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Dobozi Eszter a Forrásban érzékletes és nagyon pontos
diagnózist készített egy, a kortárs magyar irodalom körül
eluralkodó jelenségrõl. Arról a mindeddig – és bizonnyal

ezután is – a maga komolytalansága miatt súlytalannak tartott és nem
kezelt jelenségrõl, mely szerint napjainkban a mûkedvelõ és az epigon
irodalom áradásszerûen megszaporodott. Kimutatja, hogy míg
korábban, a két háború között, illetve a hetvenes-nyolcvanas években
az amatõr irodalom, ahogy az amatõr színjátszás, táncmozgalom,
amatõr képzõmûvészet, amely nem egy esetben kifejezetten
progresszív volt, elfogadta a maga helyi értékét, ma már nem elégszik
meg ennyivel, ellenállás nélkül tör elõre, vagyis a “dilettánsok már a
spájzban vannak”. Ezek az amatõr vagy egyszerûen csak ál-írók igen
eredményesen tudják az érdekeiket képviselni, egyesületeket, lapokat,
folyóiratokat, díjakat alapítanak, sikerrel pályáznak nemcsak a
pénzvilág mecénásainál, de a mûvelõdési minisztérium
alapítványainál is. Nemcsak az ún. vagy elit irodalom szerepében
tetszelegnek, hanem már a magas irodalom intézményeit is szép lassan
vagy kellõ pofátlansággal benövik. (Most ne idézzük Ortegát.)

Domokos Mátyás a nyolcvanas években még csak versírógéprõl
beszélt, viszont ma már a próza is nagyüzemben íródik; lássunk csudát,
a regényszegény magyar irodalom regényt is termel ijesztõ bõséggel.

Dobozi Eszter két nagy csoportról beszél az ál-írók kapcsán, az
irodalmilag kevésbé iskolázott réteg giccsirodalmáról és a fõiskolák,

A “dilettánsok már a spájzban vannak”

 

Mit tehet egy kritikus az irodalmi

nagyüzemben?

Sóderirodalom

E kritikai felvezetõt Pécsi Györgyi alábbi írásához vitaindítónak
szánjuk. A hozzászólásokat a következõ címre kérjük:

  http://www.irodalmijelen.hu/node/11535
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egyetemek körüli “sóderirodalomról”. A harmadik kategória,
egészítem ki a sort, a média és a piac határán helyezkedik el; ez esetben
az iparos író egy sikeres külföldi bestsellert magyarít; megjelenõ
könyvét azonban mindjárt a borítón, médiasztárok társaságában jó
nevû mûvészek, esztéták stb.-k nagyszerû regényként ajánlják. “Az
irodalmi világ tudja, mennyire kell komolyan venni a dicséreteket, az
olvasó azonban nem” – jegyzi meg Dobozi Eszter. Vajon az
irodalomkritikának feladata volna-e, hogy helyére tegye a dolgokat,
megmondja a dilettánsról, hogy dilettáns, egy nagyszerûnek ajánlott
regényrõl, hogy közönséges bestseller, annak is középszerû?

  
Mindez azért mûködhet, írja Dobozi Eszter, mert megszûnt a belsõ

kontroll, a céh tisztelete és megszûnt az értékek konszenzusa. “S
felelõs-e az irodalom mindezért? Az irodalmat mûvelõk és szervezõk
– a kialakult helyzetért?” – kérdezi. Természetesen nem önmagában
az amatõr író a felelõs, õ csupán kóros önértékelésben szenved, a
szellemi környezet pedig taníthatóan példás toleranciát tanúsít az
önmegvalósítás eme elõfordulásával szemben. Az aggódó
irodalmárban fölmerül a kétely, hol az értékek határa, s kinek van
szakmai, erkölcsi alapja megállapítani ezt a határt.

  
Dobozi Eszter nagyon körültekintõen fogalmaz, s határozott

értékítéletében a magyar irodalom legnemesebb hagyományaihoz nyúl
vissza, egy konszenzusként elfogadott irodalmi értékrendhez. Ugyanakkor
azt is tapasztalja, hogy az általa követett és követendõnek tekintett “régi
értékrend” már nem föltétlenül mérvadó. A “répa” irodalomnál például
azt látja, hogy “komoly esztéták (kiem. tõlem, P.Gy.) foglalkoznak velük.
Új korszakot jósolván megjelenésükkel az irodalomban. Az anonimitás
új korszakát. Amikor is az irodalom olyan társasjátékká válik, amelybe
bárki bármikor beszállhat a maga ötleteivel. Bedobhatja a répát”. Vagyis
nem csupán intézményesül, de ideologikusan is legitimizálódik az ál-
irodalom, megkapja a céh pecsétjét, s innentõl valószínûleg nem ál-
irodalomról kell beszélnünk, hanem az irodalom fogalmának a
bõvülésérõl – talán. A szokásos kesergésen túl – dilettánsok mindig voltak,
az aggódók örökké féltették tõlük az irodalmat –, valami lényegesen
megváltozott tehát, többé-kevésbé intézményi jóváhagyással, olykor
szorgalmazásával, vagy legalább is az irodalom intézményeinek nem
kifejezett ellenzésével.

  

   A kultúra/irodalom szerepének, tartalmának átalakulásával, a
“paradigmaváltással” együtt bizonyos magatartásformák is
megváltoztak. A céh tisztelete pl. Jellemzõ, ahogy errõl Andrzej Wajda

 A tolerancia nevében
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ír: “Amikor elkezdtem rendezni, mozijainkban Bergman, Fellini,
Antonioni, Kuraszowa mûvei mentek, a francia ’új hullám’, Elia Kazan,
az angol ’dühöngõ ifjúság’ munkái. A mozinak nevelõ, kulturális
feladata volt, Laurence Olivier Hamletje pedig tömegeket vonzott. A
hadiállapot idején, az ’elég a politikából!’ jelszavával olyan filmeket
hoztak be Lengyelországba, amelyeket korábban minden kulturális
miniszter szégyellt volna, tanácsadói pedig benyújtották volna a
lemondásukat, megtudva, hogy ilyen filmek mennek a mi
mozijainkban!” Egyik, a tömegfilmek eluralkodását elemzõ filmes
tanácskozáson arra a következtetésre jutott, hogy a lengyel film létét
nem a gazdasági válság, hanem a filmkészítõk tájékozódó
képességének hiánya fenyegeti. Felszólalására a következõ kollegiális
választ kapta: “…ha kívánhatnék magamnak valamit, mint a Wajda-
filmek nézõjének, akkor mindenekelõtt azt kívánnám, hogy Wajda
ne foglalkozzék többet velem és a kívánságaimmal. Ne csupán az
enyéimmel – semmi köze hozzá –, de a másokéval sem. Fejezze be a
szolgálatot, és végre magának akarjon filmet csinálni, olyat, amilyet
meg tud álmodni.” Így a nyegle kioktatás, gondolom az unalomig
hangoztatott tolerancia nevében. Hasonló példát a magyar irodalmi
életbõl is hozhattam volna. Tolerancia és/vagy közöny a társadalom
széles rétegébe behatoló ál-irodalom ellen, valamint a “más” értékrend
teljes fumigálása, nem ritkán hisztérikus türelmetlenséggel, mely
elbizonytalaníthatja az amúgy is kételyekkel, dilemmákkal teli,
számomra rokonszenves literátort, aki nem ítél elhamarkodottan,
pláne nem erõszakosan, a csatatérrõl pedig jobb érzése visszatartja.
Szeretetteljes szigorából kivonja a szigort.

  
   Kivonja, mert minél jelentõsebb az alkotó, s minél nagyobb

publicitású a fórum, ahol írása megjelenik, azzal arányosan rakódik a
mégoly ártalmatlan szakmai bírálatra is a politika sallangja. A
politikából, ideológiai hatalmi harcból begyûrûzõ (onnan táplált és
táplálkozó) bizalmatlanság a legjobb kritikus, irodalmár személyes
hitelét is kikezdheti. A mai mérgezettséget jelzi, hogy még a
konszenzussal elfogadott (nem sok ilyen van), mûvek, életmûvek
egyszerû szakmai értelmezést is gyanakvó ideologikus bizalmatlanság
fogadja. Nem csak az író, a szerkesztõ, a kritikus is politikai taposóaknák
fölött táncol. Ismét külhoni példát mondok: Amikor 1960-ban Albert
Camus meghalt, és megtalálták nála be nem fejezett önéletrajzi regénye
kéziratát, özvegye azonnal a kiadásra gondolt, s elvitte a kéziratot a
Gallimardhoz. A kiadó “egyértelmûen azt tanácsolta neki, hogy
egyelõre semmiképpen ne jelentesse meg: Camus-nek nagyon sok
ellensége van, nem szabad újabb támadási felületet adni nekik egy
félig kész, piszkozatban lévõ, bizonyos gyengeségektõl sem mentes
szöveggel. Camus a halála elõtti idõszakban teljesen magára maradt,
támadások kereszttüzébe került, majdhogynem köznevetség tárgya lett.
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/…/ Mint emlékezetes, Magyarország 56-os megszállását is
megbélyegezte, A lázadó ember címû tanulmánykötetében
mindenfajta totalitárius rendszer ellen élesen föllépett. A /szakma ?/
ezt nem bocsátotta meg neki és példátlan hadjáratot indított ellene,
aminek még ma is érezni az utószelét. Nem egy fanyalgó, lekezelõ,
irracionális dühtõl átitatott kritika jelent meg errõl a torzóban maradt
remekmûrõl is” – írja Az elsõ ember elõszavában a magyar kiadó. A
kiközösítéstõl a Nobel-díjas Camus-t talán csak tragikus halála kímélte
meg. Gondolom, a tolerancia jegyében. Szándékosan idéztem távoli
példát, átugorva egy taposóaknát, mert, ahogy Tóth Erzsébet írta, “áruld
el, kit olvasol, és megmondom, kire szavazol” – én pedig, bár
természetesen megvan a magánemberi véleményem pártokról,
egyebekrõl, minden belsõ tiltakozásom ellenére minden
megnyilvánulásommal ideológiailag, politikailag is osztályozva, és
megjelölve vagyok. (Melyik lapban ír, kirõl ír stb. Talán mellékes is,
hogy mit.)  

  
Márai Sándor szerint az európai kultúrát a termékeny feszültségek

tartották meg és vitték elõbbre. A magyar irodalmi múlt is tele van
ellenségeskedéssel, kiszorítósdival, fölszított indulatokkal, de ez idáig
valahogy belül tudott maradni a Márai említette termékeny
feszültségen, a különbözõ irányzatok harca ösztönzõleg hatott az egész
folyamatára. Ma csak annyiban beszélhetünk konszenzusról, hogy
kijelentsük, a mai Magyarországon nem termékeny feszültségek uralják
a szellemi köztereket. Görömbei András megállapítása szerint a
kánonok egymás mellett beszélnek el. Az értékrendek olykor szinte
egymás negatívjai.

Mindazonáltal úgy vélem, egy láthatatlan, konszenzuson alapuló
értékrend mindenek ellenére valahogy ma is létezik, amely talán csak
néhány, valóban toleráns és nyitott, az irodalmi értékekre
elõítéletmentesen tekintõ folyóiratban kap formát is. Ezek kisugárzása
azonban igen csekély: alacsony a példányszám, az értõ olvasók
megszámlálhatók. Nem õk döntik el a makrofolyamatokat, ráadásul a
tömegesség megjelenése miatt strukturáltságában (a folyóirat mûfajának
természete miatt) sem képesek megjeleníteni a piramis alakúan
képzõdõ irodalmi produktumot. Elõfordul, hogy fontos szellemi
teljesítményt nyújtó mûvekrõl nem hogy értõ kritika nem jelenik meg,
gáncsoskodó sem, sõt az is, hogy senki szakmabeli (és más emberfia) el
nem olvassa. Így esélye sem lehet arra, hogy részt vegyen a kultúra
folyamatában. Optimistábbak e helyt idézhetik Hamvas Bélát (t.i. a

Senki emberfia nem olvassa
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világvégi, lakatlan sziget barlangjába bekiabált titok sem maradhat
titok) vagy a pillangótörvényt.

  
Az irodalomkritika helyzete, a kritikus lehetõsége együtt mozog az

irodalom intézményeinek állapotával. A magyar irodalom
hagyományosan lapközpontú; a folyóirat szféra összességében
viszonylag tagolt, de szerintem ez a szféra a maga tagoltságában az
irodalmi tudat megképezésében lassacskán másodlagossá válik. A
könyvekben megjelenõ mûvek fogadtatását, és ezzel együtt az adott
mûnek az irodalmi tudatban elfoglalt helyét – legalább is rövid
távon – pl. egy kiadó gazdasági pozíciója, médiakapcsolata legalább
annyira meghatározhatja, mint a szakma lassan kiérlelt vélekedése.
Ismét idegen a példám: “Még a kritika is inkább a divatos könyvek
és híres szerzõk mûvei iránt érdeklõdik, melyek persze szinte
kizárólag a nagy cégek kezében vannak. A kritikus szakma
Spanyolországban sem éppen túlfizetett, áldozatkész mûvelõi így
vagy úgy (lektorként, tanácsadóként, sorozatszerkesztõként,
zsûritagként stb.) függeni szoktak attól a néhány kiadói holdingtól,
amelyek a /könyv/piacot uralják. Másrészt viszont ezek a
nagyvállalatok a médiákat is befolyásolni tudják… És ez nem
csupán a kritika befolyásolását jelenti – tán az a legkevésbé fontos
–, hanem azt, hogy fõleg az õ szerzõikkel készítenek interjút, az õ
könyvbemutatóikról írnak” (Dés Mihály).

  
Mindeközben az egyre több könyvet termelõ magyar irodalom egyre

csökkenõ számú, de még mindig jelentõsnek mondható olvasója, meg
általában maguk az írók is, változatlanul nagyon egyszerû dolgot várnak
el a kritikától. Afféle meósként vizsgálja meg az irodalmi terméket,
írja le, hogy micsoda, és a lehetõ legoptimálisabb esztétikai értékrend
szerint minõsítse. Ezt normális elvárásnak tartom, azon kívül nem is
lehetetlenség; gyakorló literátorok ránézésre meg tudják állapítani,
mi mit ér. De ahhoz, hogy elfogadható kritikai élet mûködjön, az
irodalom intézményeinek jól strukturáltnak és arányosnak kellene
lennie. Magyarországon jelenleg nincs jelentõs nyilvánossággal bíró
irodalmi nyilvánosság, minden fórum elsõsorban politikai fórum. A
nagy médiumok szinte teljesen negligálják a kortárs magyar irodalmat.
Nem vigasz, hogy a világirodalmat is. A stabilabb kultúrájú nyugat-
európai társadalmakban, sõt még és az USA-ban is, amennyire tudom,
függetlenül attól, hogy az adott vezetõ napilap jobboldali-e vagy
baloldali, konzervatív vagy liberális, az olvasó elég nagy biztonsággal
ráhagyatkozhat egyetlen/bármelyik vezetõ lapra, hogy tájékozódjon a
megjelenõ mûvekrõl. Ha a hazait nyitom ki, megtudhatom, ki a “mi
emberünk”, ezen kívül esetleg, hogy ki az “ellenség”, egyebet viszont
alig. Holott, a kultúrában nincs “mienk” meg “ellenség” – tudomásul
kellene venni, hogy a magyar kultúra – és irodalom – nem ilyen vagy
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olyan, hanem alapvetõen sokféle, és ez a sokféleség összeadódva ér
valamit. Sokatmondó, hogy a rendszerváltozás után 13 évvel sincs
politikától független irodalmi hetilap. A rossz közérzetet növeli, hogy
míg az “egyik oldal” stílusát, értékrendjét az ÉS képes artikulálni és
megjeleníteni, a “másik oldalnak” nincs hasonló súlyú fóruma.
Elképzelhetõ, hogy nem tartja fontosnak.

  

Ugyanakkor paradox, hogy a tudásközpontú, értelmiségi társadalom
felé haladván az irodalom, vagy semlegesebb szóval, a nyelvileg nem
mindig kifogástalan szövegek termelésének ugrásszerû
megnövekedésével együtt össztársadalmi szinten növekedik a
funkcionális analfabétizmus, és növekedik az írott szöveggel szembeni
tartózkodók aránya. Az az olvasói réteg, amely nemcsak a
klasszikusokat nem érti, de a mai moderneket sem, és, fontosabb, nem
is akarja érteni. Láthatóan a politikát abszolút nem érdekli a magyar
irodalom intézményeinek sorsa, a magyar írótársadalom pedig, részben
megosztottsága, részben mentális fáradtsága miatt nem képes
érvényesíteni saját szakmai autoritását. Hajlamos vagyok azt gondolni,
önmagában nem olyan nagy baj, ha a magyar irodalom a nappaliból
kiszorul a spájzba, vagy még oda se, de ha az elsõ kérdést nem tesszük
fel, fölösleges föltenni a következõ kilencvenkilencet. Az elsõ kérdés
szerintem az, hogy egy alapvetõen nyelvi kultúrájú országban, egy
aprócska nyelvközösségben megengedhetõ-e, hogy perifériára kerüljön
a nyelv és a nyelvi gondolkodás magas szintû mûvelése. Mivel
semmiféle akaratot nem látok arra, amely a fent jelzett folyamatot
megváltoztatni akarná és erre képes is lenne, azt kell gondolnom,
hogy jól van ez így. Nem biztos, hogy kell a nyelvet, a magyar nyelvhez
kötött gondolkodást mûvelni. Lehet, hogy nem kell, és helyes, ha az
irodalom intézményei leértékelõdnek, mûvelõi ellehetetlenülnek.

   

Hogy mi a szerepe a kritikának? E pillanatban, azt hiszem, legföljebb
arról beszélhetünk, mit tehet egy kritikus a nem kifejezetten irodalombarát
szellemi környezetben. Mint a vakond, beáshatja magát a könyvei közé,
tehetsége, munkabírása, lelki ereje szerint dolgozhat. A többit a jóistenre
bízza, aki állítólag cirka száz éve halott. Írhat, ha nem a mának, akkor,
parafrazálva Szõcs Gézát, a huszon-valahányadik századi utókornak,
amely szövegünket talán mint nyelvemléket fogja olvasni.

Funkcionális analfabétizmus

A kritika szerepe?
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Régebben úgy hittem, hogy az az értékrend, például a magyar
irodalomban testet öltött nyelv megbecsülése, szeretete, mely
számomra és nagyon sok ember számára ma még eligazító, mindenek
ellenére is folytatódni fog. Bíztam a társadalom önkorrekciós
készségében, például a masszív magyar iskolarendszerben, amely képes
lesz átörökíteni a hagyomány folytathatóságát míg lezajlik e kusza,
indulatos rendszerváltozás. Ma már nem nagyon hiszek ebben.
Lányom egyik volt osztálytársát kéttannyelvû, nemzetközi érettségit
adó, alapítványi gimnáziumba íratták be – egyébként sem
sznobizmussal, sem kozmopolitizmussal nem jellemezhetõ – szülei,
ahol igen magas szintû a nyelvoktatás, viszont minimális a közismereti
tárgyakra fordított figyelem, és nincsen magyar nyelv és irodalom
tantárgy. A legcsekélyebb irónia nélkül mondom: az iskola mûködtetõi
– tán nem ismerve Kosztolányi idevágó passzusait – valószínûleg
elõrelátóan és humánusan gondolkodnak; nem terhelik fölösleges
ismeretekkel a fiatalokat, energiáikat célirányosan használhatják.
Minek tekintsem a jelenséget? Hóbortnak vagy egy eláltalánosodó
folyamat elsõ stádiumának?

   
Végül egy figyelemre méltó élményemet hadd meséljem el. A

Könyvhéten több ízben együtt dedikáltam Kányádi Sándorral. A
gyakorlatban ez az “együtt” úgy nézett ki, hogy õ dedikált, én meg
nézelõdtem. Megdöbbentõ volt számomra, hogy a dedikáltatók – akik
olykor órákat utaztak azért, hogy találkozzanak a költõvel – zömérõl
(kétharmadukról, 80%-ukról) kiderült Erdély-kötõdésük. Félszeg
felszabadultsággal azonnal elmondták, mi fûzi õket Erdélyhez; õk vagy
eleik települtek át, Bécsbõl, Németországból vagy Izraelbõl jöttek, vagy
az ott élõknek viszik a könyvet. Verssorokat mondtak, a szülõföld
emlékét. Egy pillanatra külön sziget teremtõdött mindannyiszor, és
ez a sziget az otthonosság szigete volt a budapesti, magyarországi –
állítólag az “anyaországi” – idegenségben. Azokban a pillanatokban
ott arra gondoltam, hogy talán el kell veszíteni a nyelvi környezetet,
valamennyire talán magát a nyelvet is, hogy visszatalálhassunk hozzá. 

 
 

Pécsi Györgyi

Az olvasói észrevételek – kommentek – közül szerkesztve adjuk
közre az érdeminek tartott eddigi hozzászólásokat. A teljes szövegek
megtekinthetõk az Irodalmi Jelen internetes kiadásában.

„A spájz a kozmikus világközéppont”
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paralelepipedon ilonka:

Azzal, hogy nálunk a kritika voltaképpen nem létezik, mélyen
egyetértek. Hozzátenném, hogy nem létezett harminc évvel korábban
sem. Elsõsorban emiatt van az, hogy az olvasó emberek, és a magukat
kritikusnak gondoló emberek is össze vannak zavarodva a mai
könyvpiaci állapotok miatt.

Én úgy látom, hogy nálunk kb. 48-ban megszûnt a könyvpiac, és
ezzel megszûnt az értelmes, és addig sem túl erõs kritika. Azóta a politika
közvetlenül irányította az irodalmat, kritikára pedig nem volt szüksége
csak kivételes esetekben, amikor nem akart közvetlenül beavatkozni.
Ez a folyamat ma is tart, ahogy az egész kádárkori gondolkodásmód is,
hiába volt közben egy rendszerváltás.

A mai kaotikus könyvpiac majdnem pontosan olyan, mint amilyen
minden más normális országban is. A fõ különbség, hogy nálunk ez
merész újdonság, és még mindig idegen dolog. Nyugaton mindig is
ilyen volt.

Az olvasók persze gyorsan alkalmazkodnak, az irodalom emberei
meg úgy látszik képtelenek rá.

Mûveltnek, tájékozottnak, nyitottnak gondolják magukat, miközben
gyilkos indulattal szapulnak mindent, ami nincs besorolva egyértelmûen
a “szépirodalom” kategóriába. A besorolást természetesen továbbra is
azok a szekértáborok végzik, akik harminc éve is végezték.

Ha egy könyvet a közönség nagy példányszámban merészel
megvenni, az óhatatlanul értéktelen szemét, az írója egy lelkiismeretlen
gazember, a kiadója egy haszonlesõ, szellemi kútmérgezõ.

Érdekes megfigyelni, ahogy cikk elején, többnyire Dobozi Esztert
idézve, milyen jelzõk bukkannak fel az “irodalmon kívüli irodalmat”
megjelölni:

Dilettáns, amatõr, ál-írók, giccsirodalom, sóderirodalom, iparos író,
répa irodalom, ál-irodalom.

És mindezekkel szemben: “komoly esztéták”, “régi értékrend”. Itt a
régi értékrend természetesen a kádári értékrendet jelenti, amikor az
irodalom az aranykorát élte. Akkor nem volt olyan alacsony
példányszám, olyan olvasói közöny, ami megakadályozhatta volna
egy író felemelkedését, ha az irodalompolitika támogatta.

Mi tette aranykorrá? Csakis a pénz, amit számolatlanul lehetett
költeni bárkire és bármire. Ha nem a sajátodat kell adnod, akkor
könnyen vagy nagylelkû. Ennek lett vége húsz éve. A rendszer
tönkrement, és ami helyette most van, az nem kínál sokat a piacot és
olvasót mélyen megvetõ irodalmároknak.

Megértem õket; a piaci verseny kegyetlen dolog, nem is szabadna
hagyni, hogy tisztán csak az érvényesüljön, de a beavatkozáshoz nagy
szükség volna a hozzáértõk elemzéseire. Kritika nélkül az egész
reménytelen, tehát azzal kellene kezdeni.



105

Nem átnézni a könyvpiaci szereplõkön, és a megjelenésért küzdõ
fiatalokon, hanem foglalkozni velük, legalább annyit, hogy elolvassák
a szövegeket, és megírják legalább a saját fórumaikon a véleményüket.

névtelen:

Elolvasva az írást, az elsõ gondolatom az volt, hogy a diktatúra
nagyon buta rendszer a maga cenzúrájával, meg tiltásával, meg
elhallgatásával, mert nincs édesebb a tiltott gyümölcsnél. Akkor az
emberek képesek voltak könyveket kézzel leírni, és titokban terjeszteni.

A “demokrácia” megvalósítja a tökéletes cenzúrát, nem kell itt tiltani
semmit, el kell szabadítani a középszert, vagy a még annál is alsóbbat,
és akkor mindent elönt a fekália. Ez ráadásul még haszonnal is jár,
nem kell erre pénzt áldozni, hogy cenzorok legyenek, hiszen ez marha
jó üzlet is, Celeb Géza könyvével nagy tömegben, és közismert média
genyákkal reklámozva elárasztani mindent.

És ez az amúgy ártatlannak látszó, de szerintem igen káros “sztár
kerestetik” típusú hozzáállás, amit a tv csatornák naponta produkálnak,
ez egy ilyen szemléletnek az eluralkodását segíti, és tudatosan gerjeszti,
hogy itt mindenhol csak annyin múlik, hogy legyél valaki, hogy
ismerjenek, hogy kitalálj valami abszolút marhaságot, amit még senki
elõtted, és akkor te leszel a májer. (…)

Egyébként Hamvas úgy különböztette meg a diktatúrát és a
demokráciát, hogy a diktatúra a szart és a mézet különválasztja, és a
mézet azt megpróbálja eltüntetni, míg a demokrácia összekeveri a
kettõt. Tehát ez a gondolat az övé, amit itt kifejtettem.

névtelen:

Hogy az amatõrök összeesküvõk lennének a magas irodalom ellen?
Na, nem!

Az amatõrök még gondolnak a Másikra, a Másikra, mint Tekintetre,
mint Tükörre, mint Jelentésadóra, Értelmezõre.

Az amatõrök olyan portálokon írnak, ahol fontosabb a kifejtett
hozzászólás, mint maga a mû – ezt érzik, tudják.

Az amatõrök a recenzióesztétikában hisznek, durva kritikákat is
benyelnek és sokan fejlõdnek is. Minden írásuk megérdemelne egy
avatott értelmezést/kritikát, ha méltányolná egy-egy esztéta, ha le tudna
merülni ide a magasságából...

Olyan ez, mintha Petõfi vándor színtársulata és echós szekere mögött
egy tömeg vonulna.

teema:
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És ki merné meghúzni a választóvonalat a tömegkultúra és az igényes
kultúra között? Jó az, ami kelendõ valamelyik olvasói rétegben.

KapitányG:

Engedtessék meg nekem, hogy a dilettáns írásokat ne tekintsem
értéknek – mármint irodalmi értéknek.

Mert itt errõl volt szó, irodalmi értékrõl, értékes, jó irodalomról,
nem?

Nincs amatõr meg profi. Jó, vagy nem jó, ez a döntõ.

olvasó:

Szerintem is: jó vagy nem jó. Ez a döntõ.
Sokféle olvasói réteg, sokféle ízlés van.
Az a szerencsés persze, ha a magas esztétikai kívánalom együtt

jelentkezik a szórakoztató, nagyon élvezhetõ elõadásmóddal.

hegylakó:

Egy kicsit távolabbról.
Minden hatás ellenhatásait elõbb-utóbb kitermeli.
Példa erre ez a frappáns cikk is.
Hogy a kultúra mennyi szegmense üresedett pusztán hatalmi

játékszínné, legalább egyre ordítóbb. Ez is valami;
ami pedig a magyar kultúra instabilitását illeti, az akár elõnyt is

jelenthet... adott esetben rossz intézmények mihamarabbi elmúlását
(persze ha nem öntik ki kád vízzel a gyermeket is/ bár meglehet, a
gyermekek már egyebütt, kádon kívül fürdenek(...)

S. C.:

Egy hasonlat jutott eszembe; ahhoz, hogy bármit, amivel valami
nincs rendjén, megváltoztassunk, elõször alaposan meg kell vizsgálni,
feltárni, majd közös egyetértésben kigyomlálni, kiégetni belõle azt,
ami nem jó. Úgy tûnik, ideje felnyitni a csipáinkat, és körülnézni, mi
a helyzet a mai magyar irodalomban, mert eljött erre az idõ. Aztán
közösen összerakva megoldást találni rá, és azt véghez is vinni. Ez se
várathat sokáig magára.

Nem vagyok annyira tájékozott, mint az itt megszólalók többsége,
de látom értelmét a tárgyról való vitáknak, mivel ez jelenleg létezésünk
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egyik szeletének, az irodalomnak a mai fõ kérdése, ÉS annak is, hogy
hallgassunk arra, mit érzünk, és aszerint cselekedjünk. Mert az lesz,
amit mi alkotunk, és azt alkotjuk, amit célul tûztünk ki. Mi a célja a
mai magyar irodalomnak?

wst:

Komoly cikk. Sok megvitatnivalóval.

Ez gondolom “csak” irónia: “Az elsõ kérdés szerintem az, hogy egy
alapvetõen nyelvi kultúrájú országban, egy aprócska nyelvközösségben
megengedhetõ-e, hogy perifériára kerüljön a nyelv és a nyelvi
gondolkodás magas szintû mûvelése. Mivel semmiféle akaratot nem
látok arra, amely a fent jelzett folyamatot megváltoztatni akarná és
erre képes is lenne, azt kell gondolnom, hogy jól van ez így.” – de
keserû nagyon.

Aztán közben még eszembe jutott egy másik cikk is, máshonnan:
“A 2010-es évben a szokásos keret áll rendelkezésükre. A folyóiratok
támogatásában új elvet próbálnak megvalósítani. Hogy a folyóiratok
mûhely jellege, folyamatos munkája biztosítva legyen, a kollégium a
jövõ évtõl kezdve 11 folyóiratnak hároméves támogatást ad, évi 120
millió forintos alappal. Az ötlet Gács Annától, az NKA
fõbizottságának egyik tagjától származik, és a hosszabb takaró arra
szolgál, hogy a folyóiratok ne kényszerüljenek mindig csak az adott
évre tervezni, hanem akár két-három évre elõre is
nyújtózkodhassanak, elõkészíthessenek egy-egy lapszámot, és
megtarthassák szerzõgárdájukat. A meghívásos pályázat résztvevõi
minden évben kötelesek beszámolni szakmai teljesítményükrõl és
gazdasági helyzetükrõl. Péczely Dóra hangsúlyozta, hogy ez a
folyóiratlista a jövõben, növekvõ NKA-s bevételek mellett,
bõvíthetõ. A kurátorok szeretnék elkerülni, hogy kialakuljon egy
aszimmetrikus és igazságtalan “felsõház-alsóház” oppozíció. A
következõ folyóiratoknak van lehetõségük pályázni a hároméves
támogatásra: Alföld, Bárka, Forrás, Holmi, Jelenkor, Kortárs, Magyar
Napló, Mûhely, Mûút, Szépirodalmi Figyelõ, Tiszatáj. Ezen kívül
még elkülönítettek 110 millió forintot a többi folyóirat számára.
Ahogyan tavaly, úgy jövõre is 20-25 alkotónak tudnak éves ösztöndíjat
biztosítani. Füzi kiemelte, hogy ilyen jellegû alkotói pályázatot a
MASZRE is írt ki a közelmúltban.  “ lásd Litera.

És persze mindez nem a pénzrõl, nem a politikáról szól igazán.
Hanem a keserû iróniáról.
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Fûzfa Balázs:

Kedves Györgyi, (egyelõre) nem az egész tanulmányhoz, csak annak
egy “részletkérdés”-éhez szólnék hozzá. Körülbelül egy éve járom az
“anyaország”-ot és Erdélyt új irodalomtankönyveimmel. Mindenütt
azzal sokkolom a közönséget, hogyha nem teszünk sürgõsen valamit az
anyanyelvi kultúra megmentése és az irodalomtanítás modernizálása
érdekében, akkor rövid idõn belül meg fog szûnni az iskolákban ez a
“luxustantárgy”, a magyar irodalom. Az még a jobbik eset, ha pusztán
beolvad a nyelvtanba, és annak illusztrációs példatára lesz. A rosszabbik
eset a teljes negligálás, a mondottad érvek alapján: ennyi
“idõpocsékolás”-t ma már nem engedhetünk meg magunknak az oktatási
folyamatban... Aztán elmesélem Gordon Gyõri János barátom példáját
Szingapúrról, ahol nincsen irodalomtanítás — és mégis egészen jól
eléldegélnek az emberek... Percek kérdése, hogy ezt a hallatlan
lehetõséget egy minisztériumi tisztviselõ észrevegye minálunk is, és
áthúzza a Nemzeti alaptantervben azt a pár oldalt, amely a magyar
irodalommal foglalkozik, aztán kitöltse a keletkezõ üres helyet valami
“nagyon funkcionális” ismeretanyaggal... Ezt a szegény tantárgyat már
úgyis lenézik az iskolákban, aki pedig továbbtanulási irányként választja,
szó szerint szégyenkeznie kell osztálytársai és tanárai elõtt. — Ám azt is
bevallom Neked, hogy húsz évvel ezelõtt, amikor öt országból jártak
nálunk fiatal skandináv vendégek, megdöbbentett bennünket, hogy
jobban tudjuk az õ irodalmukat és történelmüket, mint õk (kicsit
rákészültünk az esti beszélgetésekre, az igaz, de akkor is furcsa volt,
hogy Ibsentõl vagy Strindbergtõl többet olvastunk náluk — mert, mint
kiderült: többet tanultunk a magyar iskolákban az õ nagyjaikról). Õk
viszont kommunikációs kultúrában, nyelvtudásban és nyelvhasználati
intelligenciában már akkor fényévekkel elõttünk jártak (mert ezt
preferálták az oktatásban: minimum öt nyelven beszéltek, köztük
természetesen a szomszéd országaik nyelvén!). Továbbá: élettervükbe
eleve beépítettek legalább egy évet, melynek során elmentek Afrikába
éhezõket, betegeket segíteni, ápolni. Vagyis a szolidaritás, az együttérzés
elveit nemcsak megtanulták az iskolában, hanem keményen gyakorolták
is a saját életükben. — Nos, szóval a dolgok továbbra is elég bonyolultak,
s szerintem talán valami okos átmenetre volna szükség e kétfajta
világlátás, oktatási struktúra, szemléletmód között. Mindenekelõtt
azonban el kéne hitetni a döntéshozókkal, az oktatásirányítókkal s
mindenkivel, hogy az irodalom egyszerûen a mindennapi élet
nélkülözhetetlen része. S hogy a közgazdaságtan, a kémia, a biológia
tudománya, de még a matematika is az értelmes olvasással kezdõdik!
Ezt pedig — vagyis a világ megértésének és az annak mûködésében való
alkotó részvételnek a készségét — csakis magas színvonalú — és nem
dilettáns (hogy dolgozatod egészéhez is hozzászóljak...) — irodalmi
alkotások segítségével lehet megtanulni! Szóval mindannyiunknak
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ebben a csónakban el kéne végre hinnünk, hogy irodalom nélkül lehet
élni, csak éppen nem érdemes. A dolog ennyiben végül is egyszerû.

Pete László Miklós:

Van az éremnek egyéb, igen kellemetlen oldala is.
Az “amatõr” minõsítésû írásokban fajlagosan több irodalmi érték

található, mint azokban, amelyekre a “magasirodalom” címke van ragasztva.
Utóbbi jelentõs része reménytelenül a lótuszevõk szigetén felejtette magát,
kapcsolatát nemcsak a közönséggel veszítette el, hanem a valósággal is.

Korszakváltás elõtt állunk, ha lesz újabb magyar irodalom, a
populáris kultúra felõl érkezik majd.

névtelen:

Engem nem nagyon érdekel az, hogy ma mit értenek szakértõn és
dilettánson. Egy olyan korban, ahol több szakvizsgával rendelkezõ
orvosok hagynak meghalni bárkit, ha nincs pénze, ott ahol egy
darabolós gyilkos memoárjának megírásához, akinek hat osztálya
sincs, azonnal akad száz íróiskolában képzett szakember, aki olyan
könyvet ír neki, hogy viszik mint a cukrot, ott engem nem nagyon
érdekel, hogy mit értenek ezeken a fogalmakon.

De nekem tetszik az, amit itt a téma megjelölésében ír, hogy a
dilettánsok már a spájzban vannak. Mert én a problémát abban látom,
hogy a szakértõk is. A spájz a kozmikus világközéppont. És ott harapják
át egymás torkát a cupákért, és tépik ki egymás kezébõl a megrágott
kolbászvéget, és verik agyon egymást az oldal szalonnával.

Burai Katalin:

A dolgok, a személyek, tevékenységek, mûvészeti alkotások
értékelésének legmeghatározóbb szempontja tartósságukhoz
kapcsolódik. IDÕbeli kontextusuk határozza meg azokat.

Tehát, hogy lesz-e jelentõsége, hatása élethossziglan, hogy a
tulajdonomban lesz-e az a dolog örökre/egész életememre, ha emberi
kapcsolatról van szó, kitart-e a nekem Fontos Kapcsolatunk tartalma
a sírig?

Az értéktételezések mindig a múlandósághoz kötõdnek.
Ezért nehéz az amatõröknek.

(Meg a hivatásosoknak – tehetjük hozzá. Szerk.)


