
alamikor 2012 táján kezdtek el foglalkoz-
tatni a honi irodalomkritika aránytalan-
ságai. Nagyjából akkorra láttam át a meg-

lehetõsen rétegzett kritikai színtér közlési prefe-
renciáit, a detektált hatalmas vakfoltoknál pedig
csak azok észrevétlensége vagy hallgatólagos ig-
norálása volt bosszantóbb. Sirámaimat elõször a
pop, a bestseller és a trash felõl közelítve írtam
meg,1 majd miután hasonló premisszákból kiin-
dulva írtam egy esettanulmányt a Szürke ötven
árnyalatának recepciójáról,2 a magyar és világ-
irodalom kritikai aránytalanságai felé fordultam.
Bár az általam szerkesztett Világtalanul? Világiro-
dalom-kritika Magyarországon címû gyûjtemé-
nyes kötet3 gazdagabb recepciót kapott, mint
mondjuk egy Nobel-díjas író új magyar fordítása,
ez nem annyira a kötet érdemeirõl, mint inkább
a szcéna strukturális problémáiról mond sokat:
hiába öntik ránk ugyanis a kiadók a centrum-
országokhoz képest igen jó százalékban a világ
irodalmát, ez nem igazán csapódik le a kritikák-
ban – mint látni fogjuk, a legtöbb, fordításban
megjelent kötet minimális vagy semmilyen
visszhangban részesül.

A kötet megjelenése óta négy év telt el, most
pedig arra vállalkoztam, hogy szélesebb minta-
vétellel megpróbáljak kiterjedtebb problématér-
képet felvázolni. Vizsgálatom során az offline
irodalmi recepció négylépcsõs modelljének (na-
pilapkritika, hetilapkritika, folyóiratkritika,
akadémiai recepció) harmadik fokát vettem gór-
csõ alá, tizenegy mainstream, anyaországi kul-40
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turális folyóirat (az Alföld, a Bárka, a Forrás, a Hitel, a Jelenkor, a Kalligram, a
Kortárs, a Magyar Napló, a Mûhely, a Mûút és a Tiszatáj) teljes 2018-as kritikai
anyagát szemrevételezve.4 E lista nyilvánvalóan nem ad teljes képet a magyar 
folyóiratpiac mûködésérõl, de a feldolgozott 388 irodalomkritika arra alkalmas
lehet, hogy nagy vonalakban kirajzolja az anyaországi tendenciákat. A repre-
zentatív kép eléréséhez a többi országos terjesztésû kulturális periodikán kívül
nyilvánvalóan szükséges a gazdag határon túli folyóiratanyag vizsgálata is –
ezekre a projekt következõ lépcsõiben szeretnék sort keríteni. A vizsgálatot
igyekeztem a közlésre szánt, kifejezetten irodalmi mûvek kritikáira korlátozni:
az itt közölt számok ennek megfelelõen nem tartalmazzák sem az adott folyó-
iratokban megjelenõ szakkönyvek (monográfiák, tanulmány- és konferenciakö-
tetek stb.), sem az interjú-, napló- és levelezéskötetek kritikáit – tartalmazzák
viszont az irodalmi témájú esszéket, memoárokat, útirajzokat és szociografikus
prózákat. Lássuk, mit mutat a kép a folyóiratokról, kritikákról, kritikusokról és
intézményrendszerekrõl!

„Gyorsreagálású sajtótermék”-e a folyóirat?

Hajdanában egy Litera-netnaplóban5 használta Imreh András, a megboldogult
Nagyvilág folyóirat szerkesztõje a fenti jelzõs szerkezetet saját lapjára: a kérdés
az, mennyire lehet „gyorsreagálású” egy folyóirat, és mennyire az a valóságban.

A kérdés két szempontból fontos: szerzõi oldalról sejteti, mennyi várakozás-
ra számíthatunk, míg lehozzák az anyagunk, olvasói oldalról pedig eldönti a kér-
dést, vajon a könyvesboltba vagy egy könyvtárba kell mennünk, ha a kritika 
olvastán annak tárgyát is kedvünk támad elolvasni. 

Alapállásunk az kell legyen, hogy a folyóirat nem gyorsvonat: legjobb eset-
ben is 12 lapszám jelenik meg belõle évente, és általában nem rövid zsurnál-,
hanem közepes és hosszúkritikákat közöl – azokhoz meg idõ kell. Azt is számí-
tásba kell vennünk, hogy a könyvszezon súlypontjai (a „három K”: Könyvfeszti-
vál, Könyvhét, Karácsony) sosem esnek az év elejére: logikus hát, hogy a tizen-
egy folyóirat elsõ negyedévében megjelent 104 kritikából mindössze kettõ fog-
lalkozik 2018-as megjelenéssel. Az már valamivel gyanúsabb, hogy ugyanebben
a merítésben harminc (!) 2016-os vagy annál régebbi kötetrõl találunk recenzi-
ót, köztük egyet a 2012-es Élet és sorsról, egyet meg a 2013-as Nincstelenekrõl –
utóbbit például már csak elõjegyezhetjük a nagy könyvterjesztõknél. A tenden-
cia természetesen idõvel javul, de a végsõ összegzésnél bele kell nyugodnunk:
ha folyóiratot veszünk, jó eséllyel tavalyi könyvekrõl olvasunk majd benne. A 388
vizsgált recenzióból 227 (58%) szól 2017-es, és 67 (17%) annál is régebbi köte-
tekrõl – és csak a maradék 24% 2018-asokról. 

Mindez folyóiratokra lebontva többféle modellt rajzol ki: van, aki mindig igyek-
szik a legfrissebb vadat levadászni (a Mûút például negyedéves jellegére rácáfolva
több mint felerészben 2018-as köteteket szemléz), van, aki megbízhatóan, nagyjá-
ból egyéves távlatból követi a megjelenéseket (a kéthavi Mûhely 20 kritikájából 17
2017-es kötetet elemez), van, aki év végére éri utol az év elsõ felét (a Jelenkor nyá-
ri dupla számában közli elsõ 2018-as könyvrõl szóló kritikáját), és van, aki remény-
telenül kergeti a jelent – utóbbi közmondásos példája a Tiszatáj, mely az év elsõ 
felében egyszerre igyekszik pótolni a 2015–2016-os lemaradásait és nem túl
messzirõl követni a 2017-es köteteket – aminek az lesz az eredménye, hogy csak
szeptemberben jut el a 2018-as könyvekig. No de milyenek is ezek a könyvek?
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Budapest, Budapest, te csodás

Ha elsõként a recenzeált kötetek földrajzi eloszlását vesszük nagyító alá, né-
mi meglepetéssel tapasztalhatjuk, hogy bár folyóirat-kultúránk közmondásosan
vidékcentrikus (a vizsgált tizenegy folyóiratból hét nem budapesti), az irodalmat
Budapesten csinálják: a 388 recenzeált kötet 88%-a (!) valamely fõvárosi kiadó
terméke, a maradék java pedig nem a vidéki, hanem a határon túli kiadók között
oszlik meg. Ennek nem csak a vidéki szépirodalmi kiadók elsorvadása az oka: 
a Jelenkor évfolyamát végignézve például láthatjuk, hogy minden második
számba jut egy pécsi kiadó könyvét elemzõ kritika (összesen hét), ezek nagy 
része azonban szakkönyv, míg a Mûút és a Tiszatáj nem közöl kritikát Mûút- és
Tiszatáj-könyvekrõl.

A fõvárosi kötetek óceánjában ugyanakkor üdítõen hat a Tiszatáj erõs hatá-
ron túli orientációja: az Orcsik Roland vezette rovat hét vajdasági, két-két pozso-
nyi, kolozsvári és csíkszeredai kötetet is szemléz – ez a széles körû figyelem kü-
lönösen annak tükrében dicséretes, hogy a mögötte sorakozó Magyar Napló, Al-
föld és Kalligram is mindössze három-három határon túli könyvet recenzeál.

Magvetõ, Kalligram, Jelenkor

Hogy e javarészt Budapesten megjelentetett könyvek mely kiadók közt szó-
ródnak, az már valamivel kevésbé egyoldalú. Összesen 12 olyan kiadó van,
melynek könyveirõl ötnél több ismertetés született, a recenziók fele (199) pedig
a négy nagy, a Magvetõ, a Kalligram, a Jelenkor és a Magyar Napló köteteit szem-
lézi. Közülük is kiemelkedik a Magvetõ: csaknem minden negyedik kritika (az
összmennyiség 23%-a) a józsefvárosi kiadó valamely kötetérõl szól. Hogy érzé-
keltessük ennek súlyát, elég, ha rámutatunk: az õt követõ Kalligram, a Jelenkor
és a Magyar Napló könyvei összesen tesznek ki 28%-ot.

Piaci szerepéhez képest nagyon kevés kritikai visszajelzést kapott a Scolar, az
Európa és a Helikon, velük szemben ugyanakkor viszonylag erõs a fiatal írószer-
vezetek szerepe a szcénában: a FISZ köteteirõl 16, az EH/KMTG köteteirõl 13
kritika született – ha kevesellnénk õket, gondoljunk bele: mindkettõ több, mint
a magyarra fordított amerikai kötetek teljes recepciója. 42

2019/9

Kiadás helye Kötetek száma
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A nagy vi lá gon e kí vül: ma gyar iro da lom vs. vi lág iro da lom

A vi lág iro da lom ugyan is, amint ar ra már a be ve ze tés ben is utal tam, meg le he -
tõ sen nép sze rût len szeg men se a kri ti ká nak – még ha nem is annyi ra az, mint
mond juk a gyer mek- és if jú sá gi irodalom.6 Ami kor 2014-ben a Világtalanul?-t
szer kesz tet tem, ké szí tet tem egy szé les kö rû, de mind össze egy hó nap ra li mi tált
idõ tar ta mú pil la nat ké pet ar ról, mi lyen volt a ma gyar és a for dí tott iro da lom ará -
nya a kri ti kák ban: a fo lyó irat ok nál kö rül be lül 85-15%-os volt az arány. Ak kor
Kár olyi Csa ba (nem mel les leg: az ÉS-Kvartett-statisztika aty ja) az ÉS ha sáb ja in
meg fed dett, mond ván: „az ilyen szá mol ga tá sok nak nem túl sok ér tel me van.
Más hó na pok ban kü lön ben is más jön ne ki.”7 Hát, nem jött ki más. Ez út tal egy
tel jes évet vizs gál tam, de a szá mok csak nem ugyan azok: a 388 kri ti ká ból mind -
össze 49 (nem egé szen 13%) fog lal ko zott vi lág iro da lom mal – s ne fe led jük,
mind ez hu szon há rom fe lé osz lik, lé vén a ma gyar nyelv te rü le ten kí vü li tel jes 
vi lá got ma gá ba fog lal ja. Nem meg le põ mó don a leg több vi lág iro dal mi kri ti ka, 
ki lenc, ame ri kai szer zõk kö te te i rõl szü le tett; raj tuk kí vül az orosz, a fran cia, a
ka na dai és né mi meg le pe tés re a hor vát iro da lom re cep ci ó ja esik az 1% fö löt ti
tar to mány ba (4-4 írás), mi köz ben pél dá ul spa nyol, svéd vagy kí nai kö tet rõl sen -
ki sem írt a vizs gált fo lyó irat ok ban. Igaz, a Bár ká ban, a Hi tel ben, Kor társ ban má -
sok ról sem: ezek ben a fo lyó irat ok ban egyet len vi lág iro da lom-kri ti ka sem je lent
meg, és a Ma gyar Nap ló ban, a Mû hely ben és a For rás ban is csu pán egy – mi köz -
ben az Al föld ben 18, a Je len kor ban pe dig 11, tel jes kri ti ka ál lo má nyuk kö zel har -
ma da (30, il let ve 28%). E két fo lyó irat a tel jes vizs gá la ti spekt rum vi lág iro da lom-
kri ti ká já nak csak nem 60%-át ad ja. Ta lán nem já rok messze az igaz ság tól, ha e
köz lé si pre fe ren ci ák egy ré szé ben tu da tos, ér ték ren di kü lönb sé get té te le zek fel
nem ze ti-koz mo po li ta vo na lon.

A ren ge teg ki adott kö tet re ju tó ele nyé szõ szá mú kri ti ka lát tán min den eset re
nem cso da, hogy mind össze há rom for dí tás ról szü le tett egy nél több re cen zió:
Colson Whitehead A föld alat ti vas út és Miljenko Jergović Gloria in excelsis cí mû
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Kiadó Kötetek száma

Magvetõ 90

Kalligram 44

Jelenkor 36
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FISZ 16
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Orpheusz 11
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Nap 6

Helikon 6



regényérõl, illetve Anne Carson Vörös önéletrajza címû verses regényérõl. 
A mûfaji jelölõkbõl már sejthetjük, hogy a világirodalom kiadása és kritikája erõ-
sen regényközpontú: a 49 írás 80%-a (sõt, ha Carsont is idevesszük, 84) szól
nagyepikai mûrõl, miközben csak 6 (vagy ha Carsont idevesszük, 10) verses- 
és 4 novelláskötetekrõl. De vajon ez a magyar mûvek kritikájához képest sok
vagy kevés?

Hallgat-e a lant: líra vagy próza?

Irodalomfogalmaink alakulástörténetét vizsgálva Szili József kimutatta, hogy
a regény 18. század elõtti felemelkedése elõtt „a »költészet« szó fejezte ki az esz-
tétikai értékû alkotást”, miközben „a prózát, a »gyalogbeszédet« (sermopedestris)
lenézték”.8 Hogy honi irodalompercepciónk megõrzött valamennyit a líra
fennsõbbségébõl, azt a Petõfi-, Arany-, Ady- vagy József Attila-kultuszok mellett
nemrég személyesen is megtapasztaltam: egy nyílt, mûfaji megkötés nélküli pá-
lyázat elõválogatójaként hamar világossá vált számomra, hogy a kortárs iroda-
lomban járatlan alkotók számára még mindig leginkább a veretes nyelven írt, kö-
tött formájú vers jelenti az irodalmat.9 Velük szemben ugyanakkor az irodalom-
történet legkésõbb a nyolcvanas évek közepe (a „prózafordulat”) óta prózacen-
trikusként írja le a zajló magyar irodalmat, az invenciót és a nemzetközi sikere-
ket a Kertész–Nádas–Esterházy–Krasznahorkai négyesfogathoz kötve: hozzájuk
mérve a magyar líra nemzetközileg beágyazatlan,10 kereskedelmi szempontból
értelmezhetetlen, kritikailag pedig aránytalanul nehéz munka. Legutóbb Visy
Beatrix könyvének bemutatóján hallottam elhangzani, hogy a szerkesztõk nem
igazán kérnek verseskötet-kritikát, és nem is nagyon van kitõl, lévén a jó lírakri-
tikusok száma erõsen limitált – még ha utóbbi állítással egyet is kell értenem
(pokoli kemény meló a lírakritikát bedecsi, lapisi szinten mûvelni), mennyiségi
szempontból az általam vizsgált folyóiratokról nem állítható, hogy hanyagolnák
a verseskönyveket. A 388 kritika 37%-a, 143 szól tisztán lírakötetrõl (további
négy verseket is tartalmazó kötetrõl, kettõ pedig verses regényrõl), ami kettõvel
több a regény- (141), és 89-cel a kispróza-kritikáknál (54) – különösen a vers- és
novellakritikák közti csaknem háromszoros szorzó szembetûnõ. Ha mindezt a
magyar nyelven született mûvek recepciójára szûkítjük, a vers kis túlzással nem
a regénnyel, hanem a prózával lesz pariban: a 140 verseskötet-kritika 25%-kal
veri a regénykritikákat (104), és 62-vel a kisprózákat (53) – a magyar és világiro-
dalom-kritika mûfaji struktúrája tehát alapjaiban tér el egymástól.     

Mindezt az egyes folyóiratok szintjére leszállítva azt láthatjuk, hogy a
legregénycentrikusabb a Jelenkor (21 regény, 10 verseskötet, 2 kisprózakötet,
54%, 26%, 5%) és az Alföld (28, 18, 5: 47%, 30%, 8%), míg fordított a tendencia
a Magyar Naplónál (16 verseskötet, 8 regény, 3 kispróza: 51%, 26%, 10%), a
Tiszatájnál (24, 16, 8: 48%, 32%, 16%), a Kortársnál (25, 23, 6: 40%, 37%, 10%),
hogy a kevesebb kritikát közlõ Mûhely (12, 4, 2: 60%, 20%, 10%) és Hitel (5 ver-
seskötet, 3 kispróza, 1 regény: 41%, 25%, 8%) versszeretetérõl ne is beszéljünk
– mindezt összevetve megkockáztatható, hogy a konzervatívabb lapok (Kortárs,
Hitel, Magyar Napló) mintha versbarátabbak lennének. 
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A barikád oldalai: népi vagy urbánus?

No de vajon van-e értelme az iménti mondatnak? Vannak-e a folyóiratszcéná-
ban „konzervatív” és „liberális” lapok, és ha igen, miben különböznek egymás-
tól? Nemrégiben Bárány Tibor nézte össze a Körképet Az év novelláival egy kri-
tikájában,11 hogy megtudja, mekkora az átfedés a (meglehetõsen pontatlanul)
népi/konzervatív/nemzeti-keresztény és urbánus/liberális/kozmopolita kánonok
között – a 66 szöveg szerzõi közül pedig összesen hárman, Kötter Tamás, Jász-
berényi Sándor és Ferdinandy György szerepeltek mindkét válogatásban, ami az
„egymás mellett álló és egymással alig érintkezõ kortárs irodalmi kánonok” ké-
pét rajzolta föl. De mennyire igaz mindez a folyóiratokra?

Hogy mindezt kiderítsem, összevetettem egymással a fenti jelölõknek legin-
kább megfelelni tûnõ Jelenkor–Mûút–Kalligram és Magyar Napló–Kortárs–Hitel
triászok összes írását. Az egyik oldalon 88, a másikon 87 szerzõt számolhattam
össze – metszéspontjukban ugyanakkor mindössze hét alkotót találhatunk. 
A nemzeti konszenzust eszerint Fecske Csaba, Kemény István, Marno János,
Szeifert Natália, Szilasi László, Szöllõsi Mátyás és Vida Gábor jelentik – négy
magvetõs, egy-egy kalligramos, európás és magyar naplós szerzõ. Nem sokkal
derûsebb a kép, ha a kiadókat nézzük: a Mûút egy Magyar Napló- és egy Kortárs-
PEN kiadványt szemléz a barikád túloldaláról, a Kalligram egy KMTG-kötetet, 
a Jelenkor semmit; a túloldalon a Magyar Napló három, a Hitel egy Kalligram-
kötetet. A legnyitottabb ilyen szempontból a Kortárs, mely nyolc Magvetõ-, há-
rom Kalligram-, két Athaeneum- és egy-egy Helikon-, Európa-, Scolar- és Jelen-
kor-kötetet is górcsõ alá vesz.

Mindez összességében masszív szekértáborokat sejtet, melyek közt csekély az
átjárás: az egyik oldal hetven százalékban Magvetõ-, Jelenkor- vagy Kalligram-
köteteket recenzeáltat, Deczki Saroltát, Krupp Józsefet, Gyürky Katalint vagy épp
Bedecs Lászlót kéri fel leggyakrabban, fontos szerzõi pedig Szvoren Edina,
Oravecz Imre, Bartók Imre vagy épp Krusovszky Dénes, addig a túloldal legszíve-
sebben a Magyar Napló-, Orpheusz-, Elõretolt Helyõrség/KMTG-, Kortárs- vagy
Nap-kiadványok közül válogat, Iancu Laurát, Kiss Annát, Fecske Csabát vagy Kür-
ti Lászlót ajánlja recenzeálásra, és Udvardy Zoltánt, Artzt Tímeát, Kemsei Istvánt
vagy Thimár Attilát kéri föl, hogy írjon róluk – innen nézve pedig kevés metszés-
pont látszik. Pedig van néhány nagy munkabírású kritikus, aki mindkét táborban
otthonosan mozog: Kolozsi Orsolya a Kortársnak, a Kalligramnak és a Bárkának is
rendszeres kritikusa, Smid Róbert pedig a Mûút, a Kalligram, a Bárka és a Kortárs
közt osztotta meg erõit – ketten együtt húsz kritikát gyártottak le a jelzett médiu-
moknak, ezzel pedig mindkét oldalon a listavezetõk között vannak. Csak az a fé-
lõ, hogy ettõl inkább az õ látókörük szélesedik, mint a szekértáboruké. 
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