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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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Mindezekből következően valószínű, hogy a felkért filosz nem kezd új kutatásba e 
feladat okán. (Már csak azért sem, mert ilyenkor még az e tudományágban meg-
szokott szerény díjazásra sem számíthat.) Feltételezhető, hogy előveszi a már 
meglévő céduláit, jegyzeteit, és így próbál eleget tenni a megtisztelő felkérésnek. 
E körülményekből adódik, hogy a tanulmányok újdonságértéke, illetve kidolgozott-
sága az Achilles-sarka a születésnapi köszöntőknek. 

A fenti nehézségek mindegyikével meg kellett küzdeniük a nemrég megjelent 
„Mint sok fát gyümölccsel..." címet viselő tanulmánykötet szerzőinek, mely kötet 
Kovács Sándor Iván 60. születésnapja alkalmából - Orlovszky Géza szerkesztésében -
látott napvilágot. (Oly sok fényhez nem jutott, mivel kereskedelmi forgalomba nem 
került.) 

Bizonyos, hogy e könyv szerzői is a vázolt tanulmányírói eljárást követték. 
Általában két módszert alkalmaznak: vagy egy készülő könyvükből közölnek egy kis 
mutatványt, vagy az íróasztalukon pihenő cédulákat vagy szövegeket alapul véve 
dolgoznak. 

E munkamódszerből adódóan és természetszerűen minden szerző a saját szak-
területéről választott témát; mégis a kötet tematikája viszonylag homogén. A tanul-
mányok nagy többsége régi magyar irodalommal foglalkozik, de van egy XIX. száza-
di, két XX. századi témájú, sőt egy történelmi tárgyú írás is. 

Jelen esetben úgy tűnik, kevesen tartják szükségszerűnek, hogy egy születésnapi 
köszöntőben utaljanak az ünnepeltre - bár a könyvet - második alcíme szerint -
„írták: barátai, kollégái, tanítványai". A tizenhét szerző közül csak négy tartja 
fontosnak, hogy Kovács Sándor Ivánról vagy kapcsolatukról megemlékezzék. A négy 
irodalomtörténész közül há rom Kovács Sándor Iván hajdani tanítványa, akiket a jeles 
szakember terelt e tudományterület felé. Szabó András témaválasztásával is tiszteleg 
egykori tanára előtt, ugyanazt a szerzőt választva, akinek munkásságát valamikor 
szemináriumi dolgozata tárgyául az ünnepelttől kapott. 

Oldaná hiányérzetünket, ha a kötet elején olvashatnánk egy kis bevezetőt a 
szerkesztő tollából, mely koherenciát teremtene a szövegek között, és magyarázatot 
adna számunkra, laikus olvasók számára, miért ezek a szerzők vannak jelen a 
könyvben. 

„Éppen Kovács Sándor Ivántól tanultam negyedszázadnál régebben, hogy az 
annotált jegyzetanyag sokat segíthet a dolgozatnak. Azt is valószínűsítette akkor, 
hogy több szakember a jegyzetanyag átnézése után mérlegel, vajon érdemes-e el-
olvasnia a tanulmányt" - írja Ötvös Péter egyik jegyzetében. 

A könyv írásainak heterogenitása, sokszínűsége miatt nagyon nehéz azonos 
elemzési szempont szerint vizsgálni őket; sőt valószínűleg nem is lehet. Tekintsük át 
a müveket az Ötvös Péter által ajánlott módszer szerint, hangsúlyozva, hogy ez csak 
egy tetszőleges megközelítési mód, mely egyáltalán nem minősít, legfeljebb orientál-
hatja az olvasót. 

Néhányan igazán bőséges jegyzetanyaggal látják el tanulmányaikat; például maga 
a fent idézett szerző, mások egyetlenegy jegyzetet sem közölnek; például S. Sárdi 
Margit, ennek ellenére mindket tő érdemes a figyelemre. (A teljesség kedvéért ide 
kívánkozik még Kulcsár Péter neve is, aki szintén egyetlenegy jegyzetet nem közöl, 
mivel cikke majdnem teljes egészében szövegközlés.) S. Sárdi Margit Jelbeszéd című 
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írásában egy érdekes motívum előfordulási helyeire (melyeket a szövegben közöl) 
hívja fel a figyelmet, ezért nem kell jegyzetekhez folyamodnia. 

Hausner Gábor „Zrínyi Miklós Uram Actai" címmel egy Vitnyédi Istvánnak írt le-
velet közöl, melyet világosan kommentál és alapos jegyzetapparátussal támogat. 
Szintén jól annotált Hargittay Emil biblikus mitizációval foglalkozó tanulmánya -
mely valószínűleg egy nagyobb vizsgálódás része, bár erről a szerző nem tesz emlí-
tést - , de ezt a feltételezést erősíti, hogy mintegy kétezer vers szövegének elemzésére 
hivatkozik. A kötet egyik legjobb írása Hargittay Emilé, mely alaposságával, preci-
zitásával hívja fel magára a figyelmet. Szintén egy nagyobb terjedelmű munka része 
Praznovszky Mihályé, a XIX. századi szoborállításokkal foglalkozó igen érdekes dol-
gozata, bár jegyzet alig tartozik hozzá (ez is rámutat választott módszerem határaira). 
Bene Sándor Lipót császár mécsese című tanulmánya hasonlóan az előbb említetthez, 
egy most készülő könyv egyik fejezete, lényegében egy eszmetörténeti jelentőségű 
Zrínyi-ellenes dialógus közlése sűrű kommentárokkal. 

Orlovszky Géza a „Régi magyar irodalom története" című írásának jegyzetelése alapos, 
gondolatmenete azonban nem minden ponton követhető. Eleinte - úgy tűnik - arra 
a kérdésre keresi a választ, mi lehet az oka annak, hogy a régi magyar irodalommal 
foglalkozó szakember ma „már-már csudabogárnak számít". Azonban a továbbiakban 
a kérdés a levegőben marad, válasz helyett tudománytör ténet i összefoglalót 
olvashatunk arról, hogyan alakult ki a magyar irodalom mai periodizációja. 

Hasonlóan heterogén benyomást kelt Horváth Iván Reich, Marx, Freud című m u n -
kája. A dolgozat első felében A cikkírás művészete: az első mondat alcímmel rövid 
elmélkedést olvashatunk, majd Horváth Iván saját házikönyvtárának bemutatása 
következik még rövidebben, míg végül előbukkan a tanulmány voltaképpeni tárgya, 
Freudomarxista volt-e József Attila alcímmel, mely eddig a csak felerészben megjelent 
József Attila-tanulmány közlése. 

Szintén részben József Attilával foglalkozik Szőke György cikke is, mely a költő és 
kortársa, Kosztolányi Dezső belső rokonságát igyekszik bizonyítani meglehetősen 
vázlatosan. Hiszen egy novella és néhány vers fölvillantásával igyekszik bizonyítani 
rokonságukat, mely anyanyelvünk iránti szenvedélyükben nyilvánult meg. A nyelv 
iránti szerelem költőinkre általában jellemző, de ezt a megállapítást Szőke György 
szövegszerűen nem tudja megerősíteni. Ugyanígy kevéssé látom alátámasztottnak 
Borián Elréd gondolatmenetét az ismétlődésről mint életszemléletről Zrínyi művei-
ben, hiszen alig néhány alkotás alapján nem vonhatunk le következtetéseket egy 
egész életműre vonatkozóan. 

JUHÁSZ JÚLIA 

Hol tart ma a stilisztika? (Stíluselméleti tanulmányok) 
(Szerkesztette Szathmári István) 

A jól szerkesztett tanulmánykötet értékes, tartalmas tanulmányaival - mint látni 
fogjuk - a magyar stilisztika történetében jelentős fordulópontot jelez. 

A kötet az ELTE Szathmári Istvántól irányított Stíluskutató csoportjának munkája: 
stíluselméleti tanulmányok gyűjteménye. Olyan eredménye egy jól összehangolt -
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