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utóbbinak eddig inkább gasztronómiai, mintsem textológiai vontkozásait ismertem. 
Akárhogy is van: Dávidházi stílusa sötét tónusú, barna, méltóságteljesen hűvös, ele-
gáns textus, mely egyként alkalmas elvont és érzéki benyomások közvetítésére. 

Mivel a kötet tanulmányainak vezérlő gondolata az írásnak a hatalomhoz való vi-
szonya, érdemes felidézni Márai sorait, aki az egykori lillafüredi írótalálkozón egye-
bek közt azt mondja (az írás sajátos módon az örök életűnek látszó Budapesti Szemle 
264. kötetében jelent meg, 29-46.): az író „tudja, hogy nincsenek steril remekművek, 
a műveltséget, mint műalkotást nem a gólya hozza. Az író, aki nem adja érzése, lel-
ke, akarata egy hányadát dézsmaként a pillanatnak,... tehát a szó magasabb értelmé-
ben kifejezett politikumnak, titokzatos módon nem tudja megalkotni az örök szép és 
igaz művészi kifejezést sem." Márpedig a világirodalom és a mi irodalmunk számos 
nagyságának példája is azt mutatja, hogy a dézsma tekintélyes, a tévedés, olykor az 
eltévelyedés kockázata nagy, ám ezt az adót meg kell fizetni. A tudós, aki ezt nem 
tudja, az az írót meg nem értheti. Dávidházit tehát a megértés igénye motiválja. Ta-
lán ebből a rokonszenves attitűdből fakad, hogy tanulmányai summájában általában 
megjelenik valamiféle korrekció. Például arra vonatkozólag, hogy a passzív rezisz-
tencia alapmagatartásként önmagában nem elegendő, elernyeszti a lelket, mint Deák 
idejében. A szerző bátran vállalja saját történelmi élményét, ám meditativ módon, 
nincs benne hajlam a mindentudó bizonyosságra. Azt is tudja, hogy nem tévedéseik-
ben, hanem igazságaikban kell követnünk a nagy szellemeket, ám keserves gyönyö-
rűség annak mérlegelése, hogy melyik az egyik és melyik a másik. 
(Bp., Argumentum Kiadó, 1998, 409 1.) 

WÉBER ANTAL 

Kálmán C. György: Te rongyos (elm)élet! 
így mindjárt az elején (hogy ne a szürke alapon „riszájkling-stíl" borítóval kezdjük) 
érdemes lenne egy kicsit eltűnődnünk a címen. Többféle olvasata is elképzelhető (így 
kell hogy legyen: a zárójel miatt). 

Az ismert sláger idézett sora a zárójelbe tett „elm"-betűcsoporttal és a borítólapok 
közé írt tanulmánykötettel együtt meglehetősen gazdag(gá) tehető jelentéshálót tud-
hat a magáénak. Mert lehet - ugyebár - „rongyos" az élet is, a küzdelmes, de olykor 
örömökkel is kecsegtető mindennapiság. Mindamellett „rongyos"-ként aposztrofál-
tatik az „elmélet" is, tudniillik az irodalomelmélet - de ki tudja: talán az elmélet is 
úgy általában. Van azonban harmadik lehetőség is: az elméleti élet, vagyis a szakma, 
az elméletekkel foglalkozó élet is a „rongyos" kategóriájába tartozhat. Ennél több 
szót a címre pazarolni már könnyen a kétségbeesés gyanújába keverhetné a recen-
zenst, ezért tovább nem bonyolítjuk ezt a képletet. Mindenesetre akkor bizonnyal fe-
lesleges szócséplésnek minősíthetnénk a fenti eszmefuttatást, ha nem vonnánk le az 
egyébként valóban a tanulmánykötet egészére is jellemző következtetést. Már a cím 
is (nyilván szándékolt) ambivalenciát jelez. Merthogy irodalomelméletről van szó, 
„criticism"-ről, ugyebár, ami „odakint" azért egy kicsit más, mint idehaza. Az ezzel 
való foglalatoskodás, valamint maga a tárgy is vele egyetemben amolyan keserédes 
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szájízzel, kényszeredett, vagy éppen cinkos mosollyal szemléltetik és mutattatik be. 
Merthogy jó is ez nekünk, meg rossz is. Szakma is, meg szenvedély is. Szükséges is, 
és (talán, olykor, itt-ott, néha-néha) szükségtelennek tűnik). Valami, ami rabul ejt, 
elvarázsol, de olykor-olykor nyűg is - tehát „rongyos". Valószínűleg ezt a gondola-
tot támasztja alá a cím mellett a koncepció(?) is. 

Lássuk tehát a koncepciót! Az első kérdés természetesen az, hogy beszélhetünk-e 
erről egyáltalán e mű esetében? A válasz nem könnyű, csak néhány feltételezést 
engedhetünk meg magunknak. 

Először is: térbe-időbe vagyunk zárva, úgyhogy akarva-akaratlanul is, de valahon-
nan mindig elindulunk, és valahová mindig (hogy ne mondjam: megérkezünk) elju-
tunk. Én a magam részéről ettől a szemponttól nem szívesen tekintenék el. Elképzel-
hető, hogy a koncepció ilyen tekintetben (a „honnan-hová" tekintetében) szándékolt, 
de ha nem, kronologikus sorrend akkor is kimutatható a kötetben. A tanulmányok 
ugyanis 1984 és 1996 között íródtak; az 1984-es került az első helyre, az 1996-os pe-
dig az utolsóra. De azért a helyzet nem ilyen egyszerű. A szerző a kötet anyagát 
ugyanis témák szerint csoportosította, a kronologikus elv pedig csak ezeken a na-
gyobb fejezeteken belül érvényesül. A fenti „véletlen"-nek ez lehet az egyik magya-
rázata. Szép lenne persze azt mondani, hogy íme: a szerző 84-ben még rendszereket, 
fogódzókat, logoszt keresett, és tessék, 96-ban már nem keres rendszert, fogódzót és 
logoszt, hanem csak úgy derűsen rábízza magát az eklektikusságot és eleve-irányí-
tottságot megváltoztatni nem akaró posztmodern lelkület sodrására. Ezt azonban 
nyugodt lelkiismerettel nem merném leírni (1. 277.), még akkor sem, ha a könyvben 
szereplő anyag válogatásának szempontjai nem egészen világosak. Úgy látszhat, 
hogy ez a kötet a szabad próbálkozások és a szabad kérdések-kérdezések kötete. A té-
mák ezért változatosak, a habitus pedig - valószínűleg - ezért egységes. Az iroda-
lomkritika szükségszerűségével kapcsolatban például a következőket jegyzi meg: 
,,[A kultúráról-irodalomról szóló beszéd] ékített beszéd, szemben az önértékű té-
nyekkel. De nem ez a szabad játszadozás teremti-e a kultúrát? Lehetne-e története a 
kultúrának az értelmezések láncolata nélkül?" (209. Kiemelés tőlem - V. Gy.) 

Ami a témákat illeti: Kálmán C. György neve hazánkban -1983 óta feltétlenül (lásd 
Helikon, 29) - szorosan összefonódik a beszédaktus-elmélettel, valamint az angol-
szász irodalomtudománnyal való kapcsolattartással. Az pedig ismeretes, hogy be-
szédaktus-elméletről - durván - az 1960-as évek elejétől, ]. L. Austin 1955-ös New 
York-i előadásainak kötetbe foglalása és első kiadása óta szokás beszélni. Magyar-
országi viszonylatban ez nem jelent nagy fáziskésést, különösen, ha azt is fontolóra 
vesszük, hogy az irodalomtudományra alkalmazott beszédaktus-elmélet a fénykorát 
körülbelül a hetvenes évek közepén élhette (vagy inkább: a legtöbb kutatót ebben a 
korszakban mozgatta meg). 

Ugyanez a helyzet (vagy még jobb) a rendszerszemléletű irodalomelmélettel -
vagyis inkább ennek a lehetőségével. A kánon problematikája ugyanis a kötet másik 
nagy témája, amelyet a rendszerelmélet - eredetileg természettudományos - felis-
meréseinek a felhasználásával (is), no és a nyugati (ezen belül főként a Tel-Aviv-i 
iskola) szakirodalmában való rendkívüli jártassággal tárgyal. Ez utóbbi iskola mun-
kásságát részletezve a rendszerszemléletű irodalomelmélet lehetőségeinek külön fe-
jezetet is szentel. Mindezt - véleményem szerint - sokkal termékenyebb módon teszi, 
mint a beszédaktus-elmélet bizonyos határkérdéseinek és nehézségeinek (nevesül a 
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szöveg, a metafora és a tulajdonnév keltette anomáliák) vizsgálatát. Első látásra 
ugyanis kissé kiábrándítónak tűnik a beszédaktus-elmélet ihlette irodalomtudomány 
e kötetben felvázolt képe. Valószínűleg azért, mert egyetlen, beszédaktus-elmélet ih-
lette elemzést sem olvashatunk a tanulmányok között, így joggal támadhatnak kétsé-
gek az olvasóban ezen elmélet hatékonyságát illetően, az elméleti viták (melyekből 
van bőven) haszna pedig még közvetve sem tűnik lemérhetőnek. Ennek ellenére két 
kérdést teszünk fel a kötet e három - a Beszédaktusok (63-97.) című nagyobb fejezeten 
belül - tanulmányával kapcsolatban: mért éppen ezek szerepelnek itt, és egyáltalán, 
miért olyan fontos a beszédaktus-elmélet Kálmán C. Györgynek? 

Kezdjük a második kérdéssel: szakmai körökben nyilván jól ismert tény, hogy az 
angolszász nyelvterületen művelt Új Kritika által megfogalmazott strukturalista esz-
mék és irodalomkritikai gyakorlat „nyomása" alól éppen az austini előadások, majd 
a Searle munkássága által nevet nyert beszédaktus-elmélet jelentett - többek között 
(gondoljunk például Frye-ra) - kivezető, felszabadító utakat, lehetőségeket. Az is 
tény, hogy az autokefál amerikai irodalomtudomány számára éppen ez a lehetőség 
(is: megint gondoljunk Frye-ra) nyújtott valami „kompakt", nem-kontinentális vá-
laszt a strukturalizmusra. Ha nem is eufórikus, de igen lendületes módon indult meg 
az irodalomelmélet-írók tollain ezen elmélet alkalmazása. Félig-meddig „belső ügy" 
ez tehát, számos vitával, nézetkülönbséggel és rendkívül sokszínű diskurzussal. Az 
európai kritikus számára azonban az itt ismertetett művek, elképzelések legfeltű-
nőbb hiányossága az, hogy alig történik bennük utalás más, velük analóg, vagy eset-
leg a hasonló problémákat már több-kevesebb sikerrel megoldó irodalomelméletekre. 
Ennek aztán van legalább egy, igen súlyos következménye, amelyet alább részlete-
zünk majd. Azt azonban elismerem, hogy a magyar kritikai mentalitás számára talán 
idegen, hogy a beszédaktus-elmélet ihlette irodalomtudományban nincsenek (nagy 
számban) lezárt viták, ez a szellemi pezsgés nem ajándékozza meg a külső szem-
lélő(dő)t a harmónia és a lezártság, de az egyedül üdvözítő tanok revelálásának meg-
nyugtató érzetével sem. Ez így kellemetlen és nyugtalanító, de feltétlenül termékeny 
jelenség is egyben. Nekem pedig úgy tűnik, Kálmán C. együtt lélegzik a „kinti" kö-
zeggel, habitusa rendkívül sok szállal fonódik az ottanihoz. 

Miért éppen a metafora, a tulajdonnév és a szöveg kérdéseit boncolgatja? Úgy 
tűnik, azért, mert ezek egyfelől kimaradtak(?) az 1990-es Az irodalom mint beszédaktus 
című kötetéből, másfelől pedig talán ezeken lehet a leginkább illusztrálni a beszédak-
tus-elmélet néhány alapvető megállapítását. Ezek közé tartozik a szemantikának a 
pragmatikában való feloldódása, ami azt jelenti, hogy a jel referencialitása és tágabb 
értelemben vett (társadalmi) kontextusa nem választható ketté, sőt: az előbbit volta-
képpen az utóbbi irányítja és határozza meg. Ez rendkívül jelentős megállapítás, mert 
a strukturalizmussal szemben a szöveg immanenciáját tagadja, és inkább arra irányít-
ja a figyelmet, hogy a szöveg - és így az irodalom is - legfőképpen attól válik azzá, 
ami, hogy használják, vagyis hogy kontextusba kerül. Voltaképpen a metafora kérdé-
se is ugyanide mutat: ,,[a] formalitás és abnormalitás, mindennapi és költői nyelv, szó 
szerinti és metaforikus jelentés közötti különbségtétel [... ] elveszíti abszolút érvényét 
[...]. Nem a nyelv »jelölt« tehát az irodalomban, hanem a »nyelvjáték«, az irodalmi 
nyelvhasználat, az irodalmi kommunikációs folyamat az, amely különbözik más 
kommunikációtípusoktól." (90.) Jóllehet ezek a gondolatok tekinthetők a beszédak-
tus-elmélet kvintesszenciájának, az a tény azonban ettől függetlenül rejtve marad, 
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hogy a beszédaktus-elmélet ihlette irodalomtudomány voltaképpen éppen azt a 
problémát nem oldja meg, amelyet eredetileg - általa az amerikai kritikusok egy ré-
sze - szeretett volna: nevezetesen azt, hogy az irodalom „igazságát" ugyanúgy a ter-
mészettudományok logikáján alapuló igazságkritériumoknak szolgáltatja ki, mint 
azt a strukturalizmus is tette (hiszen a beszédaktus-elmélet eredetileg nyelvészeti 
teória és módszer is egyben). Talán éppen ez lehet az oka annak is, hogy az ebből a 
szellemi közegből táplálkozó irodalomtudomány időnként átsiklik más tudomány-
területek - többnyire a pszichológia - fennhatósága alá, és megfeledkezik arról a már 
például Ingarden óta hangoztatott tényről, hogy úgy az irodalom, mint az irodalom-
tudomány önálló fenomén, saját kategóriákkal és igazságkritériumokkal. 

A kánonkérdéssel kapcsolatban a következő összefoglaló gondolatsort fogalmaz-
hatjuk meg: a szerző szerint kánon(ok!) mindenekelőtt van(nak). Nem maguktól van-
nak, hanem értelmezői közösségek (és ki tudja, ki és mi minden más) hozzák őket lét-
re, amelyek persze maguk is a kánonokat beszélő nyelv(ek) részese(i), viszont 
megvan a szabadságuk arra, hogy válasszanak a kánonok között (lásd 112.: „A káno-
nok rövid idő alatt is jelentősen változhatnak, a kánonok közötti választás talán ezért 
is könnyebbnek, egyszerűbbnek tetszik. Azt viszont nem hiszem, hogy megtehet-
nénk, hogy ne válasszunk.") A szerző ismertet még olyan elképzeléseket is, amelyek 
szerint a kánonok langue jellegűek, vagyis inkább rendszerben kell őket látnunk: va-
lami közös tudást jelen(í)tenek vagy testesítenek meg. Ezenkívül létezik még jó né-
hány kánonfogalom, amelyeket itt most nem sorolunk fel (a szerző megtette). Azt 
azonban hiányolom, hogy a kánonproblematikát bevezető tanulmányban (99-100.) 
egyetlen utalás sem található a kánonfogalom eredetileg szakrális konnotációjára, 
ami legfőképpen a kultusz által teremtett belső feltételek szerint a kánonoknak affir-
mativ funkciót kölcsönöz (a latin „cultus" szó eredetileg képzést, nevelést jelent). Ez 
a szakrális funkció azért fontos, mert a kánon nem csupán a hatalmi körök hatalmi 
szava által teremtett „egyeduralomra törő mérce" (99.), hanem - szakralitásából adó-
dóan - társadalmi szükséglet is. Még akkor is fontos ez a kitétel, ha Kálmán C. mind-
ezekkel szemben (és talán mindezek tudatában) éppen azt akarja hangsúlyozni, hogy 
a kánon szó zenei értelemben voltaképpen a többszólamúságot is konnotálja (99.: „A 
kánon szó zenei értelemben mindig polifonikus művet jelöl"; „sok kánon él egymás 
mellett, hol békésen, hol kevésbé" [112.]), valamint azt, hogy a kánonok szükségkép-
pen változnak, alakulnak, nem utolsósorban azért, mert változtatják, alakítják őket. 
Méghozzá legfőképpen a szakmabeliek: oly módon, hogy egyszerűen gyakorolják hi-
vatásukat: értelmeznek, interpretálnak, „applikálnak" szakadatlanul - ideális esetben. 
Sőt: voltaképpen az egész tanulmánykötet egyik vezérgondolatának is tekinthetnénk 
azt, hogy az irodalomkritikusnak/е/ kell vállalnia a kánonalakítással - és az abból adó-
dó - kihívásokat és kényelmetlenségeket is egyben. („A mi kicsiny hazánk inkább 
hajlik az értelmezés okozta megrázkódtatások elkerülésére, a legyalulásra, a helyre-
tételre - az unalomra." [207.]) 

Ehhez a gondolathoz kapcsolódik az a néhány záró megjegyzésem, amely legfő-
képpen a kötet számomra legkedvesebb tanulmányának, az Interpretáczió-mitológiák-
nak a gondolataira támaszkodik és reflektál is egyben. E munka jelenti számomra 
tulajdonképpen az egész „Kálmán C."-jelenséget. Nemcsak azért kedvelem ezt az 
írást, mert eleven és könnyed, játékos stílusú is egyben (no tessék: mégiscsak megér-
keztünk valahová?), hanem azért is, mert a hazai kritikáról - szerintem - rendkívül 
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találó képet fest. Mindenesetre szimpatikus módon jelöli ki az irodalomkritika helyét 
és szerepét: semmiképpen sem jó, ha a mai köztudatban általában meglévő szakma-
ellenesség által inspirált „Selbsthaß" - öngyűlölet - fogja le a kritikusok kezét, mond-
ván: hagyjuk, hadd beszéljen a szöveg, ne fecsegjünk bele (lásd pl. 215.: „Korunk ér-
telmezője a betojt értelmező. Nem alakítja a kánont, nem csinál botrányt, utálja saját 
szakmáját..."), hanem inkább olyan egyenrangú dialógusra kellene törekedni a mű-
vel, amely során „nem alárendeltjei vagyunk egy beszédnek, hanem résztvevők va-
gyunk benne: nemcsak hallgathatjuk, hanem értelmeznünk is kell(!), félreérthetjük, 
sőt: legorombíthatjuk, helyreigazíthatjuk, kifejezhetjük nemtetszésünket... Az igazi 
kommunikáció megengedi a veszekedést, a kétségbevonást, tagadást, a helyesbítést 
is - nem csak a magyarázatot vagy a méltatást. Az értelmezőnek meg kell hogy le-
gyen a felforgatáshoz való joga." (212-213.) 

Kálmán C. megállapításai rendkívül mély rokonságot mutatnak Radnóti Sándor 
némely következtetésével, melyeket Radnóti érdekes módon éppen az amerikai 
Susan Sontag Against Interpretation című művének kritikájaként fogalmaz meg (ma-
gam is osztom ezt a véleményt): „A kritikának mint intézménynek valóban vannak 
hatalmi vonatkozásai, és magából a kritikai aktusból csak álszent módon lehet kiik-
tatni a krinein (ítélni) elemét. Csak a ma dívó hipokrízissel tagadható el, hogy a kri-
tikus kritikosz: bíráló, ítész. Minden ítélet az igazságot keresi, de az igazság birtoklá-
sáról való meggyőződés nem lehet osztályrésze korunk kritikusának. Döntése nem 
kötelező, hanem csak javaslattevő erejű..." (Holmi, 1998. március, 414.) Úgy tűnik, 
nem kifizetődő elkerülni az ezekkel járó kényelmetlenségeket. 

Italo Calvinóval szólva: „Az irodalom addig marad eleven, amíg óriási célokat 
tűzünk ki magunk elé, a megvalósítás legkisebb reménye nélkül" - de legalább ele-
ven marad az irodalom(tudomány), és nem unalmas. 
(Bp., Balassi Kiadó, 1998, 296 1.) 

VATTAMÁNY GYULA 

Három Matúra Klasszikus 
(Csokonai Vitéz Mihály, Lilla, sajtó alá rend., szerk., jegyzetek: Debreczeni Attila, Bp., 
Ikon Kiadó, 1996 - Kölcsey Ferenc, Hymnus, Nemzeti hagyományok, Parainesis, sajtó alá 
rend., szerk., jegyzetek: Szabó G. Zoltán, Bp., Ikon Kiadó, 1997 - Berzsenyi Dániel, 
Versek, sajtó alá rend., szerk., jegyzetek: Onder Csaba, Bp., Ikon Kiadó, 1998) 

A könysorozat címe azt ígéri, hogy a magyar irodalmi érettségi anyagához, a klasszi-
kusok elsajátításához ad útravalót. Útravalót, ahogy ehhez a nevezetes vizsgához 
illik: szükséges, hasznos anyagot, tájékoztatást, segítséget a véleményformáláshoz, 
kitekintést, ajánlást a remélt további olvasáshoz. A feladat tehát sokoldalú, megoldá-
sai különfélék lehetnek a kötet anyaga, speciális problémái, a szükséges ismeretek 
köre és a szakirodalom állása szerint. A Matúra Klasszikusok három XVIII-XIX. szá-
zadi kötete anyagainak szempontjából is más-más természetű feladatok elé állította a 
szerkesztőket. 
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