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1.

A 20. század utolsó évtizede egy nagy megrázkódtatásokkal, közös és személyes 
tragédiákkal teli évszázad utolsó akkordjaként még egyszer átrajzolta az emberi 
lét arculatát. Átszabta a képzelet határait, átírta a kultúra fogalmának tartalmait. 

Különösen igaz ez Kelet-Közép-Európára, a szovjeturalom alól felszabadult egykori szocia-
lista országokra, amelyeket a technológiai és a politikai korszakváltás archaikusnak mond-
ható viszonyok közül egyszerre emelte és taszította át a világ konstruálhatóságának gyö-
keresen új feltételei közé. Ebben az évtizedben az egész világ áttért az analóg, papír alapú 
adathordozókra épített társadalomszervezésről a digitalitásra. Mindössze négy évvel a kelet-
európai rendszerváltások után, 1993-ban megszületett a mindenki számára elérhető világ-
háló, ami nem csupán a kapcsolattartás módjait, a tudás megszerzésének útjait és a tudás 
fogalmát alakította át, de a kultúrák alapszerkezetét és minden valószínűség szerint magát 
az emberi képzeletet is. 1994-ben Jeff Bezos megalapította az Amazont, 1995-ben létre-
jött a Yahoo, megjelent a Microsoft Windows operációsrendszer-család első tagja, a Win-
dows 95, 1998-ban útjára indult a Google ‒ csak néhány dátum, amely jelzi a digitális át-
állás fontos mérföldköveit. Eközben Európa túljutott a hidegháború korán, a kontinens 
mentális és gazdasági térképe lépésről lépésre átalakult. Kelet-Közép-Európa belekezdett 
egy nagy politikai modellváltás kísérletébe, és nem mondhatnánk, hogy mára e kísérlet vé-
gére ért. Megváltozott a hatalomelosztás egész rendszere, az állam berendezkedése, a jog-
rendszer, és mindez együtt járt a tulajdonviszonyok robbanásszerű és a társadalom min-
den részterületére kiterjedő átalakulásával. Megváltoztak a nyilvános terek használati sza-
bályai. Mindenkinek egy sor új fogalom ismeretére és új értelmezési modellekre volt szük-
sége ahhoz, hogy a hétköznapokban eligazodjék. De a régieket sem feledhette el, azokat is 
használnia kellett, mert konkrét ügyek elintézésekor gyorsan kiderült, hogy ezek a felszín 
alatt változatlanul érvényben vannak. Soha nem lehetett pontosan tudni, változott-e vala-
mi, és ha igen, micsoda. Másképpen korrupt, másképpen rendezetlen, kegyetlen és vad vi-
szonyok jöttek létre. A látvány az egyik pillanatban reménykeltő volt, a másikban visszata-
szító és reménytelen. A folyamat önmagában is hatalmas adaptációs terhet rótt a társadal-
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mak minden tagjára, különösen azokra, akiket anyagi és/vagy kulturális tőke híján talált 
az új korszak. Rengeteg új igazságtalanság termelődött, így a térség társadalmai az irritált-
ság nagyon heves tüneteit mutatták.

A következőkben az átalakulás egyetlen kis szeletére összpontosítok. Az irodalmi tér 90-
es évekbeli működéséről, az irodalmi közeg teljesítményéről lesz szó. Az irodalmat e he-
lyütt elsősorban a  társadalom önértelmezésének terepeként kezelem. Abból indulok ki, 
hogy az irodalmi mezőben tevékenykedők feladata az értelmezés nyelveinek, szempontja-
inak, szimbolikus logikáinak termelése, megvitatása, használatuk kipróbálása. A kultúrát 
nem olyan komplex rendszernek tekintem, amelyben sajátos értékek születnek, és amely 
ugyanúgy gondoskodik a korábbi korok, mint a jelen értékeinek megőrzéséről, hanem olyan 
térnek, amelynek szereplői képesek magát a kultúrát konstruálni, alapfogalmakat, elosztá-
si kereteket, diszkurzusokat létrehozni. Ilyesfajta tudatosság egy korábbi időszakban jelen 
volt a magyar irodalomban. Elsősorban Balassa Péter Észjárás és forma (1980) című esszé-
jében jelentette be önmagát,1 jóllehet ő valamiféle értékközösség egységes és nyilvános tu-
dásaként, megegyezéseként határozta meg a kultúrát, amit én semmiképpen nem tennék. 
A kultúra konstruálása alatt sokkal korlátozottabban a kritikai diszkurzustermelés képes-
ségét értem. Általánosságban kijelenthető, hogy amilyen módon és mértékben az irodalmi 
mező szereplői képessé válnak vagy nem válnak képessé diszkurzusok létrehozására, alapfo-
galmak megalkotására, az visszahat a mező egész működésére és a mező szereplőinek iden-
titására, önszemléletére.

Az itt következő leírás két részből fog állni. Először a kialakuló piaci szerveződés körvo-
nalait igyekszem megvonni, vizsgálom a piac hatását az írói magatartásokra. Erre azért van 
szükség, mert az irodalmi mező szerveződése feltételként meghatározza, hogy a mező sze-
replői hogyan és milyen mértékben tudnak eleget tenni az imént nekik tulajdonított fel-
adatnak. Ezt követően egy, a 90-es évek első felében indult új folyóirat, a Határ számait 
fogom szemügyre venni, azt kutatva, milyen fogalmakat, diszkurzív kereteket dolgoztak 
ki saját jelenük értelmezésére.

2.

Az irodalmi mező fogalmát Bourdieu-től kölcsönzöm. Bourdieu koncepció-
ja feltételezi, hogy a különféle társadalmi terek, köztük az irodalmi mező 
is sajátos működési szabályokkal, logikával rendelkeznek, így bizonyos au-

tonómia jellemzi őket. Ez az autonómia nem volt megtapasztalható minden korban. Ma-
ga is egy történelmi változás eredménye. Bourdieu szerint a szabad állású értelmiségi típu-
sa, a bohém író Franciaországban 1840 után különbözött ki a polgári társadalom hatal-
mi és gazdasági viszonyaiból. Bourdieu elméletének előnye a hierarchikus szemléletekkel, 
például a marxista modellekkel szemben, hogy miközben megőrzi a mezők rendszersze-
rű összefüggését, viszonylagos önállóságot tulajdonít nekik. Ugyanakkor igazat adhatunk 
Gisèle Sapironak, aki szerint a különböző nemzeti kultúrákban az irodalmi mezők hely-
zete a gazdasági és a politikai liberalizmus fokától függ.2 A két faktor érvényesülése egye-
nes arányosságot mutat. Autokratikus és diktatórikus rezsimek, amelyek a nyilvánosságot 
szigorú ideológiai ellenőrzés alatt tartják, szabályozni igyekeznek a piacot, és ellenőrzésü-
ket kiterjesztik a szakmai szervezetekre is. Centralizált intézményrendszert hoznak létre, és 
a központosított intézményrendszeren kívüli szervezeteket marginalizálják.3 A mezők ösz-
szefüggése azt mutatja, hogy diktatórikus vagy autokratikus rendszerekben a szimbolikus 
térben (nevelés, igazságszolgáltatás, társadalmi erkölcsök, média, propaganda) érvényesü-
lő ellenőrzés mértéke többé-kevésbé megfelel a hadsereg, a rendőrség és a hivatali rendszer 
által megvalósuló ellenőrzés fokának.

A 90-es évek magyar társadalmában az irodalmi mező autonómiája növekedett, de ez 
nem a polgári társadalommal vállalt konfliktusok sorozatában érlelődött, mint a 19. száza-
di Franciaországban, hanem egy ellenőrzési potenciáljában gyengülő diktatúra által támo-
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gatott esztétikákkal szemben. Vagyis az autonómia növekedése a kulturális dominancia te-
rületén lezajló folyamat volt, amely a 80-as években vette kezdetét, és szélesebben csupán 
egy vagy két nemzedék életszemléleti, nyelvhasználati, értéktudati orientációjának megvál-
tozásához kapcsolódott, mélyrehatóbb társadalmi-gazdasági változásokhoz nem. A 80-as 
évek irodalmi diszkurzustere összehasonlíthatatlanul összetettebb a 70-es évekénél. Válto-
zatlanul jelen vannak a marxizmus eltérő színvonalú és teljesítőképességű változatai. Ezek 
egy része radikalizálódik, amire jó példa volt a fiatal Szilágyi Ákos Weöres Sándorról írott 
könyvnyi kritikája.4 Ugyancsak jelen vannak és tovább fejlődnek a strukturalizmus irány-
zatai. Többeknél, különösen Bonyhai Gábornál és Balassa Péternél megjelenik Gadamer 
erőteljes hatása, míg Kulcsár Szabó Ernő fellépése a recepcióesztétika elméleteivel teremt 
iskolát. Németh G. Béla művelődéstörténeti szempontokat is magában foglaló szemléle-
tét tanítványai, köztük Szegedy-Maszák Mihály és Bojtár Endre fejlesztik tovább. Az in-
tézményi autonómiák kialakításának kezdeményezői közül ki kell emelni az Írószövetség-
től 1981-ben elszakadó József Attila Kört. 1986-ban jött létre az első olyan kvázi folyó-
irat, valójában inkább rendszeresen kiadott antológia, az Újhold Évkönyv, amelynek a fő-
szerkesztőjét nem a párt nevezte ki, és a szerkesztői gyakorlatra a hatalomnak közvetett be-
folyása sem volt. Amikor azonban e tényeket felsoroljuk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, 
hogy az irodalmi mező autonómiája nem egy emancipációs törekvés, hanem esztétikai po-
litikák eredménye volt, és így később politikai eszközökkel ugyanúgy eltörölhetőnek bizo-
nyult, mint gazdasági kényszerekkel.

Az utóbbiak megértéséhez a magyarországi irodalmi piac berendezését kell feltérképez-
nünk. A 90-es évekre szabaddá vált a lapalapítás, a könyvkiadók és a könyvterjesztő hálóza-
tok magánkézbe kerültek. Az Angol Művészeti Tanács mintájára 1993-ban létrejött a Nem-
zeti Kulturális Alap, amelynek finanszírozását az állam ‒ immár Nemzeti Kulturális Alap-
program néven ‒ 1999-től az akkor még létező Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma költségvetésébe iktatta. A pénz szétosztását szakmai grémiumok végezték. Így az állam 
továbbra is részese maradt a mező működésének, de közvetlen kontrollfunkciót nem gya-
korolt. Piacinak nevezhető viszonyok kizárólag a könyvkiadásban alakultak ki,5 tulajdon-
képpen kényszer hatására. A Soros Alapítvány ugyanis a 90-es évek második felében foko-
zatosan kivonult a kultúra támogatásából. Az évtized első felében a Soros Alapítvány a mű-
vészetek és a kulturális intézményrendszer támogatására szánt állami költségvetéssel hozzá-
vetőleg egyező nagyságú pénzforrással vett részt a szféra működtetésében.

Lényeges tehát, hogy az állami ellenőrzés mellett a piac hatásait is figyelembe vegyük, 
amikor az irodalmi mező autonómiájáról beszélünk. A piac a klasszikus liberális elgondo-
lások szerint a szabad verseny terepe, és amennyiben a piaci törvények nem engedélyezik 
a monopóliumok létrejöttét, a szabad verseny ideális esetben, ami még soha sehol nem 
valósult meg, önszabályozó, egyensúlyra törekvő mechanizmusként működik. E helyütt 
nem fogok a piac működéséről szóló közgazdasági és filozófiai viták részleteibe belemenni. 
Nem kétséges, hogy az ipari méretű könyvpiac kialakulása, aminek a 19. században lehet-
tünk tanúi Angliában és Franciaországban, néhány évtized alatt hozzásegítette az irodalmi 
mezőt, hogy függetlenné váljék az állam finanszírozáson keresztül is megvalósuló ellenőr-
ző szerepétől, az írókat pedig nem jelentéktelen számban ahhoz, hogy az irodalomból élje-
nek meg. Franciaországban az irodalmi mező a 19. század második felére vált autonómmá, 
aminek alapja a sajtó liberalizálása és az analfabetizmus visszaszorulása, vagyis az olvasó-
közönség ugrásszerű növekedése volt a Harmadik Köztársaságban. Az írás a nagyobb nyel-
vi térrel rendelkező kultúrák esetében a könyvpiac kialakulásának köszönhetően válhatott 
polgári foglalkozássá. Lényeges mozzanat az is, hogy milyen erős egy adott országban az ol-
vasási kultúra. A TÁRKI olvasáskutatásából nemrég megismerhettünk néhány jelenre vo-
natkozó alapadatot. Eszerint amíg 2005-ben a felnőtt magyar lakosság 25 százaléka olva-
sott rendszeresen, 2020-ban a rendszeres olvasók aránya már csak 13 százalék volt. Amikor 
a könyvet egyáltalán nem olvasókat arról kérdezték, miért nem olvasnak, korábban a leg-
gyakoribb válasz az időhiány volt. 2020-ban 45 százalék vállalta nyíltan, hogy nem szeret 
olvasni. 2005-ben a válaszadóknak csak 17 százaléka felelte ezt. Ők feltehetőleg végleg el-
vesztek az olvasás számára.6 Mivel tehát a magyar kultúra nyelvi tere számottevően kisebb, 
mint a nagynak számító európai nyelveké, és a könyvolvasók társadalmi aránya rohamo-
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san szűkül, Magyarországon ma is sokkal kevesebb író képes megélni az irodalomból, mint 
amennyi az írást hivatásszerűen, professzionálisan gyakorolja. Ezen a problémán az Euró-
pa egyik legnagyobb könyvpiacával rendelkező Németországban is ösztöndíjak és díjak so-
kaságával segítenek a városi önkormányzatok, a tartományok és a központi kormányzat. 
A foglalkozás és a professzionalitás aránytalansága szükségessé teheti az állam korrekciós 
beavatkozását. Rendszerszerű változást az állam elsősorban az ideológiai indoktrináció cél-
jaitól megszabadított, reális alapokon nyugvó iskolai irodalomtanítás előmozdításával ér-
hetne el. Ennek egyedüli célja az olvasás és az olvasás személyes hasznainak megszeretteté-
se, valamint a minőségi válogatáshoz szükséges kompetenciák fejlesztése kellene, hogy le-
gyen. Ez ma nincs így, sőt ezzel ellentétes tendenciák érvényesülnek.

Az állam jelenléte az irodalmi térben ettől függetlenül is legalább kétarcú. Mivel magán 
mecenatúra ebben a térben nem alakult ki, a nem piacosítható szegmensek, például a tel-
jes folyóiratkultúra pénzügyi alapjait az állam és önkormányzatok biztosítják. Tisztán álla-
mi támogatásból, de politikai befolyásolás nélkül jött létre az 1749.hu internetes oldal is, 
amely ingyenesen kínál nemzetközi irodalmi tartalmat igényes fordításokban, ezzel jelen-
tős emancipációs küldetést teljesítve. Az 1749.hu a meglévő rendszert bővítette szerencsés 
módon. Amint azonban a Térey-ösztöndíj esete mutatta, ha a rendszer egészének feltárá-
sa nélkül egyedi intézkedéssel cselekszik az állam, rendszerszinten nagy valószínűséggel in-
kább csak bajt okoz, nem beszélve arról, hogy autokratikus rezsimekben az ilyen korrekció 
lehetőséget teremt az állami ellenőrzés és befolyásolás megerősítésére, vagy legalábbis gya-
nakvást és félelmet ébreszthet ezzel kapcsolatban.

A piac erkölcsromboló szerepével kapcsolatos félelmek Franciaországban először a ka-
tolikus konzervatív sajtóban merültek fel. Természetesen a nőket és a fiatalokat féltették 
a senki által nem ellenőrzött könyvek hatásától. Katolikus kiadók ezért is törekedtek arra, 
hogy a gyerekkönyvkiadásban megőrizzék domináns szerepüket, és ez a törekvés az 1880-as 
évek végéig sikerrel járt.7 A fő vádpont a piaci alapú irodalommal szemben az volt, hogy 
az individualizmus szellemét terjeszti, és vágyat ébreszt a lelkekben az autonómia tökélete-
sen hamis illúziója után. Louis Veuillot, a katolikus konzervativizmus egyik harcias képvi-
selője 1843-ban így ostorozta az individualizmus szellemét: „A gonosz, ami Franciaorszá-
got megbetegíti, nem ismeretlen, mindenki ugyanazon a néven nevezi: individualizmus. 
Nem nehéz belátni, hogy az ország, ahol az individualizmus szelleme hatalomra jut, elve-
szíti azt, amit a társadalom normális állapotának tekinthetünk, a társadalom többé nem 
a gondolatok és az érdekek egysége, az individualizmus megoszt, és a végtelenségig fokozza 
a megosztást. Mindenki a társadalom egészéért, a társadalom egésze mindenkiért, ez maga 
a társadalom; mindenki önmagáért és mindenki mindenki ellen, ez az individualizmus.”8

Hasonló ellenérzések a baloldali mozgalmakban is megfogalmazódtak. Az irodalomtól 
a francia szocialisták és kommunisták azt várták, hogy járuljon hozzá a tömegek emanci-
pálásához és neveléséhez.9 Ezzel szemben úgy látták, hogy az iparszerű irodalomtermelés 
nem vállal emancipatorikus funkciókat, hiszen a pénztőke kezében van, hanem maga is 
a kizsákmányoláshoz és a konformizmus megerősödéséhez járul hozzá. A katolikus kon-
zervatívok és a kommunisták érvelése egyaránt egy ideálisnak vélt társadalmi állapothoz 
vagy célhoz viszonyítva marasztalta el a könyvpiac működését mint a modernitás egyik jel-
lemző társadalmi gyakorlatát, amely eszményeket és magatartásmintákat terjeszt. Az persze 
nem mellékes, hogy amíg a konzervatív katolikusok az individualizmus és a liberalizmus 
fogalmára lőtték ki nyilaikat, addig a kommunisták Marx filozófiájának kimunkáltabb és 
nagy szubverzív erővel rendelkező hagyományát vitték tovább, amely tartalmazta a piaci 
mechanizmusok és a szubjektumra gyakorolt hatásuknak leírását. Marx az elidegenedett-
séggel új fogalmat alkotott, és új diszkurzív teret hozott létre. A katolikus konzervatívok-
nak ilyesmire nem volt szükségük. Ez mit sem változtat azon, hogy az európai populizmu-
sok mindmáig hűségesen merítenek az ő ihletforrásukból, jóllehet aligha olvasnak francia 
katolikus konzervatív szerzőket. A francia szocialisták és kommunisták emancipációs gon-
dolata viszont a mai magyar társadalomban csak nyomokban van jelen.10

A piac működésével szembeni ideologikus kritikákat azért fontos szóba hoznunk, mert 
két lényeges aspektusra is felhívják a figyelmet. A piac látszólag pragmatikus rendszer, a ke-
reslet és a kínálat viszonya dologi természetűnek tűnik. Éppen Marx mutatott rá, hogy nem 
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fedezhető fel azonnal ideologikus természete, és ezért diszkurzív hátrányba hozza azokat, 
legyenek akár katolikus konzervatívok, vagy kommunisták, akik vele szemben a kulturális 
dominancia szempontjait érvényesítik. A másik, és számunkra talán fontosabb mozzanat 
az, hogy Magyarországon a rendszerváltás gyökeres vagyoni átrendeződést hozott ugyan, 
és a tulajdonviszonyok is alapvetően megváltoztak, de a társadalom szerkezete nem. Rész-
ben más a társadalomban az előnyök elosztásának módja, más a gazdagság foka, de az igaz-
ságtalanságok jellege és oka nem változott, miközben a szegénység és a kiszolgáltatottságok 
mértéke meghatványozódott, és a perifériális lét modelljei is azonosak maradtak. Társadal-
mi változások híján pedig az irodalom ugyanúgy csak kulturális dominanciaharcok terepe 
és tárgya lehet, mint korábban, amit a piac jelenléte egyre kevésbé képes elfedni.

Amikor fentebb a piac esztétikai befolyásáról beszéltem, nem lebegett a szemem előtt 
semmiféle ideális társadalmi állapot. A liberalizmus eszméi sem, amelyek a piac működését 
az igazságos és kiegyensúlyozott értékelosztás biztosítékának látják, és ezért egyértelműen 
az autonómia oldalára állítják, heteronóm hatásairól viszont nem vesznek tudomást. Jel-
lemző példája ennek Anne-Marie Chartier és Jean Hébard érvelése, amikor az olvasás kö-
zösségképző szerepéről értekeznek. Abból indulnak ki, hogy „könyvekről bárhol beszélhe-
tünk, kávézókban, munkahelyen, családban, az utcán. […] Hogy mely könyvről szóljon 
a beszélgetés, kizárólag a  szereplők akaratán múlik.”11 Megjegyzik, hogy vannak helyek, 
például a könyvtárak és az olvasói klubok, ahol a könyv „szimbolikus kényszer” által válik 
beszédtémává. A szerzőpáros figyelmen kívül hagyja a piac és a média eszközeivel előállí-
tott szimbolikus kényszereket.

És itt röviden vissza kell térnem Bourdieu-höz. Amikor példaszerűen leírta azokat a vál-
tozásokat, amelyek 1840 után lezajlottak Franciaországban, egy olyan szabadságharc kró-
nikásává szegődött, amely az ő korára elbukott. Hol voltak akkor már a bohém írók? Mi-
közben az életfenntartás költségei sokszorosára növekedtek, a drága albérletekben vagy sa-
ját lakásaikban lakó írókat a társadalombiztosítás költségeivel együtt vagy a tömegtermelés-
re kényszerítő piac, vagy valamilyen oktatói, szerkesztői állás tartotta el. A tényleges tulaj-
donosok száma csökkent, és a társadalmat már sokkal pontosabban írta le az alkalmazotti 
jelző, mint a polgári. Eredetileg Bourdieu is figyelmen kívül hagyta, hogy a kapitalizmus 
piaci feltételei között egyetlen mező, az irodalomé vagy a tudományé sem lehet teljes mér-
tékben autonóm. Csupán a kapitalizmus neoliberális fordulata késztette őt arra, hogy ér-
zékelje a gazdasági kényszerek behatolását és dominanciára jutását az autonómnak tekin-
tett tudományos mezőben.

Jóllehet a könyvpiac nagysága a 19. század utolsó évtizedeiben ugrásszerűen megnőtt, és 
világviszonylatban még ma is, a digitalizáció terjedése ellenére is növekvőben van, ezt a pi-
acot is nagyfokú bizonytalanság jellemzi. Mint minden piacon, a gyártók, vagyis a kiadók 
ezen a területen is bizonyos mértékű túltermeléssel védekeznek a bizonytalanság ellen, így 
igyekeznek egyensúlyi állapotot fenntartani. A kockázat további csökkentését eredménye-
zi, ha a kiadók a terjesztést is ellenőrizni tudják, és ha sajtóorgánumokat is befolyásuk alá 
vonnak. Magyarországon ilyen helyzetet teremtett először a Líra és Lant Kft., amely 1995-
től nem csupán az ország legnagyobb terjesztőhálózatával rendelkezett, hanem a Morcsányi 
Géza által vezetett Magvető Kiadóval és néhány további kiadóval is. A 90-es évek második 
felére tehető az Alexandra hálózatának erőltetett fejlődése, és 2011-től a Líra és Lantéhoz 
hasonló útra lépett a Libri Kft. is. A szépirodalmi könyvkiadás mára szinte teljes egészében 
terjesztőhálózatokkal összefonódó kiadókat egyesítő konzorciumok ellenőrzése alá került.

A piac működése kétféle szimbolikus kényszert alakít ki. Az egyik ilyen kényszer a vá-
sárlóra hat. „A fogyasztó annál inkább függ a kritikusok véleményétől és a média hatása-
itól, minél korlátozottabban juthat információkhoz, miközben a termékek száma magas, 
az áruk egyediek, és ez növeli az információ költségét.”12 Magyarországon a 90-es évek vé-
gére megfigyelhető volt a  szakkritika befolyásának rohamos csökkenése és a kereskedel-
mi kritika kialakulása. Miközben a televíziókból az évtized végére kiszorultak az irodalmi 
műsorok, és a rádiókban is csökkent a jelenlétük, az összességében zsugorodó információs 
felületet a nagy konzorciumok vették birtokukba. A 2000-es évek elején megjelenő egye-
di internetes információforrásokra, amelyek szerepe ma meghatározó az informálásban és 
a szimbolikus kényszerek előállításában, többnyire szintén jelentős hatást gyakorolnak a ki-
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adói-terjesztői konzorciumok. Mindeközben a relatív túltermelés és a terjesztőhálózatok 
sajátosságai miatt a magyar könyvpiacot már a 90-es években is a rövid távon megszerez-
hető haszon irányította. Ha egy könyv iránt nem nyilvánul meg folyamatosan jelentős vá-
sárlói érdeklődés, hónapok leforgása alatt kikerülhet a terjesztői rendszerből. Az irodalmi 
innovációk szerte Európában a 19. század vége óta kis független kiadóktól indultak ki. És 
a kis kiadók voltak a motorjai az autonóm irodalmi mező megszerveződésének is. Nem vé-
letlenül hangsúlyozza Bourdieu annak a jelentőségét, hogy Baudelaire nem fogadta el La-
rousse, Lévy vagy Hachette, tehát a nagy kiadók ajánlatát, amikor A romlás virágait akar-
ta kiadatni, hanem az „aki veszít, az nyer” elve alapján az avantgárd kávéházakat látogató 
Poulet-Malassist, egy kis kiadó szerzője lett.13 Az ilyen kiadók mintapéldája lehet a pári-
zsi Minuit, Beckett és a nouveau roman szerzőinek kiadója. A rövid távú haszon logikája 
az ilyen kis független kiadókat megfojtja, ha a könyvesboltok nem függetlenek. (Magyar-
országon alig találhatók olyan független könyvesboltok, mint az Írók Boltja Budapesten. 
Németországban az ilyen boltok vannak többségben.) A nagyobb kiadóknak folyamatosan 
egyensúlyozniuk kell a rövid távon nagy hasznot hozó és a presztízst jelentő kiadványok 
között. Jellemző fejlemény, hogy a 90-es évek meghatározó független kiadója, a Jelenkor 
ma már a Libri-csoport része, és a terjesztés szempontjából hasonló sorsra jutott a 2000-es 
évek egyik meghatározó kiadója, a Kalligram. A magyar könyvpiac erősen sztenderdizált, 
visszafogja az irodalomban az innovációs törekvéseket, és minden egyes válság a további 
sztenderdizációt erősíti.

A piac működése az írói magatartásokat is befolyásolja. Esterházy Péter 1988 őszén, ami-
kor tehát még semmiképpen sem beszélhetünk irodalmi piacról, így magyarázza Keresztury 
Tibornak, miért nem ad szívesen interjúkat: „Egy interjú hírverés és önreklám is, és úgy 
gondolom, erre nincsen szükségem. Kizárólag azért gondolom így, mert elfogynak a köny-
veim. Ha halomban állnának (mert kevesebben vennék, vagy többet nyomtatnának), nyil-
ván kitalálnám, miért nem fontos mindaz, amit eddig előadtam, és próbálnék a könyveim-
nek segíteni.”14 Esterházy azok közé az írók közé tartozott, nem voltak sokan ilyenek, akik-
ben a piac kialakulása előtt is megvolt az érzék a piaci magatartáshoz. Az író szerepe a pi-
aci viszonyok között nem ér véget akkor, amikor legjobb tehetsége szerint, sok munkával 
megírta a könyvét. Esterházy a 70-es és a 80-as években nagyon jelentős szimbolikus tőkét 
halmozott fel, közéleti szerepe túlterjedt az irodalmi mezőn. Az interjúrészletből az is ki-
világlik, hogy tisztában volt saját szimbolikus tőkéjének nagyságával, és azzal, hogy ezt, ha 
szüksége lenne rá, a piacon mérhető értékre is átválthatná. Ha szimbolikus társadalmi tő-
kéjének teljes súlyával odaállna a könyvei mögé, annak lenne tere és hatása is. Ugyanakkor 
az interjúszövegből kiderül az is, hogy Esterházy valami olyasmivel is tisztában volt, ami-
vel ma is csak kevesen. Az írással felhalmozott szimbolikus tőke nem váltható át veszteség 
nélkül piaci tőkévé. Esetenként jelentős konverzációs költségeket kell megfizetni. A rosz-
szul megválasztott vagy túlzott piaci jelenlét, a direkt piaci csatornák (pl. interjúk) téves 
vagy túlzott használata, miként a politikai ágencia téves megválasztása is hosszabb távon 
rongálhatja és devalválhatja a szimbolikus tőkét. Hogy mikor mi volt túlzott, mi volt té-
ves, azt viszont sajnos sokszor csak utólag lehet biztosan megmondani, addig csak az ízlés, 
a belső arányérzék segít.

Itt csak jelzem, kifejteni nincsen módom, hogy az írás és a politikum összefüggését, amit 
a szimbolikus tőke fogalma magába foglal, természetesen nagyon finoman kell elképzel-
nünk. Szó sincsen kiszámítható csereüzletről, egyértelmű becserélhetőségről. És még ar-
ról sem, hogy az író céljai között szerepelne, hogy az írás által a társadalom színterein ér-
zékelhető tőkére tegyen szert. A viszony inkább olyan, mint a fáé a gyümölcsével. A fa él, 
teszi, ami ebből következik, a gyümölcs pedig ennek köszönhetően megterem. De ez sem 
pontos, mert az író közben reflektál saját szimbolikus tőkéjének termésére, legalábbis van 
módja reflektálni rá, akkor is, ha ezzel közvetlenül nincs dolga. Valahogy úgy, ahogyan Ná-
das Péter beszélt erről a Hazatérés című esszéjében. A bekezdés arra a pályafordulatra vo-
natkozik, amely az Emlékiratok könyve felé vezette őt: „Eladdig mérsékelten ellenzéki po-
litikai íróként tarthattak volna számon, aki betartva kora irodalmának hallgatólagosan el-
fogadott játékszabályait, közepesen primitív módon gyalogol bele a politikai manipuláci-
ók porcelánüzletébe, s ezáltal napi ügyekkel foglalatoskodó kicsi közönségének nem kis él-
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vezetet okoz. Érdeklődésem előbb a stilisztika, a stilisztika ösvényén az erotika felé fordult. 
Egy olyan területre értem, ahol a politikus végképp elveszíti a hatáskörét. Hacsak nem ti-
rannus. E fordulatként felfogható irányváltoztatás olyannyira nem volt bennem előkészí-
tetlen, hogy még politikai jelentését is fölfogtam.”15

A szimbolikus tőke felhalmozása a rendszerváltás után nehezebbé vált. Gyökeresen meg-
változtak az irodalom és a politika hallgatólagosan elfogadott játékszabályai, de nem lehe-
tett azonnal tudni, hogyan. A játékszabályok menet közben alakultak és soha sem követke-
zett be nyugalmi állapot. A politikai képzetekkel érintkező jelenségként könnyű rámutatni, 
hogy egy időre könnyebbé vált a bejutás a külföldi, elsősorban a német piacra. Magyaror-
szágot 1999-ben díszvendégként hívták meg a Frankfurti Könyvvásárra, és a jelentős kül-
földi sikerek akkoriban még visszahatottak egy-egy szerző hazai értékelésére. De nem tud-
juk, csak feltételezéseink lehetnek, hogy a változó játékszabályoknak, a változó perspektí-
váknak és reményeknek mi közük van a tényleges írói tevékenységhez, az esztétikai képze-
lethez, a regénykonstrukciókhoz. Minél autonómabb írói alkattal rendelkezik valaki, fel-
tehetőleg annál kevesebb. Elsőként alighanem Závada Pál pályája tért el látványosan attól 
a modelltől, amelyet Esterházy, Nádas és Kertész16 alakított ki. Závada a Jadviga párnájával 
rátalált a színvonalas, lektűrelemeket is beépítő, piackonform irodalom modelljére, amely 
a szorosan vett irodalmi mezőn kívüli média, elsősorban a Nők Lapja segítségével nagy ol-
vasótábor figyelmét váltotta ki. Závada ennek nyomán halmozott fel jelentős szimbolikus 
társadalmi tőkét, amit aztán írói imázsának részeként a közéleti térben is használni tudott. 
A 2010-es években többen is ugyanezt az utat járták be, de immár elsősorban az internetes 
közösségi oldalakra támaszkodva. Ezeken a folyamatos jelenlét rengeteg energiát köt le, és 
rengeteg nem irodalmi zaj termelését teszi szükségessé. Mivel a jelenlét attitűdjének általá-
nosságban illeszkednie kell a rövid és kevéssé szofisztikált, inkább érzelmi alapú megnyil-
vánulásokra optimalizált nyilvánosság, konkrétan pedig a megcélzott publikum közössé-
gi oldalakon generált elvárásaihoz, ez nagyon könnyen az irodalmi teljesítmény színvona-
lának csökkenéséhez vezethet, és az irodalmi kommunikáció alapját jelentő autonóm sze-
mélyiség eltűnésével fenyeget.

A szimbolikus tőke felhalmozása a 90-es években nem csak a kulturális média folyama-
tos szűkülése miatt ütközött akadályokba. Paradox módon oka volt ennek a demokratikus 
politikai tér kialakulása és önállósodása. Oka továbbá az a percepció, hogy korábban ren-
delkezésre állt egy viszonylag egységes tér, amely a 90-es években részekre szakadt, és a ré-
szek közti kommunikáció gyorsan és orvosolhatatlanul ellehetetlenült. Ez a percepció az 
irodalmi mezőn belül is erőteljesen megjelent, meghatározta a személyes magatartásformák 
kínálatát, és azt, hogy a konkrét írók viselkedéséről, választásairól milyen vélemény alakult 
ki másokban. Ezt fejezte ki pontosan Garaczi László egy 1992-ben készült interjúban: „Az 
irodalom 89 utáni funkcióváltását egészségesnek érzem, a politika csak egyik létszféra a mo-
rális, metafizikus, pszichikus stb. szférák mellett. Az irodalmi közélet viszont elszomorító. 
Tehetséges írók dolgoznak ma is, és sokszínű a kortárs magyar irodalom, de nincsen pár-
beszéd. Mindenki csak arra figyel, aki az ő szemétdombján kukorékol. Kommunikáció-
képtelen klikkekre esett szét a társadalom, bár ez még mindig jobb, mint a látszategység.”17

Egy évtizeddel később más hanghordozásban ugyanezt a helyzetérzékelést erősítette meg 
Takáts József. 2004-ben megállapította, hogy a korabeli „irodalmi lapok többségét úgy szer-
kesztik, mintha a többi lap nem is létezne […]. A lapok nagyon ritkán reagálnak egymás 
írásaira, szinte sohasem vitáznak egymással, s csak olyan kritikai írást közölnek, amely va-
lamely könyvről szól, s nem valamelyik folyóiratpublikációról.”18 Takáts tanulmányának 
egy másik részlete rávilágít a mai irodalompolitikai fejlemények történeti-tudati hátterének 
egy lényeges mozzanatára. Miközben a 90-es évek folyóiratkultúrája igen gazdag és sokrétű 
volt, Takáts az új évezred elején úgy érzékelte, hogy a 90-es évek folyamán a folyóiratköz-
lésekből két karakteresen különböző kánon rajzolódott ki. Kettő és nem több. Vagyis a ta-
nulmány ellenállás nélkül rávetíti az irodalmi térre a politikai tér percepciójában 1994 után 
megerősödő (jobb- és baloldal) megosztást. Ez azt jelenti, hogy a későbbi percepció igazol-
ta, hogy az esztétikai autonómia a 70-es, 80-as években is politikai képződmény volt, más-
részt azt is, hogy az irodalmi mező térszerkezete a 90-es években már a politikai mezőével 
egyezett meg, vagyis feltehetőleg csökkent autonómiájának foka. Ezzel a percepcióval Ta-
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káts aligha állt egyedül. Szerinte a két kánonban közös volt, hogy mindkettő nagyon kevés 
női szerzőt szerepeltetett, és egyikben sem látszott nyoma rendszeres érdeklődésnek a kor-
társ idegen nyelvű irodalmak iránt. A Hitel és Kortárs vezető műneme megítélése szerint 
a költészet volt. Csoóri Sándor, Tornai József, Nagy Gáspár, Ágh István és Marsall László 
voltak a legtöbbet közölt szerzők, prózaíróként hozzájuk csatlakozott Sütő András és Láz-
ár Ervin. Mindkét lap kitüntetett figyelemben részesítette Illyés Gyula és Németh László 
életművét. A Holmi, a Jelenkor és a Nappali Ház hangsúlybeli különbségeket mutató, de 
összefüggő kánonalakításában a prózaíróké volt az elsőbbség. Nádas Péter, Esterházy Péter, 
Kertész Imre, Krasznahorkai László, Darvasi László, Márton László és Garaczi László köz-
lései látszottak meghatározónak. A percepció és a tér „tényleges” elrendeződése folyamatos 
kölcsönhatásban van, mindkettő megelőzi és termeli a másikat. Változások azonban alig-
hanem a percepció, a fogalmi keretezés oldaláról következhetnek be, amennyiben tudato-
sulnak. Takáts József nem választja szét a percepciót és a tér elrendeződését, amikor megál-
lapítja, hogy „a két kánonhoz két egymás mellett élő rendszer tartozik, saját intézmények-
kel, saját kritikai mezővel, s minden bizonnyal saját olvasótáborral. A könyvkiadók közül 
a Magvető, a Jelenkor, a Palatinus, a Noran például az egyik rendszerhez tartozik, az An-
tológia, a Felsőmagyarország, a Kortárs, a Püski a másikhoz. A két rendszer egybeér, hatást 
gyakorol egymásra, ám résztvevői tisztában vannak belső határaival. A népi irodalom vagy 
a nemzeti paradigma számomra legbefolyásosabbnak tűnő kritikusai Ács Margit, Alexa 
Károly, Görömbei András, Márkus Béla, vagy a fiatalabbak közül Elek Tibor, Nagy Gábor, 
gyakran írnak a másik rendszer keretei között mozgó írókról, gyakran elismerően. A má-
sik rendszer befolyásos kritikusai ennél sokkal kevesebb figyelmet szentelnek a Hitel vagy 
a Kortárs kanonikus íróinak.”19 Mivel Takáts nem reflektál saját percepciójának előfeltevé-
seire, hanem azokat mintegy magától értetődőnek és közösnek tekinti, leírása kevéssé járul-
hat hozzá a térszerkezet átalakításához, hiába figyelmeztet, hogy „a magyar irodalom ket-
tészakadásának felidézése nem is a jelenbeli helyzet, hanem a jövőbeli esélyek miatt baljós”.

 

3.

A következőkben egy mára elfelejtett, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegye-
tem Bölcsészkarához mindvégig erősen kötődő folyóirat, a Határ évfolyamait 
lapozom fel. A Határ eredetileg olcsó kivitelű, küllemében kevéssé vonzó egye-

temi folyóirat volt. Sorsa annak köszönhetően vett fordulatot, és vált országos terjesztésű, 
teljes értékű folyóirattá, hogy 1989-ben az addig állás nélküli, a hivatalos magyar filozófiai 
intézményrendszerből kitessékelt Vajda Mihály kapott megbízást a debreceni Kossuth La-
jos Tudományegyetem Filozófiai Tanszékének vezetésére. A  folyóirat szerkesztését 1992-
től vették át Vajda tanítványai, akik között ott volt a későbbi főszerkesztő, Gulyás Gábor, 
a szerkesztők közül Széplaky Gerda és Valastyán Tamás. A folyóirat arculatát kétségtele-
nül ők formálták legerőteljesebben. Vajda megjelenésének termékenyítő hatását nem csu-
pán a Határ hordozta, hanem a vele párhuzamosan 1992-ben meginduló, és az évtized fo-
lyamán rendszertelenül megjelenő Gond című filozófiai és esztétikai folyóirat is, amelynek 
főszerkesztője maga Vajda volt. A közös kulturális közegből származó két folyóirat szem-
lélete között nagy az átfedés, a szerzői gárdában nem kevésbé. Vizsgálatom akkor vezetne 
megbízhatóbb eredményre, ha mindkettőre kiterjedne, az interakciókra éppen úgy, mint 
a hangsúlybeli különbségekre, amelyek abból is eredhettek, hogy amíg a Határ az irodal-
mi mezőben helyezkedett el, addig a Gond egy szerkezetében és a támogatott magatartás-
formák tekintetében eltérő mező, a magyarországi filozófiai tér része volt, de országos hoz-
záférése ellenére mindkét folyóirat továbbra is hordozta egyetemi jellegét. A Határ új év-
folyamának első számában Vajda Mihály így beszélt arról, ami tanárok és diákok együtt-
működéséből akkor és ott létrejött a KLTE Filozófiai tanszékén: „Mert éppen az az új ben-
ne, hogy az egyetemi polgár, akár tanár, akár diák, egy mindezidáig Magyarországon még 
sosemvolt szabadságot élvez: nem azért, ahogyan egyesek – én jóhiszeműen azt szeretném 
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hinni, hogy csak konzervativizmusuk okán – gondolják, hogy ne csináljon semmit […], 
hanem azért, hogy saját elképzelései, ízlése, adottsága, képességei szerint csináljon sokat és 
jót. És csinálják. És megtanultam azt, hogy nemcsak azért csinálják, mert – hadd írjam le 
ezt a bután romantikus, igaz közhelyet – sokat és jót csak szabadon lehet csinálni, hanem 
azért is, mert abban a pillanatban, hogy konzervativizmusának szorításából kiszabadult, 
a debreceni tradíció nagyon nagy hajtóerő.”20

Alább azt igyekszem feltérképezni, hogy milyen kérdések, problémák iránt mutatkozott 
érzékenység a Határ évfolyamaiban. Nem hiszem, hogy itt el fogom tudni készíteni a leg-
fontosabb kérdések kartográfiáját, mégis az a célom, hogy legalábbis e kartográfia töredé-
kével a mai érzékenységem nézőpontjából lássam az akkori kor szellemi földrajzát. Nem 
vagyok semleges szemlélője a látványnak, hiszen a Határnak 1994 és 1996 között szerkesz-
tője és rendszeres szerzője voltam. Mégis úgy érzem, ez az időszak már elég távol van tőlem 
ahhoz, hogy újrakezdhetem az ismerkedést azzal, amit nem felejtettem el. Nem az öniga-
zolás vezet, és az utóidejű tudat kényszeres éleslátását sem érzem vonzó ajánlatnak a vissza-
téréshez. Annál is kevésbé, mivel nem hiszem, hogy az utóidejűség tetszőleges nézőpontjá-
ból szemlélve bárki normatív módon ismerhetné az átélő tudat elvárható vagy helyes kér-
déseit, azon egyszerű oknál fogva, hogy nincsenek helyes és helytelen kérdések.

A fontosnak tűnő kérdések számbavétele elsősorban az esszék és a kritikák bevonását 
fogja jelenteni. Olyan szövegekét, amelyek diszkurzívan jelenítik meg tárgyukat. Mindeh-
hez két olyan megjegyzést kell tennem, amelyek bővebb kifejtést érdemelnének, de erre itt 
nincs módom. A 90-es évek fiatal bölcsész értelmisége az őket megosztó szemléleti különb-
ségek ellenére egy dologban biztosan egyetértett: eddig el volt zárva a nyugati tudományos-
ság elmúlt évtizedekben felhalmozott javaitól, és most, amikor végre megteheti, a kiéhezett 
ember habzsolásával esik neki a legfinomabb fogásoknak. Mivel a nyelvtudás nem volt el-
terjedt, fordításokra volt szükség, jó fordítókból pedig egyáltalán nem volt bővében a ma-
gyar bölcsész értelmiség. Könnyített viszont a helyzeten, hogy a folyóiratoknak egy ideig 
eszük ágában sem volt jogdíjakkal foglalkozni, és a nyugati kiadók efölött jótékonyan sze-
met hunytak. A másik, korántsem ilyen nyilvánvaló egyetértés a filozófia és az irodalomel-
mélet státuszára vonatkozott. Jóllehet a marxista episztemé térségi rendszere összeomlott, 
amely a nyugati marxizmusokkal szemben ragaszkodott a 19. század első felének ontoló-
giai realizmusához, vagyis ahhoz, hogy végső soron egyetlen egységes világ létezik, amely 
méltó és lehetséges tárgya az objektív megismerésnek, de azt a hitet a korszak fiatal böl-
csész értelmisége egy ideig nem adta fel, hogy létezik olyan átfogó tudásforma, éppen a fi-
lozófiáé, amely az egyetlen és egységes világ perspektívákra szakadásának közepette is ké-
pes gazdája és helyes értelmezője lenni a megsokszorozódásnak és a bontásnak. Tehát a tu-
dományszerkezet kanti értelemben vett piramidális rendszere és a filozófia primátusa a kor-
szak episztemológiai tudatában egyelőre megmaradt. Nem véletlen, hogy sokan fáradoztak 
az évtized Magyarországon uralkodó két filozófiai-irodalomelméleti irányzata, a hermene-
utika és a dekonstrukció egyeztetésén, vagyis valamifajta egység megőrzésén, amihez el-
sősorban Heidegger filozófiája nyújtott támasztékot. Mindezek okán a kartográfiai regisz-
ternek a fordításokra is ki kell terjednie. Ezek befolyása az évtized folyamán hatalmas volt.

Az ontológiai realizmus összeomlásának problémája a Határ évfolyamaiban két nagy kér-
déskörbe rendeződött. Az egyik a filozofálás kortársi lehetőségeire, a filozófiaoktatás alter-
natíváira terjedt ki, és ez nyilvánvalóan szorosan összefüggött az új folyam eredettörténe-
tével. A másik kérdéskör szélesebb értelemben a posztmodern fogalmához, a posztmoder-
nitás jelenségeihez kapcsolódik. Miként értelmezhető ez a fogalom, amely Lyotard híres 
esszéjének nyomán a kortársi társadalomleírások és episztemológiai értelmezések gyűjtő-
fogalmának bizonyult? Milyen szellemi állapotban zajlanak a kelet-európai rendszerváltá-
sok, és miként befolyásolják ezek a feltételek a létrejövő politikai és társadalmi gyakorlato-
kat, a művészetek önértelmezését? Mit jelent a tudás fogalma, és mi a tudást hordozó ér-
telmiség sorsa a posztmodernitás állapotában? Ezek a kérdések természetesen nem speci-
fikusan a Határban jelentek meg. Jelen voltak a korszak más jelentős irodalmi folyóirata-
iban is, a Holmiban, a Jelenkorban, a Ligetben és a Nappali Házban is, de talán egyikben 
sem ilyen hangsúlyosan. Hasonló nyomatékokat leginkább a Határ szegedi testvérfolyó-
irata, a Pompeji helyezett el a számaiban.
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A Határ sajátossága az volt, hogy a megértés és a kritika pozícióit kezdettől fogva egy-
szerre építette ki a posztmodern gondolati mintázataival kapcsolatban. Még az új folyam 
megindulása előtt, vagyis az egyetemi orgánumként számon tartható Határban jelent meg 
két fontos esszé. A pályáján akkoriban induló Borbély Szilárd Egy ismeretlen Pilinszky-vers 
című írásában, amelyet ironikusan álfilológiai adaléknak nevezett, a  valóságfogalom ki-
bővítésére tett javaslatot, eltörölve a lehetséges és a megvalósuló éles határát: „Azt gondo-
lom, az ismeretlen művek ugyanúgy hozzátartoznak egy irodalom teljességéhez, főként pe-
dig az önismeretéhez és önértékeléséhez, mint a megszületett és kiteljesedett társaik. […] 
A veszteségen nem azt kell siratnunk, ami nincs, mert ez butaság lenne. Az igazi veszteség 
az, ha nem is vetünk számot azzal, ami lehetett volna. Annak higgadt fölmérése az, ami-
ről nem szabad lemondanunk annak érdekében, hogy jobban megérthessük jelenlegi hely-
zetünket.”21 Ugyanebben a számban Bényei Tamás Borges kapcsán leszögezi: „ahol öt-tíz 
évenként kell világnézetet és politikai meggyőződést váltani, ahol minden új hatalom átír-
ja a történelmet, ott a relativizmus és a rendetlenség fogalma magától is gyökeret ver. […] 
Borges az elbeszélésben – sok értelmezéssel szemben – nem hirdet teljes agnoszticizmust. 
Ha az isteni szférába nem is juthatunk el, a bennünket körülvevő tapasztalati világ a helyes 
módszer alkalmazásával megismerhető, a teljes igazság birtoklásáért pedig az ehhez méltó 
alázattal érdemes küzdeni.”22

A témakör legfontosabb publikációja az 1994-es évfolyamban jelent meg. Nem meg-
lepő, hogy John Ryder A posztmodernizmus hasznáról és káráról című esszéjének fordítója 
a magyar anglisztika későbbi kiemelkedő tanára, Bényei Tamás volt. Ryder Bényei már idé-
zett cikkéhez hasonlóan nem fogadja el, hogy az objektív valóság létével és megismerhető-
ségével szemben felmerülő – jogos és újnak csak részben tekinthető – ellenvetések részint 
a metafizika dekonstrukciójának bevégezhetetlen műveleteibe, részint semmire sem köte-
lező szkepticizmusba, a retorika lehengerlő uralmába torkolljanak. Ma már tudjuk, hogy 
ez a tudományos diszkurzusok parttalan defenzíváját, a véleményalapúvá tett társadalmi 
nyilvánosság teljes kiszolgáltatását jelenti a manipulatív hatalomnak, és végső soron a kér-
dések érvelő, kritikai tisztázásának lehetetlenségét, valamint a hideg polgárháború állapo-
tának állandósulását eredményezi. Ryder e gondolati úttal szemben az Emersonnal indu-
ló és Pierce-szel, Jamesszel, Dewey-vel, Royce-szal, Santayanával és Buchlerrel folytatódó 
modern amerikai filozófiai hagyományban fellelhető alternatívákat ajánlja megfontolás-
ra. „A posztmodernizmus fent leírt kulturális jellemvonása”, írja Ryder Bényei fordításá-
ban, „egy gyakorlati jellegű filozófiai feltevésből ered, nevezetesen abból, hogy a posztmo-
dernizmus elutasítja mind az objektív valóság létét, mind pedig azt, hogy erről kisebb-na-
gyobb pontossággal akármit is megtudhatunk. Az én értelmezésemben a posztmodern ér-
velés valahol mélyen ilyenformán hangzik: mivel a természet objektív megismerése lehe-
tetlen, mert a megismerés folyamata szükségszerűen perspektívához kötött, és lényegéből 
fakadóan alkotó jellegű, a természet objektív tulajdonságairól való tudás lehetetlen, vagy 
továbbmenve, annak sincsen értelme, hogy a természetnek objektívan meghatározott sa-
játosságokat tulajdonítsunk. Ez az érvelés azonban non sequitur, hiszen abból az állításból, 
hogy az objektív tudás, a nem valamely perspektívából vagy nézőpontból származó tudás 
lehetetlen, még nem következik az, hogy a természet objektívan meghatározott vonásai-
nak ismerete is lehetetlen. […] Ha ebben igazam van, akkor nem a filozófiának a posztmo-
dernizmus által hirdetett feladására van szükség, hanem egy olyan filozófiai elgondolásra, 
amely segít megértetni velünk, hogy milyen is a világ és a tapasztalás, amikor egyfelől a va-
lóságnak objektívan meghatározott tulajdonságai vannak, másfelől viszont a szélesebb érte-
lemben felfogott tapasztalás feltételezettségek által megszabott, cselekvő és alkotó jellegű.”23

A Határban a képi kommunikáció problémája is a közlés, a retorika szempontjából me-
rült fel. Az eredendően metaforikus, tehát retorikai mintázatokba rendeződő nyelv iránti 
bizalmatlanság a képi reprezentáció naiv szemléletének lehetőségeit is eloszlatta. „Magritte 
képeit nézegetve azonban lehetetlen elkerülni azt a felismerést, hogy a kép nem azonos 
a tárggyal, még a legvalószerűbb ábrázolás esetén sem. A kép maga is puszta jelölő, és épp-
oly konvencionális, mint a nyelvi jel.”, írja Hódosy Annamária, és ebből arra az általános 
következtetésre jut, hogy „minden »létező« jelölőként adott, s ezek be is helyettesíthetők 
egymással, amennyiben a helyettesítés bizonyos játékszabályok szerint történik”.24
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Az általános behelyettesíthetőség, a felszabadított, mert külső, nem nyelvi valóságra sem-
miképpen sem vonatkozó cserefolyamatok érvényesülése egy második, harmadik és soka-
dik, teljességgel önreferenciális valóság létesüléséhez vezethet. Ez a digitálisan előállított 
virtualitás szemléleti alapja. A posztmodernitás jó okkal mondott le azokról a konstrukci-
ókról, amelyek az egy kényszerét fenntartották, és minden területen helyet adott a többnek, 
a soknak, a másnak, az idegennek. De ha ez a pluralitásfogalom és vele együtt a Rorty által 
leírt liberális iróniafelfogás Magyarországon egyik változatában azt jelentette, hogy a me-
tafizikai háborgásoktól elgyötört hajós bölcsességének teljes fegyverzetében végre kiköthet 
a mindent felölelő relativitás és szkepticizmus gondtalan és vidám napokat ígérő partjain, 
és hirdetőinek ettől kezdve csak az a feladatuk, hogy elméjük minden kritikai élét a me-
tafizikai háborgásokból szabadulni képtelen, csököttebb elméjű társakon köszörüljék, ak-
kor ez a változat alighanem valóban előkészítette a terepet a metafizikát hatalmi appará-
tusként használó sekélyes identitáspolitikák számára. A Határ következő számában a poszt-
modernnek ezzel a változatával szemben jelenti be kétségeit Hévizi Ottó egy remekmívű 
esszében, ekképp: „Nem tudom, el tudunk-e képzelni egy olyan nyelvjátékot (kultúrát), 
ahol a hiten pusztán csak annyit értenek, hogy relatív-feltétlen, időleges ragaszkodás vala-
mihez vagy valakihez. […] Egyszerűen csak kíváncsi vagyok, milyen tartalommal telítődne 
kultúránk reflexiókkal agyonstrapált hitfogalma egy abszolútum kötelmek alól fölmentett, 
de a kritikai furortól is békén hagyott: egyszóval »közömbösített« metafizika horizontján. 
Nem tudom, lenne-e közünk egy olyan kultúrához (Nietzsche ókori Rómájához például), 
ahol a »végsőknek« tartott igazságokra nézve bevett gyakorlat volna az efféle önkényesség és 
»frivolitás«. Lakható szellemi helynek gondolnánk-e ezt a »levegős labirintust«, vagy sürgő-
sen visszkívánkoznánk belőle? De hova »vissza«?” Talán túlzok, de azt hiszem, a 90-es évek 
magyarországi ideológiai konfliktusainak és a kölcsönös nemértések rendjében elmérgese-
dő vitáinak analitikus értelmezését akár ezzel az esszével is kezdhetnénk.

A folyóirat egyik fontos kísérlete volt, hogy vissza- vagy beemeljen a gondolkodás ref-
lexív terébe olyan fogalmakat, amelyek a modern filozófiai hagyományban nem kaptak he-
lyet, vagy eltűntek onnan. Hévizi Ottó esszéje a hűségről szólt. Később az alázat, a vigasz 
és a csend újraértelmezésére történt kísérlet az Otthontalan szavak a filozófiában című ro-
vatban. Az újraértelmezések szemléletét pontosan tükrözi Hévizi Ottó imént idézett esz-
széje. Hévizi tisztában volt vele, hogy az egy világába nincs visszatérés, és ez nem is volna 
kívánatos. A közömbösített metafizika kultúrájáról pedig csak annyit mond a maga sze-
líd módján, hogy az már nem a mi világunk. Közömbösített metafizika persze nem léte-
zik, vagy amennyiben mégis, félő, hogy nem Nietzsche, hanem a kisebbrendűségi érzések-
től gyötört, paranoiás és romlott Néró Rómáját szüli meg.

A Határ évfolyamainak másik gondolati csomópontja a nyilvános kritikai gyakorlatok fel-
adatai és lehetőségei körül alakult ki. A lap a korszak egyik legszínvonalasabb kritikarovatát 
működtette. Az egyes írásokban nem annyira az értékelés, inkább a személyes téteket is moz-
gató interpretáció mozzanata tűnik fontosnak. A kritikarovat is odafigyelt azokra a szerzőkre, 
akik saját műveikkel is rendszeresen jelen voltak a folyóirat hasábjain, Tandori Dezsőre, Bor-
bély Szilárdra, Krasznahorkai Lászlóra, Tar Sándorra és e sorok írójára is. Rajtuk kívül hang-
súlyos kritikák szólnak Peri, Estreházy, Kertész, Kukorelly, Rakovszky és Kovács András Fe-
renc műveiről. A kritikai gyakorlatokra adott elméleti reflexiók két fordítás, Northrop Frye 
A kritika feladata – ma című könyvének részlete mellett elsősorban Geoffrey H. Hartman Az 
irodalmi kommentár mint irodalom című esszéje által vannak jelen. A kritikai gondolkodás le-
hetőségeinek, sorsának megértéséhez azonban nem elégséges a műfaji keretek és a diszkurzív 
eljárások vizsgálata. Az irodalmi mező egészének társadalmi beágyazottságát lett volna ér-
demes szemügyre venni, mert a 90-es években gyökeresen megváltozott a társadalom és az 
állam működésének egész normarendszere. Ilyen szélesebb, a kritikai gondolkodást a társa-
dalmi normák szerkezetével összekapcsoló önreflexióra az 1996-ban kibontakozó kritikavi-
ta résztvevői sem igen voltak képesek, a vita egymásnak feszülő álláspontjai ezért lényegé-
ben már kifejtésük pillanatában hiányosak voltak, és részben vakok saját jelen idejükre néz-
ve. A Határ 1995-ös évfolyamában jelent meg Lyotard Az intellektuellek síremléke című írá-
sa, amely szomorú rezignációval és pontosan beszélt annak a szabad állású értelmiségnek az 
eltűnéséről, amely a 18. század vége óta hordozója volt a modern kritikai gondolkodásnak 
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Európában. Eltűnésük oka a technokrata hatékonyságelv általánossá válása olyan területeken 
is, ahol a kettős könyvelés logikája a finomszerkezetek pusztításával jár: „Az új vezetők nem 
feltétlenül intellektuelek is. Intelligenciájuknak hivatásuk körében történő felhasználásától 
nem azt várják el, hogy szakterületükön az a lehető legjobban testesítse meg egy univerzális 
szubjektum eszméjét, hanem azt, hogy a lehető legmagasabb szintű hatékonyságot szavatol-
ja. Ezt a cselekvés input-output (leegyszerűsítve kiadás és bevétel) arányának optimalizálása 
által határozzák meg.”25 Lyotard ezek után nem habozik levonni a következtetést: „Immár 
tehát nem lehetnek »intellektuelek«, s ha mégis lennének, akkor csak azért, mert nem lát-
ják a XVIII. századhoz képest az új tényállást a nyugati világ történetében: nincs univerzális 
szubjektum vagy áldozat, akinek a valóságban jelet adna, aki nevében a gondolkodás vádat 
emelhetne, vádat, mely ugyanakkor »világnézet« lenne.”26 A felvilágosodás alapzatának ösz-
szeomlása azonban nem jelenti azt, hogy a kritikai diszkurzusok és fogalmak termelésére ne 
lenne lehetőség. Lyotard esszéje búcsúvétel, de nem az elhallgatás bejelentése.

A Határ évfolyamaiban a vers és a filozófia mintha mégis fenntartaná ennek az univer-
zális szubjektumnak a létét. Az említett magyar szerzők mellett erős németes orientáció-
val rendszeresen megjelennek Hölderlin, Celan és Bachmann verseinek fordításai, a  leg-
többet tárgyalt filozófusok pedig Walter Benjamin, Heidegger, Foucault és Derrida. Ép-
pen ezért lehet meglepő, hogy egy beszélgetés során Tar Sándor a korabeli irodalmi sajtó-
ban szokatlan részletességgel beszél a munkanélküliség tapasztalatairól, és ugyanebben az 
interjúban, tehát évekkel besúgó múltjának leleplezése előtt, belekezd beszervezésének tör-
ténetébe, majd a döntő pillanatban elhallgat, és a gyanútlan kérdező, Gulyás Gábor más 
irányt ad a beszélgetésnek.27

4.

E gyetlen folyóirat vázlatos áttekintése aligha elegendő annak számbavételéhez, hogy az 
irodalmi mező szereplői 90-es években miként helyezték el magát az irodalmat, a kri-
tikai gondolkodás gyakorlatát a szélesebb és épp gyökeresen átalakuló társadalmi szer-

kezetekben, miként reflektáltak a kultúra fogalmának átalakulására, az írás, az emlékezet, az 
értelmiségi szerepek átfogó változásaira. Ha mégis megkockáztatható bármilyen következ-
tetés, azt mondanám, bár megjelentek a reflexió termékeny kezdeményezései, és ezek érde-
kében bizonyos műhelyek, amilyen a sajnálatosan rövid életű Határ is volt, nagy erőfeszí-
téseket tettek, a korszak szereplői, köztük én magam is, összességében szűkösen, az épp el-
múlóban lévő szerkezeti beágyazottságokhoz ragaszkodva szemlélték a változást. Gazdasági, 
a kezdődő digitalizációval összefüggő technológiai vagy szociológiai és emlékezetpolitikai 
szempontok például nem merültek föl, a filozófiai és az esztétikai diszkurzus keretei pedig 
aligha lehettek elégségesek ahhoz, hogy kellő mélységben értelmezhetővé tegyék akár csak az 
irodalmi mező átalakulásának feltételeit. Végezetül azt is be kell vallanom, hogy én magam 
húszas éveim elején-közepén nem láttam meg kellő világossággal azokat az összefüggéseket, 
amelyeket az általam is szerkesztett folyóirat felmutatott, pedig az írások rendre átmentek 
a kezemen. Nem láttam, amit láttam, nem tudtam, amit tudtam. Az a gyanúm, ennek a szű-
kösségnek és részleges vakságnak szerepe lehetett abban, hogy Lyotard sejtése Magyarorszá-
gon komolyabb ellenállás nélkül valósággá vált, és az irodalmi mező, legalábbis ami abból 
a kritikai gondolkodás művelésével is összefonódik, kicsiny, rezervátumokban élő, paradox 
módon egyszerre önbizalomhiányos és öntudatos szubkultúrává vált, és a társadalmi-poli-
tikai gyakorlatok felől semmi sem igazolja azt a fontosságot, amelyet ez a szubkultúra ma-
gának tulajdonít. Ha van tanulság, talán az lehetne, hogy már e szubkultúra túlélése érde-
kében is szükség lenne az önreflexió perspektíváinak rendszerszerű bővítésére, történetünk 
kritikus megértésére, és arra, hogy tisztázva, értelmezve visszatérjünk munkánk alapkérdé-
seihez: mit is gondolunk az irodalom kultúraképző szerepéről, ennek feltételeiről, a tudás-
formák, a szimbolikus és a financiális tőke eloszlásáról az irodalmi mezőben, és mindezek 
jegyében milyen társadalmi gyakorlatoknak vagyunk és lehetünk még részesei.   
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