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A magyar irodalmi kánon a XIX. században 
(Szerkesztette: Takáts Józsefi 

A korábbi évtizedben az irodalomelmélet kutatóinak a relatíve új külföldi elméleti 
irányzatokat gyors egymásutánban a hazai földre közvetítő gesztusának köszön-
hetően - először ismertető-bemutató típusú írások, majd magyar nyelvű antológiák 
kiadása révén - felfrissült az irodalomtörténeti kutatás. Az újonnan megismert elem-
zési módszerek, kutatási horizontok dömpingje állt be, és ugyancsak igyekeznie kel-
lett a jámbor kutatónak - ha oktató is egyszersmind, akkor kiváltképp! - , ha meg 
akart felelni a szakma egyre keményebb elvárásainak. Többször hangot kapott az az 
észrevétel, mintha az új stratégiák, elméletek közvetítői csak a XIX. század utolsó 
harmadától választanának magyar irodalmi szövegeket applikáció céljából. Mára ez 
a helyzet már alapvetően megváltozott, ezt bizonyítja a maga tizenegy, egytől egyig 
a XIX. század valamely jeles művének vagy irodalomtörténészének kanonizációjával 
foglalkozó írásával ez a kötet is. Míg korábban a szegedi „dekonosok" Fanni-kötete 
volt szinte az egyetlen, amely régebbi anyaggal foglalkozott. De mainapság már a ré-
gi magyarosok is kötelességüknek érzik az irodalomelmélet újabb eredményeinek 
elsajátítását és alkalmazását, legyen szabad most csak Bene Sándor könyvére és ta-
nulmányaira utalnom. 

Nem volt könnyű helyzete Rohonyi Zoltánnak, aki a tanulmánykötet bevezető el-
méleti tanulmányát írta, minthogy a kánonkutatás nemzetközi helyzetéről beszámol-
ni szinte reménytelen vállalkozás, a „legdivatosabb" irodalmi irányzatról lévén szó. 
Nem is ezt tette: a kánon fogalmi meghatározásának problémáit csak jelzi, a terminus 
technicus történetiségére kívánja az olvasó figyelmét ráirányítani, ami a kivétel nél-
kül színvonalas, az új évezred elvárásainak megfelelő tanulmányok sorával sikerül 
is. (Az anyagot a 2000. január 21-22-én Pécsett tartott, „Kánonképződés a XIX. szá-
zadi magyar irodalomban" címú konferencia adta). Szajbély Mihály, a kötet utolsó 
írásának megalkotója azonban felvette a kesztyűt, és úgy döntött , nem hagyja az ol-
vasót elveszni a kánonfogalmak tengerében, és tanulmánya egyik részét ezek áttekin-
tő összefoglalására szánja. Köszönet érte. így mégis csak van egy használható (nyílt) 
kánonfogalmunk: „A nyílt kánon feladata az irodalom szerepének meghatározása, il-
letve annak körülírása, hogy e szerep betöltéséhez milyen tulajdonságokkal rendel-
kező művekre van szükség. Megjelöli tehát az irodalmiság kritériumait, és ennek 
megfelelően húzza meg a kanonizált és a kánonon kívül maradó határát. Kialakítja a 
kanonizált körén belül helyet foglaló művek korpuszát, a szövegkánont, és hozzájuk 
rendeli a relevánsnak tartott elvárási és megközelítési pontokat, az értelmezési ká-
nont." (184.) 
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Kanonizálni, sőt rekánonizálni, illetve dekánonizálni (az ékezetes, illetve anélküli 
forma egyaránt használatos a kötetben) sok mindent lehet: egy-egy múvet, egy szer-
zőt, egy irodalmi csoportot, egy beszédmódot, egy irodalmi irányzatot, egy műfaj t 
stb. A vizsgált kötet tanulmányai között mindegyikre van példa. 

Ahogyan a remekművek sem a semmiből születnek (alkotójuk bármennyire igyek-
szik is esetleg azt sugallni!), egy-egy újabb irodalomelméleti irányzat létrejötte sem 
független a korábbi irodalomtudományi hagyománytól. A kötet olvasása során a ta-
nulmányok jegyzetapparátusát figyelve kétségtelenné válik, hogy a mai kánonkuta-
tás kapcsolatban van az elmúlt évtizedek kritikatörténeti vizsgálódásaival. A kritika-
történet egy korszak irodalmi folyamatait (írás, kiadás, kritika, irodalomtörténet) írja 
le, a kánonkutatást sem egy-két nagy alkotó életműve érdekli csupán, hanem inkább 
az életművek értékének megragadása a korszak többi alkotójának bonyolult érték-
viszonyrendszerében. „Az irodalom története sem remekművek története tehát, a re-
mekművek nem vezethetők le egymásból - de a költői hagyomány középszer által 
fenntartott folytonossága magyarázatot ad a remekművek történetének megszakí-
tottságára: a remekművek e hagyományból nőnek, emelkednek ki" - írja S. Varga Pál 
a Hagyományközösségi szemlélet és irodalmi kánon című tanulmányában, amely írás 
ugyancsak közeli rokonságban van a kritikatörténettel. (Hiszen azt vizsgálja, hogy 
Kölcsey, Erdélyi János és Arany irodalomszemléletében mi jelenti a legfontosabb ér-
téket.) 

A közelmúlt és a jelen elméleti kutatásai közül a kánonkutatás rokonságot mutat a 
kultuszkutatással. Ezt leginkább Merényi Annamária mostani és egy hivatkozott ré-
gebbi tanulmánya is bizonyítja. A beavatás kánonja és a szerzői név szerepe Kazinczy kö-
rében című írása Kazinczy és elvbarátai levelezésében vizsgálja az íróvá avatás nyel-
vi és tárgyi artikulációját. Ajánlatos volna további kutatásaiban figyelembe venni a 
kultuszkutatás korábbi publikációit. Dávidházi Péter Toldy Ferenc Kazinczy-monog-
ráfiájáról szólva a monográfia (ami szinte a legutóbbi időkig a legkomolyabb iro-
dalomtörténeti műfajnak számított) kialakulásának történetét írja meg, amelynek so-
rán nagyon is releváns kérdéshez jut el: az életrajz szerepéhez a választott szerző 
műveinek megítélésében. A tanulmány másik hozadéka annak bemutatása, hogy a 
centenáriumi ünnepségek sodrásában befejezetlenül maradt monográfiájával a Ka-
zinczy-kultuszt építő Toldy hogyan végzi önmaga nemzetképviseleti (irodalom)-
történésszé avatását is. Hasonlóan a saját műveinek összkiadását szervező, építő és 
átépítő Kazinczyhoz, amint azt Hász-Fehér Katalin A kánon építésének és leépítésének 
stratégiái Kazinczynál című írása bizonyítja. 

Ki építi hát a kánont? - tesszük fel a kérdést a kötet szerkesztőjét, Takáts Józsefet 
idézve. Az irodalmi intézmények képviselői vagy maguk az alkotók? Mindkét tábor; 
sőt, számolnunk kell egy harmadikkal is, amellyel nagyon keveset foglalkoznak a kö-
tet szerzői - az olvasóközönséggel. Az irodalmi életen (alkotók és interpretátorok) kí-
vüli jelzések, az informális véleménynyilvánítás, amely azonban a piac felől mégis 
nagyon határozottan képes beleszólni egy életmű alakulásába (lásd például a Hartle-
ben által felbontott szerződés esetét Kölcsey egybegyűjtött műveinek kiadására - ál-
lítólag nem fogytak a versek - , a költő ezután már önmaga sohasem tudta megjelen-
tetni országgyűlési és megyei beszédeinek anyagát, ahogyan egyéb műveinek kötetét 
sem, a verseket leszámítva). Ezek a problémák a kánonkutatás egy sajátos területét 
képezhetik, az olvasói kánonépítést. Szajbély már megidézett tanulmánya ezt lap-
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pangó kánonnak nevezi. A kánonépítés „hivatalos műfajai", mint láttuk, a monográ-
fia, az irodalomtörténet-írás, de ilyennek mondatik az emlékbeszéd is (nem „hivata-
los" műfaja pedig például az írói levelezés). És itt megint találkozási pontunk van a 
kultuszkutatással. A kötetben Takáts József tanulmánya szól erről: Gyulai, emlékbe-
széd, kanonizáció. Ebből idézek: „Az Eötvös-emlékbeszéd azért is tekinthető a műfaj 
kanonikus darabjának, mert ideális tárgya: egy szép élet. »Egy szép, egész életet lá-
tunk befejezve: az ifjúság merész álmát, melyet az érett kor megvalósított.« Ugyanis 
az emlékbeszédíró tekintete nem hősének egy-egy tettére vagy művére, esetleg ezek 
sorsára, hanem életére mint egészre irányul. XIX. századi emlékbeszédekben gyak-
ran olvashatunk egy-egy mondatot /bekezdést arról, milyen lélektani helyzetben ér-
te a hőst a halál, mert a halál az a pont, ahonnan megítélhető a leélt élet jelentése és 
szépsége." (164.) Úgy gondolom, hogy az emlékbeszéd inkább a kultuszépítés műfa-
ja, mert a középpontban a gyász (a halotti beszédnél), de legalábbis az emlékezés rí-
tusa áll, ez pedig érzelmi telítettsége miatt nem lehet az értékelés alapja. Az emlékbe-
széd írója a jellemrajz szálára fűzi fel az emlékezés tárgyául választott személy egész 
tevékenységét. Ezért telitalálat, hogy Takáts a karakterfestés (jellemrajz) ókori mű-
faját (és a halotti beszédet) tekinti az emlékbeszéd lehetséges előképének. A kanoni-
záció azonban nem a hibátlan jellemű alkotókat helyezi az értékhierarchia csúcsára. 
Ámbár Döbrentei Gábor negatív kanonizálásában nagy szerepe volt korántsem ma-
kulátlan jellemének. (Lásd erről a kötetben Tóth Orsolya írását.) Takáts szerint az em-
lékbeszéd lényege, „hogy enyhítse hallgatóiban az egyes ember halála miatt érzett 
fájdalmat, s átalakítsa, beolvassza ezt az érzést valamely eszme kultuszába [...], föl-
emelő hatást érve el ezáltal hallgatóiban". (165.) A szöveg is azt mutatja, hogy a mű-
faj inkább a kultuszépítésnek volt szolgálatára. 

Milbacher Róbert tanulmánya Petőfi indulását, első költői korszakát - Bahtyin 
szakkifejezésével élve - az irodalomtörténet karnevalizációjaként írja le. A cél a népi 
elem beemelése az irodalomba. Az út a klasszicista esztétika kánonjának lebontása 
különféle utakon: 1. A népies-karneváli program közvetlen költői megvalósításával, 
2. A klasszicista hősepika travesztiájának megalkotásával (A helység kalapácsa). írásá-
ban Arany János életműve a Petőfi-korszak konszolidációjaként artikulálódik. 

Szilágyi Márton Dayka-tanulmánya megmutatja, hogy egy irodalomtörténeti ha-
gyománynak számító Dayka-interpretáció megtartása mellett, hogyan lehetséges el-
jutni az újraolvasáshoz, amely ugyan nem változtat a költőnek a magyar irodalom-
ban elfoglalt helyén, de többet megmutat életművének tartalmából, mint az eddigi 
megközelítések. 

A recenzens számára a kezdő bekezdésben már említett tény okozta örömön túl, 
hogy egyre inkább saját korszakára is kiterjed az új kutatási horizontok alkalmazása, 
e kötet kapcsán az is örvendetes, hogy a kánonkutatás lehetőségeinek próbálgatása 
minden írásban magas szintű filológiai műveltséggel és kiérleltséggel párosul. 

RATZKY RITA 
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