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ÉRTHETŐ-E AZ ÉRTHETETLEN?

Wutka Tamás
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Igencsak aktuális témával foglalkozik Máté Zsu-
zsanna irodalomtörténész újabb kötetében, mint-
egy cáfolatául annak a divatos szemléletnek, mi-
szerint a huszonegyedik században már semmi 
nem működtethető úgy, mint azelőtt. (Ezt különös 
élvezettel vonatkoztatják sokan a szellemi-művé-
szeti ágazatokra – miközben közvetve vagy köz-
vetlenül folyamatosan tevékenykednek a huma-
niórák felszámolásán). Amit mind az állandóan a 
„haladó” irányzatoknak való megfelelés kénysze-
rével küszködők, mind a mindenféle modernke-
désnek kritikátlanul behódolók úgy fogadnak el, 
mintha valami megdönthetetlen végső igazság bir-
tokába jutottak volna. Túl azon, hogy biztosra ve-
hető; minden korban minden együttesen van jelen, 
ami emberi, e felfogásnak irodalmi szempontból a 
legnagyobb problematikája, hogy koncepciójában 
nem szerepel a befogadó, esetünkben az olvasó. 
(Vagy ha mégis, nincs benne köszönet: leginkább 
a szellemi fejlődésre eleve képtelen képződmény 
szerepét kapja.) Csupán a létrehozó fontosságá-
ra korlátozódik, a befogadó jelentéktelenné válik. 
Öncélúvá a mű, érdektelenné a hatás. De akkor mi 
a szerepe?

Erre a kérdésre keresi a választ alapos és szer-
teágazó munkájában a szerző. A kötet sokolda-
lúságát és alaposságát csak egy nagyobb és jóval 
kiterjedőbb tanulmány tudná híven bemutatni, 
de felhívni a fi gyelmet a lényegre egy szerényebb 
jelzéssel is érdemes. Hiszen felettébb ritka „az” 
olvasó, a befogadó szempontjait fi gyelembe véve 
vizsgálni a műveket (pedig a – mi tagadás, egyre 
ritkábban valódi – alkotói kényszeren túl mégis-
csak ez motiválja létrejöttüket). Nyilvánvaló, hogy 
alkotó és befogadó viszonya mindig is bonyolult 
volt, azonban ez némi segítséggel, „közmegegye-
zéses” alapon rendeződhetett. Mára a különféle ki-
sebb-nagyobb területekre történő specializálódás 
(a specialista olyan ember, aki valamiről mindent 
tud, a mindenről azonban semmit, ötlik fel nyom-
ban ez a sokatmondó megállapítás) következtében 
a (mindentől-mindenkitől) elszigetelődés-elszaka-
dás olyan mértéket kezd ölteni, ami szinte lehe-
tetlenné teszi bármiféle összhang kialakítását, sőt: 

feleslegesnek tartja. Ennek elfogadása pedig a szét-
hullásba való beletörődés. Azt meg kellett tapasz-
talnunk, hogy a kultúra is lehet pótszer. Amikor az 
életlehetőségek beszűkülnek, vagy valamely dik-
tatúra által behatárolódnak, a kultúra (egyetlen?) 
menekülési lehetőséggé válik. A körülmények sza-
badabbá válásával, a lehetőségek kibővülésével a 
kulturális igény, ahol nem elsődleges, önmagából 
adódó belső szempont, hirtelen megcsappan. De 
visszatérve az irodalomhoz: a kölcsönösség nélkü-
lözhetetlen. Hiszen fordítva is igaz; nem az iroda-
lomnak van szüksége az olvasóra.

Determináció vagy meghatározó szabad akarat? 
Úgyis hiába, vagy érdemes akarni? A kötet egyik 
alappillére a mindenkor megkerülhetetlen Ma-
dách. Aki egyszersmind túlszárnyalhatatlan. Ezt 
Máté Zsuzsanna kutatóként is pontosan tudja; ezért 
„reked meg” nála, ott keres további „titkokat”. De 
juthatunk-e (egyáltalán: érdemes-e?) tovább annál, 
amit a szerző maga oly szépen fogalmaz meg: „Va-
lamennyien átélhettük…a fájdalmas ráismerést lelkesült 
majd illúzióvesztett, a múlton és jelenen átívelő, közös, 
mégis egyedi sorsunkra.” Vajon miért kell görcsösen 
és mindenáron a tudást akarni; amikor annál több 
lehet az, amit átérzünk. Akár a harmónia, akár a 
diszharmónia felől közelítünk, kiderül: mindkettő 
alkalmas lehet a katarzis eléréséhez. A váltakozó 
ízlés, a körülmények, az éppen szentesített vagy 
többségi vélemény, az oktatás különböző módo-
zatai – mindezek hogyan is nyújthatnának meg-
ingathatatlan, végleges mércét? Az valóban nem 
várható a műalkotástól, hogy teljes körű igazságot 
szolgáltasson; egyéni és aktuális szempontok oly 
sokféleképp befolyásolhatják ezeket. Valamiféle 
sorsközösséget vállalni? Micsoda ódivatú dologgá 
vált ez is!

Mivel a kötet önmagánál jóval messzebbre mu-
tat, általa ismét nyomatékot kap, ami a mindennapi 
lét gyakorlatában oly gyakran megfi gyelhető: meny-
nyi ember méltatlankodik, elégedetlenkedik, hábo-
rodik fel, mindenfélét mond, amit maga is hisz, fel-
lelkesül, majd ha tettekre kerülne sor – többnyire a 
tét nagyságától függetlenül –, gyorsan visszakozik. 
Tulajdonképpen nem is annyira rossz, ahogy van, 
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meg hát jobb úgysem lesz, akkor minek kockáztas-
sunk – nyugtatja meg magát. Igaz is, nem is. Sok-
szor kerülünk szembe olyan fantomokkal, amikkel 
nem tudunk mit kezdeni. S ezek nem csak kívülről 
leselkednek ugrásra készen, olykor saját belsőnk-
ből törnek ránk. Érthető: a biztos rossz legalább már 
a miénk. Annyira megszokható, hogy otthonossá 
válik. Szinte kiszámíthatóvá. Hogyne lenne nehéz 
a változtatás. Ami bizonytalan. Ami kiszámíthatat-
lan. Ezért a változások leginkább valamilyen kény-
szer szülte események következményei. Amikor az 
ember nem kezdeményező, csak elviselő. Másfelől 
viszont érdekes az ember(iség) versenyszellem 
rögeszméje. Kitűnni, megelőzni, megmutatni. Ki-
emelkedni mindenáron. Valóban ezáltal jutunk 
előre, vagy éppen máshol hasznosítható energi-
át pazarolunk fölösleges küzdelmeinkre? Hiszen 
minden önmagában meglévő érték végül az egy-
mással való kölcsönhatás által jut érvényre. Vagy 
ez nem (ez sem) történhet harc nélkül?

Megkerülhetetlen, ezért változatlanul visszaté-
rő téma az elit- és tömegkultúra elkülönítése, átjár-
hatósága. Hagyományos vélekedés, hogy a magas 
művészet az (átlag számára elérhetetlen) emelke-
dettséget, fennköltséget, valamiféle (patetikus) 
szenvedést jelent – és persze a meg nem értettséget. 
Míg a tömegkultúra nem más, mint a korlátoltsá-
got jelképező heje-huja-vigadalom és/vagy giccses 
szentimentalizmus. Mindez persze értelmetlen, 
mégis valószínűsíthető: a magas szintű kultúra a 
tömegessel legfeljebb annyira elegyíthető, ameny-
nyire egy bármilyen elmélet realizálható a gyakor-
latban. E szintézis nélkül továbbra is haladhatnak 
egymás mellett, de nem együtt.

Hiába tudjuk és elfogadjuk, hogy a korszerű 
irodalom „szöveghalmaza” a maga módján a meg-
ismerhetetlent, az érthetetlent hivatott kifejezni; 
úgy látszik, amit nem értünk, azt igen sokfélekép-
pen nem értjük, míg amit közösen érteni vélünk, 
az egységesebbé, magyarázhatóbbá, megnyugta-
tóbbá válik. (Jogosan felmerülő kérdés, hogy ezál-
tal elfogadhatóbbá-e? Értékmérő-e a művészetben, 
hogy teoretikus vagy praktikus hatásra törekszik?) 
Manapság a legkorszerűtlenebb megközelítésnek 
az számít, ha a befogadó netán vigaszért fordulna 
valamely műalkotáshoz. És ez maga az abszurd. 
Ráadásul valamennyi társművészetre érvényes. 
Máté Zsuzsanna vizsgálódása ezekre a területekre 
szintén kiterjed. Téziseit számos kiváló gondolko-
dó és esztéta megidézésével támasztja alá, olykor 
rámutatva „belső ellentmondásaikra”, mintegy hi-
telesítve ezzel megállapításaik igazságtartalmát. 
Ez az igényes tanulmánykötet egyúttal közérthető. 
Lehetséges ez anélkül, hogy osztanánk a szintén 
módfelett divatos nézetet, miszerint ki kell szol-
gálni „a közönség” igényét. Ami hovatovább oda 
vezet, hogy a mérce mind alacsonyabbra kerül, 
mígnem már alatta sem lehet átbújni. Hogy a hely-
zet máris reménytelen volna? Amíg ilyen vállalko-
zással találkozhatunk, ilyen szellemiséggel, amit 
ez a kötet képvisel, addig biztosan nem. Különös 
tekintettel arra, hogy – mint az előszóból is kiderül 
–, a Magyar Irodalmi Tanszék, ahol a szerző hosz-
szú időn át gyakorolta hivatását, áldozatául esett a 
„kor követelte” változásoknak. Vagyis megszűnt.
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