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2019 tavaszán Háy János, elismert prózaíró
és költõ, jeles színpadi szerzõ furcsa mûfajú kö-
tettel jelentkezett. „Irodalomtörténet? Az is. Iz-
galmas oknyomozás, hogy valójában kik voltak
ezek a valahai alkotók? Az is. Életútfeltárás,
életmûelemzés? Az is. Kor- és kórrajz? Az is. De
legfõképp igazi Háy-próza”, szól a Kik vagytok
ti? Kötelezõ magyar irodalom (Európa Könyvki-
adó, Bp., 2019) fülszövege. A borítón található
mûfaji megjelölés – „újraélesztõ könyv” – félre-
érthetetlenül kijelöli az írói esszéfüzér legfõbb
célját: közel hozni az olvasóhoz a magyar iroda-
lom klasszikus szerzõit és életmûveit. A közel-
ség ebben az esetben személyességet jelent: a
kötet oldalain az olvasó megközelíthetetlen
„írószobrok” helyett valódi hús-vér figurákkal
találkozhat; másrészt megismerhet egy élõ em-
bert (az esszék beszélõjét), akit szenvedélyes vi-
szony fûz ezekhez a figurákhoz és mûveikhez.
És ha minden jól megy, a Kik vagytok ti? hatásá-
ra maga is a „poros klasszikusok” után nyúl
majd, hogy tartalmas, érzelemgazdag kapcsolat-
ra lépjen a magyar irodalom jelentõs alakjaival.
Másképpen fogalmazva: Háy mûvének implicit
ígérete, hogy – legalább közvetve – kedvet csi-
nál majd az olvasáshoz. A kötetet a kiadó látvá-
nyos reklámkampánnyal vezette be a piacra, rö-
vid videókban1 ismert zenészek, színészek és
médiaszemélyiségek olvastak fel részleteket az
esszékbõl Palya Beától és Lovasi Andrástól
Mucsi Zoltánon és Thuróczy Szabolcson át Pa-26
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taki Ágiig és Till Atilláig. Igaz, a Youtube-ra feltöltött reklámfilmek négy hónap
alatt csupán néhány százas nézettségig jutottak. A kampány – a fizetett hirdeté-
seket és a kiadói marketingtevékenységet is beleértve – összességében mégis 
elérhette a célját, a Kik vagytok ti? megjelenésének híre feltehetõleg eljutott az 
elsõ körben megszólítani kívánt olvasókhoz és szakemberekhez; legalábbis a
könyvvel kapcsolatos médiamegjelenések magas száma és az erõs jelenlét a kö-
zösségi médiában erre utal. Szerzõ és kiadója összességében jól használta ki 
a megélénkült figyelmet; Háy számos interjút adott, amelyben – az ilyenkor szo-
kásos témák érintésén túl – részletesen beszélt az új könyvérõl.

A Kik vagytok ti?-rõl elõször az Élet és Irodalomban jelent meg két rövidkriti-
ka a 22. számban (május 31-én), bõ másfél hónappal azután, hogy a kötet a bol-
tokba került. A két szerzõ véleménye – a Ketten egy könyvrõl rovat szerkesztõi
koncepciójával összhangban – meglehetõsen eltér egymástól: míg Fûzfa Balázs
(Egyszemélyes popzenekarok?)2 inkább elismerõen szól a kötetrõl, nagy munká-
val megírt „egyszemélyes irodalomtörténetként” méltatja (bár hangot ad a szö-
veg nyelvi megformáltságával kapcsolatos fenntartásainak), addig Margócsy Ist-
ván (Kisebbségben)3 maróan gúnyos írásában lényegében teljes kudarcnak minõ-
síti Háy vállalkozását. Ahogy írja, az irodalmi kánon(ok) átrendezésére vonatko-
zó erõs és komolyan vehetõ javaslatok helyett a Kik vagytok ti? oldalain „egy nem
ellenszenves kamasszal” találkozunk, aki „forrong és lázong, infantilis dühében
(persze a jó ügy érdekében) mindenkirõl leszedi a keresztvizet, túlzott magabiz-
tosságában vagdalkozik és odamondogat, büszke nagyszájúsággal minõsít és lel-
kendezik, rendkívüli gondossággal adatol és elképesztõ felületességeket enged
meg magának – cseveg, csacsog, s minden mondatának olyan súlyt tulajdonít,
mintha tényleg ezen múlna az irodalom sorsa.” Margócsy szerint az esszék ural-
kodó narratív sémája (amely hozzávetõleg így foglalható össze: a klasszikus ma-
gyar írók és költõk tehetsége, tisztelet a kevés kivételnek, sajnálatos módon nem
tudott kibontakozni, mert „az Elvárás és a Diktátorság rendre közbeszólt, s õk
kénytelenek voltak összevissza, felemás mûveket létrehozni, amelyeket a mai
olvasó […] gyanakodva kell, hogy kezeljen”) nem elég teherbíró, nem képes ér-
demi, használható történeti elbeszéléseket megalapozni, legyenek azok mégoly
kis igényûek is. Ám a valódi probléma az értelmezések hiányában áll: „az író-
portrék változatos, tarkabarka festõisége mögött elmaradnak a mûvek részlete-
sebb elemzései” – így viszont magukban a portrékban vagy a történeti kontextus
felvázolásában kellene megtalálnunk azt az eredeti gondolatot vagy izgalmas lá-
tásmódot, amely életre hívta az esszéket, ám a kötet sajnos ezen a téren sem tel-
jesít jól, bátor újszerûségnek nyoma sincs, „évtizedes, elkoptatott közhelyeket,
rég elavult társadalom- és kultúratörténetet hirdet eredetiség gyanánt”.

Másfél hónappal késõbb a Jelenkor nyári duplaszámában Melhardt Gergõ
még erõsebben fogalmaz (Ellenpélda, 875–883. oldal). Véleménye szerint a kö-
tet „talán a legnagyobb szerencsétlenség, ami a magyar irodalomtörténettel […],
annak befogadásával, befogadhatóságával, és ami a legfontosabb: társadalmi
presztízsével történhetett”. A Kik vagytok ti? lényegében egyetlen ponton sem 
felel meg azoknak a szakmai és módszertani sztenderdeknek, amelyek betartá-
sát hagyományosan elvárjuk egy irodalomtörténeti munkától – legyenek azok
akár ismeretterjesztõ mûvek. Háy könyve nem helyezi el magát az irodalomtör-
téneti diskurzusban, teljes naivitással közelít az irodalomtörténet-írás kérdései-
hez, nem vesz tudomást róla, hogy minden látszat ellenére néhány kérdésben
igenis szakmai konszenzus (vagy kvázi-konszenzus) uralkodik az irodalmárok
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körében. Például a tekintetben, hogy nem lehet megírni úgy általában véve a ma-
gyar irodalom történetét, hogy a szerzõi portrék sorozatából a történeti kontex-
tus érdemi rekonstrukciója nélkül még mûelemzéssel megtámogatva sem kere-
kedhet ki érvényes történeti elbeszélés, és így tovább. Melhardt szerint a Kik
vagytok ti? tudatosan vállalt módszertani gyengeségei miatt (ami egyszersmind
a szakmai alázat teljes hiányáról is árulkodik) végsõ soron a kultusz beszédmód-
ját mûködteti: a tárgyalt alkotók kiemelése saját történeti korukból „a lehetõ leg-
kultikusabb gesztus”, így szobordöntés vagy újraértelmezés helyett – Háy eredeti
szándékával valószínûleg homlokegyenest ellenkezõ módon – „épphogy a szo-
bor letörölgetésével, kifényesítésével és megkoszorúzásával” van dolgunk. Mivel
a Kik vagytok ti? esszéi nem képesek érvényes, megvitatható kánonjavaslatot
tenni (a szerzõk listája „József Attiláig hûen követi az érettségi tételek névsora-
it, utána viszont kizárólag a szerzõ egyéni ízlése dominál”), így nem meglepõ,
hogy reflektálatlanul továbbörökítik a „magyar irodalom” naiv koncepciójának
így-úgy részét képezõ elõítéleteket és ideologémákat is – lásd például az írói élet-
út-konstrukciók alig leplezett szexizmusát.

Melhardt Gergõ tanulmányértékû kritikája 2019. július 20-án teljes terje-
delmében felkerült a Literára;4 az online kulturális portál ezzel az anyaggal
ajánlotta a Jelenkor nyári dupla számát. (Ennek a késõbbiekben még jelentõsé-
ge lesz!) Két nappal késõbb Arató László, a Magyartanárok Egyesületének el-
nöke nyilvános bejegyzést5 tett közzé a Facebookon Fogyasztóvédelem címmel.
(A szöveget másnap kiegészítette egy hosszú bekezdéssel, amelyet eredetileg a
poszthoz írt kommentként fogalmazott meg.) Arató elsõsorban az életrajzi
szemlélet rehabilitálásáért kárhoztatja Háy könyvét. A magyartanítás mód-
szertani megújításán dolgozó pedagógusok, kutatók és oktatási szakemberek
hosszú évtizedek fáradságos munkájával elérték, hogy az iskolai tanórákon 
„a mûvek ne elsõdlegesen életrajzi, illetve kortörténeti-társadalomtörténeti il-
lusztrációként” értelmeztessenek; a Kik vagytok ti? esetleges népszerûsége köz-
vetve ezeket az eredményeket sodorhatja veszélybe. Elsõsorban azért, „mert 
a tanárok és a diákok eleve hajlamosak az életrajz-központúságra” – hiszen
„életrajzot könnyû tanulni és számonkérni” –, és egy magas presztízsû, iskolai
segédanyagként is használható írói irodalomtörténet vagy irodalomtörténeti
kézikönyv, amely az elemzendõ mûveket a szerzõi portrék illusztrációjának te-
kinti, csak megerõsítheti õket ebben. A könyv „szemtelenségével, provokatív
tiszteletlenségével, frissességével” sajnálatos módon vonzó példát mutathat 
az életrajz-központú irodalomértelmezésre. Ám a baj még ennél is nagyobb. 
A Kik vagytok ti? nem pusztán a szerzõkre koncentrál a mûvek helyett, hanem
ezenfelül „rettentõ gyakran úgy akarja feléleszteni a kötelezõket, hogy rossza-
kat mond róluk” – ám ez a gyakorlat a legkevésbé sem szolgálja az olvasóvá ne-
velés ügyét. Arató metaforájával szólva, „önmagában a bálványrombolástól
nem lesz népszerûbb a bálvány, nem kapunk kedvet mûveinek elolvasásához”.
Melhardthoz hasonlóan Arató is felhívja a figyelmet a kiadó felelõsségére: 
a könyvnek nem voltak szaklektorai, azaz nem mûködtek azok a minõségbiz-
tosítási szûrõk, amelyek hasonló esetekben szavatolnak érte, hogy legalább 
elfogadható szakmai színvonalon megalkotott mûvek hagyják el a kiadói mû-
helyt. Tegyük hozzá, Arató szerint a Kik vagytok ti? ügyében nem csupán (és
nem is elsõsorban) a kiadó és a szerzõ presztízse forog kockán, hanem a ma-
gyartanítás jövõje – pontosabban az, hogy a szóban forgó könyv milyen hatást
gyakorol majd az oktatás napi gyakorlatára.28
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Persze hogy egészen pontosan milyen természetû minõségbiztosítási szûrõk-
rõl van szó, azzal kapcsolatban nincs egyetértés a kötet kritikusai között. Arató
két nappal a szóban forgó Facebook-posztja elõtt – ugyancsak nyilvános bejegy-
zésként – megosztotta6 Melhardt cikkét (a Literán megjelent változatot, hisz ez
idõ tájt csupán ez volt online hozzáférhetõ); az írás linkjéhez fûzött relatíve
hosszú kommentárban kifejtette: bár a kritikus legtöbb meglátását osztja, szerin-
te nem helyes az irodalomtörténet-írás szakmai normáinak betartását számon
kérni a köteten, mivel az „nem elsõsorban irodalomtörténet”, hanem „szubjek-
tív portrésorozat”, Háy nem szaktanulmányokat írt, hanem esszéket. A vita ter-
mészetesen nem a körül az önmagában nem túl jelentõs kérdés körül forgott: jo-
gos-e elvárni egy irodalomtörténeti ismeretterjesztõ kézikönyvtõl, hogy legyen
irodalomjegyzéke, vagy valamilyen formában explicite helyezze el magát a szak-
tudományos diskurzusban – hiszen ez pusztán formai részletkérdés. Hanem az
interpretáció módszertanáról van szó. Vajon az irodalmi mûvek mindenfajta
professzionális nyilvános értelmezését (a „vallomásos ismeretterjesztéstõl” az
irodalomkritikáig, a kulturális publicisztikától az esszékig) alkalmazott irodalom-
tudománynak kell-e tekintenünk, és joggal kérhetjük-e rajtuk számon az irodalom-
tudományos közösség(ek)ben aktuálisan érvényesnek tartott szakmai normák 
alkalmazását? Vagy ezek a tevékenységek bizonyos fokú (esetleg teljes) autonómi-
át élveznek, és a kérdéses szövegeknek az õket magukban foglaló kulturális gya-
korlatokon belül kidolgozott sajátos szakmai sztenderdeknek kell megfelelniük?
Melhardt (az „irodalmi ismeretterjesztés” esetében) mintha inkább az elõbbi,
Arató pedig mintha az utóbbi mellett kötelezné el magát. Abban azonban mind-
ketten egyetértenek, hogy Háy mûve gyengeségei folytán nem képes teljesíteni
azokat a szakmai vállalásokat (az irodalomtörténeti tudás növelése és megbízha-
tó közvetítése, illetve az olvasóvá nevelés), amire a szerzõ a mûfajválasztás 
révén implicite ígéretet tett.

Arató nyilvános Facebook-posztja után a Kik vagytok ti? recepciójának törté-
nete némiképp váratlan fordulatot vett. A hvg.hu 2019. július 22-én Nekiment 
a Magyartanárok Egyesületének elnöke Háy Jánosnak7 címmel rövid tudósítást
közölt az elmúlt napok fejleményeirõl; a szöveg elõször csupán Arató bejegyzésé-
nek megszületésérõl („nekiment”) számolt be, majd valamivel késõbb kiegészült
egy újabb bekezdéssel, amelyben a szerzõ immár Melhardt Gergõ kritikáját is
megemlíti (kiemelve annak összegzõ-értékelõ tételmondatát). A hvg.hu-n megje-
lent anyag pontosan foglalja össze Arató álláspontját – ami nem meglepõ, hiszen
a szöveg lényegében a Facebook-bejegyzés rövidített újraközlésébõl áll. Ám a
cikk meglehetõsen sajátos módon keretezi a vitát: tipográfiai eszközökkel kiemel
egyetlen „vallomásos” mondatot („Szerintem pedig ez a befolyás ártalmas arra
nézve, ami fontos nekem, amire az életemet tettem fel”), mintha csak a konflik-
tus személyes kérdésekrõl szólna (lásd újra: „nekiment”!) – ugyanakkor az anyag
többször is hangsúlyozza, hogy Arató a Magyartanárok Egyesületének elnöke (a
rövid cikkben négyszer fordul elõ az egyesület megnevezése, egyszer a címben).
A hvg.hu tudósítása tehát részben személyes, részben intézményes konfliktus-
ként inszcenírozza a történteket – nem pedig akként, ami a résztvevõk számára
magától értetõdõ lett volna: szakmai vitaként. (Erre néhányan az eredeti bejegy-
zéshez fûzött kommentekben is felhívták a figyelmet.)

Az élesztõaffér, nevezzük így házi használatra, ezen a ponton még mindig
nem ért véget; voltaképpen most vette csak kezdetét. Az eredeti szövegeket –
Melhardt-kritika (Litera-változat), Arató-poszt – még javában vitatták a közössé-
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gi média számos zugában, amikor is a hvg.hu-n július 23-án újabb anyag8 jelent
meg: az elõzmények rövid összefoglalása után az orgánum teljes terjedelmében,
változtatások nélkül közli Háy János válaszlevelét Arató Lászlónak, illetve az
utóbbi rövid viszontválaszát, amelyben „a Magyartanárok Egyesületének elnö-
ke” szûkszavúan kitér a „hírlapi” sajtópolémia elõl. Háy a levelében kijelenti:
mûve se nem irodalomtörténet, se nem tankönyv, ezért értelmetlen rajta számon
kérni a kérdéses szakmai normák betartását, „bár mellékes hozadékként mind-
két területhez hozzászól”. A Kik vagytok ti? újszerûsége – és ennyiben valóban
jó helyen kapiskáltak a kritikusok! – pontosan a vizsgálat módjában áll: reflek-
tálatlan életrajzi szemlélet mechanikus alkalmazása helyett az esszék beszélõjét
az érdekli, hogy a nagy magyar klasszikusok esetében „miképpen lép át az élet-
ben megjátszott mimikri a mûben megszólaló énbe”. (Vajon ez miben különbö-
zik az életrajzközpontú irodalomértelmezéstõl, tûnõdhet el az olvasó. Háy le-
vele adós marad a válasszal.) A mimikri-mûbeli én átmenet elemzéséhez pedig
sajnálatos módon nem adnak megfelelõ eszközöket az Arató által preferált
„szakmai megközelítések” – méghozzá „korlátoltságuk és megfáradtságuk mi-
att”. („Gadamer alapmûve 1960-ban jelent meg”, teszi hozzá a szerzõ zárójelben
magyarázatképpen.) Háy formailag ugyan Aratónak válaszol, de futólag a többi
kritikáról is szót ejt a levelében. Miként ez a következõ felsorolásból is kiderül:
„Talán jobb lenne a Kik vagytok ti? kötetet a valós tartalma felõl közelíteni, s akkor
sem kritikus, sem tanár, sem irodalomtörténeti szakember nem érezné a saját szak-
szerûségét fenyegetve.” Háy kikéri magának, hogy õt „mint szerzõt valamiféle 
haszonorientált, ráadásul szexista figuraként” értelmezzék. (Szexizmusról kizá-
rólag Melhardt Gergõ kritikájában esett szó.) Hogy a szexizmus problémájának
felvetése pontosan miért méltánytalan a könyvével szemben, arról ismét csak
nem tudunk meg semmit.

Háy a levélben futólag válaszol néhány kritikai szemrehányásra könyve filo-
lógiai pontatlanságaival kapcsolatban, továbbá kijelenti, hogy teljes tévedés õt
hatásvadász bálványdöntögetéssel vádolni – õt, aki „bizalmasan és szeretettel
közelít” még azokhoz az alkotókhoz is, akiknek „az olvashatóságát valóban két-
ségesnek” tartja. Levelének mégsem a védekezés adja meg az alaphangját, ha-
nem a kétségbeesett panasz. A Kik vagytok ti? szerzõje a szövegben hatalompo-
litikai támadás célpontjaként tekint önmagára. Felfogása szerint könyvének kri-
tikusai „a gondolkodás sokszínûségének és szabadságának esküdt ellenségei”,
jóllehet támadásukat „szellemi honvédelemnek” álcázzák. (Így lett az Arató
posztjában emlegetett „fogyasztóvédelembõl” „szellemi honvédelem”.) A kriti-
kusok nemes egyszerûséggel „könyv-üldözõk” [sic!]; viselkedésük – tudniillik
hogy „ártalmasnak és veszélyesnek” titulálják egy könyv kiadását, „vétkesnek”
tekintik a vele kapcsolatba kerülõ kiadói munkatársakat, számon kérik a kiadón,
hogy „nem regulázta meg a szerzõt” – „mélységesen felháborító, és egy ócska kor
emlékét idézi fel, amely korban törvényileg megengedhetõ volt a szellemi termé-
kek irtása”. A könyvüldözõk persze nem véletlenül értelmezték tévesen a kötet
célkitûzését, olvasták félre az esszéket – hanem mert nyers hatalmi érdekeik így
diktálták. („Sajnos nem tudom megváltoztatni azokat a tévképzeteket, hogy ez a
könyv ártalmas a magyar irodalomranak [sic!], hisz a tévképzet makacs fogda,
fõként, ha érdekek is megtámogatják.”) Háy levele végén köszönetet mond
mindazoknak, akik a könyv mellett foglaltak állást a közösségi médiában: „Na-
gyon jó, hogy ennyi bátrak mertek szembeszállni prominens, némikor hatalmi
pozícióból megszólaló véleményformálókkal, hogy ennyien hívták fel a figyel-30

2019/9



met arra, hogy miért jó ezt a könyvet elolvasni. Õk nem pusztán a könyv, hanem
a véleményszabadság és az alkotás szabadságának is õrei lettek.” 

Háy levele a diskurzus berekesztésének célját szolgálja – ennyiben persze hi-
ába is biztosított lehetõséget a hvg.hu „egyszeri viszontválaszra” Arató László-
nak (és csak neki). Hiszen mit felelhetnek a „könyvüldözõk” arra a felvetésre,
hogy hatalmi érdekektõl vezéreltetve ki kívánják irtani Háy János szellemi ter-
mékét? Természetesen mind Arató, mind a szintén megszólított Melhardt elállt
a további vitától. Elõbbi arra hivatkozott, hogy egy „idézeteket tartalmazó, azo-
kat elemzõ, elméleti kérdéseket komolyan boncolgató szakmai vita nem való a
HVG-be”; utóbbi pedig egy újabb nyilvános Facebook-posztban9 kijelentette,
hogy „Háy a sumerrokonság- és a laposföld-hívõk érvrendszerét használja”,
amellyel õ „nem tud vitába szállni”. 

Az élesztõaffér az érintettek elhallgatásával (feltehetõleg) lezárult. Bár Háy a
Revizoron augusztus 2-án megjelent online interjújában10 – a riporter, Marton
Éva felvetésére – még egyszer röviden visszatért az ügyre, és megjegyezte, hogy
„a mû üldözése, amennyiben nem a Mein Kampf 2-rõl van szó, persze nem elfo-
gadható”, amúgy meg persze „mindenki azt gondol egy könyvrõl, amit akar”. 

Ideje levonni a tanulságokat.

2.

Kezdjük a trivialitásokkal! A nagy elérésû hírportál számára akkor lett érde-
kes a Háy-kötet recepciója, amint a vita elhagyta a professzionális irodalomkriti-
ka területét, és a közösségi médiában folytatódott. A hvg.hu megtehette volna,
hogy beszámol Fûzfa Balázs és Margócsy István kritikájáról, vagy riportot közöl
arról, hogy a Kik vagytok ti? mennyire megosztja (vagy épp ellenkezõleg,
mennyire egy táborba tereli) az irodalmárok szakmai közösségét – ám nem tet-
te. Feltehetõleg Melhardt Gergõ kritikáját is csupán azért említi a tudósítás, mert
Arató hivatkozott rá; erre utal, hogy a cikk elsõ változatából még hiányzott a szó-
ban forgó bekezdés, a megjelent anyag pedig még nagy vonalakban sem rekonst-
ruálja a kritikus gondolatmenetét.

Elsõ következtetés: a hagyományos kulturális sajtó (ezen belül is elsõsorban
az irodalmi folyóiratok) területérõl jelenleg nincs érdemi átjárás a nagy elérésû
(online) média területére.

A mai magyar (hagyományos és online) kulturális nyilvánosság szerkezetén
rés tátong: szinte teljesen megszakadt a kapcsolat a professzionális sajtó és a kul-
turális folyóiratok között – hiába költözött fel az internetre a folyóiratok többsé-
ge az elmúlt öt-tíz évben. Ez a platformbõvítés olykor csupán egy internetes 
archívum fenntartását jelenti, amelybõl a megjelenés után fél évvel, egy évvel
PDF-ben letölthetõk a lapszámok; más esetben viszont a kulturális folyóiratnak
önálló online szerkesztõsége van. (A Jelenkor Online egyszerre mûködik archí-
vumként és online portálként: saját tartalmakat is közöl, emellett pedig elõbb-
utóbb a nyomtatott lapszámok minden anyaga felkerül az oldalra. Melhardt Ger-
gõnek szerencséje volt: ha a Litera – feltehetõleg a folyóirat kérésére – nem ez-
zel a szöveggel ajánlja a nyári dupla számot, még hónapokat kellett volna várni
rá, amíg a kritika a Jelenkor Online-on mindenki számára hozzáférhetõvé válik.)
Talán némiképp túlzó megállapítás, de mégis az lehet a benyomásunk: a kis el-
érésû kulturális folyóiratok könnyebben megtalálják a kapcsolatot az olvasóik-
kal, mint a professzionális újságírókkal – legyenek azok kulturális újságírók vagy
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másfélék. A nagy elérésû szeriõz sajtóban elvétve vagy elvétve sem találunk hi-
vatkozásokat kulturális folyóiratok szövegeire (a „hagyományos” napi- és heti-
lapokban és azok internetes változataiban éppúgy, ahogy a kizárólag online 
elérhetõ híroldalakon) – jóllehet ezek az írások többnyire már a cikk megjelené-
sének pillanatában elérhetõk online, vagy záros határidõn belül azok lesznek. 

(Zárójeles figyelmeztetés: amikor kortárs magyar sajtóról beszélek, minden
esetben a független médiára utalok. A kormányzati médiagépezet mûködésének
elemzése ezúttal kívül esik vizsgálatom körén. Részben azért, mert a szóban for-
gó orgánumok – sajátos szerkesztéspolitika jegyében – lényegében nem vesznek
tudomást a kortárs magyar irodalom legfontosabb fejleményeirõl. Történetesen
Háy János könyvérõl jelent meg kritika11 a Magyar Nemzet hétvégi mellékleté-
ben; a szerzõ, Hanthy Kinga így foglalja össze az élesztõaffér tanulságait: „Volt,
aki úgy látta, hogy Háy János maradjon csak magyar író, ne kontárkodjon bele a
tudományba. Csakhogy ezek a szakemberek mostanra eljuttatták mind az iroda-
lomtörténet-, mind a kritikaírást az olvashatatlanság szintjére. Egymásnak íro-
gatnak. Az olvasó viszont arra lenne kíváncsi, belefogjon-e egy könyvbe.” A kö-
tet értékelése a szerzõ minden fenntartása és hiányérzete ellenére összességében
pozitív: „Jó móka, emberes munka.”)

Az élesztõaffér esete azonban nem pusztán arra utal, hogy szakadék húzódik
a kulturális folyóiratok és a professzionális sajtó világa között. Hanem mintha a
valódi szakadék a professzionális irodalomkritikát választaná el a sajtó további
szegmenseitõl. Az irodalomkritikai szövegek nem ágyazódnak bele a kulturális
médiadiskurzusba, függetlenül attól, hogy kis példányszámú folyóiratban, illet-
ve alacsony látogatottságú folyóiratportálon vagy relatíve nagyobb elérésû heti-
és napilapban megjelenõ kritikáról van szó. Vegyük észre, a hvg.hu még csak be
sem linkelte Fûzfa és Margócsy ÉS-cikkét! Valószínûleg a cikk anonim szerzõjé-
nek eszébe sem jutott rákeresni a Háy-kötet korábbi recepciójára, vagy nem tar-
totta elég fontosnak. 

Vajon nem túlzás a hvg.hu hírszerkesztõjének hanyagsága alapján (lásd még:
„uborkaszezon”) ilyen bátor következtetéseket levonni? Természetesen hiba len-
ne egyetlen példa alapján általánosítani. A megfelelõ empirikus vizsgálatokat –
kereszthivatkozások a mai magyar sajtóban, különös tekintettel a kulturális tar-
talmakra – még senki nem végezte el. De hadd támaszkodjam a benyomásaimra:
nemigen emlékszem olyan esetre az elmúlt évekbõl, amikor a szeriõz sajtóban
egy médiaszöveg érdemben hivatkozott volna valamilyen megjelent irodalomkri-
tikára (linkkel vagy adatokkal). Ám ha tévedek is, egészen biztos, hogy nem álta-
lános jelenségrõl van szó. (Az, hogy az Index rendszeresen belinkeli a KönyvesBlog
fontosabb anyagait, és a kormányzati bedarálás elõtt az Origónak is volt önálló
könyves aloldala, nem változtat az összképen.)

Mindez azért jelent problémát, mert az irodalomkritika legtöbb használható
modellje belsõleg tagolt, de folytonos kulturális nyilvánosságot tételez. A folyto-
nosság azt jelenti, hogy az irodalmi mûvekrõl szóló professzionális diskurzusok
összefüggnek, és egymásra épülnek. A nagyobb olvasóközönséghez szóló sajtó-
termékek kulturális rovata részben maga is helyt ad a mûvekrõl szóló értelmezõ
és értékelõ beszédnek (lásd a recepció elsõ hullámához tartozó rövidkritikákat,
amelyek a könyvet még nem ismerõ olvasók orientálásának célját szolgálják, és
jellemzõen újságírók írják õket), részben monitorozza a szûkebb körû szakmai
nyilvánosságban történteket, és beszámol a fontosabb fejleményekrõl (például a
tudományos vagy másféle szaklapokban megjelenõ szakkritikákról vagy az érde-32
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kesebb vitákról). Az a fajta megszólalásmód, amelyet voltaképpen „kritikának”
nevezünk, e két szféra között találja meg a helyét. Az autonóm kritika (az egyik
modell szerint) vagy az alkalmazott irodalomtudományos kritika (a másik mo-
dell szerint) feladata kidolgozott értelmezési javaslatot tenni az új mûvekkel
kapcsolatban a „mûvelt nagyközönség” (vagy a politikai nemzet stb.) számára. 
A kritika megszokott helye a hetilapok és a kulturális folyóiratok kritikarovata.
Ezek a szövegek persze már kevesebb emberhez jutnak el, ezért az aktualitások-
ra érzékeny napi (vagy naponta frissülõ) sajtónak érdemes a fontosabb kritikai
fejleményekrõl – hangsúlyosabb megszólalásokról, érdekesen alakuló vitákról
stb. – beszámolnia, hiszen részben ezekbõl áll össze az a kulturális kontextus,
amelybe az új mûvek megérkeznek, és amelyekrõl a lap munkatársainak nem
sokkal a megjelenés után rövidkritikát kell írniuk.

Félreértés ne essék, a kritikai nyilvánosság egyetlen komolyan vehetõ mo-
dellje sem abból indul ki, hogy minden (professzionális és „laikus”) megszóla-
lás egyetlen nagy kulturális diskurzusnak képezné a részét. A kulturális nyilvá-
nosság nem csupán vertikálisan, de horizontálisan is tagolt: az egyes értelmezõ
közösségek, ízlésközösségek stb. szokás szerint megteremtik vagy megteremthe-
tik a saját kulturális nyilvánosságukat (ha a megfelelõ feltételek fennállnak) – és
ezek a színterek intézményes értelemben persze nem feltétlenül egyforma mó-
don tagolódnak. (A szubkulturális nyilvánosságokban például nem mindig van
értelme kritika és szakkritika megkülönböztetésének, és így tovább.) Mindazon-
által a kritika vagy a kritikai nyilvánosság hagyományos modelljei a szubkultú-
ráknál vagy a szûk értelmezõ közösségeknél karakteresen nagyobb egységekkel
dolgoznak, hiszen a kritikai nyilvánosságnak a legtöbb normatív elképzelés sze-
rint éppen az az egyik legfõbb funkciója, hogy valódi tér nyíljék az ízlésviták le-
folytatására vagy a jelentések meghatározásáért folytatott küzdelemre.

Amennyiben a kritika és a professzionális újságírás folytonossága hiányzik,
sem a nagy elérésû kulturális sajtó, sem az autonóm vagy alkalmazott irodalom-
tudományos kritika nem fog megfelelõen mûködni. A kulturális sajtótermékek
nem lesznek képesek a saját, valódi kontextusukban elhelyezni a kulturális je-
lenségeket – a kritika pedig elveszti a kapcsolatát a nagyközönséggel. 

Szintén (majdnem) magától értetõdõ észrevétel, hogy a szakmai vita, amely
eleinte a professzionális kritika hagyományos fórumain zajlott, a hvg.hu cikké-
nek hatására hangolódott át nyilvános polémiává. Ehhez persze arra is szükség
volt, hogy a vita részben a közösségi média terében folytatódjék – hiszen mint
fentebb láttuk, a kritika hagyományos közegében zajló diskurzusok általában
nemigen érik el a professzionális sajtó ingerküszöbét.

A közösségi média használatának elterjedése (a technológiai környezet átala-
kulásának számos más jelenségével együtt, amelyet összefoglalóan „digitális for-
radalomnak” szokás nevezni) komoly kihívást támasztott a hagyományos újság-
írással szemben. Számunkra most csupán egyetlen részlet érdekes. Mivel a kö-
zösségi média – a kezdeti elképzelésekkel feltehetõleg ellentétes módon – a sze-
mélyes és félnyilvános kapcsolattartás közege helyett mára részben nyilvános
kommunikációs térként funkcionál, amelyben közszereplõk (politikusoktól cele-
bekig, gondoljunk csak az amerikai elnök Twitter-üzeneteire!, tudósoktól mûvé-
szekig, és így tovább) komoly következményekkel járó nyelvi cselekvéseket haj-
tanak végre, így a történéseknek olykor bizony hírértéke van. Nem véletlen,
hogy napjaink egyik vezetõ újságírói mûfaja a Facebook(-stb.)-bejegyzésekbõl
szerkesztett tudósítás. Bár az ilyen anyagok megírása valóban elég költséghatékony
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módja az újságírásnak, nem pusztán kényelmi megfontolások állnak a háttérben:
a cikkek – ideális esetben – megszûrik a közösségi média nyilvános posztjait, 
kiválogatják azokat a bejegyzéseket, amelyek valóban méltók az olvasó figyelmé-
re. (Ha a terjedelmi megkötések lehetõvé tennék, ezen a ponton számba venném
a „Facebook-újságírás” lehetséges és valós veszélyeit, kezdve attól, hogyan ala-
kítják át a Facebook tartalomközvetítõ algoritmusai a témák és események fon-
tosságáról alkotott hétköznapi elgondolásainkat, és ez milyen hatással jár a
nyilvános társadalmi-politikai és kulturális diskurzusok napirendjére, egészen
addig, hogy a posztok híranyagokká szerkesztése milyen másféle újságírói fel-
adatok elvégzésétõl vonja el az energiát – mindez azonban nem tartozik szoro-
san a témánkhoz.)

Az újságírók (és persze maguk a felhasználók) dolgát nehézzé teszi, hogy 
a közösségi médiában zajló kommunikációt nem vezérlik egységes normák. Bár
az egyes közösségimédia-oldalak a felépítésükkel és a felkínált lehetõségekkel
sugallnak bizonyos használatokat, a felhasználók ezektõl az ajánlásoktól gyak-
ran eltérnek. Viszonylag közeli példa: az elmúlt években a nagyvárosban élõ, kö-
zépkorú magyar humán- és társadalomtudományos értelmiségiek különbözõ
csoportjai elkezdték nyilvános agoraként használni a Facebookot, mintha az a
közéleti-politikai, sõt akár a szakmai kérdések megvitatásának természetes köze-
ge volna – miközben eredetileg nem erre a célra hozták létre. (Az irodalmi nyil-
vánosság mûködésérõl a közösségi médiában lásd Havasréti József tanulmányát:
Szalonkultúra, irodalomkritika és a vélemények fétiskaraktere a közösségi médi-
ában, Literatura 2019/1. 74–86.). Tény és való, rendkívül furcsa érzés ismerõse-
ink családi fotói és egy-egy mélyértelmûen vicces politikai mém között rábuk-
kanni egy nyilvános bejegyzésre,12 amely Jean-François Lyotard A posztmodern
állapot címû könyvének fordítási problémáit taglalja, összevetve egymással a
kérdéses szöveghely francia, német, angol és magyar változatát. E sokféleség 
fényében nem meglepõ, hogy a különbözõ használatok keveredése rendre kom-
munikációs félreértésekhez vezet – különösképpen akkor, ha a poszthoz tartozó
kommentek megszólalói vitába keverednek egymással. A „Facebook-újságíró”
feladata tehát nem pusztán abban áll, hogy beszámolót nyújtson bizonyos kom-
munikációs aktusokról. Olyan kommunikációs aktusokról kell beszámolót nyúj-
tania, amelyet jellemzõen nem vezérelnek a résztvevõk által konszenzuálisan 
elfogadott kommunikációs normák. És gyakran a legkevésbé sem egyértelmû, mi-
lyen típusú beszédaktus végrehajtásaként érdemes leírni a kérdéses eseményt.
(Ismét csak gondoljunk Donald Trump tweetjeire!)

A hvg.hu újságírója kiválasztotta azt a fogalmi keretet, amely magától értetõ-
dõen rendelkezésére állt a Facebook-tartalmak értelmezéséhez: személyes konf-
liktusként mutatta be a vitát (összhangban a közösségi médiaplatform deklarált
önképével) – és sajátos intézményes-politikai értelmezõ kontextust kerekített az
esemény köré (összhangban a politikai újságírás módszertanával).

Második következtetés: a nagy elérésû (online) média jellemzõen személyes
vagy intézménypolitikai konfliktusként keretezi a közösségi média terében zajló
szakmai vitákat.

Mivel a hvg.hu cikke – az értelmezési keret kijelölésén túl – bármiféle hozzá-
adott újságírói munka nélkül készült, a szerzõ pusztán „felhangosított” egy
Facebook-posztot (nem kérdezte meg a másik felet, nem rekonstruálta a vita
szakmai kontextusát, és így tovább), és a lap szemlátomást nem akart semmit
kezdeni az üggyel, így érthetõ, hogy a szerkesztõség lemondott a vita kézben tar-34

2019/9



tásáról. Mégis, újságírószakmai szempontból alighanem a lehetõ legrosszabb
döntés volt kivonulni a vita terébõl, és engedni, hogy az egyik érintett a saját
hangján szólaljon meg (szerkesztetlen olvasói levél!), és – racionális megfonto-
lásból vagy az indulatainak engedve, a végeredmény szempontjából teljesen
mindegy – pusztán hatalompolitikai támadásként állítsa be a történteket, ezzel
felszámolva a további diskurzus lehetõségét. Igaz, a hvg.hu nem is nagyon tehe-
tett mást, hiszen éppen maga az eredeti, nyúlfarknyi tudósítás kínálta fel Háy
számára a személyes és a hatalmi-intézménypolitikai értelmezési keretet.

Talán felesleges kimondani (ám ha eddig is triviális állítások összefüggéseit
elemeztem, ettõl a szokástól írásom hátralévõ részében már nem térnék el): ami-
kor egy kritikus azt mondja, hogy „jobb lett volna, ha a könyv (ebben a formájá-
ban) nem jelenik meg”, ez nem ekvivalens a betiltással, de még csak azzal sem,
hogy „a könyvnek (ebben a formájában) nem lett volna szabad megjelennie”. 
A kritika gyakorlata – de még a szakkritikáé is! – pontosan arra az elvre tá-
maszkodik, hogy a kritikusnak mint kritikusnak hatalmában áll megítélni a
kulturális termékek esztétikai, mûvészi vagy szakmai minõségét, de nem áll
hatalmában döntést hozni annak piaci sorsáról (létrejöttérõl, terjesztésérõl, to-
vábbi kiadásairól).

Nyilvánvaló, hogy az élesztõaffér fõszereplõi, a kötet nyilvános bírálói nem
„hatalmi pozícióból” beszélnek; már azon túl, hogy kritikusként szólalnak meg
(Aratóra még ez sem áll!), akinek hagyományosan joga van megítélni a mûvek
értékét, mi több, ezt el is várjuk tõle. Arató nem a Magyartanárok Egyesületének
nevében írta a posztot, jóllehet az egyesület elnökeként fogalmazta meg a szak-
mai bírálatot. (Marton Éva ekképpen hozza szóba a történteket a Revizoron a szer-
zõvel beszélgetve: „A Magyartanárok Egyesülete súlyos kritikával illette a köny-
ved.”) Ráadásul meglehetõs aránytévesztés lenne azt állítani, hogy a jelenlegi
kormányzat oktatáspolitikáját rendszeresen kritikával illetõ tanári szakmai-ér-
dekvédelmi szervezet és annak vezetõje érdemi politikai hatalommal bírna. 

Mindennek ellenére a vitában – Háy János válaszlevelétõl függetlenül – feltû-
nõen nagy szerepet kap a hatalompolitikai érvelés.13 A közösségi médiában meg-
szólalók különbözõ formában ugyanazt az érvet ismételgetik: mivel a Kik vagy-
tok ti? nem irodalomtörténeti szakmunka, ezért a kritikusok túlterjeszkednek a
kompetenciájukon, amikor tudományos kritériumokat kérnek számon a köny-
vön. Pelle János a neokohn.hu portálra írt publicisztikájában14 már egyenesen azt
állítja, hogy „az irodalomtörténet napjainkban szigorúan hierarchizált, exkluzív
szakma, mely erõs rokonságot mutat a teológiával és az egyháztörténettel”, és
úgy tûnik, „»kívülrõl« még egy gyakorló író sem »ugathat bele« az avatott iroda-
lomtudósok értékelésébe, belsõ ügyeibe”. Szerinte egyértelmûen hatalompoliti-
kai konfliktusról van szó, amelyet az irodalom társadalmi szerepének csökkené-
se folytán „sok hasonló már nem fog követni” (az írás címe: „Eljött a kultúrharc
vége?”). Pelle így summázza a történteket: Háy mûvét „élesen megtámadta elõbb
a »véleményformáló« irodalmi hetilap, majd a litera.hu portál, hogy végül a ma-
gyartanárok egyesületének [sic!] elnöke is kirohanjon ellene” – és ebben az
összefoglalóban már nem is szerepelnek személyek, autonóm kritikusok, kizáró-
lag intézményekkel és azok arctalan képviselõivel találkozunk.

Elérkeztünk írásom alapkérdéséhez. Mi lehet az oka annak, hogy a kortárs
magyar kulturális nyilvánosságban a szakmai kérdések oly gyakran hatalmi és
intézménypolitikai kérdésekként merülnek fel? (Az élesztõaffér valóban extrém
példa, de számtalan hasonló, bár kevésbé látványos esetet tudnánk felsorolni 
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a közelmúltból; gondoljunk csak a rendszeresen fellángoló, majd kihunyó ká-
nonvitákra, kritikavitákra vagy egyszerûen csak arra, jellemzõen hogyan kerete-
zõdik egy-egy sikeres könyvrõl szóló negatív kritika a közösségi médiában.) Ho-
gyan történhet meg, hogy a kritikusok intézményes felhatalmazása a mûvek
nyilvános értelmezésére és értékelésére pusztán intézménypolitikai gesztusként,
mi több, olykor az igazolhatatlan hatalmi erõszak forrásaként tûnik fel a diskur-
zus résztvevõi számára?

Rövid – és szükségképpen hiányos – válaszom két részbõl áll. Az autonóm
kritika modelljében abból ered a kritikus intézményes felhatalmazása a mûvek
nyilvános értelmezésére és értékelésére, hogy a saját közössége konszenzuálisan
elfogadja: a kritikusnak kiemelkedõ tehetsége van az irodalmi mûvek esztétikai
tulajdonságainak észlelésére, nagy jártassággal mozog a mûalkotások világában,
és olvasástapasztalatát képes a maga választotta (nem feltétlenül tudományos
jellegû!) fogalmi keret felhasználásával interszubjektív módon közvetíteni. 
A kritikai viták ebben a modellben részben a mûvek formai-poétikai tulajdonságai
és esztétikai minõségei, részben a felkínált értelmezési javaslatok körül forognak.
A kritikus tevékenységének csak akkor van értelme, ha az valóban a mûvészetfo-
gyasztó nagyközönség vagy legalábbis a választott nem szakmai értelmezõ közös-
ség színe elõtt zajlik, tehát az értelmezési javaslatok eljutnak a megcélzott olvasók
csoportjához (hiszen az autonóm kritikus a felhatalmazását ettõl a közösségtõl
nyeri), továbbá ha a szóban forgó értelmezések élénk kritikai diskurzus kereté-
ben mérettetnek össze egymással (hiszen a kritikus éppen azért élvez autonómi-
át, hogy a kialakuló párbeszéd leképezze a mûvészeti gondolkodás sokféleségét).
A mai magyar kritikai nyilvánosságban ezek a feltételek legfeljebb részlegesen
teljesülnek. Mivel a nagy elérésû sajtó nem (vagy legfeljebb esetlegesen és a 
vitákat pusztán személyes vagy intézménypolitikai konfliktusokként tálalva)
számol be a professzionális kritikai színtér történéseirõl, csupán a kulturális fo-
lyóiratok találékonyságán és az általuk választott médiastratégián múlik, hogy 
a kritikai szövegek hány emberhez és pontosan kikhez jutnak el – elsõsorban a
közösségi média terében. Tagolt irodalomkritikai nyilvánosság hiányában a vé-
letlenül szélesebb körben ismertté vált interpretációk és értékelések azonban
óhatatlanul merõben „önkényes” véleményekként tûnnek fel.

Az alkalmazott irodalomtudományi kritika modelljében a kritikus intézmé-
nyes felhatalmazása abból ered, hogy igazolt módon birtokában van a mûvek ér-
telmezéséhez szükséges irodalomtudományos ismereteknek, és megfelelõ jártas-
ságot szerzett az olvasástapasztalat tudományos reflexiójában; továbbá képes
mindezt a tudást közvetíteni a mûvek nyilvános értelmezése és értékelése során.
(Természetesen léteznek olyan irodalomtudományos iskolák, amelyek képvise-
lõi ezt a modellt hibásnak tartják – mondván, illúzió azt gondolni, hogy a mû
„igazságtörténése” mint „nyelvi esemény” „lefordítható” lenne „közérthetõ” kri-
tikai nyelvre; az elsõ, klasszikus kritikavita részben e kérdés körül forgott. Ezzel
a problémával most nem tudok részletesebben foglalkozni.) Az alkalmazott iro-
dalomtudományi kritika modelljében szintén fontos, hogy a kritikusok értelme-
zési javaslatai – a kulturális sajtó közvetítésével vagy anélkül – eljussanak a szé-
lesebb, tehát a nem pusztán szakmabeliekbõl álló nagyközönség tagjaihoz. De
legalább ilyen lényeges, hogy az irodalomtudományos tudás további közvetítõ
csatornái is jól mûködjenek, az oktatástól az ismeretterjesztésig, hiszen ez teszi
lehetõvé, hogy a kritikai szövegek megszólaljanak az olvasók számára. Hogy vi-
lágos legyen, nem pusztán vélemény kérdése, Kosztolányi mennyire jól rajzolta36
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meg az alakjait a regényeiben és novelláiban, vagy hogy Arany János mennyire
volt „modern” költõ. Nem szeretnék indokolatlanul erõsen fogalmazni, de az
élesztõaffér tanúságai szerint ezek a tudásközvetítési csatornák a mai magyar
nyilvánosságban nem mûködnek jól.

Harmadik következtetés: szervesen és hierarchikusan felépülõ kulturális nyil-
vánosság hiányában nem születhet meg az a közösségi és szakmai felhatalma-
zás, amely legitimitással ruházná fel a kritikusok megszólalását, így a kritikai vi-
tákat a véleményformálók szinte szükségképpen hatalmi-politikai konfliktusok-
ként értelmezik.

2019. augusztus
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13. Természetesen nem szeretnék igazságtalan lenni: a közösségi médiában zajló vitában számos szakmai meg-
fontolás is felbukkant. Egyáltalán nem magától értetõdõ, hogy az életrajzi megközelítés minden változata
pusztán portréillusztrációkká fokozná le az irodalmi mûveket, mi több, erõs érvek szólnak amellett, hogy a
szövegek jelentésének meghatározásához valamilyen formában szükségünk van a szerzõi szándék ismeretére
(például az analitikus mûvészetfilozófiában manapság ez az uralkodó álláspont). Mint ahogy az sem magától
értetõdõ, hogy a Kik vagytok ti? valóban akkora veszélyt jelent a magyartanítás gyakorlatára nézve, ahogy Ara-
tó leírta – hiszen közel sem biztos, hogy az esszék tényleg elriasztják a kamaszbefogadókat a „megszólt” szer-
zõk mûveitõl, nem pedig éppen ellenkezõleg, kedvet csinálnak az olvasáshoz; ha egyáltalán eljut hozzájuk
Háy kötete… A mû további recepciója minden bizonnyal részben e kérdések megtárgyalásáról fog szólni.
14. https://neokohn.hu/2019/07/27/eljott-a-kulturharc-vege/
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