
K6rd{ielek n6lldil a kinon fontossdgiirdl
A nagyviiradi sz{rmazSsfi irodalomtdrt6n6sz 6s kritikus, Bokh Liiszl6 az 0rsaigos Sz6ch6nyi Ktinyvhir tudom{nyos igazgat6jiinak
Egysz6lamf kdnon? cimii tanulmiinykiitet6t mutattiik be h6tffin a PKE-en. A kittetet Liing Gusztiiv irodalomtii46n6sz ismedette.
Pnp IsrvAH

A Partiurni Kereszt6ny
Egyetem (PKE) Magyar
Nyelv- 6s lrodalomtudomd-
nyi tansz6ke, a Gondolat Ki-
ad6 6s a V6rad kulturd"Iis fo-
ly6irat szervez6s6ben h6tf6n
lezallott esem6nyen L6ng

Guszt6v irodalomtdrt6n6sz
mutatta be az Egysz6lamir
kdnon? cimf kdtetet a PKE
Bart6k-term6ben sz6p szAm-
ban egybegyiitt 6rdekl6ddk-
nek. L6ng Guszt6v felhivta
a flgyelmet m6r a kiadv6ny
cime k6t fontos dolgot kdzdl,
azt, hogy egy kdnonkutat6-

val Sllunk szemben, tovdbb6
hogy a szerzf nem bizik az
egysz6lamri k6nonban.,,A
k6ironnal az6rt kell foglal-
kozni, mert van" - szbgezte
le L6ng Guszt6v, hozzdt6-
ve, hogy a kdnont nem az
irodalomkritikusok taldltdk
ki, hanem egyfajta sztrks6g-

szerfs6g hozta l6tre, hiszen
"k6non n6lktil nem lehetne
rolvasni. A kdnon bizonyos
in6rt6kig nqrnipul6l, sza-
i,badsAgunk at korlftozza,
ugyanakkor az id6k sordn
,lveltozik, holott azt szagge-
t6lia, hogy drdkk6val6. Az
lirodalomtdrt6n6sz kifejtet-
te azt is, hogy az uralkod6
kdnon mindig tisszekapcso-
I6dik ideol6giai, politikai
k6rd6sekkel, 6s minden Oj
korszak megk6rd6jelez meg
e1626 k6nonokat, de az 6r-
telmez6 nem ezt a mozgdst
litja, hanem a kdnon moz-
dulatlan szildrdsdg6t.

A m6ltat6 hangsirlyozta:
a ktinyv szakrnai erudici-
dr6l 6rulkodik, a b6s6ges
hivatkozdsok bizonyitj6k,
hogy a szerzd v6g6re jdr
minden egyes tudomdnyos
eredm6nynek. Boka L6sz-
16 n6z6pontja alapvet6en
a k6tely, 6s e kEtely r6v6n
gondolkoddsra serkenti az
olvas6t.

L6ng Guszt6v felhivta a
figyelmet arra is, hogy a
tanulm6nygyfijtem6ny fog-
lalkozik az erd6lyi irodalmi
k6nonnal, valamint a cent-
rum 6s perif6ria viszonyd-
val is.

A kdnon sziiks6gszeriisdg
A m6ltat6s ut6n a szer-

z6 kiemelte: a kanon egy
sztiks6gszerfi k6pz6dm6ny,
mely megkis€rel vdlaszt
adni arra a k6rd6sre, hogy
mely kultur6lis 6rt6ke-
ket adjuk 6t a ktivetkez6
gener6ci6knak. A kdLnon
szriks6gess6g6nek 6rz6keI-
tet6s6re Boka L6szl6 meg-
emlitette azt a p6ld1tt, hogy
csak az Egyestilt Allamok-
ban 6vente 250 ezer kdnyv
jelenik meg, m6rpedig eny-
nyi kdnyvet k6ptelens6g el-
olvasni, ez6rt kell a k6non,
mely rendet vdg ebben az
6ri6si halmazban. Kifejtet-
te, hogy vannak, akik a k6-
nont a kultur6lis eml6ke-

zet r6szek6nt fogj6k fel, 6s
vannak olyanok is, akik a
feliiletesebb; listak6non fo-
galm6t haszndlj6k, 6s e k6t
t6bor k6pvisel6i gyakran
elbesz6lnek egy,m6s mel-
lett. Ezt krivet6en erd6lyi
6s egys6ges magyar iroda-
lom kapcsolatdr6l 6rteke-
zett Boka Ldszl6, elmond-
va, hogy Magyalorsz6gon
meglehet6sen feltiletes k6p
alakult ki az erd6lyi iroda-
lomr6l. Kdz<ilte: erd6lyis6g
mint olyan, mindig is 16-
tezett, de a magyart6l el-
kiil6niil6, erddlyi irodalom
nem l6tezik. A magyar-
sdg rindll6 kult{rregys6ge
megk6rd6jelezhetetlen, de
ezen beliil lehet besz6lni
region6lis kdnonr6l, tette
hozz6. A mintegy egy6rds
rendezv6ny v6g6n a szer-
z6 virJaszolt a megjelentek
k6rd6seire, illetve dedik6l-
ta kdtet6t, mely a helyszi-
nen kedvezm6nyes 6ron
volt megv6s6rolhat6.

Pillanatkdp a kdnyvbemutat6r6l: L{ng Gusztdv, Boka L{szl6 6s
a moder{tor Kordics No6mi

M5jus 2-15. kozdit zajlik
az Illtrshg Hete, amellmek
keret6ben tdbb esem6nyre
is sor kertil. Majus 8-6n
13.30-18 6ra k6zott - kre-
nf lv mf ihelv,  GantAt ia6k-

Boka L{szl6 dedik{lja kdtet6t

Az Ifjrfisag Muzeumi napol( 20l3-ban is
Hete Ebben az 6vben is megtartjek a Krirdsvid6ki Mfzeum Napjaifl A XVII.

afkalommal szervezendS esem6ny mdjus 14-18. ktiziitt lesz megtartva.
Id6n is v6ltozatos programmal
vdrjdk az 6rdekl6d6ket, ame-
lyekre a bel6p6s dijtalan lesz.
A V\ 'TT rrAr, i6r, i , {Al i  r \ f r ' raarr?$

6s Erika Bonadiman szopr6-
nok, felcsendiilnek Donizetti-,
Verdi- 6s Puccini-operadridh.

nagy n6pszerfls6gnek 6rvend6
Mrizeumok Ejszakdjdt pedig
19 6s 6jjel egy 6ra kdzOtt tart-

n TiiZek. Mdjus 5-6n 250 6ra ktirtila
tfi zoltdkat Biharszenttelekre riasztottilk egy
ki gyul ladt f0ldteri.i lethez. A tUzet val6szinfi leg
nyilt lSng haszn6lata okozta. Vasdrnap 20.10
6rs kOriil atfizszerflszek egy fel nem robbant
l6szert szdllitottak el. A 82 millim6teres,
m6sodik vilAghdborfs l6szed egy vdradi sze-


