kimu-
tathatók olyan nyelvi entitások az egyes tanulmányok argumentációjában, melyek 
alapján következtetni lehet az adott szöveg beszélőjének történeti karakterére. S ez fel-
tehetően az általa demonstrált perspektívák (akár implicit, akár explicite jelölt) előfel-
tevéseiből olvasható ki. 

Jelen dolgozat tehát elsősorban abból indulna ki, hogy az utóbbi évek két, a hazai 
irodalomtudomány aspektusából (eddigi recepciójuk által mindenképpen) reprezen-
tatívnak tekintett kötetét - illetve azok néhány meglátását - diszkurzív szempontok 
bevonásával értelmezze. Ami ugyanakkor arra is utal: az interpretációk kétféle inter-
pretációját fogalmazhatjuk meg, ha elismerjük a tárgyalandó kötetetek individua-
litását (és a kritikus nézőpont já t a vakság jelölőjeként hozzuk játékba). 

Kenyeres Zoltán Irodalom, történet, írás című kötete három olyan ciklusra tagolódik, 
melyek látszólag idődimenziókat jelölnek: Múlt, Félmúlt, Jelen. Mielőtt ennek jelen-
tőségéről ejtenénk néhány szót, a könyv előszavára („címszavára") kell röviden 
kitérnünk. A magyar irodalomtörténet-írás történetét taglaló tanulmány ugyanis 
olyan narratívát hoz létre, amely lajstromozza az egyes irodalomtörténeti munkákat. 
Nem arról olvashatunk tehát, hogy miként értelmezhetők a műveket (az irodalmi 
alkotásokat) „rendező" stratégiák, hanem arról, hogy egyes szerzők milyen „összeírá-
sokat" vittek véghez. Az irodalomtörténet-írók impozáns arcképcsarnoka mindazon-
által nélkülözi a hozzá való viszony indokoltságát. Nevezetesen azt, hogy miért ildo-
mos ismét számba v e n n ü n k a múlt „nagyjait". Ezzel függhet össze az is, hogy az iro-
dalomtörténet-írás metaforája e dolgozatban mindenkor az irodalomtörténet-író alak 
tevékenységét jelöli (például: „Toldy Ferenc [1805-1875] volt a tudományos rend-
szerezés igényével dolgozó magyar irodalomtörténet-írás első nagy alakja. Budai 
német családból származott, eredetileg Schedel Ferencnek hívták Bölcsészeti és 
orvosi tanulmányokat folytatott, s orvosi szakíróként is jelentős munkásságot fejtett 
ki" stb. stb. [6]). Kétségtelen persze, hogy e koncepció összefüggésben lehet a „cím-
szó" műfajával , amely ez esetben egyfaj ta „ismeretterjesztő" retorikát ír elő. 
Ugyanakkor a „címszó" „előszóként" való kiemelése magában hordozza a műfajok 
cserélhetőségének „igényét" is, ami éppen ezáltal jelöli azok elkülönböződését: a két-
fajta architextuális alakzat minden bizonnyal kétféle műfaj i „kód" is egyben, mely 
nem feltétlenül konvertálható. A kérdés persze így is feltehető: miért látja az iro-
dalomtörténész szükségét annak, hogy megrajzolja tudományterületének előtörté-
netét. Azaz annak leírása, hogy ki miről írt, egyben azt alludálja, hogy ez nem más, 
mint a szerzői aspektus megelőzöttségének elgondolása (a kommentár ismétlés-
funkciójának értelmében). Az ily módon létesülő kánon ugyanakkor azt az igen le-
egyszerűsítő benyomást keltheti, hogy nincs más teendő: meg kell írni a reflektálatlan 
irodalomtörténet-írás reflektálatlan elbeszéléseit. A tanulmány tehát, mivel nem az 
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irodalomtörténeti munkák szövegszerűségére és interpretációfüggőségére helyezi a 
hangsúlyt, mintegy felhívja az olvasó figyelmét arra, hogy a múltbeli kérdések ak-
tualizációja számos olyan problémát vet fel, mely a jelenbeli érdekeltségek értelme-
zését igényli. Ezt természetesen nem kérjük számon Kenyeres Zoltán történetírói 
munkáján. Pusztán arra utalunk, hogy egy „homogén múlt"-képpel rendelkező ta-
nulmány vakfoltjai által megnyitott horizont (jelen esetben) eleve a tradíció sok-
rétűségét és produktív alakíthatóságát jelölheti éppen azáltal, hogy eltereli a figyel-
met annak összetettségéről. 

De térjünk vissza az időfaktorok kérdéséhez. A Múlt, Félmúlt, Jelen tagolás azt 
sejteti, hogy a kötet az idő észlelésének linearitása mentén szerveződve olyan kom-
pozíciót alakít ki, mely egyenrangúsítja a tradíció eseményeinek értelmezhetőségét. 
Csakhogy e konstrukcióban több olyan tanulmány is olvasható, melynek egyes kije-
lentései a jelen élő kérdéseit eleve nem tekintik párbeszédképesnek, sőt egyenesen 
azok illegitim voltát állítják (például: „A mai »diskurzus« nyelvén ez nyilván merő 
anakronizmus, de valljuk meg, szép anakronizmus, és legyen szabad valakinek ezt 
jobban szeretni a körülöttünk lázasan igyekvő csúnya és zagyva időszerűségek-
nél." [158]; „Ez a Balaton-környéki táj anyagi valóságát és transzcendentális távlatait 
egyszerre megragadó líra verssé változtatja az opálos fényt, a színek és hangulatok 
egybejátszását s ez alighanem nagyobb dolog, mint a körülöttünk kavargó zavaros 
elvek és eszmék." [257-258]; „Már titkát is gyanítani lehet. [...] A nem teoretikus 
érvelés, az argumentáció életszerűsége és természetes logikája. És az, hogy mer 
haragudni, néha szinte vértolulásos indulattal megy neki a nem tetsző jelenségeknek, 
fennhéjázó , üres semmitmondásoknak, tetszetős zagyvaságoknak." [258-259]; 
„Persze nem lenne baj, ha a posztmodern olyan színes és sokfelé nyitott és olyan 
kevéssé ridegen teoretikus irodalomtörténeteket volna képes írni, mint a hajdani 
szellemtörténet néhány nagyja." [238]; „Hogy egy hosszan tartó kutatómunka mikor 
érik meg az ilyenfajta összegzésre, az belső ütemezés kérdése, mindenesetre most egy 
bizonytalan, átmeneti korszakban, zűrzavaros eszmék kavargása közben jelent meg 
monográfiája". [286] stb. stb.). S ezen a ponton több kérdés is megfogalmazható. 
Egyrészt a „zagyvaságként" vagy „időszerűségként" elutasított horizontok homoge-
nizálása nem engedi láttatni, hogy tulajdonképpen minek ellenében konstruálja meg 
a maga szólamait a dolgozat(ok) beszélője (a „hosszan tartó kutatómunka" igenlője). 
Másrészt (éppen ezért) az így létrejövő szólamok egy olyan jellegű totalizáló narratí-
va látszatát keltik, melynek beszélője nem tisztázza a maga kontextusát, nem reflek-
tál a megszólalás feltételrendszerére (azaz nem igazán firtatja „hosszasan" a jelen 
kérdéseit). Vagyis pusztán a diszkurzus feltételrendjének ritkítását végzi el, de ezzel 
pá rhuzamosan nem tekint azokra a kérdésirányokra, melyek a diszkurzus 
működéséért „felelősek". Az ilyen típusú homogenizáció egyébként pontosan azért 
alkalmatlan erre, mert nem képes felmutatni a másikat a „maga" differenciáltságában. 
A szimpla elutasítás gesztusa tehát azért hat a „másságon keresztüli önmegértés" 
tapasztalata ellenében, mert nem rendelkezik a másság „ismeretével". Mindenekelőtt 
azzal szembesítheti ilyen formában az olvasót, hogy az idegenség megerősítése vagy 
elutasítása egyként előfeltételezi annak megértését. Ha ezt visszavetítjük a dolgoza-
tok időt jelölő alakzataira, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy a jelen el-
utasítása - természetesen - felerősíti a múlthoz fordulás aspektusait. Csakhogy a jelen 
élő kérdései nélkül a múlt valóban csak - a már említett - „arcképcsarnok" jellegét 
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képes megmutatni. E logika ezért kapcsolódik össze szükségszerűen a hagyomány 
„antikváriusi szemléletével" és az „eredetgondolkodással". Nézzünk erre egy-két 
konkrét példát. „A Fő mozzanatok egyetlen ízületnek fogta fel a 16-17. századot, persze 
ott a kifejtés rövidsége sem engedhetett reális tagolást. De az egyetlen szakasznak 
látott két évszázad képe megismétlődött a Fejlődéstörténet lapjain is. Pedig itt már 
nyolcvan oldalt szánt felvázolására." [47]; „Az éles elvi szembeállítások, a kierke-
gaardista vagy-vagyok Balázs Béláról szóló tanulmányaiban váltak irodalomszem-
léletének részévé: de ne feledjük, maga Balázs a Nyugatnak szinte alapító tagjai közé 
tartozott, Osvát (akit egyébként kezdettől nem szeretett) már 1908 januárjában írást 
kért tőle." [63]; „Toldyt gyakran lebecsüli az utókor, pedig élvezetes arcképrajzokat 
készített, Gyulai kritikai dolgozatai, Péterfy esszéi olvasmánynak is kitűnőek voltak s 
ma is azok. Riedl tekintélyét még növelte finoman szellemes, elegáns stílusa, Horváth 
Jánost pedig alighanem a magyar értekezőpróza legkiválóbb alakjának kell tarta-
nunk." [111]; „Ez a kiadvány különféle adatbázisokra támaszkodva [...] 1603 tételt tar-
talmaz, s ezek között 73 irodalomtudományi, irodalomtörténeti érdekű tudományos 
programot tart számon. [...] 1988 és 1992 között 148 irodalomtörténeti-irodalomtu-
dományi tárgyú könyv vagy könyvnek nevezhető kiadvány jelent meg magyar 
szerzőtől. [...] 1988 és 1992 között szakfolyóirataink [...] összesen 1122 publikációt 
adtak közre. Első látásra a 73 kutatási program, a 148 könyv és az 1122 folyóirat-
közlemény arányosnak mondható. Ez programonként két-két könyvet jelent, s egy 
könyvre majdnem tíz folyóiratcikk jut. Ezek a számok a megalapozott munka 
arányszámainak mutatkoznak." [163]; „Az elmúlt tíz évben hét irodalomtörténész 
akadémikus hunyt el [...]. Jelenleg ugyancsak hét irodalomtörténész akadémikusa 
van az Osztálynak, de e hétből öt már tíz évvel ezelőtt tag volt, így a hét elhunyt tag 
helyett mindössze két új i rodalomtörténészt választottak. Következésképpen 
tudományágunk akadémiai képviselete már mennyiségileg is meggyengült." [167] -
a felsorolás természetesen igen hosszan folytatható. Jól látható a példákon 
„keresztül", hogy a filológiai eszmefuttatások miként kanyarodnak el a szövegek 
tapasztalatától, miként állnak meg az értelmezés „előtt" és hogyan „helyettesítik" az 
argumentációt. Vagyis a szimpla „ténytiszteletből" következő katalogizálás inkább azt 
erősíti meg a befogadóban, hogy a filológiai kontextus nem olvasható ki az egyes 
szövegekből; ezért olyan apparátusra van szükség, amely e járulékos elemeket 
közvetíteni tudja. S ebben az esetben a dolgozat(ok) beszélője nem a „tárgyban való 
érdekeltségét", hanem önmaga pozícióját hangsúlyozza (például: „Rónay László az 
én nemzedékem legkövetkezetesebb, elvekben, eszményekben, irodalomfelfogásban 
legszilárdabb munkatársai közé tartozik." [211]; „1957-ben voltam elsőéves egyetemi 
hallgató, s évfolyamtársaimmal abba a Váci utcai könyvesboltba jár tunk vásárolni, 
ahol a szegény, fiatalon elhunyt Demény Ottó volt elárusító. Sokszor már a nyitás 
percében, tíz órakor ott tolongtunk az üzletben, hogy le ne maradjunk egy-egy fris-
sen megjelent könyvről. Az irodalom akkor még sürgős esemény volt." [223]; „Ami a 
paródiákat illeti, kedves tanárom, Bóka László jut eszembe, aki egyik előadásában 
Karinthy így írtok fí-jét a legjobb magyar stílustörténeti munkának nevezte." [242]; 
„Valamikor az 1980-as évek elején Bodnár Györggyel és Béládi Miklóssal négyesben 
Újvidékre utaztunk egy irodalmi konferenciára. A határon a jugoszláv vámtiszt 
megállt a vonatfülke ajtajában és hosszasan fürkészte Pomogáts Béla útlevelét. [...] Mi 
lesz ebből? [...] Tudjuk-e - kérdezte - , hogy a »pomogács« egy régi szerb tüzérségi 
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műszó? Nem tudtuk. Azt azonban tudtuk, hogy Pomogáts Bélához legkevésbé sem 
illik az effajta katonai képzettársítás. Nagyszerű humora, remek írástudása aligha 
indít bárkit is hadi asszociációkra." [280]; „Mostanában korán ébredek. Valamelyik 
reggel kitártam a fürdőszoba ablakát és lenéztem a Sashegyről a Németvölgybe. 
Észrevettem, hogy Szabolcsi ablaka még sötét. Átfutott ra j tam a gondolat, mit 
vacakolok itt a fürdővízzel, ahelyett, hogy munkához látnék. Lenne egy félórám. 
Ennyi idő alatt elolvashatnék vagy negyven oldalt. Behozhatnék negyven oldalnyit 
abból a tizennyolc évből, amennyivel előbb kezdte nálam." [265] stb.).Vagyis é p p e n az 
történik, amitől a beszélő meg kíván szabadulni: az objektivitás és a hitelesség látsza-
ta szubjektumának centrális, integratív megőrzését jelöli. Érdemes természetesen azt 
is mérlegelnünk, hogy ez mennyiben releváns kérdés akkor, ha a fenti idézetek 
beszélőjének attitűdje a tárgyalt esszéírói hagyományt méltányoló gesztusként nyer-
het értelmet. Mindazonáltal elképzelhető olyan perspektíva is, mely szerint ez eset-
ben az irodalomról való beszéd „történészi" (filológusi) elgondolása megvonja 
magától az applikáció lehetőségét, s inkább a beavatottság metaforikájában véli megra-
gadhatónak az interpretáció eseményét. Természetesen az ilyen jellegű anekdotizáló 
gondolatmenetek érdekesek is lehetnek, hiszen feltárják a dialogizálni „akaró" felek 
közvetlen kontextusát és „sokszínű" adalékokkal járulnak hozzá nyelvjátékaik pre-
ferenciáihoz. Ugyanakkor kimarad a játékból annak mérlegelése, hogy az ismertetett 
mű értelmezésében vajon mennyire segíti az olvasót annak kinyilvánítása, hogy 
milyen szövegen kívüli kapcsolatok jellemzik recenzens és recenzált „szerző" világát. 
Főleg akkor, ha az idézett körülmények már nem automatikusan visszakereshetők. 
Kenyeres Zoltán kritikái amellett „érvelnek", hogy jobb ezekről tudni, mintsem el-
vesszenek az idők homályában. Ugyanakkor amellett is szólnak érvek, hogy ezeket 
félretéve az olvasás tapasztalatát jelöljük meg mintegy kiindulópontként. Ez utóbbi 
esetben persze eltekinthetnénk azoktól a filológiai kontextusoktól, melyeket nem az 
olvasás aktusa hoz létre. Úgy gondolom, ez már csak az időbeli distanciák miat t is 
megkerülhetetlen kérdéseket vet föl. 

Mielőtt Kenyeres Zoltán könyvének meglátásait elhagynánk, egy rövid exkurzust 
kell tennünk. Mivel a fenti idézetek olyan olvasatokat hívhatnak elő, melyek a beszélő 
által inszcenírozott szemléletformák dialogikus karakterét hiányolják és vakságukra 
emlékeztetnek, még korántsem bizonyos, hogy ezek eközben n e m érvényesíthetik a 
„jóakarat hermeneutikáját". Kenyeres Zoltán beszélői ugyanis (diszkurzív értelem-
ben) olyan játékba vonják be olvasóit, melynek szabályait az ő (tudásként aposzt-
rofált) hatalma írja elő. (Természetesen hatalom és tudás foucault-i metaforáit az inter-
szubjektív kijelentések szükségképpeni meghatározóiként értjük; eszerint m i n d e n 
diszkurzus alanyának nyelvi teljesítményéből kiolvashatók olyan potenciálok, 
melyek ezen beszélő önmagáról és a dolgokról való tudását hatalmi igényekkel 
ruházza fel - a diszkurzus rendje és rendezetlensége alapján. Az ilyen jellegű össze-
fonódásokra utalva állíthatjuk a tanulmányok megtett beszélőiről, hogy „integratív 
módon szándékoznak uralni a megjelenített tudás mezejét".) Vagyis az az olvasat, 
amely az így képzelt beszédet megerősíti a maga másságában, szükségképpen az 
ideologikusság trópusával lesz jelölhető. Ezt a zsákutcát elkerülendő, a konfrontáció 
esélyeit hangsúlyoztuk. Hiszen rendkívül feltűnő, hogy a kötet tanulmányaiban n e m 
kapunk támpontokat ahhoz, hogy az „értelmezés" ürügyén szállhassunk vitába né-
mely állítással. Kenyeres Zoltán könyve ugyanis egyetlenegy konkrét szövegelemzést 
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sem produkál. Azaz megfeledkezik arról, hogy az irodalmi alkotások szövetét és a róla 
szóló interpretációkat nemcsak ideológiák alkotják (ezért is konvergál mindenkor a 
filológusi nézőpont a tulajdonított intenció visszakeresésével). H a n e m olyan retorikai 
és modalitásbeli komponensek is, melyeknek értelmezése az irodalomtörténész (mint 
olvasó) elengedhetetlen „feladata" lenne; persze akkor, ha a maga nézőpontját való-
ban kiszolgáltatja a történetiségnek, és a dolgokból való részesedés különbségeit elis-
merve reflektál perspektívájának esetlegességeire is. Az Irodalom, történet, írás című 
tanulmánykötet itt vázolt interpretációja tehát méltán kifogásolhatja, hogy Kenyeres 
Zoltán könyve nem feltétlenül tesz eleget a maga által támasztott igényeknek sem: 
irodalmi műveket nem elemez, a történeti álláspontoknak csak ismertetését adja, az írás 
retorikai feltételeit pedig „átmásolja" az ideológiák és biográfiai összefüggések 
(értelmezés híján nehezen követhető) világába. 

Mivel bevezető (indító) soraink a reflexivitás diszkurzív tényezőit hangsúlyozták, 
szükségesnek látszik itt egy olyan „közbevetett előszó" megfogalmazása, mely tágít-
hatja az általunk nyitott horizontot. Szegedy-Maszák Mihály alább tárgyalandó köny-
vének „néhány" passzusa ugyanis alapvető elvárásként értelmezi az interpretáció 
beszédhelyzetének önkorrekcióját és folyamatszerű felülírását. Vagyis abból indul ki, 
hogy enélkül nem is vehető komolyan az irodalomtörténész tevékenysége. Azon a 
ponton érdemes tehát „elkezdeni" vizsgálódásunkat, ahol Kenyeres Zoltán köny-
vének értelmezésbeli „követhetősége" megszakad. Szegedy-Maszák Mihály beszélői 
szerint ugyanis a jelen kérdései, kihívásai nem „zagyvaságként" vagy puszta „divat-
ként", hanem sokkal inkább a gondolkodás, értelmezhetőség megfontolásra érdemes 
kontextusaként rendeződnek az egyes dolgozatok modalitásában. Vagyis az elméleti 
szempontok n e m aszerint nyerik el létjogosultságukat az interpretációban, hogy 
közvetlenül veszélyeztetik-e a felnyitott kérdezőhorizontok „korszerűségét", hanem 
aszerint, hogy alkalmasak-e a dolgok megértésére vagy nem. Ez pedig a „mozgásban 
lévő perspektíva" és az applikáció megoszthatóságának dilemmáit hívja elő az értel-
mező nyelv trópusaiban. Vagyis a kétely alakzatait csempészi be a korszerűség ref-
lexiójának elbeszélhetőségébe. A továbbiakban tehát arra érdemes koncentrálnunk, 
hogy a nyelvek „egymásnak való kitettsége", interakciója képes-e láttatni olyan össze-
függéseket, melyek nem előzik meg a „tárgy" allegoretikus megértését, hanem újra-
szituálják azt. 

Mielőtt Szegedy-Maszák Mihály könyvének főbb kérdéseit újrafogalmaznánk, tér-
jünk ki itt is a kötet előszavára, amely egyben a cím lehetséges értelmezését adja: 
„A címadó szöveg olyan történetről szól, melyben Henry James a »figura« szót hasz-
nálja, s ez a retorikai alakzattól az emberi jellemig sokféle jelentést hordoz a ha-
gyományban. E »minta« nem határozható meg egyértelműen, mer t voltaképp magá-
val a »szőnyeggel« azonos. Egyszerre nyilvánvaló és rejtett, s éppúgy alakzat, mint 
üzenet" (7). A minta és a szőnyeg egymásba alakuló trópusa tehát azt sejteti, hogy a 
kettő elválaszthatatlansága (mint olvasásalakzat) érdekeltté teszi az olvasót az előfel-
tevések különbözőségének reflexív játékában. A kötet előszava tehát kifejezetten arra 
szólít fel, hogy mérlegeljük az interpretációk alkalmazhatóságát, sőt a beszélő által 
nyitott kérdezőhorizontokat is csak mint lehetőségeket ismerjük el. 
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S valóban, az egyes tanulmányokban megfogalmazódó dilemmák jelentőségét nem 
pusztán az indokolja, hogy a felmerülő kérdések hatástörténete irányt szab azok 
megválaszolására, hanem sokkal inkább az, hogy a hagyomány és a nyelv általi 
meghatározottság számos olyan kérdést implikál, mely az applikációban feltáruló 
előfeltevések korrekcióján keresztül tarthat csak igényt bármifajta relevanciára. Nem 
meglepő tehát, hogy a kötetben szereplő írások mindegyike rendkívül széles spekt-
rumban mutatja fel „tárgyának" megközelítési lehetőségét, még akkor is, ha ezáltal 
egyes beépíthető komponensek kifejtettsége szűkül (például: „Musil nagy regényének 
Philippe Jaccottet készítette fordítása ugyan hevenyészett megítélésem szerint jobb, 
mint Tandorié, de ez is legföljebb segítség lehet az eredeti szöveg megértéséhez." [94]; 
„Szentkuthy szószaporító szerző volt, Kosztolányi tudot t csodálatosan gazdaságosan 
bánni a nyelvvel." [227] stb.). Az iménti példák természetesen arra is utalhatnak, hogy 
az interpretáció súlypontjainak rétegzettsége és az argumentáció helyenkénti 
„bezáródása" már csak azért is összefügg, mert az értelmező nyelv „vakfoltjai" 
engedik láttatni a kérdezés irányának esetleges leágazásait. A felvázolt problémák 
gazdagsága, és a kérdések egymás mellé rendeződése ugyanakkor olyan szólamokat 
hív elő, melyek más-más módon ütköznek bele néhány jól körülhatárolható dilem-
mába (ilyen például a fordítás kérdése, a tudományterületek kompetenciája, a 
kánonok létezési módja, az interpretáció perspektivikussága és nyelvi dimenzionált-
sága, a kontextusok egymáshoz való viszonya vagy az irodalom fogalmát meghatá-
rozó történelmi horizontok differenciája). Amennyiben a megelőzöttség tudatát, 
a kontextusra való ráutaltság szükségszerűségét és az így értett reflexivitás herme-
neutíkai tapasztalatát nem választjuk le a keletkező kérdések nyelviségéről, akkor 
szükségtelenné válik annak megfogalmazása: vajon eredeti-e a „kérdésekben reve-
lálódó gondolat". Hiszen az érvelésbe beépülő, azt lehetővé tevő utalásrend eleve 
másként fogja láttatni a maga előtörténetét, ha a rá nyitott horizont rendelkezik az 
aktualizációból következő módosulás elvárásrendjével. Mindez arra utalhat, hogy az 
irodalmi szövegek olvasásának folyamatosan változó feltételrendszere szükségessé 
teszi a „kész" válaszok elméleti alapfeltevéseinek újrafogalmazását és az értelmező 
tevékenység „szókincsének" reflektált „felülírását" (vö. 22-23). Vagyis az irodalmárt 
játékba hozó kérdések és a rendezőelvek interakciója akkor lehet hatástörténetileg 
sikeres, ha az önmegértésként artikulálódó párbeszédek során egyben annak koc-
kázata is felmerül: miért éppen így ért jük azt, amit érteni vélünk. 

Szegedy-Maszák Mihály könyve három főrészre tagolódik: a Mű és hagyomány című 
ciklus elsősorban az irodalmi alkotások megközelítését előíró elméleti és történeti 
kontextusok vizsgálatából indul ki és nagy figyelmet szentel a kánonok szerveződése 
folyamatának; A romantika öröksége címszó alá sorolt három tanulmány a romantika 
horizontját, illetve a romantika és a modernség horizontváltását tárgyalja „néhány" 
konkrét példán keresztül; a Modern és posztmodern című rész pedig a XX. század iro-
dalmának értelmezhetőségéhez nyújt támpontokat, különös tekintettel Kosztolányi 
életművére. A kötetben szereplő írások kétfelé oszthatók abból a szempontból, hogy 
az értelmező „egyetlen" szöveget választ-e interpretációjának kiindulópontjául. 
E kettősség mindenekelőtt azért lehet jelzésértékű, mert a konkrét szövegelemzések-
ben működtetett, a szoros olvasáson alapuló retorika teszi láthatóvá a kimondatlan 
előfeltevések azon diszkurzív alakzatait, melyek az elméleti eszmefuttatások esetében 
elsősorban explicit utalásokként tematizálódnak (ez persze korántsem jelenti azt, 
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hogy az utóbbi esetben ne lennének olyan implicit komponensek, melyek az 
„elbeszélő" szituáltságát akár a mondottak ellenében is jelölik; pusztán arról van szó, 
hogy az applikáció előbbi válfaja esetleg más jellegű olvasói viszonyt hívhat elő). 
Ugyanis az irodalmi szövegek esztéticitásának megnyitása és az értelmező állítá-
sainak visszakereshetősége, „ellenőrizhetősége" talán éppen akkor a leginkább 
egymásra utalt, amikor a szöveg tapasztalata aszimmetrikus az elméleti előfeltevések 
irányával, azaz törlődik az elvárás identitása és a másság homogenitása. (Nézzünk 
erre egy példát. Szegedy-Maszák Mihály Pacsirta-elemzése abból indul ki, hogy a 
regény recepciójából kiolvasható főbb kérdések megismétlése elfedheti a regény azon 
poétikai dimenzióit, melyek az elbeszéltség hangsúlyozott formáit jelölhetik: a mű 
tematikáját az idő többértelműsége men tén fejti fel, a lélektani regény műfajának 
öröklött narratív sémáit pedig az inszcenírozódó nyelvjátékok felől defigurálja. Az 
értelmezés „kifutása" így a regényvilág cél- és iránynélküliségét fogalmazza meg, 
majd visszautalva a „kiindulópontra", az „örökké létező időtlent" tekinti a művilág 
instanciájának. Szegedy-Maszák Mihály érvelése mellett érdemes u ta lnunk arra az 
eshetőségre is, hogy ha az értelmező az utolsó fejezet bevezető sorait - „a regény [...] 
véget ér, de nem fejeződik be" - nem a célelvűséget megvalósító műfa jok alapján 
interpretálja, hanem az olvasás alakzata felől, akkor a „regény" továbbírhatóságának 
allegóriáját is kiolvashatja a „vég" figurációjából. [Annál is inkább, mer t a Pacsirta 
egyik alakja - íjas - fel is vehetné ezt a szerepet.] Az önmagától elkülönböződő 
történet ezáltal az olvasás cél nélküliségét is játékba hozhatja, ami viszont éppen a 
transzcendenciát venné ki a szöveg világából - m o n d j u k a viszonyítási pontok 
ironikusságát állítva.) Vagyis Szegedy-Maszák Mihály Kosztolányi-elemzései éppen 
azért töltenek be a recepcióban immáron megkerülhetetlen szerepet, mert olyan 
jelentéspotenciálokat szabadítanak fel, melyek nemcsak az értelmezői perspektíva 
továbbnyithatóságában, hanem a jelenkori Kosztolányi-értelmezésben is kijelölik 
annak feltételrendszerét, hogy az idézett szövegek (újra)olvasása legyen az inter-
pretációk számára irányadó (például rendkívül termékeny lenne annak mérlegelése 
a további kutatásokban, hogy „Kosztolányi nyelvszemlélete" miként alakul esszéinek 
és szépirodalmi alkotásainak összjátékában...). 

A „Minta a szőnyegen" még egy olyan aspektusára térnénk ki, mely szintén a disz-
kurzív tér megnyitásában válik érdekeltté. Már utal tunk arra, hogy a kötet megkülön-
böztetett figyelemmel fordul a kánonok mibenléte felé. Ez azért is igen fontos 
fejlemény, mert a magyar irodalmi kánonok létesülése számos olyan kérdést vet fel, 
melynek korrekciója nemigen kerülhető meg. Ha arra gondolunk, hogy nemcsak az 
lehet elsődleges kérdés, hogy a történetileg legitimált kánonok milyen határokat jelöl-
nek ki (például X belefér-e az y korszak kánonjába), akkor arra is reflektálnunk kell, 
hogy vajon milyen stratégiák legitimálják magának a kánonnak a létét. Szegedy-
Maszák Mihály idevonatkozó tanulmányai számos olyan kérdéssel szembesítik a 
magyar irodalomtörténeti „kánonjogot", melyek mentén újrafogalmazható néhány 
nem egészen jelentéktelen dilemma. Itt (most) nem ismételnénk meg a kötet észre-
vételeit, pusztán egyetlen (reduktív) kérdést tennénk fel: függetleníthető-e a kano-
nizált mű annak olvasásától. A probléma rendkívül egyszerűnek tűnik, mégis igen 
nehéz rá egyértelmű választ adni. Ha abból indulunk ki, hogy a kánont olvasott 
művek emlékezete alkotja, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy a kánon 
olvasása mindig is defigurálja annak „alapító olvasatát": azaz eltünteti a kánon ere-
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detét. Ha viszont abból indulunk ki, hogy a kánont olvasandó müvek virtuális arzenál-
ja „jeleníti meg", akkor nincsen garancia a kánon visszaigazolására (hiszen az az 
olvasás során elkülönböződik önmagától). Nem meglepő tehát, hogy Szegedy-
Maszák Mihály olvasatában a kánon olyan pragmatikai fogalom, amelynek nem felel-
tethetők meg immanens értékek (86). Akkor viszont miért lehetséges, hogy egyes 
szerzői nevek vagy műcímek megőrződnek a kánon szinonimáiként. Nyilvánvalóan 
azért lehet ez így, mert a kánon olyan trópus, amely a homogén felületek jelölőjeként 
a diszkurzus korlátozását írja elő. (Legalábbis a magyar irodalomelmélet nyelvi ke-
retein belül.) Utalnunk kell tehát a fogalom kanonizációjának értelemfüggőségére. 
Hiszen a magyar irodalmi kánonok „rögzítettsége" a fogalom misztifikációját is jelöli. 
Kétségtelen persze, hogy nemzetközi viszonylatokban is vannak „interkanonikus" 
művek, de ezek újraszituálják a maguk helyzetén keresztül a kánon kanonikus elgon-
dolását (a disszenzus irányába). A rendszer eme fogalmának alakzatát tehát érdeke-
sebb volna elgondolni valóban alakzatként és nem ideológiaként, hiszen minden 
bizonnyal a szó nem lehet több a maga trópusánál. Szegedy-Maszák Mihály tanul-
mányai talán éppen ebben lehetnek irányadóak: a kánont retorikai alakzatként (is) 
értelmezik, nem pedig olyan „lényegként", amely független az őt értelmező nyelv 
tejesítőképességétől. (S ez az aspektus elgondolhatóvá tesz például nem elitista káno-
nokat is...) 

A két tanulmánykötet (természetesen parciális) értelmezése már csak azért sem fu tha t 
ki egyetlen „konklúzióba", mert az indokolatlanul felerősíthetné a dolgozat beszélő-
jének reflektálatlan pozícióját. Arra azonban érdemes kitérnünk, hogy ha az inter-
pretációnak pusztán kétféle interpretációja lehetséges (az egyik fenntartja a játékot, a 
másik a játék végéről álmodik), és mindkettő legitim - mert jelen esetben a filológia 
korlátozó funkciója és az elmélet reflexivitása nem gondolható el egymás nélkül -
akkor arra is utalnunk kell, hogy e különbözőség és azonosság játéka miként nyerhet 
konkrét értelmet. Hiszen az elemzői stratégiák heterogenitását „garantáló" 
(deklaratív) elvárások (sok esetben) legalább annyira az allegorézis uralmát jelölik, 
mint ameny-nyire a konkretizáció igénye a megoszthatóság előfeltétele (a kortárs 
magyar irodalomtudomány horizontjában). Annak mérlegelése tehát, hogy a két m ű 
milyen diszkurzív perspektívá(k)ban olvasható, alapvetően rá van utalva hatásuk 
(még) „beláthatatlan" komponenseire. Ez utóbbiról viszont szinte csakis applikál-
hatóságuk mikéntje lesz képes beszélni egy vélhetőleg archeológiailag izomorf térben. 
(Anonymus Kiadó, 1995 - Balassi Kiadó, 1995) 

H . NAGY PÉTER 

Hatvan év - tizenhét tanulmány 

Kétségtelen, hogy a születésnapi köszöntő nem könnyű műfaj, hiszen a tanulmány-
írás általános szabályain kívül speciális követelményeknek is meg kell felelnie: első-
sorban valamilyen módon utalnia kell(ene) az ünnepelt személyére, vagy a szerző és 
a köszöntött viszonyára. Emellett a cikknek - a terjedelmi korlátok miatt - rövidebb-
nek, tömörebbnek kell lennie, mint általában a tudományos publikációknak. 
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