
AZ EGZISZTENCIA
ESSZÉISZTIKÁJA
Máthé Andrea: A könyv csábítása.
Tanulmányok, esszék, kritikák

Van egy szép és elgondolkodtató megjegyzése
Máthé Andreának abban az — egyébként igen
alapos — kritikájában, melyben Bényei Tamás
három könyvét veszi szemügyre. Miután a leg-
na gyobb elismeréssel szól Bényei tudományos
teljesítményéről, megállapítja, hogy hiányérzetet
éppen értelmezéseinek, tanulmányainak hiány-
talansága kelt. Máthé az olvasás alázatát hiá-
nyolja, azt, amikor az értelmező úgy beszél, hogy
megmaradjon a további kérdezés lehetősége,
mert tudja, hogy bármily alaposan járja is körül
tárgyát, nézőpontja csak egy a lehetséges néző-
pontok közül. (Az irodalom mint intellektuális te-
vékenység, 108.) Máthé Andrea olyan irodalmár-
esztéta (esszéista, kritikus), akiben megvan ez az
alázat, aki tudja, hogy az értelmezésben sohasem
az övé az utolsó szó, s aki bár professzionális ol-
vasó, érezhetően mindig megmarad a „a mese
bűvöletében” (a kifejezés uo.), más szóval a
könyvek csábításában.

A tanulmányokat, esszéket és kritikákat tar-
talmazó A könyv csábítása különösen gazdag
kötet. A több mint háromszáz — nagyméretű —
oldal a nyitó és a záró esszén kívül öt nagyobb
blokkot foglal magában. Az egzisztencia esztétikája
című részben kortárs magyar prózai művekről ol-
vashatunk, és itt kapott helyet a Susan Sontag re-
gényeiről és esszéiről szóló átfogó elemzés. Ezt
követi a könyv leghosszabb egysége, A hallgatás
nyelve, mely egyrészt irodalomtudományos mun-
kákról (monográfiákról, esszékötetekről) szóló
kritikákat tartalmaz, másrészt pedig két művé-
szetelméleti esszét. A Spirituális háló recenziói
olyan könyveket tárgyalnak, melyekben explicit
módon megjelennek a vallás, a spiritualitás kér-
dései (itt olvashatunk egy jegyzetet a pannon-
halmi Arcus temporum fesztiválról is); az Akarsz-e
játszani középpontjában a líra áll, az utolsó blokk
(El[ő]tűnni az írásban) pedig elegyes jellegű, töb-
bek között a szerző zenéhez fűződő viszonyáról
olvashatunk itt, a nőként való írásról, vagy éppen
Montaigne esszéiről. A könyv összesen negyven-
nyolc írásból áll, bő tíz év termését foglalja ma-
gába: a legkorábbi szöveg 1998-ból, a legfrissebb
2009-ből való, két írás ebben a kötetben jelenik
meg először. Tizenöt cikk a Kritika számára ké-
szült, hat a Vigiliában, öt-öt a Jelenkorban illetve a
Pannonhalmi Szemlében látott először napvilágot,
a többi szövegnek is rangos fórumok (a Holmitól
a Kalligramig) szolgáltak első megjelenési helyéül.

A könyv csábítása, melyben hosszú, komoly appa-
rátussal felszerelt tanulmányok és olykor egészen
rövid recenziók rendeződnek egymás mellé, jól
elrendezett, logikus felépítésű gyűjtemény; csu-
pán az olvasót orientáló előszó hiányát tehetjük
szóvá, s azt, hogy bizony hasznos lett volna, ha a
kiadó (a hátsó borítón) néhány szóval bemutatta
volna a szerzőt — így például megtudhatnánk,
hogy Máthé Andreának 2006-ban megjelent egy
kötete a Vigilia/Esszék sorozatban (Útvesztőben).

De azt a mozzanatot, hogy sem a paratex tus ból,
sem a szövegekből nem sok mindent tudhatunk
meg közvetlenül a szerző személyéről, értelmez-
hetjük úgy is, mint a visszahúzódás, a tartózkodás
jelét, s ez feltétlenül rokonszenves vonása A könyv
csábításának. Ez is hozzátartozik ahhoz a komoly -
sághoz, melynek fontos összetevője Máthé szak-
mai felkészültsége, még inkább pedig bölcseleti ér-
deklődésének elmélyültsége és iránya. Ugyanis
Máthé Andreára is igaz, amit ő (Stanley Cavellre
hivatkozva) Beck Andrásról fogalmaz meg: szö-
vegeiből úgy tűnik, a magáénak vallja azt az esz-
ményt, hogy az értekező az elméleti kérdéseket a
saját egzisztenciális érintettségének is hangot
adva fogalmazza meg, s hogy a művészeti, elmé-
leti problémákban létkérdéseket is meglásson.
Eh hez pedig, mint írja, szükséges, hogy ne feled-
kez zék meg saját nyelvének folyamatos teremté-
séről. (Horizont avagy a kívülség fényűzése, 114.)

A kötet legjobb írásainak valódi egzisztenciá-
lis tétjei vannak. Különösen igaz ez az Esterházy
Péter A szív segédigéi című művéről szóló tanul-
mányra, mely jól példázza Máthé Andrea stílu-
sának kiérleltségét is: „A gyászban megakad a
beszéd, a gyermeki tehetetlenséget kifejező mam -
mogás után ordítássá majd némasággá válik: a
veszteség élménye szónélkülivé tesz; de ebben
a gyűlöletszeretetben — mely a világgal, a sze-
retett Másikkal és önmagammal szembeni, tel-
jességében ki-nem-mondható viszony sűrítése
— születés és halál találkozik össze. Az anyától
a születés után megtanult szavak vonódnak visz-
sza, a legmélyebben és legrégebbről meglévők,
melyekre az összes többi ráépül. Ezért is követ-
kezetes és megokolt, hogy a közvetlenül utána
következő lapon az Anya kezd el megszólalni,
mintegy újra tanítva a beszédet és vele együtt a
szeretetet azzal, hogy gyermekkori emlékeket és
szavakat idéz, feltárva a nyelv és a nyelven ke-
resz tül áttetsző emberi összetartozás végtelensé-
gét.” (Az Anyának a Fiú és a Fiúnak az Anya…, 41.)

Máthé Andrea nem annyira az apró részletek
boncolgatásában, mint inkább a lényeges kérdések
megvilágításában mutatkozik izgalmas és erede-
ti értelmezőnek. Hogy elsősorban a művek azon as-
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pektusaival foglalkozik, melyeket valóban lénye-
ginek tart, egyben önkorlátozást is jelent.Ahogy fen-
tebb utaltam rá, nem törekszik arra, hogy minden
lehetséges felmerülő kérdést megválaszoljon (vagy
hogy egyáltalán feltegyen). Emiatt azonban nem
érezzük szövegeit hiányosnak vagy lezáratlannak
— sokkal inkább szervesnek és kompaktnak. Jel-
lemző, ahogy a Hősöm teréről írott Parti Nagy Lajos-
kritikája elején felsorolja, mi mindennel nem fog fog-
lalkozni — és ebben a felsorolásban remek
összefoglalását adja a mű kapcsán felmerülő pró-
zapoétikai és irodalomelméleti kérdéseknek, a
Parti Nagy-életmű által felvetett fő kritikai prob-
lémáknak. (Féktelen és rengetés, 47.) Máthé lényeg-
látására vall, ahogy Balassa Péter Nádas-mo -
nográfiájáról írva rámutat a szerzői monográfiák
alapvető dilemmájára. „A mono-gráfia mintha
már eleve belekerülne saját műfaji csapdájába: mert
a mono nem adottként jelenvaló, hanem létreho-
zandóként. Egy név szerepel a címoldalakon, de sok
a megszólaló, el/beszélő, mesélő, történetmondó,
akik/amik nemcsak a név mentén kell, hogy ta-
lálkozzanak az egységesség felé tartó rajzolatban.
Tehát lehetne akár multi-gráfiáról is beszélni,
amelyben láthatóvá és áttetszővé válik a valami-
képpen mégiscsak egy. Olyan ez, mintha a mono-
gráfusnak kellene létrehoznia egy láthatatlan élet-
művet, másolás, utánzás vagy egyetlen ugyanolyan
sor leírása nélkül, valami olyat, ami — már mint-
ha — meglenne valahol, létezése mégis lehetetlen;
állandóan változásban és folyamatosan születőben
van, de a pillanatot is rögzíti.” („Összefogni, de nem
összefoglalni…”, 91.) De említhetnénk azt a részt is,
ahol Bacsó Béla könyve kapcsán (akiről egyébként
két recenziót is közöl e kötetben) a magyar filozó-
fiai nyelv problematikáját említi föl. („…a rendít-
hetetlenül fenntartott igény…”, 116.)

A szerző széles horizontról tekint elemzései-
nek tárgyaira. Az antik filozófiától a modern iro-
dalomig, a teológiától az irodalomelméletig szá-
mos hatás munkál értelmezéseinek hátterében.
Tanulmányainak lábjegyzeteiből kitűnik, hogy
imponáló jártassággal bír az angol nyelvű (szak) -
irodalomban. (Sajnos, ahogy ez manapság meg-
szokott, e könyv esetében is elmaradt, vagy igen
hanyag volt a kiadói szerkesztés. Hogy csak két
dolgot jegyezzek meg, a görög szavak gyakran
helytelenül szerepelnek a könyvben [lásd pél-
dául a hátsó borítón a „pszychopompos” hibrid
írás módját]; egy lektor arra is felhívhatta volna
a figyelmet, hogy az átmenet rítusaira használt
etnológiai fogalom eredetileg a francia „rite de
passage”, a „ryte of passage” pedig csak ennek
a fordítása. [261.] De ezek a „szeplők” nem ki-
seb bítik a szerző teljesítményét.)

Máthé Andreának nagyon jó érzéke van ahhoz,
hogy hiányérzetének hangot adjon. Lényegében so-
hasem bírál, s végképp soha nem megy el a gúny

irányába. Hangütése inkább melankolikusnak
mondható, amikor hiányok megfogalmazásáról van
szó. Például Földényi F. László Az ész álma című esz-
szégyűjteményéről szóló kritikájában, melynek
végén arról ír, mintha a kötet írásaiból úgy tűnne,
hogy az európai kultúra vizsgált jelenségei szinte
problémamentesek. Máthé túlságosan harmoni-
kusnak érzi a recenzeált esszékötet világát: „Csu-
pán minden olyan rendben lévőnek tűnt. És ez
mintha nem lenne teljesen helyén lévő.” (Egy helyen
— egy helyben?, 141.) Igaza van Radnóti Sándornak,
aki A könyv csábításáról írott recenziójában Máthé
Andreának a tárgyához való viszonyát a „gyöngéd,
érzékeny” jelzőkkel írja le, s megállapítja, hogy írá-
sainak egyik fő erénye az empátia. („Egy kegyes
olvasó”, Élet és Irodalom, 54/7, 2010. február 19.)
For gách András Aki nincs című könyvét illetően
mint egy még tanácsot is ad, miként lehetett volna
két kötetbe rendezni annak anyagát, hogy lé-
nyegre törőbb és izgalmasabb szövegvilágok jöj-
jenek létre. (Önarckép koan-keretben, 56.)

Különösen érzékenyek Máthé Andrea líra-kri-
tikái. A szerző jellemzően már ezek első monda-
taiban megragadja egy-egy mű/életmű fő prob-
lémáit, egy-egy költői karakter legfontosabb
vonásait. Találó és lényeglátó például a Sziveri János
verseiről szóló írás nyitó gondolatmenete, amely-
ben az a kérdés fogalmazódik meg, milyen jelen-
tése van ebben a költészetben „önmagam” és
„önmagunk” „megírásának”, s hogy a huszadik
században megvalósítható-e még ezek összefo-
nódása. (Áttöretlenül, 213.) Remek, ahogy Marno
János verseskötetének címét elemzi, felmutatva a
„Daidal” szóban rejlő jelentés-lehetőségeket.
(Veszteségköltészet, 219.) Marno nehezen megkö-
zelíthető költészete — mely rendre feladja a lec-
két értelmezőinek, lévén hogy nehéz megtalál-
ni/megalkotni azt a nyelvet, melyen líraiságának
mibenléte leírható — éppen az ilyen lassú olvasás
és türelmes, finom elemzés előtt képes megnyílni.
A kötet egyik legszebb része, ahol Máthé Andrea
Kántor Péter Mit kell tudnia Istennek? című versét
méltatja: érezhetően mélyen megérinti a jelentős
verssel való szembesülés, már-már zavarban van,
s azon tűnődik, miként és mennyiben használha-
tó még az a szó, hogy szép. (Ment-e? ment-e?, 232.)
(Az említetteken kívül egyébként még Takács
Zsuzsa, Kukorelly Endre, Szabó T. Anna, Aletta Vid,
Csengery Kristóf, Jász Attila és Falcsik Mari köte-
teiről, illetve Tandori Dezső Hérakleitosz-emlékosz-
lop és Kosztolányi Dezső Akarsz-e játszani című
verseiről szóló írásokat olvashatunk a könyvnek
ebben a részében.) A lírai alkotásokat elemző
blokk darabjain azt érezzük, hogy olyan személy
írta őket, akinek mély köze van a költészethez.
(L’Harmattan, Budapest, 2009)

KRUPP JÓZSEF
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