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ELŐSZÓ 

 

 

Horvátországban ahhoz jobban értenek – parafrazeálhatnánk Sterne-t a kortárs horvát-

magyar irodalmi kapcsolatokról szólva: az utóbbi néhány évben ugrásszerűen megnőtt a 

magyar szerzők horvátra fordított szépirodalmi – elsősorban prózai – műveinek száma, és 

ezzel párhuzamosan egyre gyakrabban találkozhatunk magyar irodalommal foglalkozó 

írásokkal rangos folyóiratokban, konferenciakadványokban és kortárs irodalmat feldolgozó 

tanulmánykötetekben. A kortárs magyar irodalom szinte minden jelentősebb alkotója – 

sokuk több művel – hozzáférhető horvát nyelven. A lefordított írások általában 

megegyeznek a Magyarországon és külföldön elismert művekkel: a horvát (és a szlovén) 

könyvkiadásban a kisebb nyelvek irodalmainak fordításáról javarészt a német nyelvterület 

piacának tapasztalata alapján döntenek. A magyar nyelvre fordított kortárs horvát 

prózakötetek száma ennél jóval szerényebb, de az utóbbi időben mintha Magyarország is 

elmozdult volna a holtpontról. 

 Mivel az utóbbi idők legismertebb balkáni eseménye a háború volt, magától 

értetődően döntöttek úgy a magyarországi könyvkiadók, hogy a mai horvát irodalomból az 

olvasókat mindenekelőtt a háborús és történelmi témák fogják érdekelni: így láttak 

napvilágot Nedjeljko Fabrio, Slavenka Drakulić, Miljenko Jergović, Dubravka Ugrešić, 

Robert Perišić, Vedrana Rudan és Igor Štiks prózái.
1
 A könyvek – talán egyedül a horvát 

történelmet tágabb kontextusba helyező, és magyar vonatkozásokat is felmutató – 

Nedjeljko Fabrio adriai trilógiájának kivételével szinte légüres térbe érkeztek: a magyar 

olvasók nem ismerik, nem ismerhetik kellőképpen a történelmi, kultúrtörténeti-irodalmi és 

aktuálpolitikai kontextust. Az egyetlen újabb horvát irodalmat is feldogozó összefoglaló 

magyar munka – Lőkös István A horvát irodalom története (1996) és a hozzá kapcsolódó 

Horvát irodalmi antológiája (2004) – Nedjelko Fabrio Város az Adrián (az eredeti horvát 

megjelenésének éve: 1985) című regényének bemutatásával ér véget. Horvát nyelven eddig  

                                                 
1
 A dolgozat az 1990 és 2006 között megjelent fordítás-prózát vizsgálja, így például Igor Štiks fontos 

regényére, az  Illés próféta székére csak utalásszerűen hivatkozik. 



két újabb magyar prózákat tartalmazó antológia jelent meg – Zastrašivanje strašila 

(Zagreb, MD, 2001), amely Déry Tibortól Darvasi Lászlóig ad válogatást a magyar 

prózairodalomból, valamint, mintegy ennek folytatásaként, a Valoviti Balaton (Osijek, 

Matica hrvatske, 2005). 

 Jelen dolgozat ott kezdődik, ahol A horvát irodalom története, illetve a magyar 

irodalom részéről Thomka Beáta Oblikovanja című, a Zastrašivanje strašila antológiához 

írt áttekintése véget ér.
2
 Céljában és módszerében sokszor eltér a klasszikus 

irodalomtörténetekétől: az 1990 után keletkezett és Magyarországon is kiadott 

(Horvátországban megjelent) horvát prózák kontextusba helyezésére és annotálására tesz 

kísérletet, és, ahol lehetséges, megpróbálja felmutatni a magyar és a horvát irodalom 

párhuzamait, kitér a különbözőségeikre: a hiány és az inkommenzurábilitás ugyanolyan 

jelentős lehet, mint a – sokszor csak esetleges – hasonlóság. A horvát irodalom vizsgált 

korszakának egy részét a háborús és a háború utáni időszak prózája teszi ki, s mivel ezek 

között és az adott korszak magyar irodalma között kapcsolódási pontok nem, a történelmen 

keresztül pedig (második világháború, a magyarországi 1956-os események) csak közvetett 

párhuzamok felfedezhetők fel, a dolgozat ezeket a műveket elsősorban a horvát irodalom 

kontextusában kísérli meg elhelyezni. A vizsgált irodalmi jelenségek nem közvetlen hatás 

vagy ellenhatás, hanem a közös múlt – sokszor egymástól eltérő – következményei, illetve 

a jelen közös vagy hasonló kérdéseiből, problémáiból és helyzeteiből adódnak. A korszak 

horvát és magyar irodalmában megfigyelhető, a párhuzamosságon vagy eltérésen – 

többször a párhuzamosságon belüli eltérésen és viszont – alapuló kapcsolódási pontok 

felmutatását nehezíti, hogy ami Horvátországban a vizsgált időszak irodalmában még 

kisebb-nagyobb távlatokból tekintve is dominánsan a pillanat történelmének meghatározó 

lenyomata, arra Magyarországon inkább mint a történelem pillanataira tekintenek. 

A dolgozat első része (Az elmélet kontextusai) horvát és magyar elméletek 

bevonásával a teoretikus kereteket igyekszik a kijelölni, valamint a vizsgált irányzatok, 

szerzők és művek kontextusba állításához tágabb irodalomelméleti és kultúrtörténeti 

hátteret biztosítani. Ahol erre lehetőség nyílik (például a fordítás esetében), konkrét 

példákon keresztül próbálja meg felmutatni az elmélet gyakorlati vetületét. A második rész 

(Textusok, kontextusok, annotációk) alapvetően irodalomtörténeti-leíró jellegű; a dolgozat a 

szakirodalmakat ennek megfelelően affirmatívan kezeli. 

                                                 
2
 Thomka Beáta írásában áttekintett időszaktól kezdődően kísérli meg elsősorban A Valoviti Balaton 

szerzőinek kontextusba helyezését a Tradicija, jezik, pripovijedanje című kötet (Medve, 2008). 
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10 

AZ ÍROTT SZÖVEGTŐL A KOMPARATISZTIKÁIG 

 

 

  

Világirodalom, nemzeti irodalom – összehasonlító irodalomtudomány 

 

 

Renan sokat idézett bonmot-ja szerint Európa szellemi kultúrája egyetlen kiterjedt csere.  

Clifford Geertz a renani „csere” fogalmát a mai helyzetre – a globális és a diszkrét 

mozzanatok egymásmellettiségére – érvényesítve ennek a kultúrának paradox, 

komplementer és egymásra utalt voltát és emeli ki: „a világot egy paradoxon jellemzi (…): 

a növekvő globalizáció egy újabb differenciálódással jár együtt, egyre messzebb ható 

kapcsolatok jönnek létre egyre bonyolultabb megosztottság mellett. A kozmopolitizmus és 

a provinciális szellem nem ellentétes többé, összefüggenek egymással és kölcsönösen 

erősítik egymást.” Az úgynevezett „konfigurációs” kultúrafelfogás (Geertz 2003, 17) az 

illeszkedő részek elsődleges fontosságát hangsúlyozza; kultúra helyett kompakt, 

összefüggő, összetartó és önálló kultúrákról beszélünk.
3
 Ezek a kultúrák elsősorban a 

nyelveken keresztül mutatkoznak meg s lesznek többé-kevésbé érthetővé (vö.: Geertz 

2000), valamint összehasonlíthatóvá; az írásos kultúrák esetében a kultúra egyik 

legfontosabb hordozóján, az irodalmon keresztül. 

A világirodalom – és értelemszerűen ezzel együtt a világirodalom története – a világ 

irodalmaihoz képest meglehetősen késői fogalmak; nagyjából a 19. századig, az egyre 

nagyobb teret követelő nemzeti irodalmak megjelenéséig – amelyek az összehasonlító 

irodalomtudományhoz hasonlóan nem csak a valamilyen (általában esztétikai) szempontból 

kiemelkedő (tehát kanonizált) művet tartottak az irodalomhoz tartozónak – az irodalmat 

mint egyfajta írott szövegek konglomerátumát képzelték el, mesterségesen: „művészien” 

létrehozott alkotásoknak, műhelymunkáknak („tekhné” [τεχνη]: mesterség, gyakorlat), mint 

ahogy magát a művészetet is gyakorlati szempontból értelmezték („ars”: sajátságos 

ügyesség, gyakorlottság vminek az összeállításában, elkészítésében, mesterség). Felmerül a 

                                                 
3
 A legújabb magyar irodalomtörténet(ek) (A magyar irodalom történetei I-III., 2007) egyik talán 

legfontosabb szervezőelve is ezen a geertzi maximán nyugszik: egy-egy centrális pozícióban lévő mű több 

szempontból való megközelítésén, a film-, a képző-, a zene- és a színházművészet, valamint a fordítás 

kérdéseinek a vizsgálódásba történő bevonásán – egy minél komplexebb képet nyújtó összehasonlító 

szemléleten. 
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kédés: milyen módon és mitől lesz egy nyelvi alkotás irodalommá. A kezdetekben 

különféle példaértékű írott szövegekben találták meg a kérdésre a  választ; elsősorban a 

Bibliában, illetve a görög és latin nyelvű klasszikusokban. A romantika, a nemzeti 

irodalmak és a nemzeti eszme európai méretű megerősödésének idejében természetesen a 

nemzeti sajtosságokat kezdték kutatni, s sorra jelentek meg az egyes nemzeti kultúrákat 

sokszor a kontextusaikból kiragadó tudományos művek. Ekkor az irodalom veszíteni 

kezdett univerzális jellegéből, s egyre fontosabb szerepet kapott a nyelvekhez és 

nemzetekhez való kötődése, amiből egyenesen következett az is, hogy az irodalom 

időbeliségének – s így az irodalom történetének, az irodalom újraolvasásának, 

újraértelmezésének (a kanonizálás vagy kanonizálódás folyamatának egyik alapvető 

ismérve) – is egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítottak. Viszonylag gyorsan nyilvánvalóvá 

vált ugyanakkor, hogy az egyes irodalmak, bármennyire rendelkeznek is sajátos, csak az 

adott nyelvi közegre jellemző jegyekkel, mégis szorosan kapcsolódnak egymáshoz, tágabb 

kontextus nélkül – mutassa az akár a vizsgált irodalmak ellenkező jellegzetességeit – 

lehetetlen bármilyen lényegi vonás megragadása; Ernst Robert Curtius például minden 

egyes, különálló irodalomtörténetet fikciónak tartott. Természetes módon alakult ki tehát a 

nemzeti irodalmak fontosságát megőrző, de azokat nagyobb összefüggésbe helyező 

összehasonlító irodalomtudomány mint vizsgálati módszer.
4
 Az összehasonlító 

irodalomtudomány alaptételének a goethei „egység a különbözőségbent” tette meg (s ezzel 

az összehasonlító irodalomtudomány kánon melletti másik alappillérének, a fordításnak a 

kérdése, valamint az a paradoxon kerül előtérbe, hogy történelmi távlatokból tekintve a 

nyelvekre a divergencia, a nyelvet használó irodalomra pedig a konvergencia a jellemző). 

„Egy új, világirodalom jön létre, amelyet az egység a különbözőségben jellemez: minden 

kultúra és nemzet a saját tapasztalatairól beszél, de az egymás kölcsönös megismerése és a 

fordítások miatt fokozatosan kiépül az irodalomnak mint művészetnek az egységes világ-

tapasztalata”. (Solar 2003, 12)  

Mind a mai napig az összehasonlító irodalomtudománynak sem a külső, sem a belső 

struktúrája nem tisztázott: a humán tudományok felett álló interdiszciplináris 

„gyűjtőfogalom”-e, azaz az irodalom mint „kulturális tett” középponttal magába integrálja a 

                                                 
4
 Az összehasonlító irodalomtudomány fogalmával szinte egyidőben jelent meg az „általános irodalom” 

Fernand Baldensperger és Paul van Tieghem szorgalmazta fogalma mint a kizárólag egyedit (nemzetit) 

vizsgáló módszer ellentéte. Úgy gondolták, hogy az irodalomban is megvan és ki is kutatható az általános 

érvényű „közös nevező”, amelyet a bibliai és a görög mitológiai hagyományokon nyugvó közös európai 

kultúrkörben véltek felfedezni. 
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humán (és időnként a nem humán) tudományok különféle ágait, vagy inkább – az 

összehasonlító összetevőjét kiemelve, s ezáltal ismét csak az interdiszciplinaritáshoz 

közelítve – az írott szövegek vizsgálatának egyfajta módszertana volna?
5
 Új 

tudományágként vagy valamivel – legyakrabban az „általános irodalom” és nemzeti 

irodalom fogalmaival – szemben, vagy folyamatosan változó részterületeinek összességével 

definiálta magát. Idővel felmerült a kérdés, hogy az összehasonlító irodalomtudomány 

fogalmának az „irodalom” vagy a természettudományok területéről származó 

„összehasonlító” címszó alatt kell-e szerepelnie. E kettősségnek – a társadalomtudományi 

tartalomnak és a természettudománytól kölcsönzött módszernek – már a kezdetekben is 

jelentős hozadéka volt: folyamatosan akadályokat gördített az akár csak viszonylagosan is 

egységes definíció megalkotása elé. Az irodalmi komparatisztika szinte kivétel nélkül 

minden elméletírója és művelője felteszi ugyan a kérdést, hogy mit is takar valójában az 

elnevezés, de válasz helyett legtöbbször csak újabb kérdések merülnek fel, s a definíció 

körvonalazódása helyett leginkákább az elnevezéssel kapcsolatos véleményekről és 

körülírásokról olvashatunk: vagy a tudományág kialakulásának és történetének leírását, 

vagy az irodalmi komparatisztika részterületeinek és e részterületek összefüggéseinek 

vizsgálatát kapjuk.
6
 

 Az irodalmi komparatisztika elméletének jellemző vonása, hogy a részterületek 

sokaságából és az elnevezésből fakadó divergenciákat már kanonizáltnak nevezhető 

elméleti alapokon próbálja meg egységbe foglalni. Ilyen kísérlet volt például a renani 

elgondolás érvényre juttatása: „A modern filozófia legnagyobb vívmánya az volt, hogy 

megmutatta: egy növény és egy állat élete csupán más, egymástól harmonikusan függő és 

egyetlen összhangba torkolló életek eredője. (…) A tudat ezernyi más, egyazon célra 

                                                 
5
 Ezt állítja teljes határozottsággal például az első összahasonlító irodalomtudományi – ahogy saját magukat 

nevezték: „jövő-tudományi” – folyóiratnak tartott kolozsvári Összehasonlító Irodalomtörténeti Lapok (1876) 

A folyóirat eredetileg három terület együttesében gondolta megtalálni az „összehasonlító irodalom” lényegét: 

a nyelvtudománynak és a fordítás művészetének a goethei értelemben vett világirodalom szolgálatába való 

állításban. (Gaal 1975, 55) Ami a vizsgálódásba bevonandó irodalmakat illeti, a kanonizáló tendenciát mutató, 

s a foucault-i heterotópiát idéző „dekaglottizmust” tették meg vizsgálataik alapjává. 

6
 Vö.: Fernand Baldensperger, Paul van Tieghem, a Pichois-Rousseau szerzőpáros öszefoglaló művei, 

Alekszandr Veszelovszkij, Viktor Zsirmunszkij írásai; horvát részről Ivo Hergešić könyve (Hergešić 2005a), 

Aleksandar Flaker írásai és az ő szerkesztésében megjelent gyűjteményes munkák (Flaker 1968; 1970; 1978a;  

1978b), Miroslav Beker összefoglalása (Beker 1995); magyar részről pedig például Thienemann Tivadar 

kötete a múlt század elejéről (Thienemann 1931). 
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hangolt tudat eredője…” (idézi Baldensperger 1995, 33-34) Lényegében ezt gondolja 

tovább a motívumokat vizsgáló Veszelovszkij is A szüzsé poétikájában. Minden szüzsé 

olyan motívumokból áll össze, amelyek nagyjából a jungi archetipikus fogalmának 

feleltethetők meg: „…a hagyomány annyiban, amennyiben érinti a legegyszerűbb poétikai 

formák stílusát és ritmusát, képiségét és sematizmusát, valamikor – az emberi együttélés 

első idejében – természetes kifejezéséül szogált a gyűjtő pszichikumnak és az annak 

megfelelő hétköznapi viszonyoknak. Ennek a pszichikumnak és ezeknek a feltételeknek az 

egyöntetűsége magyarázza a poétikai kifejezés egyöntetűségét azon népeknél, amelyek 

soha nem kerültek egymással érintkezésbe. Így állt össze formulák és sémák sora, amelyek 

közül sok fenn is maradt (…), ha megfelelt az új alkalmazás feltételeinek, ahogyan az ősi 

szókészlet más szavai kiszélesítették reális értelmüket, hogy az elvont fogalmakat ki tudják 

fejezni. Minden a formula felvevőképességén múlott; megőrződött, ahogy megőrződött a 

szó, de az általa hívott képzetek és érzetek már különböztek…” (Veszelovszkij 1996, 195-

196) Más helyen, szinte már a posztmodern előfutáraként, ugyanezt a megőrizve 

megszüntetést a művekben megjelenő szituációkra érvényesíti, amely alapján minden leírt 

szituáció kisebb számú, de átfogóbb szituációra vezethető vissza: „…nincs olyan elbeszélés 

vagy regény, amelynek szituációi ne emlékeztetnének hasonló, máshol leírt, bár 

valószínűleg átalakított (…) helyzetekre”. (Veszelovszkij 2002, 262) Ezt az elméletet 

természetesen az összehasonlítás módszertanára is vonatkoztatja, úgy gondolván el a 

kutatás menetét, hogy az egyre szélesebb körökben érvényes részkövetkeztetéseket 

eredményezne, amelynek utolsó stádiuma maga a végső következtetés, a „nagy 

általánosítás” volna. A művek létrejöttének és maguknak a műveknek a vizsgálati módszere 

lényegében megegyezne: a genetikus és a tipológia vizsgálat párhuzamokra épülne. 

Hasonló elméleti alapokon áll – különösen a stadializmus terén – a Veszelovszkij 

véleményét az egységgel és az egységen belüli különbözőséggel kapcsolatban osztó Viktor 

Zsirmunszkij is, aki Veszelovszkijnál nagyobb hangsúlyt fektet a fejlődés kérdésére: „Az 

összehasonlító irodalomtörténet elsősorban abból indul ki, hogy az emberiség társadalmi-

történelmi fejlődése egységes folyamat, és ez a folyamat biztosítja, hogy az irodalom mint 

az ideológiai felépítmények egyike egységesen fejlődjön.” (Zsirmunszkij 1981, 21) De már 

Baldensperger is ezt tartja az összehasonlító irodalomtudomány általa „irodalmi 

darwinizmusnak” nevezett jelenségéből következő egyik fő vonulatának. A 

Franciaországban leginkább Gaston Paris nevéhez fűződő, döntően diakron  vizsgálati 

módszer középpontjában is az állt, hogy a különböző helyeken és/vagy időben felbukkanó 

elemeket – amelyek csak egymás variációi, kombinációi és rekombinációi – közös és 
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hagyományos, mintegy ősi eredőre vezesse vissza, amelyet egy kollektív néplélek 

„választott ki magából”. (Baldensperger 1995, 35) 

 Nagyjából ugyanez az egységben való látás és láttatás iránti vágy jelentkezik az 

irodalmi komparatisztika, valamint a szemiotika, illetve a nyelvtudomány közötti 

párhuzamok felmutatásakor is. Az egyik legismertebb kortárs horvát komparatista, 

Miroslav Beker például komparatisztika-elméleti könyvét Ch. S. Pierce-re hivatkozva 

kezdi: „az amerikai filozófus, a pragmatizmus és sokak szerint a modern szemiotika 

megalkotója, Charles Sanders Pierce egész életműve az összehasonlítás elengedhetetlen 

voltára figyelmeztet, annak tényére, hogy egy kiragadott részletről vagy egy eseményről 

semmi érvekkel alátámasztottat nem tudunk mondani, ha azt nem hasonlítjuk össze 

valamilyen másik részlettel. Ennek hangsúlyozásában [Pierce] olyan messze ment, hogy 

tántoríthatatatlanul vallotta, miszerint bármit is állítunk, amennyiben nem tudjuk azt 

minden részletében összehasonlítás tárgyává tenni, teljes mértékben érthetetlenek 

maradunk.” (Beker 1995, 7) Az összehasonlítás összetevői – a fordítás célnyelv–

forrásnyelv problematikájához hasonlóan – mindig két végpontot tételeznek: az átadót, ami 

az írót, a művet és a műben megjelenő eszmét tartaltamazza, és az átvevőt, ahová az író, a 

mű és a mű képviselte gondolat elérkezik (Tieghem 1995, 101): az emissziót, amely a 

hatást gyakorolja, és recepciót, amely az idegen ösztönzőerőket fogadja (Hergešić 2005a, 

60). Baldensperger és Thienemann véleménye szerint az 1920-as, 1930-as évek 

vizsgálódásai egyre inkább a fejlődés kérdésére fektetik a hangúlyt. Baldensperger – 

Bruntiére-nek a műfajok terén végzett kutatásai nyomán – a formai vizsgálat erősödő 

szerepét hangsúlyozza: „az összehasonlító irodalomtörténet egyre inkább »fejlődéstanná«, 

művészi alaktanná vált. Ez alatt azt értem, hogy a kutatás nem a befejezett és a kész 

nagyságokra irányult; kulisszákba vetették be magukat, és nem az előadótermekbe”. 

(Baldensperger 1995, 39) Thienemann Tivadar könyve tágabban, irányzatok alapján 

értelmezi a „fejlődés” fogalmát; a „hatás” és a „recepció” egymásmellettiségének szinte a 

lehetőségét is kizárja, s úgy látja, hogy a szerves fejlődés (vö.: irodalmi darwinizmus) 

elmélete és gyakorlata következtében revízió alá került az irodalmi hatást a középpontba 

állító módszer. „A szerves fejlődésre építő újabb irodalomtörténetírás (…) teljesen 

kikapcsolta a hatás fogalmát és a recepció, a befogadás fogalmát vezette be helyette”. 

(Thienemann 1931, 10) Az azonosság vagy a hasonlóság helyett az eltérések és 

különbözőségek foglalják el a központi helyet.  

Az eltérések legjobban a különböző országok, népek és kultúrák közötti 

kapcsolatokban – az irodalmi komparasztika genealógiai és a tipológiai kutatásaiban – 
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követhetők nyomon. Az érintkezési pontok és az idegennel való kapcsolat a kis népek és 

nyelvek irodalmában különösen nagy jelentőségű: egyrészt az idegen, ismeretlen eszmék 

megismerése felé vezető híd szerepét tölti be, másrészt tájékozódási pontként szolgálhat az 

adott irodalom saját értékeinek vagy esetleges értéktelenségének felismerését illetően. A 

nemzeti irodalmak közötti áramlatok vizsgálatakor, mivel ezen áramlatok elemeit, 

összetevőit és magját a másik nemzet/nyelv irodalmának nem csak a legértékesebb 

alkotásai veszik át, szinte elkerülhetetlen, hogy az öszehasonlítást végző számára az adott 

nemzet általánosan elfogadott, kanonikus értékrendjében előkelő helyet nem kapó mű is a 

vizsgálat tárgya legyen. A kánonnal kapcsolatban Hergešić határozottan a viszonylagosság 

elve mellett foglal állást: „Mint ahogy a nemzeti irodalomban sem mindig a legjobb 

szerzők a legnépszerűbbek (…), a világirodalom is messze nem mindig azokat válogatja ki, 

akik a legértékesebbek. A végső döntést ugyanis mégiscsak a »siker« hozza meg, (…), s az 

általános vagy világirodalom semmiféleképpen sem valamiféle abszolút irodalom, amely a 

saját nemzetének és idejének legtökéletesebb és legjelentősebb irodalmi alkotásait gyűjti 

csokorba.”
7
 ( Hergešić 2005a, 34-35) Tieghem is hasonlóan vélekedett a nem esztétikai 

értékeket illetően: „az összehasonlító irodalomtörténet tanulmányozásának (…) különleges 

vonása (…), hogy nagyobb fontosságot tulajdonít a másod- vagy harmadrendű íróknak, 

akiket a nemzeti irodalomtörténet éppen csak megemlít vagy mellőz, akik azonban mint 

átadók vagy közvetítők mégis fontos szerepet játszottak. (…) Az összehasonlító 

irodalomtörténész értékrendje más, mint a különböző nemzeti irodalmakat kutatóké.” 

(Tieghem 1995, 105) A hasonlóságok vizsgálatának esetében tehát felmerül a határvonalak 

meghúzásának és meghúzhatóságának kérdése. A problémát már Tieghem is felvetette 

1931-ben a nemzeti irodalmak esetében megfigyelhető átvételek, kölcsönzések és hatások 

kérdésével kapcsolatban: „hol van az a határvonal, amelytől fogva már mint idegenről 

beszélünk, idegenből jövő vagy idegenre gyakorolt hatásról? (Tieghem 1995, 100) S ez – 

bár még nem expliciten – a kánonnak az összehasonlító irodalomtudományban elfoglalt 

központi kérdése mellett a fordítás kulcsfontosságú szerepe felé fordítja a figyelmet. 

 

 

                                                 
7
 Itt Hergešić közel áll ahhoz a Zoran Konstantinovć-féle világirodalom-értelmezéshez, amely szerint a 

Goethe használta fogalom leginkább egyfajta – a nemzeti irodalmakon és a nemzetek között közvetítő, 

irodalmon kívüli, gyakorlati  eredményt is hozó – kommunikációs folyamatot jelöl. (Konstantinović 1987, 2-

3) Lényegében tehát szinte esztétikai és etikai értékekre való tekintet nélkül bármi a világirodalom fogalmába 

tartozhat, aminek segítségével a különböző népek közelebb kerülhetnek egymáshoz. 
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Az összehasonlító irodalomtudomány expanziója: irodalmi komparatisztika 

 

 

A különbségekre nagyobb hangsúlyt fektető francia iskola mellett a múlt század közepétől 

egyre erőteljesebb szerepet követel és kap az úgynevezett amerikai iskola, amelynek 

programját René Wellek hirdette meg az 1958-as Chapel Hill-i, az első nagy nemzetközi 

polémiát kiváltó összehasonlító irodalmi tanácskozáson (The Crisis of Comparative 

Literature), a francia iskolát okolva a tudományág kríziséért: „a megingathatatlan régi 

meggyőződés, a tizenkilencedik század szellemében történő vizsgálódások folytatása, a 

tények felhalmozásába vetett naiv hit, s annak reménye, hogy majd ezeket az építőelemeket 

a tudás nagy piramisának felépítésében fogják felhasználni, valamint a 

természettudományos mintákra támaszkodó, kauzális magyarázatokba vetett hit – mindez 

már korábban is vita tárgyát képezte az olasz Croce, a német Dilthey és mások részéről.” 

(idézi Beker 1995, 17) De Wellek már korábban – például az Austin Warrennel közösen írt 

Az irodalom elméletének Általános, nemzeti és összehasonlító irodalomtörténet című 

fejezetében sem értett egyet a Bladensperger-féle, elsősorban nemzeti irodalmakat 

összevető és hatásokat vizsgáló irányzattal: „Az »összehasonlító irodalomtörténetnek« ez a 

koncepciója azonban, észre kell vennünk, nehézségekkel jár. Úgy látszik, hogy az ilyen 

kutatások felhalmozásából önálló rendszer nem jöhet létre. Nincs módszertani különbség, 

akármi legyen is a kutatás témája: »Shakespeare Franciaországban« vagy »Shakespeare a 

XVIII. századi Angliában«, Poe hatása Baudelaire-re vagy Dryden hatása Pope-ra”.
8
 

(Wellek – Warren 1972, 69) Ugyanerre, a francia iskola gondolkodásmódjától eltérő utak 

javaslatára épül egy 1953-ban keletkezett tanulmánya is, amelynek különös jelentőséget az 

ad, hogy ebben nem  a hasonlóságok és a különbözőségek fontosságára irányítja az 

irodalmi komparatisztika művelőinek figyelmét, hanem a teljesen mechanikus 

tudományfelfogással, a faktualizmussal, valamint azzal a 

                                                 
8
 Pichois–Rousseau könyve ezt a módszert az úgynevezett „X és Y” képlettel szemlélteti – ami a matematikai 

képletek analógiájára egyben azt is implikálja, hogy a módszer elterjedt, használható, eredményes – ám újat 

nem nyújthat : „A címek és tartalmak nagy változatossága ellenére minden mű, amely sikert, befolyásokat és 

forrásokat tanulmányoz, egyetlen alapképletre vezethető vissza: „X és Y“. X éppúgy, mint Y, tetszés szerint 

jelenthet egy földrészt, egy kultúrát, egy nemzetet, egy szerző életművét, a szerzőt magát (…), egy mondatot, 

akár csak egyetlen szót. Nincs előírva kötelező arány a két változó között…”Az „és” kötőszócska 

következőket jelentheti: megítéli, látja, hatással van, irányít, tartózkodik, utazik, olvassa, lefordítja stb.” 

(Pichois – Rousseau 1973, 209) 
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módszerrel szemben, amely szerint ne csak a forrásokat, hatásokat és az egyes művek és 

szerzők népszerűségét vizsgáljuk, hanem jussunk el egyfajta (összehasonlító) 

nemzetkarakterológiáig vagy nemzetlélektanig, a nyelvészet eredményeinek analógiája 

alapján azt a talán még ma is egyik legfontosabbnak tekinthető elvet vallja, hogy a 

hiánynak, illetve az inkommenzurábilitásnak is legalább akkora jelentősége lehet az 

összehasonlításban, mint a hasonlóságoknak és a különbségeknek. „A nyelvészek 

megmutatták, mi mindent érhetünk el, ha feladjuk (…) az egyoldalú felfogást, és olyan 

nyelveket hasonlítunk össze, amelyek között nincsen származási kapcsolat. Ugyanez 

érvényes az irodalomra. Például bizonyára haszonnal tanulmányozhatnánk a régi kínai, 

koreai vagy burmai költészetet, ha a nyugati befolyástól mentes szövegekkel foglalkoznánk 

és többet tanulnánk ezeknek a a nyugati költészettel való szembeállításából, mint a később 

kifejlődött véletlen, alkalmi kapcsolatok tanulmányozásából. Az irodalomtudomány 

teljességre törekvő értelmezése nem mondhat le az összehasonlítás e fajtájáról (…), hiszen 

akarva-akaratlanul vonatkozási sémáinkat alkalmazzuk. De ha  lemondunk az 

összehasonlítás megvilágító erejéről a különböző irodalmak, korszakok, mozgalmak, 

alakok, művek között, még ha nem is tudunk okozati kapcsolatokat bizonyítani, ez az 

jelentené, hogy lemondunk a megvilágításról, melyet a jelen áraszt a múltra, az elmélet a 

történelemre, a kritika kutatásra.” (Wellek 1995, 139) A francia iskola a „Stoffgeschichte”-

kutatásaival, a Mme de Staëlig visszanyúló hatástörténeti orientációjával, az impressziók 

tudományos munkába történő beemelése felé hajló, így nem egyszer esetleges 

kapcsolatokat a közontba állító vizsgálataival szemben az amerikai iskola – mindenekelőtt 

az újkriticizmus hatásának köszönhetően – a műveket állítja vizsgálatainak középpontjába, 

a nemzeti kánonok felmutatta értékeknél átfogóbb értékrend kialakítására törekszik, s 

párbeszédet alakít ki a különféle humán tudományokkal. Az összehasonlító 

irodalomtudomány francia iskolájának képviselői megfogalmazta nem egységes 

tartalmakkal és kategóriákkal szemben és mellett
9
 – természetesen kisebb-nagyobb elméleti 

vitákon keresztül: például a toleránsabb Henry Remak és a kategorikusabb René Wellek 

                                                 
9
 Tieghem szerint például az összehasonlító irodalomtörténet tárgya – kizárólag a nyugati világ művei alapján 

és a kapcsolatok esetlegességének kizárásával – a következő: 1/ görög és latin irodalmak egymás közti 

kapcsolata; 2/ a középkortól kezdve a modern irodalmaknak a régi irodalmakkal szembeni tartozásai; 3/ a 

modern irodamak egymás közötti kapcsolatai. (vö.: Tieghem 1995, 100) Vagy a már érintett baldenspergeri 

két irányzat: 1/ a témák egyszerű és hagyományos elemekre való visszavezetése; 2/ „az irodalmi művek 

nemzeti sorai közti, szembetűnő kölcsönös” kapcsolatok kiterjesztése és körülírása. (Baldensperger 1995, 35-

36) 
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közt a nemzeti és komparatív irodalmi vizsgálódások hatáskörét illetően – kellett 

definiálnia saját magát. Remak a Comparative Literature című kiadványban (1960) például 

a következőképpen vélekedik: „az összehasonlító irodalomtudomány nem más, mint az 

irodalomnak saját határain kívüli tanulmányozása, az irodalmak közti viszony vizsgálata az 

egyik, valamint a tudományhoz és a hithez tartozó egyéb területek közti kapcsolat 

tanulmányozása a másik oldalon (mint a képzőművészet, építészet, filozófia, történelem, 

társadalomtudományok, természettudományok, vallás stb.). Röviden: egy irodalom egy 

másik irodalommal való összevetése, valamint az irodalom és az emberi megnyilatkozások 

más szféráinak összehasonlítása.” (idézi Beker 1995, 19)  

A legapvetőbb különbség a francia és az amerikai iskola között ugyanakkor mégsem 

a részletekben, sokkal inkább a szemléletmódban kereshető. Sok amerikai iskolához tartozó 

irodalmár kiindulópontja, hogy az egész európai irodalom – természetesen komponenseinek 

különbözőségével együtt – egységes. Ennek egyik lehetséges oka és magyarázata az 

amerikai történelem és kultúra pár száz évre visszatekintő múltja, szemben az európai 

kultúra több évezredes hagyományaival, valamint az amerikai kultúra „olvasztótégely”, 

illetve „salátástál” metaforája közötti ingadozás. Remak már a kanonizáció egyik lényeges 

külső összetevőjére – az intézményekre és az oktatásra – is hivatkozik, mondván, hogy a 

szakma amerikai tanárai, az európaiaktól eltérően, igen különböző iskolázottságúak és 

származásúak. A francia iskola erős ok-okozati diakronitását, statikusságát, elemekre 

lebontott történelmi-történeti dominanciájú szemléletét az amerikai iskola inkább a 

szinkron és dinamikusabb, az elemeket – s mindenekelőtt magát a mű-egészet – 

változásaiban szemlélő, az esztétikai értékeket felmutató és vizsgáló módszerrel, valamint a 

recepció erőteljes bevonásával váltaná fel: „…a tartalom helyett inkább a formával kellene 

törődni, a »hogyannal« a »mi« és a »miért« helyett”. (…) …az amerikai összehasonlító 

irodalomtörténet álláspontja az, hogy az irodalmi tanulmány legfőbb igazolója maga az 

irodalmi mű, és minden kutatás a mű jobb megértését kell, hogy elősegítse”. (Remak 1995, 

145; 147) A megértés és a hermeneutikai interpretáció fontosságának hangsúlyozásához a 

konstanzi iskola vezető teoretikusának, Hans Robert Jaussnak az 1960-as évek végétől 

egyre nagyobb teret nyerő recepcióesztétikája is nagyban hozzájárult. Elmélete – hasonlóan 

a kizárólag az adott művekkel foglalkozó, azokat minden művön kívüli tényezőről 

leválasztó strukturalizmushoz és új kritikához – távolodni látszik az összehasonlító 

irodalomtudomány elképzeléseitől. A szerző–mű–befogadó hármasára épülő esztétikai 

kommunikációként (vö.: Goethe és Konstantinovć) felfogott irodalomtörténet segítségével 

a „befogadót mint címzettet és közvetítőt, tehát mint minden esztétikai kultúra hordozóját 
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végre vissza lehetett helyezni történeti jogaiba (…), amelyektől megfosztották, amíg a 

művészetek története a hagyományos alkotás- és ábrázolásesztétika jegyében állt. Ezzel 

újrafogalmazódtak (…) a kánonképződésnek és -átalakulásnak (…) a kérdései…”
10

 (Jauss 

1997a, 9) Remak a francia és az amerikai iskolák közötti átmenetet és szintézist a nyelv 

fontosságát hangsúlyozó Ernst Robert Curtius Europäische Literatur und latenisches 

Mittelalter és Erich Auerbach Mimézis című, a valóság ábrázolására, a motívumok és a 

trópusok, a nyelvi-irodalmi alakzatok vándorlására koncentráló könyveiben véli 

felfedezni.
11

 Ez utóbbi „az »explication de texte« módszerének alkalmazásával jut el a 

történelmi szintézishez, mely az összehasonlító irodalomtörténet uralkodó amerikai 

elméletének gyakorlati megvalósulását jelenti.  

 

 

 

Az irodalmi komparatisztika kihívásai: komparatisztika 

 

 

Az önmeghatározás(ok)ra irányuló erőfeszítések folyamatosan újabb és újabb kihívásokkal 

szembesülnek, amelyek közül jelenleg az egyik legdominánsabb a gazdaság és kultúra 

szoros összefonódását magával hozó globalizáció. „A gazdasági globalizáció együtt járhat a 

historicitás, a kollektív emlékezet, a múlt iránti érzék és fogékonyság eltűnésével, valamint 

a nem-kontemporális kontemporálissá válásával (anakronizmus). A nemzeti 

kükönbözőségeket olyan csoport-tudatok (affiliations) és indentitás-pozíciók válthatják fel, 

mint a gender vagy a nem territorializált (not territorialised) érdekcsoportosulások” 

(Szegedy-Maszák 2000b, 17) Jeleneg leginkább e két szféra egymásmellettisége figyelhető 

meg; a nemzeti irodalom és kultúra mellett – a posztmodern, a dekonstrukció, az 

                                                 
10

 Sieghild Bogumil egyenesen az összehasonlító irodalomtudomány elleni támadásról beszél Jauss kapcsán: 

„…H. R. Jauss támadást indított az irodalmi komparatisztika ellen (…) olyan történelmi paradigmák 

alkalmazását javasolva, amelyek lehetővé teszik, hogy az irodalomtörténetet a művek, szerzők és nemzetek 

egyedi jellemzői felett álló általános progresszív folyamatokként fogjuk fel. (…)  Ahol nincsen heterogenitás, 

ott nem lehetséges az összehasonlítás.” (Bogumil 2001, 43-44) 

11
 Auerbach könyvének utószavában említi, hogy tanulmányának megszületését nagyban annak köszönheti, 

hogy nem állt rendelkezésére a kellő szakirodalom. Lehetősége sem volt arra, hogy saját elképzeléseit minden 

oldalról kontrollálja, ami elképzelhetően parttalanná tette volna kutatásait. – A szakmától való elzártság 

előnyeit fogalmazza meg George Steiner is a fordítás kérdését szintetikus módon tárgyaló Bábel után 

előszavában, mondván, hogy bizonyos mértékű kívülállás szinte előfeltétele  az elmélyült munkának.. 
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újhistorizmus, a posztkolonializmus, a feminizmus, a gender és a queer megjelenésével és 

terjedésével párhuzamosan – egy nemzetek feletti, és elsősorban nem nemzeti vonalak 

mentén újra- és átrendeződő kultúra-fogalomra kell reflektálnia a szakirodalomnak. „Az 

»összehasonlító« irodalomtörténet – olvashatjuk a Valdés-Hutcheon szerzőpárostól – a 

múlt korszakok életet az ahogyan éltékről a hogyan mondták el felé mozdítaná.” (lásd: 

Valdés – Hutcheon 1996, 3) A szerzőpáros vezette Rethinking Literary History – 

Comparatively projekt vizsgálódásaiban szinte minden lehetségesen releváns szempont 

helyet kap: politikai, antropológiai, gazdasági, földrajzi, történelmi, demográfiai és 

szociológiai kutatásokat végeznek, hogy egy adott közösség irodalmának kontextusát 

artikulálni tudják.
12

 

Mindez természetesen ismét az összehasonlító irodalomtudomány újragondolását 

követeli, s ez jól nyomon is követhető az aktuális problemákra rávilágító és esetleg 

megoldási javaslatokat is felmutató írásokban, amelynek kulcsszavai leggyakrabban a 

„trans” és az „inter” és a „multi” affixumokkal kezdődnek. Minden tudományos 

vizsgálódás, legalábbis ami a humanitás területeit illeti – külön-külön, illetve egymáshoz 

való viszonyukban egyaránt – összehasonlítóvá válik, s az összehasonlító 

irodalomtudomány így az általánosabb „cultural studies” egyik ágaként képzelhető el. A 

kulcsszavak prefixumait általában a „kulturális” és a „nemzeti” szavak követik: egy olyan 

átfogó rendszerrel állunk szemben, amelynek elemei kölcsönösen és dinamikusan 

kapcsolódnak egymáshoz. Ugyanakkor mindez nem jelenti azt, hogy visszahozható volna, 

ha egyáltalán volt, egyfajta „aranykor”. Cornis-Pope, J. Hillis Millert idézve figyelmeztet is 

erre: „…fel kell adnunk a »harmonikus és egységes kultúra álmát«”.
13

  A kulturális fejlődés 

egy kifinomultabb megértésére van szükségünk – mondja az ír, az izraeli, és a palesztin 

kultúrákat és konfliktusokat vizsgáló Joe Clearlyre hivatkozva Cornis-Pope – amelynek 

segítségével „érthetővé válik a »multi-etnikus, a multi-nyelvi és a multi-kulturális« államok 

                                                 
12

 A projekt egyes programjai az irodalomörénetet földrajzi és etnikai megoszlásban térképezik fel: Latin-

Amerika; Afrikai diaszpóra; Közép-Kelet Európa. 

13
 Djelal Kadir – aki szintén rendszerként szemléli az összehasonlító irodalomtudományt – ugyanakkor a 20. 

és 21. század fordulójára érvényesített definíciójával éppen a sok különböző egységből összeálló egész 

lehetősége mellett foglal állást: „Az összehasonlító irodalomtudomány a dolgokat és jelenségeket egymástól 

határozottan elválasztó (discerning) vizsgálatra épülő és elméletet alkotó szimbolikus folyamatok 

szisztematikus gyakorlata. Ezek a folyamatok az irodalmi kultúra termékeiben, értékelésében és 

disszeminációjában meglévő materiális és esztétikai abilitásokra a transznacionális és transzkulturális 

területek metszéspontjainál, és ezen területeken keresztül gyakorolnak hatást”. (Kadir 2001, 25) 
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felbukkanása éppúgy, mint a kultúrák »alacsony« és »magas« formáinak folyamatos 

egymást megtermékenyítése.” (Cornis-Pope 2003, 74) Az irodalom területén Marcel 

Cornis-Pope szerint az kívülről egységbe fogott belső különbözőségek dinamizmust 

biztosító mozgatórugója az, hogyha a nemzeti irodalmak vizsgálatainak aspektusait 

(diszciplináris rendszer – intézményi rendszer) külön-külön szemléljük, azok más-más 

jellegzetességet és irányultságot mutatnak: „…a nemzeti irodalom mint diszciplináris 

struktúra – erőforrásokért és befolyásért versenyezve – konfliktusban áll a 

világirodalommal és az összehasonlító irodalomtudománnyal. Intézményi szinten 

ugyanakkor a nemzeti irodalmak tanulmányozása igen erőteljes marad, gyakran minden 

erejét arra összpontosítja, hogy összehasonlító vagy transznacionális irodalomtörténetet 

hozzon létre.” (Cornis-Pope 2003, 71) Természetesen ehhez két, egymáshoz szorosan 

kapcsolódó feltételnek mindenképpen teljesülnie kell: elengedhetetlen, hogy a nemzeti 

irodalomtudomány és -történetírás nyelvezete alkalmazkodjon, de legalábbis illeszkedjen a 

nemzetközileg ismert és használt nyelvezethez. Az ideális állapot – Eva Kushner további 

kérdéseket felvető javaslata szerint (Kushner 2001, 32) – az volna, hogy mivel az 

összehasonlító irodalomtudomány tárgyaként potenciálisan az összes nyelvet és kultúrát 

átfogja, legyen az fiatal vagy ősi, nagy figyelmet kellene fordítani annak lehetővé tételére, 

hogy a fiatalabb irodalmak az irodalom rendszerébe saját irodalmi terminológiáikkal 

integrálódjanak, s hogy hagyjuk, hogy ezeken a terminológiákon szóljanak hozzánk, 

valamint, hogy ezeken tanulmányozzuk őket. S ez minden területen elkerülhetetlenül a 

kánon kérdését veti fel. 

Ugyanígy a komparatisztika és a kánon közötti labilis viszony kérdéseihez 

kapcsolódnak a kis nyelvek/népek szinte mindig kényszerűen a perifériára szoruló 

irodalmai is. Kafka naplójegyzeteiből kiindulva Gilles Deleuze és Felix Guattari a 

kisebbségi (minor) irodalmak jellemzőit vizsgálják, amely jellemzők a kisebb (minor), de 

nem kisebbségben lévő irodalmakra is érvényeseknek tűnnek. „A minor irodalomnak (…) 

három jellemzője van: 

1. a nyelv deterritorializálódása;  

2. az individuálisnak a közvetlen-politikaira történő rákapcsolódása, valamint 

3. a megnyilatkozások kollektív elrendeződése.
14

 (Deleuze – Guattari 2003, 2) 

                                                 
14

 A horvát nyelv Jugoszlávia fennállásának idején – legalábbis a jelenlegi horvátországi konszenzus szerint – 

végig deterritorizált állapotban volt. A minor irodalmak második és harmadik jellemzői expliciten 

megjelennek többek közt a magát mindvégig jugoszlávnak valló Danilo Kiš (Anatómiai lecke, Homo poeticus, 
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Deleuze és Guattari elméltének tágassága  lehetővé teszi a jelenség koncentrikusan bővülő 

értelmezését: mint a szó hagyományos értelmében vett „kisebbségi” (azaz egy adott ország 

hivatlos/többségi nyelvétől etérő nyelvű, „nemzetiségi”) irodalmat; de ezen az analógián 

alapulva jelentheti egy kisebb nyelv/nép/ország–területi egység nagyobbal szembeni 

és/vagy nagyobb melletti irodalmát is.
15

 Az individuum helyzetéből kiindulva a 

„kisebbségi/nemzetiségi irodalmon” keresztül egészen a kis nyelvek/népek irodalmaiig 

juthatunk el. A horvát irodalomnak például egészen 1991-ig mindig más, nagyobb nyelvi 

közegben, Jugoszlávia megalakulásától kezdve pedig a sajátjától eltérő vallási-kulturális 

környezetben – de legalábbis eltérő vallási-kulturális környezettel való szoros 

egymásmellettiségben – kellett léteznie. Az 1967. március 17-i zágrábi Telegram című 

újság deklarációt tett közzé huszonkilenc vezető horvát oktatási, tudományos és kulturális 

intézmény aláírásával a horvát irodalmi nyelvről, majd néhány évvel később (1971-ben) a 

horvát egyetemekről kiindult mozgalom, az úgynevezett „horvát tavasz” már politikai-

társadalmi követelésekkel, a föderáción belüli egyenjogúság, a horvát  szuverenitás 

igényével lépett fel a centralista-etatista államrenddel szemben.
16

 (Macan 1995, 227-229) A 

Deleuze – Guattari féle nyelvi deterritorizáció – ami a helyhez való kötődés 

problematikusságát, a távolságérzet kérdéseit is felveti – a volt Jugoszlávia önállóvá váló 

államaiban nyelvi, és ezzel párhuzamosan földrajzi reterritorizációvá alakult át.  

Deleuze és Guattari elmélete szerint a „nagy” irodalmakban az individuális az 

individuálishoz kapcsolódik, a politika és társadalom itt csak háttérként szolgál, míg az 

individualitás politikumra való közvetlen rácsatlakozása jellemzi a minor irodalmakat. Az 

összehasonlító irodalomtudomány–politika kérdése legkidolgozottabban a Wellek által 

                                                                                                                                                     
mindennek ellenére, Ellenállás és dogma) és a horvát Vlado Gotovac (Az igazság túl sokat kíván Európától, 

Látható és láthatatlan Európa) írásaiban, hogy csak a magyarul is olvashatókat említsük. 
15

 A „minor irodalom” kifejezés – hangsúlyozza a szerzők nyomán Virág Zoltán  (Virág 2007, 209) – a 

Deleuze – Guattari-féle értelemben azért is nagyon jól használható, mert nem csak a kisebbségi nyelven írt 

irodalmat foglalja magában, hanem bármely olyan irodalmra alkalmazható, amelyet egy kisebbség egy 

nagyobb nyelvi közeg keretei között hozott létre. 

16
 A nyelv kérdése még ma is talán a horvát politika és kultúra egyik legérzékenyebb pontja: a deklaráció 

megjelenésének 40. évfordulójára a Vijenac 2007. március 29-i száma hosszú öszeállítást jelentetett meg, s 

ugyanebben az évben adták ki a háború befejezése utáni negyedik horvát helyesírási szabályzatot is. Több-

kevesebb sikerrel folyamatosan dolgoznak a horvát nyelv purifikációján, mindenekelőtt a „szerbizmusoktól” 

való megszabadításán. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor – a világtendenciához hasonlóan – az anglicizmusok 

a horvát nyelvben is feltartóztathatatlanul szaporodnak. 
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határozottan elutasított Carré és Guyard programjában, az egymás jobb megértését 

megcélzó „imagológiai” vizsgálatokban jelenik meg.
17

 A harmadik jegy szerint a minor 

irodalomban minden kollektív értéket hordoz. Nem „egyéni”, hanem „kollektív 

megnyilatkozásként” olvassák a szövegeket, ugyanis – lévén elválaszthatatlan a második 

jellemzőtől – a politikai mező eleve mindent átfog és átfon, s ezáltal „ez a helyzet még 

inkább alkalmassá teszi arra, hogy egy másik, lehetséges közösséget fejezzen ki, hogy egy 

másfajta tudat, egy másfajta érzékenység eszközeit hozza létre”. (Deleuze – Guattari 2003, 

1-2.) Amit a szerzők egyenként mondanak, közös tettként mutatkozik meg, s amit 

mondanak vagy tesznek, szükségszerűen erős politikai színezetet ölt, még akkor is, ha a 

többiek nem értenek ezzel egyet: a politika minden kijelentést kontaminál.  

 Deleuze és Guattari minor irodalomról szóló írásából kiindulva Sieghild Bogumil a 

deterritorizáció – és ezzel párhuzamosan Foucault heterotópia fogalmát  – állítja a 

globalizáció összehasonlító irodalomtudományi vizsgálatainak lehetséges középpontjába. 

Az entitások közös helyének meghatározhatatlanságát (az irodalmak) egy egységes 

kategória alatt (heterotópia) szemlélve mind az úgynevezett nagy, mind pedig a kis 

irodalmak topologikus jelleget öltenek. A minden irodalmat átfogó heterotópia Bogumil 

értelmezésében sem a globális dialektikus ellentétpárját, sem a nemzeti entitásokhoz való 

visszatérést nem jelenti. „A terminus kizárólag lokális különbözőséget jelöl, ami magában 

foglalja e lokális különbözőség másságának kreatív potenciája iránti tiszteletet.” (Bogumil 

2001, 50) Elképzelése szerint ez lehetne a globális irodalom terminusaiban való 

gondolkodás új orientációs tere, amelyben egy új rend kritériumai szerveződhetnének. 

Bugumil ugyanakkor valószínűleg csupán a „felépítmény” elméleti szintjét egalizálta a 

gazdasági alapokon nyugvó globalizáció struktúrájának megfelelően; a kisebb irodalmak 

minden bizonnyal továbbra is a periférián maradnak egyrészt nyelvi okokból, másrészt 

pedig – a volt szocialista blokk, azaz nagyjából a közép(-kelet)-európai országok esetében – 

a globalizáció felé vezető integrációs folyamat nyugat-európában organikusan illeszkedő 

nagyjából negyven éves szakasza hiányzik a történelmükből. Röviden: a kis népek/nyelvek 

irodalma akár egymás között hoz létre egyfajta kánont, akár egymástól elszigetelt nemzeti 

kánonokban gondolkodik, a mennyiségi kérdés – nagy nyelvek, nagy irodalom – számukra 

még valószínűleg hosszú ideig törvényszerűen megkerülhetetlen marad: a periférián lévő 

                                                 
17

 Természetesen fennáll a (hamis, mert árnyalatlan) „nép/nemzetkarakterológia” felállításának, az 

átideologizálásnak és akár a napi politika felé való elhajlásnak a veszélye, ezért a programot védelmébe vevő 

Hugo Dyserinck az ilyenfajta kutatásokat – éppen ezen veszélyek elkerülése érdekében – elsősorban a 

szociológia és a recepcióelmélet területére utalja. (Dyserinck 1998, 259-268) 
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irodalmaknak a centrumba kerülése, ha nem csupán egy jól hangzó utópia, akkor is még 

várat magára. A frye-i közös nyugati kultúra, valamint a Said szerinti irodalom és kultúra 

erőteljes megosztottsága valószínűleg egymással párhuzamosan érvényben lévő elméletek; 

a közép(-kelet)-európai összehasonlító irodalomtudományra érvényes Nyugat felé 

orientálódás látszik továbbra is a domináns paradigmának. Ez utóbbi hagyományos voltáról 

olvashatunk – Babits Mihály és Szerb Antal irodalomtörténetét külön kiemelve – Cornis-

Pope és Neubauer Közép-Kelet-Európa kultúráját vizsgáló tanulmányában: számtalan 

munka olvasható a magyar-német, lengyel-francia, román-olasz és más keleti-nyugati 

kapcsolatokról, de alig néhány foglalkozik a magyar, lengyel és román irodalmak 

összevetésével. „Ma úgy tűnik, hogy intra-regionális kutatásokat Magyarországon, s az 

utóbbi időben Romániában végeznek”. (Cornis-Pope – Neubauer 2002, 18) 

Horvátországban a szomszédos irodalom és a nyugat-európai irodalom felé fordulás 

részben fedi egymást: a dalmát hagyományok miatt nagyon erősen figyelnek Olaszországra 

figyelés. Az egyik legrangosabb horvátországi komparatista konferencia Komparativna 

povijest hrvatske književnosti sorozatcímmel megjelenő kiadványainak tanulmányai kivétel 

nélkül többségében az olasz-horvát kapcsolatokat (azon belül pedig döntő többségükben a 

horvát petrarkizmust) dolgozzák fel. Az utóbbi időben ugyanakkor Magyarország is egyre 

nagyobb hangsúlyt kap a tudományos konferenciákon, könyvkiadásban, kulturális 

kapcsolatokban. Ez a tendencia egybeesik Fried István elképzelésével, amely szerint 

először valószínűleg célszerűbb a legszűkebb kontextust  feltérképeznünk, majd ezen 

keresztül felfelé építkeznünk, adott esetben akár a világirodalomig.
18

 A világirodalom, de 

legalábbis egy nagyobb egység felé való közvetítő eszköz lehet a kis irodalmak esetében 

(mivel azok önállóan és önmagukban szinte tehetetlenek) – a genetikailag, tematikailag, 

„Stoffe”-komparatisztikailag, motivikusan stb. összekapcsolódó közegen keresztül – a 

közép(-kelet)-európaiság, a hagyomány, a szövegköziség fogalmai. (Fried 1999, 50-51) 

                                                 
18

 Bojtár Endre kijelentéséből kiindulva ugyanakkor mind a Fried-féle induktív, mind pedig egy deduktív 

modell egyaránt lehet eredményes vagy lehet zsákutca, ugyanis – írja Bojtár – minden kontextus mesterséges, 

mert az értelmező irodalomtörténész hozza létere. (Bojtár 1999a, 41) 
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Minél általánosabb és szélesebb a kontextus, amelybe a kisebb irodalmak kerülnek, a kis 

nyelvek irodalmai közti határok annál inkább elmosódnak. Hergešić már 1937-ben a 

következőket írta a Nyugat-Kelet kapcsolatáról (Hergešić 2005b 136): „…a Revue de 

philologie franaise et de littérature című francia folyóiratban 1897-ben megjelent az 

összehasonlító kutatások első bibliográfiája. Az összeállító P.-L. Betz (…) százegynéhány 

oldalas bibliográfiájában mindössze két oldalt tudott a nyugat-európai és a szláv irodalom 

közötti kapcsolatoknak szentelni. És még a magyarok is a szlávok közé kerültek!”
19

  

 Az irodalmaknak természetesen – legalábbis önértékelésük és helyiértékük 

felbecslése szempontjából mindenképen – szükségük van az összehasonlításra; különösen 

nagy igényük van erre a kisebb irodalmaknak. A nagyobb irodalmak esetében az 

összehasonlítás lényege kevésbé az (ön)értékelés körül mozog; a velük való foglalkozás 

mennyisége már eleve a jelentőségükre is utal. A kontroll és az értékelés szükségességét 

Hergešić 1932-ben már egyértelműen meg is fogalmazza: „Az összehasonlító kritika nélkül 

nem tudjuk [a horvát irodalom] igazi jelentőségét megítélni, sem valódi értékét 

megismerni“.
20

 (Hergešić 2005a, 55) 
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 Régi örökség: már a nagy francia enciklopédia is a szláv nyelvek közé sorolta a magyart. 
20

 Magyarországon ez idő tájt Babits Mihálynak a világ- és magyar irodalmat együtt tárgyaló 

irodalomtörténete (Az európai irodalom története) sugallja ugyanezt. 
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AZ ÍROTT SZÖVEGTŐL A KOMPARATISZTIKÁIG 

 

 

  

Világirodalom, nemzeti irodalom – összehasonlító irodalomtudomány 

 

 

Renan sokat idézett bonmot-ja szerint Európa szellemi kultúrája egyetlen kiterjedt csere.  

Clifford Geertz a renani „csere” fogalmát a mai helyzetre – a globális és a diszkrét 

mozzanatok egymásmellettiségére – érvényesítve ennek a kultúrának paradox, 

komplementer és egymásra utalt voltát és emeli ki: „a világot egy paradoxon jellemzi (…): 

a növekvő globalizáció egy újabb differenciálódással jár együtt, egyre messzebb ható 

kapcsolatok jönnek létre egyre bonyolultabb megosztottság mellett. A kozmopolitizmus és 

a provinciális szellem nem ellentétes többé, összefüggenek egymással és kölcsönösen 

erősítik egymást.” Az úgynevezett „konfigurációs” kultúrafelfogás (Geertz 2003, 17) az 

illeszkedő részek elsődleges fontosságát hangsúlyozza; kultúra helyett kompakt, 

összefüggő, összetartó és önálló kultúrákról beszélünk.
21

 Ezek a kultúrák elsősorban a 

nyelveken keresztül mutatkoznak meg s lesznek többé-kevésbé érthetővé (vö.: Geertz 

2000), valamint összehasonlíthatóvá; az írásos kultúrák esetében a kultúra egyik 

legfontosabb hordozóján, az irodalmon keresztül. 

A világirodalom – és értelemszerűen ezzel együtt a világirodalom története – a világ 

irodalmaihoz képest meglehetősen késői fogalmak; nagyjából a 19. századig, az egyre 

nagyobb teret követelő nemzeti irodalmak megjelenéséig – amelyek az összehasonlító 

irodalomtudományhoz hasonlóan nem csak a valamilyen (általában esztétikai) szempontból 

kiemelkedő (tehát kanonizált) művet tartottak az irodalomhoz tartozónak – az irodalmat 

mint egyfajta írott szövegek konglomerátumát képzelték el, mesterségesen: „művészien” 

létrehozott alkotásoknak, műhelymunkáknak („tekhné” [τεχνη]: mesterség, gyakorlat), mint 

ahogy magát a művészetet is gyakorlati szempontból értelmezték („ars”: sajátságos 
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 A legújabb magyar irodalomtörténet(ek) (A magyar irodalom történetei I-III., 2007) egyik talán 

legfontosabb szervezőelve is ezen a geertzi maximán nyugszik: egy-egy centrális pozícióban lévő mű több 

szempontból való megközelítésén, a film-, a képző-, a zene- és a színházművészet, valamint a fordítás 

kérdéseinek a vizsgálódásba történő bevonásán – egy minél komplexebb képet nyújtó összehasonlító 

szemléleten. 
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ügyesség, gyakorlottság valaminek az összeállításában, elkészítésében, mesterség). 

Felmerül a kérdés: milyen módon és mitől lesz egy nyelvi alkotás irodalommá. A 

kezdetekben különféle példaértékű írott szövegekben találták meg a kérdésre a választ; 

elsősorban a Bibliában, illetve a görög és latin nyelvű klasszikusokban. A romantika, a 

nemzeti irodalmak és a nemzeti eszme európai méretű megerősödésének idejében 

természetesen a nemzeti sajtosságokat kezdték kutatni, s sorra jelentek meg az egyes 

nemzeti kultúrákat sokszor a kontextusaikból kiragadó tudományos művek. Ekkor az 

irodalom veszíteni kezdett univerzális jellegéből, s egyre fontosabb szerepet kapott a 

nyelvekhez és nemzetekhez való kötődése, amiből egyenesen következett az is, hogy az 

irodalom időbeliségének – s így az irodalom történetének, az irodalom újraolvasásának, 

újraértelmezésének (a kanonizálás vagy kanonizálódás folyamatának egyik alapvető 

ismérve) – is egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítottak. Viszonylag gyorsan nyilvánvalóvá 

vált ugyanakkor, hogy az egyes irodalmak, bármennyire rendelkeznek is sajátos, csak az 

adott nyelvi közegre jellemző jegyekkel, mégis szorosan kapcsolódnak egymáshoz, tágabb 

kontextus nélkül – mutassa az akár a vizsgált irodalmak ellenkező jellegzetességeit – 

lehetetlen bármilyen lényegi vonás megragadása; Ernst Robert Curtius például minden 

egyes, különálló irodalomtörténetet fikciónak tartott. Természetes módon alakult ki tehát a 

nemzeti irodalmak fontosságát megőrző, de azokat nagyobb összefüggésbe helyező 

összehasonlító irodalomtudomány mint vizsgálati módszer.
22

 Az összehasonlító 

irodalomtudomány alaptételének a goethei „egység a különbözőségbent” tette meg (s ezzel 

az összehasonlító irodalomtudomány kánon melletti másik alappillérének, a fordításnak a 

kérdése, valamint az a paradoxon kerül előtérbe, hogy történelmi távlatokból tekintve a 

nyelvekre a divergencia, a nyelvet használó irodalomra pedig a konvergencia a jellemző). 

„Egy új, világirodalom jön létre, amelyet az egység a különbözőségben jellemez: minden 

kultúra és nemzet a saját tapasztalatairól beszél, de az egymás kölcsönös megismerése és a 

fordítások miatt fokozatosan kiépül az irodalomnak mint művészetnek az egységes világ-

tapasztalata”. (Solar 2003, 12)  

Mind a mai napig az összehasonlító irodalomtudománynak sem a külső, sem a belső 

struktúrája nem tisztázott: a humán tudományok felett álló interdiszciplináris 
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 Az összehasonlító irodalomtudomány fogalmával szinte egyidőben jelent meg az „általános irodalom” 

Fernand Baldensperger és Paul van Tieghem szorgalmazta fogalma mint a kizárólag egyedit (nemzetit) 

vizsgáló módszer ellentéte. Úgy gondolták, hogy az irodalomban is megvan és ki is kutatható az általános 

érvényű „közös nevező”, amelyet a bibliai és a görög mitológiai hagyományokon nyugvó közös európai 

kultúrkörben véltek felfedezni. 
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„gyűjtőfogalom”-e, azaz az irodalom mint „kulturális tett” középponttal magába integrálja a 

humán (és időnként a nem humán) tudományok különféle ágait, vagy inkább – az 

összehasonlító összetevőjét kiemelve, s ezáltal ismét csak az interdiszciplinaritáshoz 

közelítve – az írott szövegek vizsgálatának egyfajta módszertana volna?
23

 Új 

tudományágként vagy valamivel – legyakrabban az „általános irodalom” és nemzeti 

irodalom fogalmaival – szemben, vagy folyamatosan változó részterületeinek összességével 

definiálta magát. Idővel felmerült a kérdés, hogy az összehasonlító irodalomtudomány 

fogalmának az „irodalom” vagy a természettudományok területéről származó 

„összehasonlító” címszó alatt kell-e szerepelnie. E kettősségnek – a társadalomtudományi 

tartalomnak és a természettudománytól kölcsönzött módszernek – már a kezdetekben is 

jelentős hozadéka volt: folyamatosan akadályokat gördített az akár csak viszonylagosan is 

egységes definíció megalkotása elé. Az irodalmi komparatisztika szinte kivétel nélkül 

minden elméletírója és művelője felteszi ugyan a kérdést, hogy mit is takar valójában az 

elnevezés, de válasz helyett legtöbbször csak újabb kérdések merülnek fel, s a definíció 

körvonalazódása helyett leginkább az elnevezéssel kapcsolatos véleményekről és 

körülírásokról olvashatunk: vagy a tudományág kialakulásának és történetének leírását, 

vagy az irodalmi komparatisztika részterületeinek és e részterületek összefüggéseinek 

vizsgálatát kapjuk.
24

 

 Az irodalmi komparatisztika elméletének jellemző vonása, hogy a részterületek 

sokaságából és az elnevezésből fakadó divergenciákat már kanonizáltnak nevezhető 

elméleti alapokon próbálja meg egységbe foglalni. Ilyen kísérlet volt például a renani 

elgondolás érvényre juttatása: „A modern filozófia legnagyobb vívmánya az volt, hogy 

megmutatta: egy növény és egy állat élete csupán más, egymástól harmonikusan függő és 
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 Ezt állítja teljes határozottsággal például az első összahasonlító irodalomtudományi – ahogy saját magukat 

nevezték: „jövő-tudományi” – folyóiratnak tartott kolozsvári Összehasonlító Irodalomtörténeti Lapok (1876) 

A folyóirat eredetileg három terület együttesében gondolta megtalálni az „összehasonlító irodalom” lényegét: 

a nyelvtudománynak és a fordítás művészetének a goethei értelemben vett világirodalom szolgálatába való 

állításban. (Gaal 1975, 55) Ami a vizsgálódásba bevonandó irodalmakat illeti, a kanonizáló tendenciát mutató, 

s a foucault-i heterotópiát idéző „dekaglottizmust” tették meg vizsgálataik alapjává. 

24
 Vö.: Fernand Baldensperger, Paul van Tieghem, a Pichois-Rousseau szerzőpáros öszefoglaló művei, 

Alekszandr Veszelovszkij, Viktor Zsirmunszkij írásai; horvát részről Ivo Hergešić könyve (Hergešić 2005a), 

Aleksandar Flaker írásai és az ő szerkesztésében megjelent gyűjteményes munkák (Flaker 1968; 1970; 1978a;  

1978b), Miroslav Beker összefoglalása (Beker 1995); magyar részről pedig például Thienemann Tivadar 

kötete a múlt század elejéről (Thienemann 1931). 
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egyetlen összhangba torkolló életek eredője. (…) A tudat ezernyi más, egyazon célra 

hangolt tudat eredője…” (idézi Baldensperger 1995, 33-34) Lényegében ezt gondolja 

tovább a motívumokat vizsgáló Veszelovszkij is A szüzsé poétikájában. Minden szüzsé 

olyan motívumokból áll össze, amelyek nagyjából a jungi archetipikus fogalmának 

feleltethetők meg: „…a hagyomány annyiban, amennyiben érinti a legegyszerűbb poétikai 

formák stílusát és ritmusát, képiségét és sematizmusát, valamikor – az emberi együttélés 

első idejében – természetes kifejezéséül szolgált a gyűjtő pszichikumnak és az annak 

megfelelő hétköznapi viszonyoknak. Ennek a pszichikumnak és ezeknek a feltételeknek az 

egyöntetűsége magyarázza a poétikai kifejezés egyöntetűségét azon népeknél, amelyek 

soha nem kerültek egymással érintkezésbe. Így állt össze formulák és sémák sora, amelyek 

közül sok fenn is maradt (…), ha megfelelt az új alkalmazás feltételeinek, ahogyan az ősi 

szókészlet más szavai kiszélesítették reális értelmüket, hogy az elvont fogalmakat ki tudják 

fejezni. Minden a formula felvevőképességén múlott; megőrződött, ahogy megőrződött a 

szó, de az általa hívott képzetek és érzetek már különböztek…” (Veszelovszkij 1996, 195-

196) Más helyen, szinte már a posztmodern előfutáraként, ugyanezt a megőrizve 

megszüntetést a művekben megjelenő szituációkra érvényesíti, amely alapján minden leírt 

szituáció kisebb számú, de átfogóbb szituációra vezethető vissza: „…nincs olyan elbeszélés 

vagy regény, amelynek szituációi ne emlékeztetnének hasonló, máshol leírt, bár 

valószínűleg átalakított (…) helyzetekre”. (Veszelovszkij 2002, 262) Ezt az elméletet 

természetesen az összehasonlítás módszertanára is vonatkoztatja, úgy gondolván el a 

kutatás menetét, hogy az egyre szélesebb körökben érvényes részkövetkeztetéseket 

eredményezne, amelynek utolsó stádiuma maga a végső következtetés, a „nagy 

általánosítás” volna. A művek létrejöttének és maguknak a műveknek a vizsgálati módszere 

lényegében megegyezne: a genetikus és a tipológia vizsgálat párhuzamokra épülne. 

Hasonló elméleti alapokon áll – különösen a stadializmus terén – a Veszelovszkij 

véleményét az egységgel és az egységen belüli különbözőséggel kapcsolatban osztó Viktor 

Zsirmunszkij is, aki Veszelovszkijnál nagyobb hangsúlyt fektet a fejlődés kérdésére: „Az 

összehasonlító irodalomtörténet elsősorban abból indul ki, hogy az emberiség társadalmi-

történelmi fejlődése egységes folyamat, és ez a folyamat biztosítja, hogy az irodalom mint 

az ideológiai felépítmények egyike egységesen fejlődjön.” (Zsirmunszkij 1981, 21) De már 

Baldensperger is ezt tartja az összehasonlító irodalomtudomány általa „irodalmi 

darwinizmusnak” nevezett jelenségéből következő egyik fő vonulatának. A 

Franciaországban leginkább Gaston Paris nevéhez fűződő, döntően diakron  vizsgálati 

módszer középpontjában is az állt, hogy a különböző helyeken és/vagy időben felbukkanó 
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elemeket – amelyek csak egymás variációi, kombinációi és rekombinációi – közös és 

hagyományos, mintegy ősi eredőre vezesse vissza, amelyet egy kollektív néplélek 

„választott ki magából”. (Baldensperger 1995, 35) 

 Nagyjából ugyanez az egységben való látás és láttatás iránti vágy jelentkezik az 

irodalmi komparatisztika, valamint a szemiotika, illetve a nyelvtudomány közötti 

párhuzamok felmutatásakor is. Az egyik legismertebb kortárs horvát komparatista, 

Miroslav Beker például komparatisztika-elméleti könyvét Ch. S. Pierce-re hivatkozva 

kezdi: „az amerikai filozófus, a pragmatizmus és sokak szerint a modern szemiotika 

megalkotója, Charles Sanders Pierce egész életműve az összehasonlítás elengedhetetlen 

voltára figyelmeztet, annak tényére, hogy egy kiragadott részletről vagy egy eseményről 

semmi érvekkel alátámasztottat nem tudunk mondani, ha azt nem hasonlítjuk össze 

valamilyen másik részlettel. Ennek hangsúlyozásában [Pierce] olyan messze ment, hogy 

tántoríthatatatlanul vallotta, miszerint bármit is állítunk, amennyiben nem tudjuk azt 

minden részletében összehasonlítás tárgyává tenni, teljes mértékben érthetetlenek 

maradunk.” (Beker 1995, 7) Az összehasonlítás összetevői – a fordítás célnyelv–

forrásnyelv problematikájához hasonlóan – mindig két végpontot tételeznek: az átadót, ami 

az írót, a művet és a műben megjelenő eszmét tartaltamazza, és az átvevőt, ahová az író, a 

mű és a mű képviselte gondolat elérkezik (Tieghem 1995, 101): az emissziót, amely a 

hatást gyakorolja, és recepciót, amely az idegen ösztönzőerőket fogadja (Hergešić 2005a, 

60). Baldensperger és Thienemann véleménye szerint az 1920-as, 1930-as évek 

vizsgálódásai egyre inkább a fejlődés kérdésére fektetik a hangúlyt. Baldensperger – 

Bruntiére-nek a műfajok terén végzett kutatásai nyomán – a formai vizsgálat erősödő 

szerepét hangsúlyozza: „az összehasonlító irodalomtörténet egyre inkább »fejlődéstanná«, 

művészi alaktanná vált. Ez alatt azt értem, hogy a kutatás nem a befejezett és a kész 

nagyságokra irányult; kulisszákba vetették be magukat, és nem az előadótermekbe”. 

(Baldensperger 1995, 39) Thienemann Tivadar könyve tágabban, irányzatok alapján 

értelmezi a „fejlődés” fogalmát; a „hatás” és a „recepció” egymásmellettiségének szinte a 

lehetőségét is kizárja, s úgy látja, hogy a szerves fejlődés (vö.: irodalmi darwinizmus) 

elmélete és gyakorlata következtében revízió alá került az irodalmi hatást a középpontba 

állító módszer. „A szerves fejlődésre építő újabb irodalomtörténetírás (…) teljesen 

kikapcsolta a hatás fogalmát és a recepció, a befogadás fogalmát vezette be helyette”. 

(Thienemann 1931, 10) Az azonosság vagy a hasonlóság helyett az eltérések és 

különbözőségek foglalják el a központi helyet.  
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Az eltérések legjobban a különböző országok, népek és kultúrák közötti 

kapcsolatokban – az irodalmi komparasztika genealógiai és a tipológiai kutatásaiban – 

követhetők nyomon. Az érintkezési pontok és az idegennel való kapcsolat a kis népek és 

nyelvek irodalmában különösen nagy jelentőségű: egyrészt az idegen, ismeretlen eszmék 

megismerése felé vezető híd szerepét tölti be, másrészt tájékozódási pontként szolgálhat az 

adott irodalom saját értékeinek vagy esetleges értéktelenségének felismerését illetően. A 

nemzeti irodalmak közötti áramlatok vizsgálatakor, mivel ezen áramlatok elemeit, 

összetevőit és magját a másik nemzet/nyelv irodalmának nem csak a legértékesebb 

alkotásai veszik át, szinte elkerülhetetlen, hogy az öszehasonlítást végző számára az adott 

nemzet általánosan elfogadott, kanonikus értékrendjében előkelő helyet nem kapó mű is a 

vizsgálat tárgya legyen. A kánonnal kapcsolatban Hergešić határozottan a viszonylagosság 

elve mellett foglal állást: „Mint ahogy a nemzeti irodalomban sem mindig a legjobb 

szerzők a legnépszerűbbek (…), a világirodalom is messze nem mindig azokat válogatja ki, 

akik a legértékesebbek. A végső döntést ugyanis mégiscsak a »siker« hozza meg, (…), s az 

általános vagy világirodalom semmiféleképpen sem valamiféle abszolút irodalom, amely a 

saját nemzetének és idejének legtökéletesebb és legjelentősebb irodalmi alkotásait gyűjti 

csokorba.”
25

 ( Hergešić 2005a, 34-35) Tieghem is hasonlóan vélekedett a nem esztétikai 

értékeket illetően: „az összehasonlító irodalomtörténet tanulmányozásának (…) különleges 

vonása (…), hogy nagyobb fontosságot tulajdonít a másod- vagy harmadrendű íróknak, 

akiket a nemzeti irodalomtörténet éppen csak megemlít vagy mellőz, akik azonban mint 

átadók vagy közvetítők mégis fontos szerepet játszottak. (…) Az összehasonlító 

irodalomtörténész értékrendje más, mint a különböző nemzeti irodalmakat kutatóké.” 

(Tieghem 1995, 105) A hasonlóságok vizsgálatának esetében tehát felmerül a határvonalak 

meghúzásának és meghúzhatóságának kérdése. A problémát már Tieghem is felvetette 

1931-ben a nemzeti irodalmak esetében megfigyelhető átvételek, kölcsönzések és hatások 

kérdésével kapcsolatban: „hol van az a határvonal, amelytől fogva már mint idegenről 

beszélünk, idegenből jövő vagy idegenre gyakorolt hatásról? (Tieghem 1995, 100) S ez – 

bár még nem expliciten – a kánonnak az összehasonlító irodalomtudományban elfoglalt 

központi kérdése mellett a fordítás kulcsfontosságú szerepe felé fordítja a figyelmet. 
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 Itt Hergešić közel áll ahhoz a Zoran Konstantinovć-féle világirodalom-értelmezéshez, amely szerint a 

Goethe használta fogalom leginkább egyfajta – a nemzeti irodalmakon és a nemzetek között közvetítő, 

irodalmon kívüli, gyakorlati  eredményt is hozó – kommunikációs folyamatot jelöl. (Konstantinović 1987, 2-

3) Lényegében tehát szinte esztétikai és etikai értékekre való tekintet nélkül bármi a világirodalom fogalmába 

tartozhat, aminek segítségével a különböző népek közelebb kerülhetnek egymáshoz. 
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Az összehasonlító irodalomtudomány expanziója: irodalmi komparatisztika 

 

 

A különbségekre nagyobb hangsúlyt fektető francia iskola mellett a múlt század közepétől 

egyre erőteljesebb szerepet követel és kap az úgynevezett amerikai iskola, amelynek 

programját René Wellek hirdette meg az 1958-as Chapel Hill-i, az első nagy nemzetközi 

polémiát kiváltó összehasonlító irodalmi tanácskozáson (The Crisis of Comparative 

Literature), a francia iskolát okolva a tudományág kríziséért: „a megingathatatlan régi 

meggyőződés, a tizenkilencedik század szellemében történő vizsgálódások folytatása, a 

tények felhalmozásába vetett naiv hit, s annak reménye, hogy majd ezeket az építőelemeket 

a tudás nagy piramisának felépítésében fogják felhasználni, valamint a 

természettudományos mintákra támaszkodó, kauzális magyarázatokba vetett hit – mindez 

már korábban is vita tárgyát képezte az olasz Croce, a német Dilthey és mások részéről.” 

(idézi Beker 1995, 17) De Wellek már korábban – például az Austin Warrennel közösen írt 

Az irodalom elméletének Általános, nemzeti és összehasonlító irodalomtörténet című 

fejezetében sem értett egyet a Bladensperger-féle, elsősorban nemzeti irodalmakat 

összevető és hatásokat vizsgáló irányzattal: „Az »összehasonlító irodalomtörténetnek« ez a 

koncepciója azonban, észre kell vennünk, nehézségekkel jár. Úgy látszik, hogy az ilyen 

kutatások felhalmozásából önálló rendszer nem jöhet létre. Nincs módszertani különbség, 

akármi legyen is a kutatás témája: »Shakespeare Franciaországban« vagy »Shakespeare a 

XVIII. századi Angliában«, Poe hatása Baudelaire-re vagy Dryden hatása Pope-ra”.
26

 

(Wellek – Warren 1972, 69) Ugyanerre, a francia iskola gondolkodásmódjától eltérő utak 

javaslatára épül egy 1953-ban keletkezett tanulmánya is, amelynek különös jelentőséget az 

ad, hogy ebben nem  a hasonlóságok és a különbözőségek fontosságára irányítja az 

irodalmi komparatisztika művelőinek figyelmét, hanem a teljesen mechanikus 

tudományfelfogással, a faktualizmussal, valamint azzal a 
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 Pichois–Rousseau könyve ezt a módszert az úgynevezett „X és Y” képlettel szemlélteti – ami a matematikai 

képletek analógiájára egyben azt is implikálja, hogy a módszer elterjedt, használható, eredményes – ám újat 

nem nyújthat : „A címek és tartalmak nagy változatossága ellenére minden mű, amely sikert, befolyásokat és 

forrásokat tanulmányoz, egyetlen alapképletre vezethető vissza: „X és Y“. X éppúgy, mint Y, tetszés szerint 

jelenthet egy földrészt, egy kultúrát, egy nemzetet, egy szerző életművét, a szerzőt magát (…), egy mondatot, 

akár csak egyetlen szót. Nincs előírva kötelező arány a két változó között…”Az „és” kötőszócska 

következőket jelentheti: megítéli, látja, hatással van, irányít, tartózkodik, utazik, olvassa, lefordítja stb.” 

(Pichois – Rousseau 1973, 209) 
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módszerrel szemben, amely szerint ne csak a forrásokat, hatásokat és az egyes művek és 

szerzők népszerűségét vizsgáljuk, hanem jussunk el egyfajta (összehasonlító) 

nemzetkarakterológiáig vagy nemzetlélektanig, a nyelvészet eredményeinek analógiája 

alapján azt a talán még ma is egyik legfontosabbnak tekinthető elvet vallja, hogy a 

hiánynak, illetve az inkommenzurábilitásnak is legalább akkora jelentősége lehet az 

összehasonlításban, mint a hasonlóságoknak és a különbségeknek. „A nyelvészek 

megmutatták, mi mindent érhetünk el, ha feladjuk (…) az egyoldalú felfogást, és olyan 

nyelveket hasonlítunk össze, amelyek között nincsen származási kapcsolat. Ugyanez 

érvényes az irodalomra. Például bizonyára haszonnal tanulmányozhatnánk a régi kínai, 

koreai vagy burmai költészetet, ha a nyugati befolyástól mentes szövegekkel foglalkoznánk 

és többet tanulnánk ezeknek a a nyugati költészettel való szembeállításából, mint a később 

kifejlődött véletlen, alkalmi kapcsolatok tanulmányozásából. Az irodalomtudomány 

teljességre törekvő értelmezése nem mondhat le az összehasonlítás e fajtájáról (…), hiszen 

akarva-akaratlanul vonatkozási sémáinkat alkalmazzuk. De ha  lemondunk az 

összehasonlítás megvilágító erejéről a különböző irodalmak, korszakok, mozgalmak, 

alakok, művek között, még ha nem is tudunk okozati kapcsolatokat bizonyítani, ez az 

jelentené, hogy lemondunk a megvilágításról, melyet a jelen áraszt a múltra, az elmélet a 

történelemre, a kritika kutatásra.” (Wellek 1995, 139) A francia iskola a „Stoffgeschichte”-

kutatásaival, a Mme de Staëlig visszanyúló hatástörténeti orientációjával, az impressziók 

tudományos munkába történő beemelése felé hajló, így nem egyszer esetleges 

kapcsolatokat a közontba állító vizsgálataival szemben az amerikai iskola – mindenekelőtt 

az újkriticizmus hatásának köszönhetően – a műveket állítja vizsgálatainak középpontjába, 

a nemzeti kánonok felmutatta értékeknél átfogóbb értékrend kialakítására törekszik, s 

párbeszédet alakít ki a különféle humán tudományokkal. Az összehasonlító 

irodalomtudomány francia iskolájának képviselői megfogalmazta nem egységes 

tartalmakkal és kategóriákkal szemben és mellett
27

 – természetesen kisebb-nagyobb 

elméleti vitákon keresztül: például a toleránsabb Henry Remak és a kategorikusabb René 

                                                 
27

 Tieghem szerint például az összehasonlító irodalomtörténet tárgya – kizárólag a nyugati világ művei 

alapján és a kapcsolatok esetlegességének kizárásával – a következő: 1/ görög és latin irodalmak egymás közti 

kapcsolata; 2/ a középkortól kezdve a modern irodalmaknak a régi irodalmakkal szembeni tartozásai; 3/ a 

modern irodamak egymás közötti kapcsolatai. (vö.: Tieghem 1995, 100) Vagy a már érintett baldenspergeri 

két irányzat: 1/ a témák egyszerű és hagyományos elemekre való visszavezetése; 2/ „az irodalmi művek 

nemzeti sorai közti, szembetűnő kölcsönös” kapcsolatok kiterjesztése és körülírása. (Baldensperger 1995, 35-

36) 
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Wellek közt a nemzeti és komparatív irodalmi vizsgálódások hatáskörét illetően – kellett 

definiálnia saját magát. Remak a Comparative Literature című kiadványban (1960) például 

a következőképpen vélekedik: „az összehasonlító irodalomtudomány nem más, mint az 

irodalomnak saját határain kívüli tanulmányozása, az irodalmak közti viszony vizsgálata az 

egyik, valamint a tudományhoz és a hithez tartozó egyéb területek közti kapcsolat 

tanulmányozása a másik oldalon (mint a képzőművészet, építészet, filozófia, történelem, 

társadalomtudományok, természettudományok, vallás stb.). Röviden: egy irodalom egy 

másik irodalommal való összevetése, valamint az irodalom és az emberi megnyilatkozások 

más szféráinak összehasonlítása.” (idézi Beker 1995, 19)  

A legapvetőbb különbség a francia és az amerikai iskola között ugyanakkor mégsem 

a részletekben, sokkal inkább a szemléletmódban kereshető. Sok amerikai iskolához tartozó 

irodalmár kiindulópontja, hogy az egész európai irodalom – természetesen komponenseinek 

különbözőségével együtt – egységes. Ennek egyik lehetséges oka és magyarázata az 

amerikai történelem és kultúra pár száz évre visszatekintő múltja, szemben az európai 

kultúra több évezredes hagyományaival, valamint az amerikai kultúra „olvasztótégely”, 

illetve „salátástál” metaforája közötti ingadozás. Remak már a kanonizáció egyik lényeges 

külső összetevőjére – az intézményekre és az oktatásra – is hivatkozik, mondván, hogy a 

szakma amerikai tanárai, az európaiaktól eltérően, igen különböző iskolázottságúak és 

származásúak. A francia iskola erős ok-okozati diakronitását, statikusságát, elemekre 

lebontott történelmi-történeti dominanciájú szemléletét az amerikai iskola inkább a 

szinkron és dinamikusabb, az elemeket – s mindenekelőtt magát a mű-egészet – 

változásaiban szemlélő, az esztétikai értékeket felmutató és vizsgáló módszerrel, valamint a 

recepció erőteljes bevonásával váltaná fel: „…a tartalom helyett inkább a formával kellene 

törődni, a »hogyannal« a »mi« és a »miért« helyett”. (…) …az amerikai összehasonlító 

irodalomtörténet álláspontja az, hogy az irodalmi tanulmány legfőbb igazolója maga az 

irodalmi mű, és minden kutatás a mű jobb megértését kell, hogy elősegítse”. (Remak 1995, 

145; 147) A megértés és a hermeneutikai interpretáció fontosságának hangsúlyozásához a 

konstanzi iskola vezető teoretikusának, Hans Robert Jaussnak az 1960-as évek végétől 

egyre nagyobb teret nyerő recepcióesztétikája is nagyban hozzájárult. Elmélete – hasonlóan 

a kizárólag az adott művekkel foglalkozó, azokat minden művön kívüli tényezőről 

leválasztó strukturalizmushoz és új kritikához – távolodni látszik az összehasonlító 

irodalomtudomány elképzeléseitől. A szerző–mű–befogadó hármasára épülő esztétikai 

kommunikációként (vö.: Goethe és Konstantinovć) felfogott irodalomtörténet segítségével 

a „befogadót mint címzettet és közvetítőt, tehát mint minden esztétikai kultúra hordozóját 
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végre vissza lehetett helyezni történeti jogaiba (…), amelyektől megfosztották, amíg a 

művészetek története a hagyományos alkotás- és ábrázolásesztétika jegyében állt. Ezzel 

újrafogalmazódtak (…) a kánonképződésnek és -átalakulásnak (…) a kérdései…”
28

 (Jauss 

1997a, 9) Remak a francia és az amerikai iskolák közötti átmenetet és szintézist a nyelv 

fontosságát hangsúlyozó Ernst Robert Curtius Europäische Literatur und latenisches 

Mittelalter és Erich Auerbach Mimézis című, a valóság ábrázolására, a motívumok és a 

trópusok, a nyelvi-irodalmi alakzatok vándorlására koncentráló könyveiben véli 

felfedezni.
29

 Ez utóbbi „az »explication de texte« módszerének alkalmazásával jut el a 

történelmi szintézishez, mely az összehasonlító irodalomtörténet uralkodó amerikai 

elméletének gyakorlati megvalósulását jelenti.  

 

 

 

Az irodalmi komparatisztika kihívásai: komparatisztika 

 

 

Az önmeghatározás(ok)ra irányuló erőfeszítések folyamatosan újabb és újabb kihívásokkal 

szembesülnek, amelyek közül jelenleg az egyik legdominánsabb a gazdaság és kultúra 

szoros összefonódását magával hozó globalizáció. „A gazdasági globalizáció együtt járhat a 

historicitás, a kollektív emlékezet, a múlt iránti érzék és fogékonyság eltűnésével, valamint 

a nem-kontemporális kontemporálissá válásával (anakronizmus). A nemzeti 

kükönbözőségeket olyan csoport-tudatok (affiliations) és indentitás-pozíciók válthatják fel, 

mint a gender vagy a nem territorializált (not territorialised) érdekcsoportosulások” 

(Szegedy-Maszák 2000b, 17) Jeleneg leginkább e két szféra egymásmellettisége figyelhető 

meg; a nemzeti irodalom és kultúra mellett – a posztmodern, a dekonstrukció, az 
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 Sieghild Bogumil egyenesen az összehasonlító irodalomtudomány elleni támadásról beszél Jauss kapcsán: 

„…H. R. Jauss támadást indított az irodalmi komparatisztika ellen (…) olyan történelmi paradigmák 

alkalmazását javasolva, amelyek lehetővé teszik, hogy az irodalomtörténetet a művek, szerzők és nemzetek 

egyedi jellemzői felett álló általános progresszív folyamatokként fogjuk fel. (…)  Ahol nincsen heterogenitás, 

ott nem lehetséges az összehasonlítás.” (Bogumil 2001, 43-44) 

29
 Auerbach könyvének utószavában említi, hogy tanulmányának megszületését nagyban annak köszönheti, 

hogy nem állt rendelkezésére a kellő szakirodalom. Lehetősége sem volt arra, hogy saját elképzeléseit minden 

oldalról kontrollálja, ami elképzelhetően parttalanná tette volna kutatásait. – A szakmától való elzártság 

előnyeit fogalmazza meg George Steiner is a fordítás kérdését szintetikus módon tárgyaló Bábel után 

előszavában, mondván, hogy bizonyos mértékű kívülállás szinte előfeltétele  az elmélyült munkának.. 
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újhistorizmus, a posztkolonializmus, a feminizmus, a gender és a queer megjelenésével és 

terjedésével párhuzamosan – egy nemzetek feletti, és elsősorban nem nemzeti vonalak 

mentén újra- és átrendeződő kultúra-fogalomra kell reflektálnia a szakirodalomnak. „Az 

»összehasonlító« irodalomtörténet – olvashatjuk a Valdés-Hutcheon szerzőpárostól – a 

múlt korszakok életet az ahogyan éltékről a hogyan mondták el felé mozdítaná.” (lásd: 

Valdés – Hutcheon 1996, 3) A szerzőpáros vezette Rethinking Literary History – 

Comparatively projekt vizsgálódásaiban szinte minden lehetségesen releváns szempont 

helyet kap: politikai, antropológiai, gazdasági, földrajzi, történelmi, demográfiai és 

szociológiai kutatásokat végeznek, hogy egy adott közösség irodalmának kontextusát 

artikulálni tudják.
30

 

Mindez természetesen ismét az összehasonlító irodalomtudomány újragondolását 

követeli, s ez jól nyomon is követhető az aktuális problemákra rávilágító és esetleg 

megoldási javaslatokat is felmutató írásokban, amelynek kulcsszavai leggyakrabban a 

„trans” és az „inter” és a „multi” affixumokkal kezdődnek. Minden tudományos 

vizsgálódás, legalábbis ami a humanitás területeit illeti – külön-külön, illetve egymáshoz 

való viszonyukban egyaránt – összehasonlítóvá válik, s az összehasonlító 

irodalomtudomány így az általánosabb „cultural studies” egyik ágaként képzelhető el. A 

kulcsszavak prefixumait általában a „kulturális” és a „nemzeti” szavak követik: egy olyan 

átfogó rendszerrel állunk szemben, amelynek elemei kölcsönösen és dinamikusan 

kapcsolódnak egymáshoz. Ugyanakkor mindez nem jelenti azt, hogy visszahozható volna, 

ha egyáltalán volt, egyfajta „aranykor”. Cornis-Pope, J. Hillis Millert idézve figyelmeztet is 

erre: „…fel kell adnunk a »harmonikus és egységes kultúra álmát«”.
31

  A kulturális fejlődés 

egy kifinomultabb megértésére van szükségünk – mondja az ír, az izraeli, és a palesztin 

kultúrákat és konfliktusokat vizsgáló Joe Clearlyre hivatkozva Cornis-Pope – amelynek 

segítségével „érthetővé válik a »multi-etnikus, a multi-nyelvi és a multi-kulturális« államok 

                                                 
30

 A projekt egyes programjai az irodalomörénetet földrajzi és etnikai megoszlásban térképezik fel: Latin-

Amerika; Afrikai diaszpóra; Közép-Kelet Európa. 

31
 Djelal Kadir – aki szintén rendszerként szemléli az összehasonlító irodalomtudományt – ugyanakkor a 20. 

és 21. század fordulójára érvényesített definíciójával éppen a sok különböző egységből összeálló egész 

lehetősége mellett foglal állást: „Az összehasonlító irodalomtudomány a dolgokat és jelenségeket egymástól 

határozottan elválasztó (discerning) vizsgálatra épülő és elméletet alkotó szimbolikus folyamatok 

szisztematikus gyakorlata. Ezek a folyamatok az irodalmi kultúra termékeiben, értékelésében és 

disszeminációjában meglévő materiális és esztétikai abilitásokra a transznacionális és transzkulturális 

területek metszéspontjainál, és ezen területeken keresztül gyakorolnak hatást”. (Kadir 2001, 25) 
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felbukkanása éppúgy, mint a kultúrák »alacsony« és »magas« formáinak folyamatos 

egymást megtermékenyítése.” (Cornis-Pope 2003, 74) Az irodalom területén Marcel 

Cornis-Pope szerint az kívülről egységbe fogott belső különbözőségek dinamizmust 

biztosító mozgatórugója az, hogyha a nemzeti irodalmak vizsgálatainak aspektusait 

(diszciplináris rendszer – intézményi rendszer) külön-külön szemléljük, azok más-más 

jellegzetességet és irányultságot mutatnak: „…a nemzeti irodalom mint diszciplináris 

struktúra – erőforrásokért és befolyásért versenyezve – konfliktusban áll a 

világirodalommal és az összehasonlító irodalomtudománnyal. Intézményi szinten 

ugyanakkor a nemzeti irodalmak tanulmányozása igen erőteljes marad, gyakran minden 

erejét arra összpontosítja, hogy összehasonlító vagy transznacionális irodalomtörténetet 

hozzon létre.” (Cornis-Pope 2003, 71) Természetesen ehhez két, egymáshoz szorosan 

kapcsolódó feltételnek mindenképpen teljesülnie kell: elengedhetetlen, hogy a nemzeti 

irodalomtudomány és -történetírás nyelvezete alkalmazkodjon, de legalábbis illeszkedjen a 

nemzetközileg ismert és használt nyelvezethez. Az ideális állapot – Eva Kushner további 

kérdéseket felvető javaslata szerint (Kushner 2001, 32) – az volna, hogy mivel az 

összehasonlító irodalomtudomány tárgyaként potenciálisan az összes nyelvet és kultúrát 

átfogja, legyen az fiatal vagy ősi, nagy figyelmet kellene fordítani annak lehetővé tételére, 

hogy a fiatalabb irodalmak az irodalom rendszerébe saját irodalmi terminológiáikkal 

integrálódjanak, s hogy hagyjuk, hogy ezeken a terminológiákon szóljanak hozzánk, 

valamint, hogy ezeken tanulmányozzuk őket. S ez minden területen elkerülhetetlenül a 

kánon kérdését veti fel. 

Ugyanígy a komparatisztika és a kánon közötti labilis viszony kérdéseihez 

kapcsolódnak a kis nyelvek/népek szinte mindig kényszerűen a perifériára szoruló 

irodalmai is. Kafka naplójegyzeteiből kiindulva Gilles Deleuze és Felix Guattari a 

kisebbségi (minor) irodalmak jellemzőit vizsgálják, amely jellemzők a kisebb (minor), de 

nem kisebbségben lévő irodalmakra is érvényeseknek tűnnek. „A minor irodalomnak (…) 

három jellemzője van: 

1. a nyelv deterritorializálódása;  

2. az individuálisnak a közvetlen-politikaira történő rákapcsolódása, valamint 

3. a megnyilatkozások kollektív elrendeződése.
32

 (Deleuze – Guattari 2003, 2) 

                                                 
32

 A horvát nyelv Jugoszlávia fennállásának idején – legalábbis a jelenlegi horvátországi konszenzus szerint – 

végig deterritorizált állapotban volt. A minor irodalmak második és harmadik jellemzői expliciten 

megjelennek többek közt a magát mindvégig jugoszlávnak valló Danilo Kiš (Anatómiai lecke, Homo poeticus, 
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Deleuze és Guattari elméltének tágassága  lehetővé teszi a jelenség koncentrikusan bővülő 

értelmezését: mint a szó hagyományos értelmében vett „kisebbségi” (azaz egy adott ország 

hivatlos/többségi nyelvétől etérő nyelvű, „nemzetiségi”) irodalmat; de ezen az analógián 

alapulva jelentheti egy kisebb nyelv/nép/ország–területi egység nagyobbal szembeni 

és/vagy nagyobb melletti irodalmát is.
33

 Az individuum helyzetéből kiindulva a 

„kisebbségi/nemzetiségi irodalmon” keresztül egészen a kis nyelvek/népek irodalmaiig 

juthatunk el. A horvát irodalomnak például egészen 1991-ig mindig más, nagyobb nyelvi 

közegben, Jugoszlávia megalakulásától kezdve pedig a sajátjától eltérő vallási-kulturális 

környezetben – de legalábbis eltérő vallási-kulturális környezettel való szoros 

egymásmellettiségben – kellett léteznie. Az 1967. március 17-i zágrábi Telegram című 

újság deklarációt tett közzé huszonkilenc vezető horvát oktatási, tudományos és kulturális 

intézmény aláírásával a horvát irodalmi nyelvről, majd néhány évvel később (1971-ben) a 

horvát egyetemekről kiindult mozgalom, az úgynevezett „horvát tavasz” már politikai-

társadalmi követelésekkel, a föderáción belüli egyenjogúság, a horvát  szuverenitás 

igényével lépett fel a centralista-etatista államrenddel szemben.
34

 (Macan 1995, 227-229) A 

Deleuze – Guattari féle nyelvi deterritorizáció – ami a helyhez való kötődés 

problematikusságát, a távolságérzet kérdéseit is felveti – a volt Jugoszlávia önállóvá váló 

államaiban nyelvi, és ezzel párhuzamosan földrajzi reterritorizációvá alakult át.  

Deleuze és Guattari elmélete szerint a „nagy” irodalmakban az individuális az 

individuálishoz kapcsolódik, a politika és társadalom itt csak háttérként szolgál, míg az 

individualitás politikumra való közvetlen rácsatlakozása jellemzi a minor irodalmakat. Az 

összehasonlító irodalomtudomány–politika kérdése legkidolgozottabban a Wellek által 

                                                                                                                                                     
mindennek ellenére, Ellenállás és dogma) és a horvát Vlado Gotovac (Az igazság túl sokat kíván Európától, 

Látható és láthatatlan Európa) írásaiban, hogy csak a magyarul is olvashatókat említsük. 
33

 A „minor irodalom” kifejezés – hangsúlyozza a szerzők nyomán Virág Zoltán  (Virág 2007, 209) – a 

Deleuze – Guattari-féle értelemben azért is nagyon jól használható, mert nem csak a kisebbségi nyelven írt 

irodalmat foglalja magában, hanem bármely olyan irodalmra alkalmazható, amelyet egy kisebbség egy 

nagyobb nyelvi közeg keretei között hozott létre. 

34
 A nyelv kérdése még ma is talán a horvát politika és kultúra egyik legérzékenyebb pontja: a deklaráció 

megjelenésének 40. évfordulójára a Vijenac 2007. március 29-i száma hosszú öszeállítást jelentetett meg, s 

ugyanebben az évben adták ki a háború befejezése utáni negyedik horvát helyesírási szabályzatot is. Több-

kevesebb sikerrel folyamatosan dolgoznak a horvát nyelv purifikációján, mindenekelőtt a „szerbizmusoktól” 

való megszabadításán. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor – a világtendenciához hasonlóan – az anglicizmusok 

a horvát nyelvben is feltartóztathatatlanul szaporodnak. 
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határozottan elutasított Carré és Guyard programjában, az egymás jobb megértését 

megcélzó „imagológiai” vizsgálatokban jelenik meg.
35

 A harmadik jegy szerint a minor 

irodalomban minden kollektív értéket hordoz. Nem „egyéni”, hanem „kollektív 

megnyilatkozásként” olvassák a szövegeket, ugyanis – lévén elválaszthatatlan a második 

jellemzőtől – a politikai mező eleve mindent átfog és átfon, s ezáltal „ez a helyzet még 

inkább alkalmassá teszi arra, hogy egy másik, lehetséges közösséget fejezzen ki, hogy egy 

másfajta tudat, egy másfajta érzékenység eszközeit hozza létre”. (Deleuze – Guattari 2003, 

1-2.) Amit a szerzők egyenként mondanak, közös tettként mutatkozik meg, s amit 

mondanak vagy tesznek, szükségszerűen erős politikai színezetet ölt, még akkor is, ha a 

többiek nem értenek ezzel egyet: a politika minden kijelentést kontaminál.  

 Deleuze és Guattari minor irodalomról szóló írásából kiindulva Sieghild Bogumil a 

deterritorizáció – és ezzel párhuzamosan Foucault heterotópia fogalmát  – állítja a 

globalizáció összehasonlító irodalomtudományi vizsgálatainak lehetséges középpontjába. 

Az entitások közös helyének meghatározhatatlanságát (az irodalmak) egy egységes 

kategória alatt (heterotópia) szemlélve mind az úgynevezett nagy, mind pedig a kis 

irodalmak topologikus jelleget öltenek. A minden irodalmat átfogó heterotópia Bogumil 

értelmezésében sem a globális dialektikus ellentétpárját, sem a nemzeti entitásokhoz való 

visszatérést nem jelenti. „A terminus kizárólag lokális különbözőséget jelöl, ami magában 

foglalja e lokális különbözőség másságának kreatív potenciája iránti tiszteletet.” (Bogumil 

2001, 50) Elképzelése szerint ez lehetne a globális irodalom terminusaiban való 

gondolkodás új orientációs tere, amelyben egy új rend kritériumai szerveződhetnének. 

Bugumil ugyanakkor valószínűleg csupán a „felépítmény” elméleti szintjét egalizálta a 

gazdasági alapokon nyugvó globalizáció struktúrájának megfelelően; a kisebb irodalmak 

minden bizonnyal továbbra is a periférián maradnak egyrészt nyelvi okokból, másrészt 

pedig – a volt szocialista blokk, azaz nagyjából a közép(-kelet)-európai országok esetében – 

a globalizáció felé vezető integrációs folyamat nyugat-európában organikusan illeszkedő 

nagyjából negyven éves szakasza hiányzik a történelmükből. Röviden: a kis népek/nyelvek 

irodalma akár egymás között hoz létre egyfajta kánont, akár egymástól elszigetelt nemzeti 

kánonokban gondolkodik, a mennyiségi kérdés – nagy nyelvek, nagy irodalom – számukra 

még valószínűleg hosszú ideig törvényszerűen megkerülhetetlen marad: a periférián lévő 

                                                 
35

 Természetesen fennáll a (hamis, mert árnyalatlan) „nép/nemzetkarakterológia” felállításának, az 

átideologizálásnak és akár a napi politika felé való elhajlásnak a veszélye, ezért a programot védelmébe vevő 

Hugo Dyserinck az ilyenfajta kutatásokat – éppen ezen veszélyek elkerülése érdekében – elsősorban a 

szociológia és a recepcióelmélet területére utalja. (Dyserinck 1998, 259-268) 
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irodalmaknak a centrumba kerülése, ha nem csupán egy jól hangzó utópia, akkor is még 

várat magára. A frye-i közös nyugati kultúra, valamint a Said szerinti irodalom és kultúra 

erőteljes megosztottsága valószínűleg egymással párhuzamosan érvényben lévő elméletek; 

a közép(-kelet)-európai összehasonlító irodalomtudományra érvényes Nyugat felé 

orientálódás látszik továbbra is a domináns paradigmának. Ez utóbbi hagyományos voltáról 

olvashatunk – Babits Mihály és Szerb Antal irodalomtörténetét külön kiemelve – Cornis-

Pope és Neubauer Közép-Kelet-Európa kultúráját vizsgáló tanulmányában: számtalan 

munka olvasható a magyar-német, lengyel-francia, román-olasz és más keleti-nyugati 

kapcsolatokról, de alig néhány foglalkozik a magyar, lengyel és román irodalmak 

összevetésével. „Ma úgy tűnik, hogy intra-regionális kutatásokat Magyarországon, s az 

utóbbi időben Romániában végeznek”. (Cornis-Pope – Neubauer 2002, 18) 

Horvátországban a szomszédos irodalom és a nyugat-európai irodalom felé fordulás 

részben fedi egymást: a dalmát hagyományok miatt nagyon erősen figyelnek Olaszországra 

figyelés. Az egyik legrangosabb horvátországi komparatista konferencia Komparativna 

povijest hrvatske književnosti sorozatcímmel megjelenő kiadványainak tanulmányai kivétel 

nélkül többségében az olasz-horvát kapcsolatokat (azon belül pedig döntő többségükben a 

horvát petrarkizmust) dolgozzák fel. Az utóbbi időben ugyanakkor Magyarország is egyre 

nagyobb hangsúlyt kap a tudományos konferenciákon, könyvkiadásban, kulturális 

kapcsolatokban. Ez a tendencia egybeesik Fried István elképzelésével, amely szerint 

először valószínűleg célszerűbb a legszűkebb kontextust  feltérképeznünk, majd ezen 

keresztül felfelé építkeznünk, adott esetben akár a világirodalomig.
36

 A világirodalom, de 

legalábbis egy nagyobb egység felé való közvetítő eszköz lehet a kis irodalmak esetében 

(mivel azok önállóan és önmagukban szinte tehetetlenek) – a genetikailag, tematikailag, 

„Stoffe”-komparatisztikailag, motivikusan stb. összekapcsolódó közegen keresztül – a 

közép(-kelet)-európaiság, a hagyomány, a szövegköziség fogalmai. (Fried 1999, 50-51) 

Minél általánosabb és szélesebb a kontextus, amelybe a kisebb irodalmak kerülnek, a kis 

nyelvek irodalmai közti határok annál inkább elmosódnak. Hergešić már 1937-ben a 

következőket írta a Nyugat-Kelet kapcsolatáról (Hergešić 2005b 136): „…a Revue de 

philologie franaise et de littérature című francia folyóiratban 1897-ben megjelent az 

összehasonlító kutatások első bibliográfiája. Az összeállító P.-L. Betz (…) százegynéhány 

                                                 
36

 Bojtár Endre kijelentéséből kiindulva ugyanakkor mind a Fried-féle induktív, mind pedig egy deduktív 

modell egyaránt lehet eredményes vagy lehet zsákutca, ugyanis – írja Bojtár – minden kontextus mesterséges, 

mert az értelmező irodalomtörténész hozza létere. (Bojtár 1999a, 41) 
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oldalas bibliográfiájában mindössze két oldalt tudott a nyugat-európai és a szláv irodalom 

közötti kapcsolatoknak szentelni. És még a magyarok is a szlávok közé kerültek!”
37

  

 Az irodalmaknak természetesen – legalábbis önértékelésük és helyiértékük 

felbecslése szempontjából mindenképen – szükségük van az összehasonlításra; különösen 

nagy igényük van erre a kisebb irodalmaknak. A nagyobb irodalmak esetében az 

összehasonlítás lényege kevésbé az (ön)értékelés körül mozog; a velük való foglalkozás 

mennyisége már eleve a jelentőségükre is utal. A kontroll és az értékelés szükségességét 

Hergešić 1932-ben már egyértelműen meg is fogalmazza: „Az összehasonlító kritika nélkül 

nem tudjuk [a horvát irodalom] igazi jelentőségét megítélni, sem valódi értékét 

megismerni“.
38

 (Hergešić 2005a, 55) 

                                                 
37

 Régi örökség: már a nagy francia enciklopédia is a szláv nyelvek közé sorolta a magyart. 
38

 Magyarországon ez idő tájt Babits Mihálynak a világ- és magyar irodalmat együtt tárgyaló 

irodalomtörténete (Az európai irodalom története) sugallja ugyanezt. 
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„VERBUM E VERBO” ÉS KULTUROLÓGIA: A FORDÍTÁS ELMÉLETEI 

 

 

 

Fordítás és kánon 

 

 

Az összehasonlító irodalomtudomány különösen a kis nyelvek és irodalmak esetében a 

kánon és a kanonizáció kérdése mellett döntően a fordítás: elsősorban a szépirodalom 

fordításának kérdését helyezi az előtérbe. A nemzeti irodalmak romantika korabeli 

öntudatra ébredésének és gyors fejlődésének következtében minden nemzet irodalmában 

erőteljes kanonizációs folyamat indult el, s az idővel létrejövő és a ha csak provizórikusan 

is, de megszilárdulni látszó nemzeti kánonok egymás nyelvének mélyebb ismerete 

hiányában képtelenek lesznek kommunikálni. Kizárólag az adott nyelven olvasók 

kiváltsága, hogy a másik nemzet irodalmáról legalább hozzávetőleges kép kialakítására 

lehetőségük nyíljon, ami a köztudatba – esetleg egyfajta nemzetek közötti vagy nemzetek 

feletti kánonba – való bekerüléshez, a sokféleség elrendeződéséhez nem elégséges feltétel. 

Valamivel jobb a helyzet a szakmával hivatásszerűen foglalkozókkal: az összehasonlító 

irodalomtudós kompetenciájának egyik alapkövetelménye, hogy több nyelvet minél jobban 

ismerjen. De a fordítás – azaz az egységes, vagy legalábbis konvergáló terminológia –  

hiánya e területen is komoly félreértéseket okozhat.  

A huszonegyedik század eleji magyar irodalomtudomány egyik legégetőbb 

problémáját – de valószínűleg minden kis nyelv irodalomtudományának esetében hasonló 

korlátokba ütközünk – Szegedy-Maszák Mihály abban látja, hogy az összehasonlító 

irodalomtudománnyal foglalkozók a különféle objektív akadályok miatt (amelyek közül a 

legnagyobb az alapvető külföldi szakirodalom hozzáférhetetlensége volt) nem tudtak 

kellőképpen tájékozódni a világ irodalmait illetően, valamint a komparatisták állandó 

panaszában, a folytonos lemaradottság-érzésben. Mindezek – különösen a volt „keleti 

blokk” országainak tudományos munkáiban –  konfúz, egymással sokszor nem 

kommunikáló terminológiákat, s ebből következően sok ponton divergáló elméleteket 

eredményeztek: „…ékesen megmutatkozott, mennyire eltérő nyelven beszélnek s 

gondolkodnak a magyar tudósok, jórészt azért, mert mindegyikük más irodalomra figyel. 

Eltérő módon olvassák e költő [József Attila] műveit azok, akik a német, francia vagy 

angolszász irodalomban mozognak otthonosan. Az általuk használt szaknyelv is távol áll 
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egymástól. Ezért vélhetik tudománytalannak a másik szemléletét. Lehet József Attila 

verseit Gottfried Benn, a szürrealisták avagy Sylvia Plath művei felől megközelíteni, 

csakhogy ezek az értelmezések nem érintkeznek egymással. E kísérletek viszonylagos 

kudarca arra emlékeztet, hogy az összehasonlító irodalomtudomány nem már meghaladott, 

de még el nem ért eszmény, legalábbis akkor, ha nem a hatások pozitivista 

tanulmányozásával azonosítjuk. Művelése létfontosságú, amennyiben arról akarjuk 

meggyőzni a világot, hogy a magyar irodalom [és a kis népek irodalma – MZ] nem csak e 

[az adott – MZ] nemzet számára érték.” (Szegedy-Maszák 2006a, 788)  

A nemzeti kánonok előtti felvilágosodás korabeli kánonképződés elsősorban a 

diakrónia alapelvére támaszkodó fejlődésre s a fejlődés projiciálására – valamint ezzel 

párhuzamosan a morál, illetve a tanító jelleg centrális helyének keresése és kijelölése 

kapcsán egyfajta nemzetközi kánon felállítására – irányul; ebben, a fejlődést akarásában 

egyezik meg a kulturális tradíciót és a múltat szinte negligáló és a jövőre irányuló 

avantgárddal. A romantika nemzeti kánonjai ezzel szemben egyedítenek, s az egyes 

nemzeti irodalmak – ontológiai szemléletmódhoz közelítő ítélet alapján – elsősorban 

múltbeli vagy múltból származó értékeik alapján határozzák meg magukat. Minél erősebb 

az egyes nemzeti irodalmak közös történelmi gyökere, műveik annál jobban fordíthatók, az 

egyes kánonok közötti átjárhatóság annál nagyobb.
39

 A fordításnak mint az intertextualitás 

egyik legkézzelfoghatóbb változatának (akárcsak az idézeteknek a „minden írás valamely 

korábbi írást olvassa” értelemben) erős kánonteremtő és -fenntartó szerepe is van. „A 

fordítás voltaképpen nem egyéb, mint egyfelől az értelmezésnek, másfelől a 

szövegközöttiségnek, sőt a legtágabb értelemben vett idézésnek sajátos esete.” (Szegedy-

Maszák 1995c, 27) Minden kultúra állandóan idéz; Dubravka Oraić Tolić szerint az 

idézetek két nagy típusát lehet megkülönböztetni, az illusztratív és az illuminatív 

idézeteket. A középkori és avantgárd kultúra teljes mértékben idézet-kultúrák. Az 

illusztratív típusú idézet ideális példája a latin nyelvű középkori kultúra, míg az illuminatív 

idézet az avantgárdban játszott döntő szemiotikai szerepet. Minden kultúra valamilyen 

módon az előző korszak kultúráját fordítja és arra hivatkozik; a középkori kultúra az 

                                                 
39

 A fordíthatóság-fordíthatatlanság általános oppozíciójáról Szegedy-Maszák több helyen is Jan Assmannt 

idézi: „A fordíthatóság a tapasztaláson és az értelmen múlik, a fordíthtatlanság viszont a hiten, amely 

önmagában fordíthatatlan fogalom.” (Szegedy-Maszák 2006b, 83) A kérdés szorosan kapcsolódik az 

irodalmak nemzeti jellegének erősségéhez: „…a fordíthatatlanság fokozatainak tanulmányozásából 

lényegesen többet megtudhatnánk az egyes irodalmak nemzeti jellegéről, mint a nemzetjellemre vonatkozó 

fejtegetésekből”. (Szegedy-Maszák 1995b, 78) 
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autoritás elvén nyugszik, míg az avantgard lerombolja az autoritást. (Oraić Tolić 1990, 57) 

Pavao Pavličić az intertextualitást állítja az idézetesség fogalmának középpontjába. Az 

intertextualitás használata alapján az irodalom Pavličić szerint két nagy szakaszra osztható: 

az egyikben az úgynevezett konvencionális módszer az elfogadott, a másikban, a nem-

konvencionálisban, tulajdonképpen nincsenek szabályok az intertextualitás alkalmazására, 

az esetről esetre változó. Az előző típus a reneszánszra, klasszicizmusra és a realizmusra 

jellemző, az utóbbi leggyakrabban a manierizmusban, romantikában és a különféle 

avantgárd iskolákban jelenik meg.
 
(Pavličić 1988, 159) A kilencvenes évek (posztmodern 

és posztmodern  utáni) irodalma és egyéb művészeti ágai e fentebbi területek között 

helyezkednek el. Keveredik és váltakozik a régi hangsúlyozása (mint a középkori 

kultúrában és az intertextualitás konvencionális típusában), valamint az új létrehozása (mint 

az avantgárd kultúrában és az intertextualitás nem konvencionális típusában). Ez a folyamat 

a régi újraalkotásához és az újnak a régin keresztül történő hangsúlyozásához vezet.
40

 

A fordításnak a mű hozzáférhetősége és továbbélése szempontjából erős kanonizáló 

hatása van. A mindenkori jelenre vonatkozóan többek közt Susan Sontag fogalmazta meg 

az újrafordítás és a kanonizáció párhuzamosságát: az irodalmi alkotások piramis-szerű 

hierarchiájából a csúcson elhelyezkedő műveket minél több olvasóval kell megismertetni, 

azaz azokat minél több nyelvre le kell fordítanunk, valamint a lehető leggyakrabban újra 

kell fordítanunk. (Sontag 1992, 343) A mű jövőjének is a fordítás az egyik legfontosabb 

biztosítéka: „ahogy az élet megnyilvánulásai a legbensőségesebben összefüggnek az élővel, 

de semmit sem jelentenek a számára, eképp jön létre az eredetiből a fordítás. Méghozzá 

nem is annyira az életéből, inkább a »túléléséből«. Hiszen a fordítás későbbi, mint az 

eredeti mű, és jelentős művek esetében (…) a mű tovább élésének stádiumát jelenti.” 

(Benjamin 1980, 73) Walter Benjamin A műfordító feladata című esszéjét vizsgálva
41

 Paul 

de Man is arra a következtetésre jut, hogy a fordítás az eredeti utóéletéhez tartozik: „a 
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 Esterházy az Iskola a határont egyetlen lapra másolta át; Danilo Kiš Dicső halál meghalni a honért című 

novelláját pedig szó szerint átemelte a Bevezetés a szépirodalomba, majd a Harmonia cælestisbe. A szó tág 

értelmében mindkét gesztus fordítás: Esterházy Ottlik könyvének más közegbe való áthelyezesévél egy 

pseudo-palimszesztust hozott létre, amelyen egyazon szöveg olvashatatlanul rétegződik saját magára; a Kiš-

novella átvétele esetében az eredeti szöveg (fordítása) helyeződik két alkalommal is (Bevezetés a 

szépirodalomba, Harmonia Cælestis) új környezetbe s ezáltal mindkét esetben új jelentéseket kap. (E két 

utóbbi szöveg intertextualitását vizsgáló irodalom: Brlek 2005; Jergović 2005; Ladányi 2006; 2006a; Medve 

2002; Orcsik 2004; Rudaš 2006, 125-136; Virág 2007a, 203. Lásd még: Esterházy – Jergović fejezet.) 
41

 Benjamin írására Tandori Dezső fordításában hivatkozunk, mivel Paul de Man, Derrida és Steiner 

Benjaminra reflektáló szövegeinek magyar fordításai szintén a Tandori-féle változatot használják. 
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fordítás nem az eredeti mű életéhez tartozik, hisz az eredeti már halott, hanem az 

utóéletéhez, s így feltételezi és egyszersmind meg is erősíti az eredeti halálát.” (de Man 

1994, 74) Az eredeti halálának állításával, paradox módon, pedig könnyen kanonizálhatja 

azt. A műfordítás egy olyan, Benjamin szerint ironikus gesztusban végződik, amely az 

eredetinek „meghatározott, kanonizált formát ad”. Sőt, a változékonyságára éppen a 

fordítás mutat rá. „Sajátos módon a műfordított változat kanonizáltabb, mint az eredeti. Az, 

hogy az eredeti nem teljesen kanonizált, kitetszik abból is, hogy tűri és kívánja a fordítást, 

nem lehet befejezett, mert fordítható. A fordítás ezzel szemben nem tűr és nem kíván 

fordítást. (…) Csak az eredeti mű fordítható. A fordítás kanonizálja, megdermeszti az 

eredetit és fölmutatja a benne ható, első látásra nem is sejtett mozgást és instabilitást.” (de 

Man 1994, 72) 

A fordítás a kánonnal kapcsolatban magától értetődően a nemzeti kánonok 

megjelenésétől válik az egyik leglényegesebb tényezővé, de szerepét már a felvilágosodás, 

illetve a klasszicizmus végétől mint a nemzeti nyelv és irodalom finomításának egyik 

legfontosabb eszközét – a kis nyelvek esetében hatványozottan – kiemelt fontosságúnak 

tartották.
42

 Saját Agamemnon-fordításához írt bevezetőjében Humboldt a fordítás 

szükségességének két elengedhetetlen okát említi: az első a hozzáférhetőség kérdése, a 

második szempont nemzeti érdekeket tart szem előtt: a fordítás által a célnyelv fejődik, s a 

nyelv gazdagodása a nemzet gazdagodásával jár együtt. Ez a gondolat természetesen – a 

reciprocitásnak egyre nagyobb teret adó és váltakozó hangsúlyeltolódásokkal – azóta is 

folyamatosan jelen van a fordításról szóló értekezésekben. Különféle kommunikáció- és 

diskurzus-elméletekkel összekapcsolva leggyakrabban a kultúrák közti fordítás 

tárgyalásakor hivatkoznak erre a szempontra. De ugyanígy centrális helyet foglal el a 

szlovák Popovič taulmánykötetétől (Popovič 1980) és a német Nossack saját könyvének 

fordításával kapcsolatos személyes élményeit leíró esszéjétől (Nossack 1992) kezdve a 

horvát Mirjana Bonačić javarészt Widdowson diskurzuselméletére építő fordításelméleti 

tanulmánykötetén (Bonačić 1999) keresztül a Hong-Kong-i Tan Zaixi és Shao Lu 

szerzőpárosnak a kulturális identitás relativitásával – a kulturális és a nyelvi különbözőség 

egybefoghatóságával –, valamint a fordítás mint kétirányú utca elméletével foglalkozó 

tanulmányáig. A fordítás soha nem egyirányú, mindig szabadon közlekedik a nyelvek és 

                                                 
42

 Susan Sontag például ugyanakkor kevésbé a kollektív előnyét, inkább az egyénre gyakorolt hasznát emeli 

ki: „a fordítónak is hasznára válik: megismerést és erkölcsi épülést szolgáló, értékes erőpróba”. (Sontag 1992, 

343) 
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kultúrák között, olyan, akár a szabadkereskedelem: megvásárolja és haza viszi az árut, s 

ezzel egyidőben külföldre szállítja és ott adja el az otthoni terméket. (Tan – Shao 2007, 

205) Magyar részről elég talán Kazinczy munkásságára, és majd a Nyugat időszakából a 

Pávatollak előszavát író Babitsra hivatkoznunk: „Próbálgattam: ez a hang, az a hang hogy 

hangzik magyarul? Milyen lenne magyarul egy ilyen vers? A magyar vers volt a fontos, 

nem az angol vagy francia.” (Babits 1920, 5). Magyarországon, s a legtöbb közép-európai 

kis nyelveket beszélő országban – eltérően a nyugati országok gyakorlatától – a versek 

fordítása hagyományosan nagyon formahű: ezekben az országokban a nemzeti irodalom 

leginkább a fordításirodalom alapján és a fordításban megjelent írások mintáit követve 

jelent meg.  

 

 

 

A fordítás „nyelvi fordulata” – hermeneutika 

 

 

A jó fordítás legfőbb erénye – mondja Goetéhez hasonlóan Humboldt – abban található, ha 

nem az idegenség (Fremdheit) érződik a lefordított műben, hanem az idegen (Fremde). 

(Humboldt 2007) –  nagyjából ettől kezdődően beszélhetünk a fordítás „nyelvi 

fordulatáról”, arról, hogy a forrás- és a célnyelvre a fordításban betöltött szerepük 

szempontjából egyenrangú tényezőkként tekintenek.
43

 A 19. század közepéig a fordításban 

résztvevő nyelvek egyenlőtlensége volt a jellemző, az elméletek hol a forrás-, hol a 

célnyelvnek tulajdonítottak fontosabb szerepet. Cicero szerint nincs szükség szó szerinti 

fordításra, hanem csak a főbb, általános stilisztikai jellemzőket kell a fordításnak 

visszatükröznie; Szent Jeromos szerint a latin nyelv diktálja a fordítás szabályait, s a jó 

fordításnak a „non verbum e verbo” elvet kell követnie. Quintilianus úgy tartotta, hogy a 

                                                 
43

 Egyenrangú szerepet a két nyelv ugyanakkor valószínűleg soha nem fog játszani; még a nyelvi struktúrák 

közös gyökerét felmutatni próbáló Chomsky-féle grammatika téziseire támaszkodó – és Meschonnic szerint 

behaviorista: a jelentést a „viselkedéses válaszban” megtaláló – Eugene Nida is az ekvivalencia két típusát 

különbözteti meg. A „formális ekvivalencia” a nyelvi egységek olyan összefüggését jelenti, amely nem 

számol sem a tartalommal, sem a hatással, s így a forrásnyelv kerül domináns pozícióba; míg a „dinamikus 

ekvivalencia” elméletileg ugyanazt a reakciót váltja ki az olvasóból, mint az eredeti szöveg befogadójából: 

eltörli a nyelvi, kulturális és történeti különbségeket, s a célnyelv, illetve a célnyelvi befogadó kerül a 

középpontba. (vö.: Klaudy 1997, 93-95; Meschonnic 2007, 412) 
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forrásnyelven írt szöveget a fordításnak minden szempontból felül kell múlnia; ebből 

következik majd az a leginkább a reneszánsz kori Európában uralkodóvá váló nézet, amely 

szerint a fordításnak a célnyelv – forrásnyelvtől különböző – látens stilisztikai lehetőségeit 

kell láthatóvá tennie. (vö.: Friedrich 1992) Nietzsche szerint valamely kor történelmi 

érzékének nagyságát, illetve hiányát az alapján lehet megítélni, hogy miként viszonyultak a 

fordítás kérdéséhez. Nietzsche is az idegenség – a forrás- és célnyelv hordozta kultúra közti 

különbség – kérdéseit, s elsősorban az e kérdésekhez való fordítói viszonyulást vizsgálta. 

Mint ahogy az erőszakos római ókor az előkelő és nemes értékeket képviselő görögöket, 

Nietzsche szerint úgy sajátította ki Corneille és kora a római ókort, hogy abban saját magát 

ismerje fel: „a fordítás útján voltaképpen hódítottak – nemcsak azzal, hogy elhagyták a 

történelmi elemet: nem, hozzáfűzték a jelenre való utalást is, és mindenekelőtt kihúzták a 

költő nevét, hogy sajátjukat írják a helyére…”
44

 (Nietzsche 1997, 109-110) Humboldt és 

Goethe az idegenség és az idegen fordításban megjelenő kérdését vizsgálva máig is 

érvényes problémákat vetettek fel. Legkésőbb az 1800-as évek tájától kezdve egyre több, a 

fordítás általános, minden nyelvre és minden nyelvek közötti fordításra érvényes – konkrét 

példákból, sőt sokszor saját fordításaikból kiinduló – elméleti munka jelent meg.
45

 

A nyelvészet és irodalom tanulmányozásának különválásával párhuzamosan 

egyrészt a fordítás tartománya vált az interdiszciplinaritás egyik lehetséges terepévé; nem 

ritkán filozófusok, filozófus-szépírók is megjelentek a fordítás mibenlétét vizsgálók között. 

Schopenhauer véleménye szerint a kötött formákat – így például a költeményeket – nem 

lehet lefordítani, ugyanis nincsen ekvivalencia az egyes nyelvek szavainak és fogalmainak 

jelentése között. A költemények fordítása tehát vagy hamis lesz, vagy halott. 

(Schopenhauer 1925, 324-325) Schopenhauer ezt holt nyelvekből vett példákon, latin és 

görög fogalmak („honestum” és „szófron”: becsületes, tekintélyes, tisztességes, illendő, 
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 „A fordítás hódítás” – emeli Steiner általános érvényre Nietzsche konkrét korokra vonatkozó 

megállapítását. Szent Jeromos szintén hasonlóképpen gondolkodott a foglyul ejtett tartalomról az Eszter 

könyvéhez írt előszavában: „mintegy fogolyként, a győztes jogán, átvitte a tartalmat [jelentést – sensus] a 

maga nyelvébe”. (Steiner 2005, 216; 233) 

45
 Humboldt saját Agamemnon-fordításáról (1816), Goethe Nyugat-keleti dívánjával kapcsolatban (1819), 

Matthew Arnold saját Homérosz-fordításáról (1905), Rudolf Borchardt a német Dantéról, illetve Dante 

hiányáról a német nyelvben (1908), Ezra Pound a korai Homérosz-fordításokról (1920), Walter Benjamin 

saját Baudelaire-fordítása ürügyén (1923), Franz Rosenzweig Luther és a Biblia-fordítás kapcsán (1926), Paul 

Valéry saját Keresztes Szent János fordításáról (1944), André Gide saját Hamlet-fordításáról (1945), Vladimir 

Nabokov saját Anyegin-fordításáról (1955) stb. 
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erényes) egyértelmű visszaadhatatlanságával bizonyítja. A kizárás és kiegészítés 

dichotómiája felől közelít – a részben Schopenhauerhez hasonlóan gondolkodó, s George 

Steiner szerint kabbalisztikus – Walter Benjamin a kérdéshez: „…az idegen nyelvek 

minden eleme – szavak, mondatok, minden összefüggés – kizárja egymást, maguk a 

nyelvek, törekvésükben, egymás kiegészítői. (…) A »Brot« és a »pain« szóban ugyanazt 

gondoljuk, ám az elgondolás módja máris különbözik. Az elgondolás módja teszi ugyanis, 

hogy a németek és franciák számára mást-mást jelentenek ezek a szavak; hogy 

kicserélhetetlenek; hogy végső soron egymás kizárására törekszenek.” (Benjamin 1980, 77) 

Roman Jakobson a jelentést – Bertrand Russell nyomán nyelvfilozófiai alapokon –  

a nyelv szemiotikai rendszerén belül keresi. Nincs signatum signum nélkül, azaz a jelentés 

alapvetően a nyelvben képződik: egy ismeretlen szó bevezetéséhez nyelvi jelek egész 

sorára van szükség. Ehhez az elmélethez kapcsolódik Quine is, aki a „radikális fordítás” 

jelentését jól ismert Gavagai-példájával szemlélteti: rámutatás alapján még a 

legkönnyebben és legmegbízhatóbban fordítható alkalmi megfigyelési mondatokban 

szereplő entitásról sem lehet eldönteni, hogy az fogalmi vagy konkrét jelentést hordoz, 

hogy az például egy nyúlra, a „nyúlságra”, egy „nyúlrészre” vagy „nyúlszakaszra” 

vonatkozik-e. (Quine 2002a, 96-99; 2002b, 141-145) Jakobson végkövetkeztetése nem 

sokban különbözik Schopenhauernek a költemények fordítását lehetetlenként számon tartó 

kijelentésétől: minden fordítás – az átfogalmazás, a tulajdonképpeni fordítás és az átalakítás 

– közös jellemzője, hogy „két azonos közleményt foglal magába két különböző kódban. 

(…) A nyelvek abban különböznek lényegesen, amit ki kell fejezniük, és nem abban, amit 

ki lehet fejezniük. (…) A költészetben (…) a paronomázia uralkodik (…), a költészet (…) 

per definitionem lefordíthatatlan.” (Jakobson 1986) 

 Walter Benjamin kiindulópontja – Nabokovéhoz hasonlóan – már számol az 

olvasóval: egy fordítás esetében soha nem szabad a befogadót figyelembe venni, mert az 

tévutra vezet. Az „eszményi” befogadó ugyanis nem létezik: a műalkotás ab ovo nem a 

befogadónak szól. Nabokov a fordítás során elkövetett „bűnöket” – attól függően, hogy a 

fordítás mennyire tudja megőrizni a forrásnyelv és a forrásnyelvi kultúra teljességét – 

három kategóriába sorolja, amely közül a legnagyobb bűnnek a szöveg tudatos 

megmásítását tartja; azt, amikor egy remekművet olyan formára „kalapálnak”, hogy az egy 

adott célnyelvi közönség elképzeléseinek megfeleljen. A másik kettő – félrefordítás, illetve 

a fordító számára nem egyértelmű részek kihagyása – ehhez képest bocsánatos bűnnek 

számít. A fordítók személyét illetően is három típust különböztet meg: tudóst, a jó 

szándékú iparost és a hivatásos írót. A legnagyobb veszélyt a fordításra a hivatásos író 
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jelentheti: „minél tehetségesebb az illető, annál hajlamosabb elsüllyeszteni a külföldi 

remekművet saját személyes stílusának villódzó fodrai alá. Ahelyett, hogy úgy öltözne, 

mint az eredeti szerző, a szerzőt öltözteti a maga kénye-kedve szerint.”
46

 (Nabokov 2001, 

67) 

Dryden, Schleiermacher és Goethe a fordításokat aspektusuk alapján tipizálták. 

Dryden metafrázisról, parafrázisról és imitációról beszél. A metafrázis tulajdonképpen a 

szó szerinti fordítás; a parafrázis olyan fordítás-típus, amelyben a szerzőt a fordító nem 

téveszti szem elől, de nem is követi túlságosan szigorúan; az imitáció esetében pedig 

csupán az eredeti alkotás némely nyoma fedezhető fel. (Dryden 2007) Szorosan 

kapcsolódik Dryden tipológiájához Schleiermacher hermeneutikai elmélete, amely szerint a 

fordítás területén a parafrázis és az imitáció különböztethető meg, amelyek a nyelvi 

irracionalitás kezelésének módjában térnek el egymástól. A parafrázis mind a forrás-, mind 

a célnyelv elemeit szem előtt tartja, s igyekszik felülkerekedni a nyelvek irracionalitásán – 

ez elsősorban a tudományos szövegek fordításának módszere. Az imitáció enged a nyelvek 

irracionalitásának, s nem törekszik arra, hogy a két nyelvet közös nevezőre hozza – ez a 

művészetek területe. A voltaképpeni fordító kétféleképpen tudja a szerzőt és az olvasót a 

lehető legnagyobb mértékben egymás felé közelíteni: vagy az olvasót mozdítja a szerző 

felé, vagy a szerzőt irányítja az olvasó felé. Az első esetben a fordító arra törekszik, hogy 

pótolja az olvasó számára a forrásnyelv megértését; a másodikban pedig azt közvetíti, 

ahogyan a forrásnyelven író a fordító szerint a célnyelven írt volna. (Schleiermacher 2007, 
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 Vö.:magyar részről például Kosztolányi saját Poe-fordításának apológiájával (Kosztolányi 1971a), vagy a 

fordítás mibenlétéről szóló elképzeléseivel: „Fordítani nem lehet, csak újrakölteni; Az igazi műfordítás (…) 

úgy viszonylik az eredetihez (…) mint a festmény ahhoz a tárgyhoz, melyet ábrázol: a festmény hűbb, 

becsületesebb, igazabb, mint a fotográfia; a betű szerint való hűség hűtlenség; műfordítani annyi, mint gúzsba 

kötve táncolni” (Kosztolányi 1971b), illete Babits már idézett Pávatollak című fordítás-kötetének 

bevezetőjével. Babits Dante fordítása című műhelytanulmánya (Babits, 1912) ugyanakkor az eredeti 

lehetőség szerinti megtartásának kérdésében megegyezik Nabokov fentebb idézett esszéjének lényegével, s az 

annotáció szükségességének kérdését illetően is közelít Nabokov későbbi, az Anyegin-fordításáról írt 

esszéjében levezetett, s a gyakorlatban is megvalósított elméletéhez. (Nabokov 1999) Ahogy Józan Ildikó is 

írja Babits fordításról vallott nézeteit elemző tanulmányában: Babitsnál – akárcsak Nabokovnál [MZ] – 

mindvégig sokkal szorosabb a műfordítás és a filológia zártabb logikát igénylő kapcsolata, mint a műfordítás 

értelmezői(-hermeneutikai) vonatkozása. (lásd: Józan 2005, 219) Babits a Tractatust író Wittgensteinhez 

hasonlóan gondolkodik, amikor a fordítást analitikus folyamatnak tartja: „egy nyelvnek egy másikra való 

lefordítása nem úgy történik, hogy az egyik minden egyes kijelentését a másik egy kijelentésébe fordítjuk le; 

hanem csak e kijelentések alkotórészeit fogjuk lefordítani”. (Wittgenstein 1989 [4.025]) 
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128-129)
47

 Goethe a forrásnyelv idegenségét helyezi vizsgálatának középpontjába, s az 

idegenség fordításban megjelenő fokozatai alapján választja szét a fordítások lehetséges 

típusait. Az első típus –  amelyet a prózai művek fordításának jellemzőjeként tart számon – 

az idegenséget a fordító saját nyelvének terminusaiban adja vissza; a második esetében, 

amelyre „parodisztikusként” hivatkozik, a fordító az idegen szituációba transzformálja 

magát – ám az idegent csupán magáévá teszi, elsajátítja, és mint sajátját teszi közzé. Az 

elérendő cél az volna, hogy az eredeti és a fordítás teljesen identikus legyen: a fordító 

feladja saját nemzeti nyelvének jellegzetes egyedülállóságát, s egy mindkettővel 

megegyező, de ugyanakkor – az idegenség otthonossá tétele miatt – mindkettőtől el is térő 

harmadik szöveget hozzon létre (vö.: Goethe 2007) annak érdekében, hogy a befogadó 

számára legalább érthető legyen az idegenség, ha feltétlen azonosulásra nem is lesz minden 

esetben alkalmas.  

A fordtás kérdéséhez hermeneutikai szempontból közelítő George Steiner szerint is 

a fordítás egyenlő az idegenség megértésével és elfogadásával, a fordítás a „megértés 

demonstratív állítása”. (Steiner 1992, 312) Amennyiben tehát lehetséges a megértés, 

lehetséges a fordítás is, sőt, a hermeneutikai kört bezárva, ez utóbbi egyfajta bizonyítékként 

is szolgál a megértésre.
48

 A Bábel utánban Schleiermacherre hivatkozva hívja fel a 

figyelmünket arra, hogy alig van olyan értekezés a fordítás kérdésköréből, amely ne tenne 

különbséget a mindennapi – magán, kereskedelmi, egyházi és alkalmi – fordítás, és egy 

irodalmi, filozófiai vagy vallási szöveg más nyelvre történő újrateremtő átvitele között. 

Schleiermacher ezt a különbséget akkor formalizálta – írja Steiner –, amikor a Dolmetschen 

fogalmát elkülönítette az Übersetzenétől vagy az Übertragenétől. A Dolmetscher, azaz a 

közvetítő, a kereskedelmi dokumentumokat, az utasok kérdéseit, a diplomaták és 

szállodatulajdonosok udvariassági fordulatait fordítja – ezzel a szóval a legáltalánosabb 

értelemben vett fordítót jelölik. De a különböző területek szükségszerűen átfedik egymást. 
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 Ahogy Steiner is írja – s itt már megjelenik egy bizonyos „harmadik nyelv”, amely a cél- és a forrásnyelv 

közös „eredőjére” vezethető vissza: „Schleiermacher szerint az igazi fordítás esetében magát a célnyelvet kell 

hozzáidomítani az eredeti lexikai és szintaktikai világához. Ebben van a magyarázata Hölderlin Szophoklésze 

és Schleiermacher Platónja görögös németségének.” (Steiner 2005, 232) Nagyjából ezen a véleményen van az 

izraeli fordítástudományi iskola is: egy irodalmi mű másik nyelvre való fordításának alapvető okaként a 

célkultúrában meglévő hiány, illetve vákuum kitöltését jelölik meg. (Even-Zohar 2007; Toury 2007) 

48
 „Minden nyelvi tett fordítás, kivéve talán (…) a szolilokvium esetét” – írja később korábbi kijelentését 

szemantikai szempontból kissé leszűkítve A fordításról mint az „emberi sorsról” című tanulmányában. 

(Steiner 2007, 52) 
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Szigorúan nézve, amit a Dolmetscher csinál – a nyelvek közötti közvetítés legegyszerűbb 

esete – magában foglalja a fordítás természetének és elméletének egészét. Az eredetihez hű 

átvitel rejtélye alapjaiban megegyezik, fordítsuk akár a soronkövetkező fuvarlevelet vagy 

Dante Paradicsomát. Mindazonáltal a két fogalom közt határozott különbség érzékelhető, 

és megkülönböztetésük hasznos is. A szemantikai események magasabb szintje teszi a 

fordítás elméletének és gyakorlatának problémáit a legnyilvánvalóbbá, s leginkább ez által 

kötődik a nyelv és az emberi tudat általános kérdéseihez. A tág értelemben vett irodalmi 

beszédformák azok, amelyek a legtöbb és legígéretesebb kérdést teszik fel. „A vers és a 

filozófiai értekezés mintegy megtestesít minden, a nyelv leglényegét érintő hermetikus és 

alkotáslélektani problémát. Márpedig jelentős szövegek átültetése esetén a fordításnak 

éppen ezekkel kell megbirkóznia. Röviden: a fordítás nemcsak kívánatos, de lehetséges is.” 

(Steiner 2005, 220-221) 

Riffaterre szerint a fordítás két típusa ugyanakkor az implicitás és az explicitás 

fogalmai alapján határozottan szétválaszthatók egymástól: az általa nem-irodalmi 

fordításnak nevezettben pontosan azt olvashatjuk, ami az eredeti szövegben kifejtetten 

benne van, az irodalmi fordítás lényege a szövegen túli elemek, hivatkozások: a 

transztextuális fordítása. Az irodalmi fordítás elsősorban azt fordítja, amire az eredeti csak 

utal (Riffaterre 1992). Riffaterre ennél a pontnál kapcsolódik a benjamini nézethez: „…ami 

egy írásműben a közlendőn kívül ott van még – s a rossz fordító is elismeri, hogy ez a 

lényeges – nem az a megfoghatatlan, a titokzatos, a költői?” (Benjamin 1980, 71) Riffaterre 

(és Benjamin) véleményét osztja Szegedy-Maszák is, amikor az eredeti szöveg fordítás 

alapján történő adekvát megértéséről ír: „…az irodalomban a mellékjelentés a lényeg, az 

pedig többnyire elvész a fordításban, minden azon múlik, hogy létrejön-e a 

mellékjelentések új rendszere”.
49

 (Szegedy-Maszák 1995a, 78) Ortega a kérdést a nyelvek 

közötti különbségek – a fordítás esetében a saját nyelvünkből egy idegen nyelvbe lépünk át 

–, illetve a beszéd és a hallgatás felől közelíti meg (Ortega 2000, 144-157): „Aki nem lenne 

képes lemondani arról, hogy sok mindent elmondjon, képtelen volna beszélni. (…) Minden 

nép elhallgat némely dolgot, hogy elmondhasson mást. Mindent tudniillik nem lehet 

elmondani. Innen ered a fordítás roppant nehézsége: épp azt próbálja elmondani egy adott 

nyelven, amit az igyekszik elhallgatni.” 

                                                 
49

 Ezek az új rendszerek, amelyek tulajdonképpen a fordított művek saját világát adják, Szegedy-Maszák 

szerint a magyar irodalom fordításaiban általában képtelenek megformálódni (Szegedy-Maszák 1995a, 93) 
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Egyértelműen megjelenik és határozottan felértékelődik a fordítónak mint 

interpretátornak – a 20. századi német hermeneutikában kiteljesedő – szerepe. A 

modernizmus szerzői közül már Ezra Pound szerint is a fordító számára adott egyik 

legfontosabb lehetőség – mivel mindent nem végezhet el az olvasó helyett – az, hogy 

értelmező fordítás segítségével felmutassa az olvasónak az adott mű rejtett kincseit. (Pound 

2007, 208) Az értelmezés folyamata – ami a nyelvbe és mindenekelőtt a beszédbe, valamint 

a nyelvtől és beszédtől szétválaszthatatlan gondolatokba kódolt – Schleiermacher szerint 

két összetevőből áll: egy grammatikaiból (amely a megértést a nyelv egésze felől veszi 

célba) és egy pszichológiaiból (a megértést a gondolat folyamatos létrejöttének aktusából 

veszi célba), s ehhez két módszer kapcsolódik: a komparatív és a divinatorikus. A megértés 

ezen mozzanatok és módszerek alkalmazásának komplex kölcsönhatásából adódik, úgy, 

hogy „a már-megértettet újra és újra közelítjük a még-meg-nem-értetthez, és így a nem-

értést egyre szűkebb határok közé szorítjuk vissza”. (Schleiermacher 1990, 41-42). A rész 

és egész egymásból való megértésének „hermeneutikai körében” – idézi Schleiermachert 

Iser – mindig található egy olyan nyomvonal, ahonnan „megállapíthatjuk, hogy »mi 

homályos«, annak érdekében, hogy megértsük az idegen vagy különös beszédet”. A rész és 

egész, az eljárások és módszerek közti ellenállás ugyanakkor természetesen mindvégig 

jelen van, ami az értelmezést önreflektálóvá teszi. Schleiermachernél „…az értelmezés mint 

az önreflektáló fordítás formája (…) a tekintélyt a hermeneutikai körrel helyettesíti”. (Iser 

2004, 63) 

A hermeneutikai kör köré építi Steiner is a fordítás folyamatát. Eszerint a 

hermeneutikai folyamat a fordítás – a jelentés napvilágra hozása és adekvát áttétele – 

esetében négyrétegű. Az első lépés a kezdeti bizalom: az abban való erős hit, hogy van a 

szövegben „valami” megértendő, és hogy ennek egy másik nyelvre történő áttétele nem lesz 

hiábavaló. A fordító alapállása a nagyvonalúság: a „másikba” mint a kijelentés még fel nem 

térképezett alternitásába vetett bizalma alapján a világot mint szimbolikust, mint 

viszonyokból felépülőt látja, ahol az „ez” minden további nélkül állhat az „az” helyett. A 

bizalom után az agresszió fázisa következik: a fordító második lépése támadó és extraháló – 

a hegeliánus elgondolás alapján minden megismerés agresszív, s minden állítás támadás a 

világ ellen. A nyelvek közötti fordítás esetében a megértés expliciten támadó és mindenre 

kiterjedő: a fordító támad, extrahál, és megértet. A fordítás hermeneutikai folyamatának 

harmadik lépése a szó szoros értelmében korporatív: a jelentés és a forma importját takarja, 

a szövegtestté válást, amely a teljes honosítástól, a lényeget érintő otthonossá tételtől 

egészen az olyan műalkotás különösségéig és extravaganciáig terjed, mint például Nabokov 
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angol nyelvű Anyeginje. De ez az importálás potenciálisan az egész struktúrát elmozdítja 

vagy átrendezi; egy idő után az „otthon lévő” organizmus reagál, s megkísérli semlegesíteni 

vagy kilökni magából az idegen testet. A fordító a vele szemben álló szöveg felé húz, és 

amit a másiktól elvesz, azt hozzáadja – bár a többértelműség lehetséges következményeivel 

együtt – a sajátjához: az egyensúly felborul, a rendszer meginog. Az egyensúlyt a negyedik 

fázis, a reciprocitás állítja helyre.
50

 A fordító az eredetit talányos többletjelentéssel hagyja 

maga mögött, s ebben a veszteség és a töredezettség egyaránt megtalálható. De ez a többlet 

ugyanakkor döntő mértékben pozitív; a lefordított munka hangsúlyossá válik. A fordítás 

folyamata – mint minden koncentrált megértési mód – módszeres, mélyre hatoló, elemző, 

lehetőségeket felsorakoztató: tárgyát elemeire bontja, értelmezi, és megformálja.
51

 (Steiner 

1992, 312-435) Derrida is erről a paritásról beszél – és nagyjából a Steinerével megegyező 

teoretikus aspektusból – a Bábel Tornyaiban. Úgy gondolja, hogy a Benjamin esszéjének 

címében szereplő feladat (Aufgabe – kötelezettséget, tartozást, felelősséget is konnotál a 

szó) arra utal, hogy a fordítónak vissza kell adnia valamit (mindenekelőtt a jelentést), amit 

egyszer már megkapott: helyre kell állítania a jelentést. „A fordítás hétköznapi értelemben 

vett fogalma (…) magában hordozta a helyreállítás folyamatát, a feladat (Aufgabe) annyi, 

mint visszaadni (wiedergeben) azt, amit egyszer már odaadtak, és úgy véltük, hogy a 

jelentés volt az, amit odaadtak.” (Derrida 1994) 

A beszédet – s a beszélgetésen keresztül spontánul létrejövő értelemkommunikációt 

előtérbe helyező – s Kleist A gondolatok fokozatos kialakulása beszéd közben című 

esszéjére hivatkozó – Gadamer szerint az írás nem megértődik, mint a beszéd, hanem szinte 

kategorikus imperativusként követeli ki a megértést: „minden, ami írva van, azt kívánja, 

hogy megértsék”, s a megértés esetében mindig egyfajta „visszaváltoztatást hajtunk végre, 

amit Gadamer nagyon tág értelemben fordításnak nevez. Lényege az elevenség: egy 

élettelen átfordítása a megértés újfajta elevenségébe, vagy egy másik nyelven való megértés 

elevenségébe. „A fordítás folyamata alapjában véve az emberi világmegértés és a 

társadalmi kommunikáció minden titkát magában foglalja.” (Gadamer 1986, 14) A fordító 

                                                 
50

 Ez a fázis határozottan ellent mond Gayatri Spivak fordításról vallott nézetének, amely szerint a fordító 

csak akkor tudja munkáját elvégezni, ha teljesen átadja magát a szövegnek, s azzal intim kapcsolatba kerül: 

Spivak elképzelésében a kontroll nem kap helyet.  

51
 Henri Meschonnic azért bírálja a steineri hermeneutikai kör elméletét, mert az szerinte nem a fordításra, 

hanem az univerzalizmus leibnizi mítoszára építve nem a fordítás nyelvi és irodalmi folyamatait határozza 

meg, hanem azokat a pszichológiai stádiumokat, amelyeket az értelmező-fordító a fordítás közben átél. 

(Meschonnic 2007, 411-412) 
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tehát most központi szerepet kap az értelmezés folyamatában, s mivel minden fordítás 

egyúttal értelmezés is, minden fordító egyúttal interpretátor is. A megértés az értelmező és 

a szöveg kezdetben egymással szemben álló horizontjait fogja össze: a megértés nem más, 

mint a különböző horizontok összeolvadása – írja Gadamer filozófiai hermeneutikájáról 

Pannenberg.
52

 (Pannenberg 1990, 136) A fordító-interpretátornak eszerint el kell sajátítania, 

hogy különböző – jelenbeli és múltbeli; sokszor „támadó” és sokszor „ellenálló” – 

horizontokon keresztül tudja szemlélni a dolgokat, de legalábbis el kell fogadnia a 

különböző horizontok létét. „Nem a szöveg szól, hanem az értelmező talál olyan kifejezést, 

amely a textusban lévő dolgot összekapcsolja saját jelenbeli horizontjával.
53

 (…) A fordítók 

dilemmájának megoldásai sok esetben (…) annak megértésében keresendők, hogy a nyelv 

miképp kötődik a helyi tényekhez, az irodalmi formákhoz és a változóban lévő 

identitásokhoz. (…) Valójában a jelentésközvetítés folyamatának gyakran kevesebb köze 

van valamely terminus kulturális magyarázatának megtalálásához, mint ezen terminus 

szemantikai értékének rekonstruálásához.” (Simon 2004, 180) Ilyen módon egy adott 

szöveg minden újabb vagy más fordító által készített fordítása legtöbbször a szöveg 

jelentésének módosulásával jár együtt. A fordítandó szövegek értelmezésekor a 

hermeneutika alapelve szerint az esetleges megakadások esetében – „a megértésnél minden 

alternativitás megakadást jelent” (Gadamer 1991, 38-39) – mindig az egészet kell szem 

előtt tartanunk, s minden esetben a nagyobb összefüggés a döntő. A lényeg – éppen az 

egész szem előtt tartásából következően – az autentikus fordítás esetében megőrződik, de 

ezzel együtt megjelenhet a túlmagyarázás veszélye. „Ha mégannyira igyekszünk is hűen 

fordítani, kínos döntésekkel kell szembenéznünk. Ha fordításunkban ki akarjuk emelni az 

eredeti valamelyik vonását, amelyiket fontosnak tartunk, akkor ezt csak úgy tudjuk 

                                                 
52

 Ezek a horizontok a kortárs irodalom esetében időben nagyon közel esnek egymásoz: a különbség itt 

elsősorban nyelvi, valamint a nyelv hordozta történelmi, kulturális és tradícióbeli különbséget jelenti. 

53
 Ugyanakkor – különösen a horvátban meglévő grammatikai nemek, igeszemléletek, valamint a névmások 

magyartól eltérő és igen gyakori használata miatt – a magyarnál e szempontból jóval konkrétabb horvát 

(illetve bármely szláv) nyelvre történő fordítás esetében a nyelvi elemek bonyolult és egyéni asszociációra 

épülő hálózatai szükségszerűen veszítenek lényegi sokrétegűségükből. Lásd: Parti Nagy Lajos Rókatárgy 

alkonyatkor című versének horvát fordítása a következő fejezetben. De részben ugyanez vonatkozik Garaczi 

legtöbb olyan írására is, amelyekben a tisztán formainak tartott elemek kiemelt szerepet kapnak a 

szövegalkotásban.: „Ha már maximálisan sűrűnek érzem a szöveget, akkor jön a finommegmunkálás. 

Mondatok, szavak hosszúsága, rövidsége, gondolatritmus, tempó, szövegritmus, a jelentések pontossága, 

hangzósság, dallam, központosítás, vizuális arculat stb.” (Garaczi 1993, 126) 
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megtenni, hogy más vonásait háttérbe szorítjuk vagy egészen elnyomjuk. De épp ez az a 

hozzáállás, amelyet értelmezésnek nevezünk. A fordítás, mint minden értelmezés, 

túlmagyarázás. Aki fordít, annak vállalnia kell ezt a túlmagyarázást. (…) Színt kell 

vallania.” (Gadamer 1984, 270-271)  

 

 

 

„Harmadik nyelv” – tertium comparationis 

 

 

A fordítás, természetéből következően, legtöbbször nem hagyatkozhat a szavak 

jelentésének függőben hagyására, ez elbizonytalaníthatja a fordítást, s a referencialitás igaz-

hamis voltának kérdését vetheti fel. Jól ismert példája ennek Hesperus és a Phosphorus, a 

külön égitesteknek gondolt Vénusz bolygó két elnevezése. Vagy Octavio Paz példája: „A 

Nap, amelyről az azték költemény énekel, nem ugyanaz a Nap, mint amelyikről az 

egyiptomi himnusz szól, hiába azonos az égitest.” Ami pedig a fordítás paradoxitását illeti: 

a fordítás „egyrészt megszünteti a nyelvek közötti különbözőségeket, másrészt pedig 

alaposabban fel is tárja őket…”.
54

 (Paz 2007, 221) E kettősség okán gondolja Frege, hogy a 

szavaknak a jelentésükön kívül rendelkezniük kell még egy sajátossággal, ami számot ad a 

nyelven belül betöltött szerepükről, s ezt a sajátosságot nevezi értelemnek (Sinn). A fregei 

értelem tehát, ha két nyelv különbözőségére vetítjük, a két nyelv eredőjeként, akár virtuális 

nyelvként vagy metanyelvként – „harmadik nyelvként” – felülkerekedhetne a különbözőség 

bizonytalanságán.
55
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 „…a fordító rémületesen tud mindent (…) [A szív segédigéiben] van egy temetés leírás, és volt egy 

személyes emlékem, ami egy hamvasztásról szólt, valamint találtam egy nagyon szép Juhász Ferenc idézetet, 

amelyben viszont egy koporsó [van] (…), ami nincsen, ha egyszer hamvasztás van. (…), föl lehetne tenni egy 

viszonylag könnyű találós kérdést, hogy vajon melyik nyelven buktam le. Természetesen a lengyel a 

megoldás. Volkskirche, és akkor ott azonnal rémülten szóltak, hogy hát itt valami nem stimmel. És nem 

csupán nem stimmel, hanem ez lengyelül probléma. Mert természetesen magyarul is pontatlan, de nem 

probléma.” (Esterházy 2004, VIII) – Henri Meschonnic szerint a műfordítás legnagyobb paradoxona az, hogy 

– szemben a szakmai vagy tudományos fordítással, amelynek referenciális alapja a saját tárgya – nem az 

irodalomra, hanem a nyelvre irányul. (Meschonnic 2007) 

55
 A „harmadik nyelv” elméletéhez lásd még: Alan Duff: The Third Language: Recurrent Problems of 

Translation into English (Oxford, Peramnon Press, 1981); William Frawley (szerk.) Translation: Literary, 

Linguistic, and Philosophical Perspectives (London – Toronto, Associated University Press, 1984); Homi 

Bhabha The Location of Culture (London – New York, Routledge, 1994); Anton Popovič: Dictionary for the 
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Ez a bizonyos „harmadik nyelv” ugyan nem kifejtetten, de már határozottan 

körvonalazódik Schopenhauernél, aki a nyelvek – elsősorban a latin, de minden régi és új 

nyelv – közötti „lélekvándorlásnak” tartja a fordítást. Latin nyelvre való fordításkor például 

„…a gondolatot minden szóból, amely most hordja, teljesen ki kell fejteni, hogy meztelenül 

meredjen a tudatban, minden szó nélkül, mint a szellem test nélkül, majd aztán egy egész 

más testbe kell beöltöztetni, a latin szókba, amelyek egészen más formában adják vissza… 

(…) Az ilyen lélekvándorlás igazgatása elősegíti a valódi gondolkodást.” (Schopenhauer 

1925, 328-329) George Steiner három 20. századi szerzőt említ, akiknél erős gnosztikus-

kabbalisztikus attribútumokkal jelenik meg a „harmadik nyelv”: Walter Benjamint (A 

műfordító feladata), az emberi kommunikáció szinte lehetetlen voltát, s a beszéd 

illuzórikusságát állító – négy nyelv: a német, a cseh, a jiddis és a héber közegében élő és 

alkotó – Kafkát, valamint a Bábeli könyvtár és a Pierre Menard, a „Don Quijote” 

szerzőjének íróját, Borgest. Szintén kabbalasztikusnak találja a Paul de Manhoz hasonlóan 

Benjamin írását vizsgáló Derrida is a „mediális nyelv” vagy – ahogy Benjamin híres 

cserép-metaforáját az  „alkímiai mennyegző” metaforájában továbbgondolva írja – egy 

átfogóbb nyelv fordítás közbeni jelenlétét. „Egy fordítás akkor lép frigyre az eredetivel, 

amikor a két összeillesztett töredék, amelyek a lehető leginkább különböznek, kiegészítik 

egymást, hogy egy átfogóbb nyelvet alkosson egy mindkettőt megváltoztató továbbélés 

folyamán. (…) A le nem fordítható mag nem a tartalom, hanem a kapcsolat a tartalom és a 

nyelv között, a gyümölcs és a héj között.”
56

 (Derrida 1994, 120-122) Eco – a Benjamint 

továbbgoldoló Derridának arra a mondatára hivatkozva, mely szerint a fordítás vágya és az 

isteni gondolat között megfeleltetésnek kell lennie – egy a priori, tertium comparationisnak 

nevezett nyelv meglétét feltételezi. „Szükség van egy olyan tertium comparationisra, 

melyen keresztül az A nyelv kifejezésétől a B nyelv kifejezéséhez jutunk, eldöntve, hogy 

mindkettő megfelelője egy C metanyelvi kifejezésnek. Ha e tertium létezne, maga a 

tökéletes nyelv volna. Ha pedig nem létezik, akkor a fordítói munka során csak 

posztuláljuk.” (Eco 1998, 327) De ugyanígy megjelenik a „harmadik nyelv” a kulturális 

indentitással kapcsolatban is. Ilyen újabb keletű, interlingvát, „harmadik nyelvet”, egyfajta 

                                                                                                                                                     
Analysis of Literary Translation (Edmonton, Department of Comparative Literature, The University of 

Alberta, 1996)  
56

 A nyelvek „átválthatóságnak” hamanni hasonlatára hívja fel figyelmünket Kocziszky Éva: „Pénz és nyelv 

abban hasonlít (…) egymásra, hogy mindkettő beváltható, átváltható, kvázi »fordítható«. (…) Ahogy minden 

nyelv az összes többi fordítása, úgy minden egyes nemzeti pénzegység az összes többi pénznem 

devizaátváltottja” – kapcsolja össze Hamann metaforáját a benjamini gondolattal. (Kocziszky 1999, 38) 
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„kreolt” használó szövegeknek tekinthetők bizonyos szempontból – az egyén kulturális 

dependenciájának, az identitás határainak felülvizsgálata szempontjából – a Sherry Simon 

(Simon 2001) által „hibrid szövegeknek” nevezett szövegtípusok, amelyeknek lényegét az 

intertextualitás helyett a transztextualitás adja, mivel ez nem szolid egységek kapcsolatára 

utal, hanem a kulturális identitás határainak kitágítására, a határok kérdésessé tételére, a 

különböző kultúrákba való belépés és az ott való elidőzés lehetőségére, a különféle kultúrák 

egyénen keresztüli laza és mobil kapcsolatára, gyakori összeolvadására.
57

  

A hibrid szövegeknek két nagy csoportja különíthető el egymástól: a „csak” 

kulturális szempontból, valamint a nyelvileg (is) hibrid szövegek. Ez utóbbi jellemzőit 

Simon a disszonanciában, az interferencia-jelenségekben, a kohézió hiányában, a nem 

konvencionális szintaxisban és az egymással diszparitásban lévő szótárak használatában, 

valamint a nyelvi kódok uralásában megmutatkozó gyengeségben látja (példaként Christine 

Brooke-Rose Between című regényét emeli ki, amelynek főszereplője, egy konferencia-

tolmács, „nyelvközi állapotban” éli életét. De részben ide is sorolható Joyce Finnegan 

ébredése, valamint – elsősorban nyelvjátékai miatt – Salman Rushdie Sátáni versekje is). 

Az előző típus nyelvileg egységes, ezekben a szövegekben a kultúrák közötti 

kompatibilitás, illetve inkompatibilitás – és a kultúra-közöttiség állapota – áll a 

középpontban (amelyre szintén Salman Rushdie Sátáni versek című regényét tartja Simon a 

legjobb példának.
58

 Gadamer az ugyanazon a nyelven folytatott beszélgetés folyamán 

lezajló értelemmódosulásokból kiindulva jut el az egyazon nyelven belüli közös nyelvig: 

amiként a beszélgetésben a partnerek készek a kölcsönös megértésre, az idegenszerű 

elfogadására, s ezen keresztül végül egyfajta közös nyelvig jutnak el – amely nyelv egyik 

beszélgető fél nyelvét sem fedi pontosan –, a fordítás esetében is „így kell megőriznie a 

fordítónak is a saját anyanyelve jogait, amelyre fordít, s ugyanakkor biztosítania kell, hogy 

az is érvényesüljön, ami a szövegben és kifejezésmódjában idegen ettől a nyelvtől, sőt, 
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 Ehhez hasonló jelenség, a kulturális összehasonlításnak nem csak a tematizálása, hanem átfogó, nyelvi, 

szociológiai, identitásbeli megjelenése – inszcenírozása (Szirák 2000, 54) – a magyar irodalomban is 

megfigyelhető például Mészöly Az atléta halálála, Pontos történetek útközben Bodor Sinistra körzet, Závada 

Jadviga párnája című regényeiben is. A legexplicitebb példákkal talán mégsem a fentebbi művek szolgálnak, 

hanem Tolnai Ottó „transzcenírozó” szövegei (bővebben a Tolnai – Ugrešić fejezetben). 

58
 A kulturális és nyelvi köztességről ír a poliglott – angol, német, francia, a cseh és az ausztrai jiddis, s 

valahol a mélyben a héber – környezetben felnőtt Steiner is: „…a nyelv szabad választás dolga… (…) 

Ugyanakkor az egyetlen anyanyelv hiánya el is választott francia iskolatársaimtól, és bizonyos 

területenkívűliséget adott… (…) Ha viszont mindhárom nyelvem egyformán anyanyelvem, akkor vajon 

miféle sokrétű tér lehet az, amelyben együttélésük megfér? (Steiner 2005, 101-102) 
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ellenkezik vele. (…) Csak az olyan fordító képes valódi utánalkotásra, aki (…) olyan 

nyelvet talál, amely nemcsak az övé, hanem az eredetinek is megfelel.” (Gadamer, 1984, 

271) Ez a nyelv, mivel a forrás- és a célnyelv jelentéseit összekapcsolva a fregei Sinnt 

igyekszik a felszínre hozni és legitimálni, nem lehet azonos sem a célnyelvvel, sem a 

forrásnyelvvel, ezek között mintegy hidat alkot. Erről beszél részben Benjaminra 

hivatkozva, részben Benjamint továbbgondolva, a gadameri jelentéseket az értelem 

segítségével egybefogó szinkronicitás elvét a diakronicitással – az „ősnyelvhez” 

(Benjaminnál a „tiszta nyelvhez”, egyfajta szekuláris nyelvhez: „…bizonyos fokig minden 

nagy könyv, legfőképpen azonban a szent könyvek magukban hordozzák a sorok közt 

virtuális fordításukat. A Szentírás sorközi nyersfordítása az ősképe vagy eszménye minden 

fordításnak”) való visszatéréssel – felváltó Steiner is: „A nyelvről B nyelvre történő fordítás 

során mindig tapinthatóvá válik, hogy közben jelen van és működésbe lép egy harmadik 

nyelv is. És kirajzolódnak annak a bizonyos »tiszta nyelvnek« a körvonalai, amely időben 

megelőzi mindkét nyelvet, s amely mindkettő mögött meghúzódik. Az igazi fordítás 

megsejteti annak a hajdani nagy és összefüggő egésznek homályos, mégis kétségtelenül 

kivehető alakzatait, amelyről az emberi nyelvek darabos törmelékei Bábel után 

letöredeztek. Luther zsoltárfordításainak némelyike ilyen, vagy Pindarosz Harmadik püthói 

ódája Hölderlin átfogalmazásában, mivel különösségükben felsejlik az Ur-Sprache 

valósága, melyben valahogy egymásba szövődik a német és a héber, illetve a német és az 

ógörög. (…) Vagyis másképp fogalmazva: a rossz fordítás csupa az eredetihez látszólag 

hasonló kijelentés, melyek közül azonban hiányzik a jelentés kapcsa.” (Steiner 2005, 57-

58) 

Gadamer a beszélgetés aktusát – a „dialogikus elvnek” nevezett értelemképzést – a 

középpontba állítva teszi fel a kérdést, hogy a nyelviség híd-e vagy inkább korlát. „Híd-e, 

amely révén valaki másokkal kommunikál s a másság sodró folyama fölött 

önazonosságokat épít; vagy korlát, amely határt szab saját önfeladásunknak és elzár minket 

a lehetőségtől, hogy magunkat teljesen kifejezzük és közöljük.” (Gadamer 1991, 22) 

Borges a számára eredendően megismerhetetlennek tartott univerzum szimbólumaként 

képzeli el a nyelvet, de mivel már maga az „univerzum” szó is paradox – egyszerre van 

meg benne az egység (az uni tő) és a különbözőség (a verso-diverso) –, így a nyelv is a 

megismerhetetlenséget tükrözi, egyfajta látszatvalóságot hoz létre; a (vers)fordításról pedig 

ennek tükrében úgy gondolja, hogy azt nyelvileg kellene megítélni, s ennek jelenlegi 

akadálya történeti érzékünk mindent meghatározó volta. (vö.: Borges 2002) Steinerhez 

hasonlóan – hogyan valósítható meg a Schadewaldt-féle kettős egyensúly: az, hogy a 
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kifejezésmód félreismerhetetlenül görögös, de hitelesen német is legyen? – a fordítás egyik 

fő kérdésének a „hogyan”-t, a fordítás fogalmazványainak változásait tartja. „S ami a 

[fordító] fordításaiban megmarad, az a szöveg által átélt viszontagságok részleges és becses 

dokumentumai.”(Borges 1999, 42) Steiner ezzel kapcsolatban Stephen MacKenna – 

Plótinosz-fordításainak idején keletkezett – leveleit és feljegyzéseit vizsgálja. Itt idézi 

MacKenna „lényeglátó” és egyben az eredeti mélységeit a szószerinti fordításnál sokkal 

tökéletesebben visszaadó fordításról szóló kijelentését, amely szerint a szószerinti fordítást 

nem érti, de ha egy tudós készítette szabad fordítást olvas, „gyakran szinte mulattató, hogy 

a nagy szabadság dacára is milyen könnyen rekonstruálom belőle a görög eredetit, 

majdnem szó szerint”. (Steiner 2005, 234) Erről ír Szegedy-Maszák is a szövegközöttiség 

és a 20. század kétnyelvű írodalmának kapcsolatát vizsgáló tanulmányában: „Minden 

nyelvi megnyilatkozás mögött más szövegek húzódnak meg, s ez óhatatlanul szerepet 

játszik a befogadásban. Egyik nyelvből a másikra átültetett szöveg esetében még akkor is 

tudatában lehetek a célszöveg mögötti forrásszöveg »nyomának«, ha nem ismerem az 

»eredeti« művet.” (Szegedy-Maszák 2000a, 101) A nyelv – amely eredetét és lényegét 

tekintve a természet megnyilvánulása, az univerzum értelmes rendszerbe szervezett 

dialektusa  – Octavio Paz szerint is elsősorban szinkron-természetű, lényege és 

meghatározó paramétere a kommunikáció. A fordítás már viszont nála is diakrón jelleget 

ölt: a különbözőségtől a kezdeti egység felé vezető út, egy olyan híd, amely a nyelveket 

egymástól elválasztó szakadékokat köti össze.
59

 (vö.: Perényi 2005, 111-115) A fordítás 

ugyanakkor különbséget hoz létre – idézi Iser Willis Barnstone-t –, mivel a fordítás, mint 

minden értelmezés, egyben a tárgy áttétele egy másik regiszterre. A tárgy és a regiszter 

között létrejövő rést nevezi Iser határsávnak, amely sem a tárgyhoz, sem a regiszterhez nem 

tartozik. Ez a határsáv – mivel az értelmezés területe – ellenáll a fordításnak. Az értelmezés 

arra törekszik, hogy ezt a sávot minél jobban leszűkítse. A regiszterek minden értelmezési 

folyamat során változnak, mivel az értelmezés mindig egy adott, az értelmezőtől független 
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 Valéry az egyén nyelvének szempontjából beszél az egyes nyelveken belül meglévő különbözőségekről, s a 

fordítást is ennek tükrében szemléli: ő a fordításon keresztül jut el az eredeti művekig. „Az írás, mivel (…) 

nem a spontán belső beszéd mechanikus lejegyzése (…) egy olyan fordítói munka, amely tökéletesen 

megfelel egy szöveg egyik nyelvről egy másik nyelvre történő átvitelével.” Van egy nyelvünk saját magunk 

számára, amelytől kisebb-nagyobb mértékben minden más beszédmódunk különbözik; van egy a barátaink, 

egy a mindennapi beszélgetéseink és egy a szónoklataink számára; egy a szerelem, egy a düh, egy a parancs, 

egy az imádság számára; van egy a költészet és megint egy a próza számára – s mindez egyetlen szótárral, 

ugyanazzal a szintaxissal. (Valéry 1992, 116-117) 
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történelmi helyzetben megy végbe. „Amikor valamit fordítunk, a regiszter olyan, mint egy 

cipőkanál, amellyel egyre közelebb próbáljuk magunkat tuszkolni a megértés felé.” (Iser 

2004, 19-20) 

A másság megértésében vagy megértetésében – a szöveg és a befogadó közös 

sávjának megtalálásában, a forrás- és a célnyelv másságának összehangolásában – az 

interpretátornak, illetve a fordítónak döntő szerepe van. Magának a szövegeknek és a 

befogadóknak is megvan ugyanakkor az elváráshorizontjuk (Gadamer, Jauss); ezek minél 

jobban egymás felé közelítését, sőt lehetőség szerinti kiegyenlítését vagy szinkronba 

hozását az interpretáló-fordító – mivel optimális esetben mindkét nyelv és kultúra jó 

ismerője – a szövegben idegenként ható elemek „domesztikálásával” érheti el. Ekkor 

beszélhetünk Gadamer szerint arról, hogy „feloldódik a szöveg horizontja és az olvasó 

horizontja közötti feszültség”, s létrejön az úgynevezett horizontösszeolvadás, amelynek 

lényege, hogy a szöveg megnyeri magának az olvasót. (Gadamer 1991, 32-33) Ennek a 

folyamatnak az egyes szakaszait Jauss kronologikus módon vizsgálta: az ember mint az 

időbeli és az örök – Aquinói Szent Tamás szerint: a testi és a szellemi – világ határain álló, 

s így mindkét princípiumot magában foglaló egységétől kezdve a horizontoknak a 

megértés, az értelmezés és az újkori tapasztalatokra épülő „modern” hermeneutika 

hármasán alapuló szétválásán, majd egymáshoz való közeledésén keresztül.  Azonosságról 

vagy összeolvadásról Jauss nem beszél, kritikusan szemléli még a gadameri 

hagyománytörténetbe való belépés elvét is, mint ami az időbeli távolság miatt ellentmond 

annak a szintén gadameri elvnek, amely a történelmi-történeti múltból az eleven jelenbe 

hozná vissza a szöveget. Jauss úgy tartja, hogy a „saját tapasztalatot kell tartalmilag játékba 

hozni és az idegen horizonthoz közvetíteni”, azért hogy ezáltal egy harmadik horizont 

váljék elnyerhetővé: az új jelentés horizontja. A magyarázatnak nem csak a szöveget kell 

figyelembe vennie, hanem „a saját dolgából is hozzá kell tennie”. Heideggert idézi: „Egy 

helyes magyarázat azonban soha nem érti jobban a szöveget, mint ahogyan a szerzője 

értette, viszont bizonyosan másként. Csakhogy ennek a másnak olyannak kell lennie, hogy 

ugyanarra vonatkozzék, amin a magyarázott szöveg gondolkodik.” (Jauss 1997b, 274-285) 



 

 

Wolfgang Iser a fordítás eddig tárgyalt hermeneutikai szemléletmódjától kissé 

eltérően (Iser 2004, 15-26) – azt kitágítva és az értelmezés kérdéséhez még az eddigieknél 

is erősebben kapcsolódva – a fordítást szintén egyfajta reciprocitás-elvű, paritáson alapuló 

„kétirányú utcának” tekinti. Amennyiben a megértés elsősorban a fordítás egyik formája, az 

értelmezés függ attól, hogy mit fordítunk. Három alapvető értemezés-típus különböztethető 

meg a fordítás aktusában: az első a szent (kanonikus) szövegek magyarázatát, illetve az 

irodalmi alkotások kognitív értékelését foglalja magában; a második, ennél átfogóbb szint a 

kultúrák vagy a kulturális szintek olyan fordítása, amely az idegen és az ismerős között 

bizonyos kölcsönhatást enged meg, s az olyan eseteket is ebbe a típusba sorolja, amikor „az 

entrópia renddé lesz, vagy ha a »valóságot« egymással kölcsönhatásban levő 

rendszerekként fogjuk fel”. A harmadik szint a nem szövegszerű, az abszolút 

inkommenzurálibilis jelenségek (Isten, emberiség, világ) nyelviesítésének – érthetővé, 

szemléletessé, felfoghatóvá tételének – a szintje. Mindegyik szinthez a megértés egy-egy 

paradigmáját rendeli: a szövegek szintjéhez a régészeti ásatásokhoz hasonlítható, a 

szövegek tekintélyelvűségének vizsgálatára alkalmas hermeneutikai kört. A kultúrák 

közötti átvitel és megértés nem szövegszerű, azaz zártabb, saját helyzetünket meghaladó 

szituációiban a hermeneutikai modell nem alkalmas az érthetővé tételre, ilyenkor az egyes 

eseteket számba vévő úgynevezett „rekurzív hurok” (recursive loop) – a struktúrák 

szerkezeti kapcsolódásaival foglalkozó kibernetika – módszerének alkalmazása látszik a 

legcélravezetőbbnek, amely az önálló rendszerek (mint például az élő organizmusok) 

önfenntarthatóságáról számol be. Nem konkrét helyzetekben, a tudásunkat meghaladó 

tapasztalaton alapuló szituációkban, amikor a végtelen, az általunk be nem fogható, az 

inkommenzurálibilis és a tudatosult közötti távolsággal találjuk szemben magunkat, tehát, 

amikor a végtelent a végessel kell megragadnunk, az eredetileg a mérhetetlent mérhetővé 

tevő művelet, a „mozgó differenciál” alkalmazása tűnik Iser számára a legmegfelelőbb 

módszernek.  
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Kulturológiai fordulat 

 

 

Kulcsár Szabó Ernő is elsősorban a hermeneutika köré építi A fordítás „antihumanizmusa” 

mint az önmegértés új történeti alakzata című dolgozatát. Szintén azt hangsúlyozza, hogy 

egy műfordítás csakis akkor létezik, ha a közvetítő szerepét meghaladva visszatér az eredeti 

helyére, az irodalomba, a „nyelvi beszéd művészetébe”. A kultúra és az irodalom 

kapcsolatát fordítási viszonylatokban kellene érteni: az idegenség önmaga felülvizsgálatára 

kényszerít. Abból a közhelyből, amely szerint a nyelv, miként elválaszt, úgy össze is köt, 

következik az is, hogy az egymástól való elválasztottság egyúttal – a hermeneutika azon 

alapelve szerint, amely azt mondja ki, hogy megérteni csak azt lehet, amiben legalább 

valami felfedezhető a sajátból – az antropológiai közelíthetőséget is jelenti. (Kulcsár Szabó 

2000b, 271) Az idegenség, a kultúrák különbözősége, a „nyelvileg is méltányolt alteritás” 

kérdése – aminek paradigmatikus példája Kulcsár Szabó szerint Freud Totem és tabuja – a 

20. század első harmadában került az érdeklődés középpontjába, mivel eddigre, idézi 

Friedrich Kittelt, „a filozófiailag lefejezett történelemnek teljességgel be kellett érnie az 

eredtek és végcélok hiányával”. A kultúratudományok számára az irodalmi mű vált a 

kulturalitás hordozójává.
60

 (Kulcsár Szabó 2003, 32-33) 

A 20. század vége felé a kulturalitást hordozó irodalmi szövegekről a hangsúly 

áttevődött a kultúráról létrehozott (irodalmi) szövegekre, s legkésőbb Geertz-től, valamint a 

James Clifford és George E. Marcus szerkesztette Writing Culture című kötet körül 

kialakult vitától kezdve – az antroplógus pozíciója nem kultúrák fölötti vagy kívüli, ő maga 

is egy adott kultúrához tartozik, így nem lehet semleges megfigyelő, s pozíciója sem lehet 

kötött és végleges – a kulturális antropológiát a kultúra jelentéssel telítettségén és 

interpretálhatóságán kívül a leírás nyelvi megformálása érdekli: a kulturális antropológiával 

foglalkozók két kultúra közötti nyelvet kidolgozó fordítókká is válnak. (Bővebben: N. 

Kovács 1999) 

A kultúrák közötti tényezők műfordításban játszott szerepéből Anton Popovič 

könyve még csak a kultúrák keveredésének kérdésével foglalkozik; az eredeti mű és a 
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 Mára az alteritás mintha veszteni kezdene izgalmas szerepéből. Ennek egyik okát Szegedy-Maszák abban 

látja, hogy „a posztmodern egyik jellemző vonása, hogy állandóan ki van téve a kulturális interpretációnak, 

ami az identitás elvesztését is magában foglalhatja. Minél több művet olvasunk fordításban, annál jobban 

érezhetjük azt, hogy az ismerőst és az ismeretlent egymástól elválasztó vonal összekuszálódik. Ha valaki a 

saját referenciakeretét egy idegen kultúrára vetíti, az elnyomhatja az alteritást.” (Szegedy-Maszák 2001a, 8) 
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fordítás közötti feszültséget az időbeli távolságon kívül a térbeli távolság is növeli – a 

fordító feladata az volna, hogy ezt a távolságot minél kisebbre redukálja, ám ezzel 

nyilvánvalóan sokat veszítene. Az idővel kapcsolatosan kétféle elv érvényesülhet: 1. a 

„historizáló” elv, ahol a feladó kódja érvényesül, a fordítás megtartja és érzékelteti az 

időbeli távolságot, s az eredeti formai ismérveihez illeszkedik; 2. a „modernizáló” elv, 

amely a célnyelv, illetve a befogadó-címzett elvárásainak igyekszik minél jobban 

megfelelni. (Popovič 1980, 192-193) A kulturális különbségek Popovič szerint elsősorban 

tematikaiak (reáliák, kolorit, szokások, hagyományok, kulturális archetípusok stb); a 

forrásnyelv és a célnyelv különböző kulturális vonatkozásai a fordításban keverednek, ezt a 

nyelvi-stilisztikai szinten is erőteljesen megmutatkozó szemiotikai jelenséget nevezi 

találóan „kreolizációnak”.
61

 (Popovič 1980, 201-203) A probléma lényegét a magyar 

szakirodalomban talán Szegedy-Maszák Mihály foglalta össze a legtömörebben és a 

magyar irodalom – s lényegében az összes kis nyelv és irodalom – fordításainak 

lehetőségeit is szem előtt tartva. „Minden nyelv egy közösség emlékezete, ezért Mohács, a 

kuruc-labanc szembenállás vagy a táblabíróvilág alighanem nehezen ültethető át más 

nyelvekre. (…) A Buda halála vagy a Harmonia cælestis azért is nehezen megközelíthető a 

nem magyar olvasó számára, mert hihetetlenül szorosan kapcsolódik nemzeti 

történelmünkhöz. Minden nyelv világot teremt, ami azt is jelenti, hogy más egységekre 

bont.
62

 Az Aranysárkány cím egy szóhoz két jelentettet kapcsol. A legtöbb nyelv két szót 

kapcsol e két dologhoz, így azután e műnek már a címét is nehezen lehet átültetni. A 

fordítás a leglehetetlenebb lehetőség. Egyrészt szétválasztja a jelentőt s a jelentettet, hangot 

vagy betűt és jelentést, s ez majdnem úgy képtelenség, mint festményt szoborrá, ötfokú 

zenét hétfokúvá átalakítani, hiszen az eredeti szövegben a jelentő szerkezete – a belső 

ismétlődések rendszere, a rím, a szójáték, a ritmus, a mondatfölépítés – olyan jelentést hív 

életre, mely e szerkezettel együtt tűnik el; másfelől viszont a fordítás az irodalom létezési 

módjának kiiktathatatlan, elidegeníthetetlen összetevője, amelynek jelentősége egyre nő az 
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 A folyamatosan gazdagodó kreol nyelvek – szemben a „holt” pidginnel – nagyon könnyen egy új generáció 

anyanyelvként használt élő nyelvévé válhatnak. – Popovič vizsgálódásainak eredményei ma már újat nem 

mondanak, elmélete a mai (kultúrák közötti) fordítás-szakirodalmak egyik toposza. 

62
 A ricœuri „szövegek mélyszemantikája” más és más világlátást hoz létre. A nyelvekként eltérően 

szegmentálódó világ minden egyes másik nyelv számára – mivel nincs két tökéletesen identikus kultúra, 

természetesen a kulturális és történelmi tradíciók átjárhatóságától függően különbözőképpen manifesztálódó – 

lehetséges világként jelenhet meg. 
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egységesülő világban. A jó fordítás mintegy „Aufhebung” eredménye: megsemmisíti és 

átlényegíti, fölemeli az eredetinek nevezett megnyilatkozást.” (Szegedy-Maszák 2003a, 12)  

A fordítás mint híd sokak által vallott nézete jelenik meg Niranjana szövegek és 

kultúrák reprezentációját vizsgáló dolgozatában. James Clifforddal – aki szerint az 

etnográfusok nem ábrázolják, hanem sokkal inkább kitalálják és megkonstruálják a 

kultúrákat – és a posztstrukturalista irodalomelméletekkel összhangban írja, hogy a 

kulturális fordítás „mindig létrehoz, ahelyett, hogy visszatükrözné, vagy utánozná az 

eredetit”. (Niranjana 2004, 165) Alapvető különbség van a nyelvi fordítás és a kultúrák 

közötti fodítás között, holott mindkettő leginkább a diskurzus fogalma köré szerveződik: a 

nyelvész kész, konkrét diskurzust fordít, míg az antropológusnak a diskurzust mint 

kulturális szöveget kell megalkotnia, ügyelve arra, hogy a szövegébe a különféle rejtetten 

adott, a saját kultúrájától legtöbbször eltérő jelenségek már eleve a létrehozandó szöveg 

nyelvéhez is illeszkedően (azaz érthetően) kerüljenek be. A két fordítás közti egyik 

legfontosabb különbséget Tala Asad a fordítás időbeliségében látja. Amíg a nyelvész 

fordításában a diskurzus a posteriori válik szöveggé, az antropológus – a kulturális 

antropológia „nyelvi fordulatához” kapcsolódva – a diskurzust lényegében szinkron módon, 

már eleve szövegként alkotja meg. (Asad 2004, 125) A fordítás funkciójának 

újragondolását a fordításnak – mint a kulturális, területi, nemi, identitásbeli különbségeket 

szabályzó rendszernek: a „híd” és a „határ” fogalmainak – a „poszt”-valóságokba: a 

posztstrukturalizmusba, posztkolonializmusba és a posztmodernizmusba állításával 

gondolja el Sherry Simon. Az ekvivalencia-elv így új tartalmat kap: nem az a kérdés, hogy 

mit jelent az adott fogalom az adott, számunkra idegen kultúrán belül, hanem azt kellene 

inkább megtalálnunk, hogy milyen mértékben ekvivalens az általunk megalkotott és 

használt terminussal. A fordítás mint híd metaforáját Simon is Heidegger – s a heideggeri 

képet felhasználó Barbara Johnson és Homi Bhabha – segítségével illusztrálja. Ezek szerint 

a híd nem csak passzív, két partot összekötő kapocs, hanem a két part is csak a híd aktív 

jelenlétén keresztül létezik. „A fordítás ahelyett, hogy már létező kulturális entitások közt 

verne hidat, a kulturális alkotás egy formájává válik. Másként fogalmazva: a híd hozza létre 

azokat a valóságokat, amelyeket aztán összeköt.” (Simon 2004, 196-197) S ez többek 

között annak következménye, hogy a fordítók nem a szótárakban találnak megoldást a 

problémáikra, hanem abban, hogy miként kötődik egy adott nyelv a (változó) tényekhez, 

formákhoz, identitásokhoz. Az úgynevezett jelentésközvetítés – amelyet a benszülöttek és a 

misszionáriusok eseteinek ismert történeteivel szemléltet – tehát nem az adott terminus 

kulturális magyarázatának megtalálásához, hanem sokkal inkább a terminus szemantikai 



 

 

értékének rekonstruálásához kapcsolódik. A plurális világok, amelyek között a fordítás 

hidat képezhetne, már eleve a fordítás logikájára épülnek: a fordítás korunkban ahelyett, 

hogy megerősítené azokat a határokat, melyek nemzeteket, kultúrákat, nyelveket és 

szubjektivitásokat választanak el egymástól, azt mutatja meg, hogy ezek a határok – 

amelyeket Rabindranath Tagore annak idején tudatos manipulációval próbált egymáshoz 

illeszteni azáltal, hogy saját verseinek a nyugati kultúra elvárásaihoz illeszkedő fordításával 

igyekezett megfelelni a Nyugaton elfogadott és legitimizált Kelet-képnek – egyre inkább 

elmosódnak.  
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A FORDÍTHATÓSÁG 

 

 

 

A fordítás lehetetlensége. Parti Nagy Lajos: Rókatárgy alkonyatkor 

 

 

Az irodalmi fordítás problémáinak vizsgálatakor legtöbbször magától érthetően a 

versfordítás kérdéseivel foglalkozik a szakirodalom: kötöttebb forma, erősen formai és 

nyelvi meghatározottságú, konnotatív és asszociációs bázisa szinte kimeríthetetlen. 

Közhely, hogy a tartalom és forma a költemény esetében szétválaszthatatlan, ezért is tartja 

úgy a szakirodalom, hogy a „tökéletes” (vers)fordítás csak az eszmék világában létezik. 

Egy „tökéletes” fordítás egyenlő volna a teljes szinonimitással.
63

 Ez az imaginatív teljes 

szinonimitás „feltételez egy olyan kimerítő interpretációt, amely a forrásszöveg egyetlen 

egy – fonetikai, grammatikai, szemantikai és kontextuális – összetevőjét sem hagyná 

számításon kívül, s úgy volna hiteles, hogy semmit nem tenne hozzá az eredetihez sem 

parafrázis, sem magyarázat sem bármiféle variánsok útján. (…) A megértés mindig 

részleges, mindig a javítgatás függvénye. A természetes nyelv (…) pontatlan, pontatlannak 

kell lennie, hogy az emberi kifejezésmódot tudja szolgálni. (…)  Más szavakkal: egy 

interpretáció és/vagy egy fordítás aktusának kiválóságát és mélységeit felmutatni egyenlő 

volna azzal, hogy alternatívát vagy kiegészítéseket javaslunk. A természetes nyelvekben 

nincsenek lezárt területek, sem önmagában ellentmondásmentes axiomatikus alakzatok.” 

(Steiner 1992, 428)
64

 Az eredeti és a fordított egyenértékűségének elérésére csak törekedni 

lehet; Steiner két szöveget tart az ideális fordításhoz közelítőnek: az egyik Du Bellay  
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 A szinonimitás minél teljesebb megvalósítására számtalan példa van: a teljes szinonimitás elérhetetlen. A 

látványos és érdekes ekvivalecia- és szinonimitás-próbálkozások az egyes tartalmi vagy fonetikai-akusztikai 

területekről jól mutatják a fordítás természetét: például Weöres Sándor Schiller Der Handschuh című 

versének nyersfordítása A kézcipő címmel, Szili József Verlaine Chanson d’automne-jának betűhív fordítása 

(Szili 1998); Carroll Jabberwockyjának értelmes és a kontextus miatt értelmesnek tűnő szavakat, 

szókapcsolatokat tartalmazó fordításai, Karinthy kasszikus Műfordítása stb. 

64
 Így például sokkal jobbnak tartja Steiner az eredetinél Jules Supervielle Chansonjának Celan-féle fordítását, 

amit a „tiszteletadás legkegyetlenebb módjának” nevez: Celan után szinte lehetetlen Supervielle-hez 

visszatérni. Vagy részben ilyen Edward Lear The Owl and the Pussycatjének Francis Steegmuller fordította 

francia változata, amelyben az eredeti egyik legfontosabb szintjének, a fonetikai szintnek a visszaadása 

brilliáns. 
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„Heureux qui, comme Ulysse” (Boldog, ki szép utat tett) kezdetű versének G. K. 

Chesterton-féle, Steiner szerint zseniális fordítása; a másik, amelyet hosszú oldalakon 

keresztül elemez és szed ízekre, s a „lehetetlen” címszó alatt szerepeltet: Gerard Manley 

Hopkins verseinek Pierre Leyris-féle fordításai, azok közül is mindenekelőtt A Deutschland 

hajótörése és a Tarka szépség. Az ilyen fordítások, írja, nemcsak a nyelvek közötti 

határokon hatolnak keresztül, hanem áttörni látszanak a bizonytalanság azon korlátait is, 

amelyek minden komplex beszéd-aktus jellemezői. (lásd: Steiner 1992, 430-435) Annak 

ténye, hogy az angol és a francia nyelv – akár csak szókincsük tekintetében –, valamint az 

általuk hordozott tradíció, kultúra és történelem viszonylag szorosan kapcsolódnak 

egymáshoz, mit sem von le a fentebbi példák kivételes voltából és értékéből. A fordítás 

nehézségei: a nyelvek, s a nyelvekhez tapadó tradíció, kultúra és történelem határai, a 

komplex beszédaktusok bizonytalanságai legjobban talán az olyan fordítások esetében 

érhetők tetten, ahol a két nyelv – s ez nem jelenti feltétlen a két kultúra 

„összeférhetetlenségét” (értve ez alatt azt a Franz Boas-elméletet, amely szerint a kultúra és 

nyelv közötti kapcsolat nem egyértelmű: eltérő kultúrához nagyon hasonló struktúrájú 

nyelv tartozhat; illetve nem egyszer hordoznak hasonló kultúrát teljesen eltérő struktúrájú 

nyelvek) – teljesen más struktúrájú, mentalitású, s ebből következően, legalábbis részben, a 

világ másfajta szegmentációját végzi el, illetve más gondolkodásmódot képvisel.
65

  

A magyar-horvát fordításirodalmat illetően a fordítás legtöbbször megoldhatatlan 

nehézségei és szinte törvényszerű buktatói a rendelkezésünkre álló szövegek közül 

legjobban a középgeneráció írói közül a minden okkal legkevésbé fordított Parti Nagy 

Lajos szövegei esetében mutatkoznak meg a legtisztábban és legparadigmatikusabban.
66
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 Sava Babić számol be a magyar és a szerb nyelvek közötti alapvető különbségről – s 

ennek egy része érvényes a horvátra is: szerinte a magyar – köznyelvi és nem filozófiai 

értelemben – közelebb van a földhöz, mint a szerb; ugyanakkor a szerb – és a horvát is, már 

csak a nyelvtani struktúrája miatt is – direktebb a magyarnál, a magyar udvariassági 

formulák a szerbnél (s a horvátnál) lágyabbak. (lásd: Babić 2007, 710) 

66
 Horvátul Ibusar/Hhužar (Ibusár) című drámája (Mađarski trodam. Zagreb, AGM – 

Pečuh, Hrvatsko kazalište, Csopor(t) Horda, 1998), négy verse: Teren nacrtan kredom 

(Krétapálya); Anđeosko stopiranje (Angyalstop); Šaran (Ponty); Lisičja stvar u sumrak 

(Rókatárgy alkonyatkor –  Jelencore, Osijek, Ogranak Matice hrvatske, 2003) és egy 

novellája: Valoviti Balaton (Hullámzó Balaton). 
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Parti Nagy mindenekelőtt „befogadó” szerző: benne fókuszálódnak a körülötte lévő dolgok, 

életszeletek, nyelvi morzsák. „Fogom a szavakat, csinálok velük ezt-azt, összerakom, 

beenyvezem, passzé. Hagyom kicsit száradni. Ennyi mondható.” Ugyanakkor: 

„…rettenetesen formapárti vagyok a szó tág és szűk értelmében egyaránt. De főleg azért, 

mert tulajdonképpen nagyon, és szerintem modellszerűen el vagyok bizonytalanodva, mire 

is jó ez az egész? Meg mire is nem jó?…” (Parti Nagy 1998, 49; 52) Parti Nagyhoz a forma 

hagyománya áll közel; mindaz, amire a határoltság, a pontosság és az arány jellemző – 

ugyanakkor ezt a hagyományt nem ő birtokolja, hanem a hagyomány birtokolja őt: a 

hagyomány alludál és parafrazeál a szövegeiben. 

Írói világának építőelemeiről és az azok közti összefüggésekről – a jakobsoni 

kombinációról és szelekcióról – legplasztikusabban ő maga beszél egy interjúban: „Ha 

lenne bennem egy monstre komód, valami határozott rend szerint felvignetázott fiókokkal 

(…), nagy nosztalgiám van egy ideális, precíz rend iránt, de egyre rezignáltabban látom: 

egy fiók van, ménkű nagy rendetlenség, elképesztő hiányok. Egy fiók, rekeszekkel, köztük 

lukak, átjárók, elvetemedett sarkok, beragadt szögletek… Háztartási keksz és Madelaine-

teasütemény, egérirtó és kályhaezüst: ha hozzányúlok, az egész rázkódik és keveredik 

össze, s ebből a morzsáriumból – dolgozom.” (Parti Nagy 1991, 161)  

Az írásainak hátterében meghúzódó orientációs pontok lényegét Parti Nagy a 

tartalom és forma kettősének egymástól elválaszthatatlan, nyelvi-referenciális szinten is 

szimbiotikus összetartozásában látja: tartalom és forma nála „formalom és tartoma” (Parti 

Nagy Lajos) lesz – lényegében egyetlen olyan szava, mondattöredéke, mondata, sora 

sincsen, amelyeknek a felszíni struktúrája már önmagában ne hordozna mély szemantikai 

mezőket. A klasszikusan formai-nyelvinek és tartalminak nevezett összetevők írásaiban 

összeolvadnak: a szövegek „egyidőben bontakoztatnak ki szociografikus fikciójú 

univerzumokat és egy csinált, kitalált törvényű szövegvilágot.” (Thomka 1997, 363) 

Szövegeinek disszonáns harmóniáját vagy harmonikus disszonanciáját az adja, hogy 

lényegében a foucault-i utópia és heterotópia metszéspontján helyezkednek el.
67

 Írásaiban 

Parti Nagy egyfajta szövegszervező meta-performatív gesztussal: hely-, idő-, 

gondolkodásmód- és kultúra-kötötten „megcselekszi a nyelvet” (Balassa 1995, 73) – 

legtöbbször lefordíthatatlanná téve ezáltal elsősorban a verseit, de prózájának is legnagyobb 
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 „Az utópiák vigasztalóak: mivel nincs valóságos helyük: (…) birodalmukban széles sugárutakat nyitnak, 

pompás kertekkel (…), az álmokon keresztül vezet hozzájuk az út. A heterotópiák (…) nyugtalanítanak (…), 

aláaknázzák a nyelvet (…), szétzúzzák vagy összekeverik a közneveket (…), lerombolják a »szintaxist«…” 

(Foucault 2000, 12) 
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részét. Ellehetetleníti a fordító Ortega szerinti „elhallgatottat elmondani” feladatát, s 

legtöbbször az Iser-féle fordítási-megértési modelleknek – az irodalmi alkotások kognitív 

értékelésének, a kulturális szintek idegen és ismerős közötti kölcsönhatásának, s az abszolút 

inkommenzurálibilis jelenségek nyelviesítésének (Iser, 2004:19-26) is ellenáll. Parti Nagy 

számára a dolgok ott kezdődnek, ahol nekünk – mind fabulárisan, mind nyelvileg – 

általában véget érnek.  

Parti Nagynak lényegében nincsenek figurái, hanem csak nevei és nyelvei. Lírája, 

prózái, drámái, sőt publicisztikája is ugyanarra a személyes látásmódon átszűrt, illetve 

ebben a  látásmódban fókuszálódó „formalomon” és „tartomán” nyugszik. Ahol a tárgy és a 

forma szétválik, ott – Parti Nagy szerint – az egésszel van baj. (lásd: Balassa, 1995) Minden 

töredék az egésszel egyenlő, minden fragmentum egy egészet ad ki. Nem gondolja a világot 

eredendően és minden részletéig teleologikusnak – egyébként nem fragmentumaiban 

ragadná meg –, de John Cage aleatorikus komponálási módszeréhez hasonlóan nem is 

tagadja azt.
68

  

Parti Nagy „hozott anyagból” dogozik; egyrészt olyan „ready-made” nyelvi 

anyagból, olyan köznapi, utcai fordulatokból, zsargonból, amely mindannyiunk számára 

adott és hozzáférhető, másrészt sokszor „rontott”: kifordított, megmásított, grammatikailag 

hibás és/vagy szemantikailag kicsavart, a magas és a populáris kultúra hagyományaiból, 

idézeteiből, utalásaiból építkező, és ezáltal gyakran ironizáló nyelvből: „…abban, amit én 

csinálok, valóban kulcsszó az irónia. Ahogy általa, úgy róla is nagyon nehéz beszélni. (…) 

Nincs »tiszta« irónia, a szövegnek érzékeltetnie kell, mihez képest vagyok ironikus, hogy 

rózsaszínben zúg és muzsikál a bel canto, de a torka azért véres. (…) Biztos, ez adott 

valami plusz sűrűséget ezeknek a szövegeknek, amit a kivülállók, a túlfélen lévők nem 

érzékeltek.” (Parti Nagy 1998, 56) Ez a nyelvezet „szabadít”: „elszabadítja a nyelvet 

szokásos kötöttségeitől, jelentésességétől és egyértelműsítő konvencionalitásától; 

megszabadítja a hagyományosan neki tulajdonított szellem és lélek magasztos uralmától; 

felszabadítja magát és a szövegét a nyelvőrzés és a nyelvművelés konzervatív kötelmei 

alól.” (Margócsy 1995, 1011) Lényegében minden megnyilatkozása – műfaji 

hovatartozásra való tekintet nélkül – egy-egy hapax legomenon. Személyes látásmódja, 

                                                 
68

 A Szódalovaglás összeállításakor például saját bevallása szerint nem válogatott; az 

íróasztaláról lerepülő és szerteszét hordódott cédulák anyagából állt össze a kötet. 
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nyelvének állandó hapax legomenonjai az aktuális valóságot, az irodalmi hagyományt és a 

nyelvi neologizmusokat referenciális szinten is szimbiotikusan egybeolvasztják.
69

  

 „Egyetlen megszólalás, bemondás, beköpés, tréfa, szójáték, minthogy nem 

illusztratív, hanem pontos érzékkel, mértékkel átvett, idézett és újjáírt, olyan 

világdarabkává válik, melyből építkezni lehet.” Parti Nagy nyelvezete – írja Thomka Beáta 

prózai szövegeiről (Thomka 1997), de talán még hatványozottabban érvényes ez a verseire 

– tömény, jelentéssűrítő, nem referenciális, poliszémikus és elliptikus. Kivételes és 

senkiével össze nem téveszthető a nyelvhasználata: nyelvalkotó-neológus és nyelvromboló 

képessége egyidőben kettős, egymással ellentétes folyamatokat indít el: a fel- és leépítést, a 

konstruálást és a dekonstruálást.
70

 Szövegeinek így többféle, egymással párhuzamos 

olvasata lehetséges: olvasható mint par excellence szövegirodalom, mint a nyelvi 

referenciák szociologikuma; illetve lehetséges egy egyensúlyra, arányra figyelmeztető 

olvasatuk is, amely a többrétűségre, s ezen keresztül egy biztos kézzel konstituált 

lehetséges harmadik világra hívja fel a figyelmet. Parti Nagy szövegei nem 

parafrazeálhatóak, a nyelvnek szinte olyan mágikus szerepe van („a nyelv beszél”), mint a 

szent szövegek esetében: akár egyetlen szó megváltoztatásával az egész értelme 

megváltozna.  

Parti Nagy írásai – versei és prózái egyaránt – rendkívül kronotopikusak: elsősorban 

nem fabulárisan, hanem a „hogyanjaikban” mutatja fel Parti Nagy a közép-európai 

mozdulatlan alaphelyzetet; a döntően kisiklott, testi, lelki, szellemi, anyagi nyomorban 

tengődő létet. A térség nyelvhasználatával kapcsolatban bizonyos szempontból leginkább 

Nádassal ért egyet: „talán Európának azon a Lajtán túli [nyugati] részén a szabadság azt 

jelentette, hogy szabadság, a szónak a kanti-hegeli értelmében. Ezen a felén pedig a 
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 Ortega szerint az író „egyszerre két olyan dolgot valósít meg, amit látszólag nem lehet 

összebékíteni: (…) egyszerűen ír, ugyanakkor módosítja a megszokott nyelvhasználatot”. 

(Ortega 2000, 131) 

70
 A horvát költészeti ludizmus (Tin Ujević, Ivan Slamnig, Danijel Dragojević, Josip Stosić, Zvonimir 

Mrkonjić, Josip Sever) egyik legizgalmasabb alakja, Boro Pavlović szinte az összes „izmus” poétikáját a 

személyes tradíciójába illeszti; a „magas irodalom” stílusának jellemzőit a mindennapi, banális és marginális 

nyelvhasználattal vegyíti. Parti Nagy nyelvhasználatától leginkább abban tér el, hogy Pavlović a nyelvi jelek 

poliszemantikus lehetőségeivel játszadozva, azokat manipulatív módon mindig az éppen aktuális 

diskurzushoz igazítja. Verseiben a nyelvi játék konkrét és változatlan formában maradó tárgyát – a tárgyat 

jelölő nyelvi jelekben Pavlović szerint eredendően meglévő konverzációs lehetőségek segítségével – 

konstruktívan és szinte programatikusan perszonalizálja. (vö.: Sorel 2002; 2003a, 30-63; Rem 2003b) 
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szabadság a vágyat jelentette, hogy menjenek haza az oroszok, hogy legyen végre 

demokrácia, és ezen túl és e fölött értődött rajta még az a bizonyos egzisztenciális 

szabadság is”. (Parti Nagy 1998, 56)
71

  

 A fentebbiek tükrében nem lesz talán érdektelen megvizsgálnunk a fordíthatóság 

kérdését – a nyelv és a nyelvhez kötődő számtalan visszaadhatatlan réteg áttételének 

lehetőségét, illetve lehetetlenségét – az utóbbi évek-évtizedek kritikai konszenzusa szerint 

is az egyik legkomplexebb és legrejtélyesebb, talányokkal és allúziókkal teli magyar 

irodalmi alkotása, a Rókatárgy alkonyatkor című vers horvát fordítása alapján.
72

  

 

  

 

Rókatárgy alkonyatkor
73

     Lisičja stvar u sumrak
74

 

 

„A róka az róka, az róka, az róka”   «Lisica je lisica, lisica je lisica.» 

 

1. 

A rókatárgy, hogy menekülsz,    Lisičja je stvar da bježiš, 

a luftod és a laufod,     svjež luft i laufanje,  

                                                 
71

 Parti Naggyal ellentétben Nádas szerint a nyelvvel meg kell küzdeni: az egyébként Parti 

Nagyhoz hasonlóan külső tényezők hatására dia-, szocio- és idiolektusosnak tartott magyar 

nyelv megértése érdekében Nádas filozófiai utat jár be, dekonstrukciót hajt végre, úgy 

tartja, hogy a közép-európai történelmi fejlemények nyomán az ebben a térségben létrejött 

nyelvek a józan ész számára nem érthetők: egyfajta tolvajnyelv alakult ki, amelynek 

fogalmi készlete csúszkál és állandóan módosul. Nádas időben visszafelé haladva próbálja 

meg a nyelvet és a nyelvhasználatot pontosítani – Garaczinál ennek az ellenkezője 

figyelhető meg; Parti Nagy a nyelvi jelen írója, a Nádas említette csúszkáló fogalmi készlet 

adta lehetőségek ki- és felhasználója. 

72
 Választásunk Parti Nagy versére és nem a Hullámzó Balaton című prózájára esett, mivel a komplex nyelvi-

fordítási problémák itt sokkal teljesebben és szemléletesebben  mutatkoznak meg. A vizsgálatban csak a 

legfontosabb és a fordításban a legnagyobb nehézségeket okozó elemekre térünk ki – ezek számbavétele 

szinte a végtelenségig folytatható volna. 

73
 Parti Nagy Lajos: Esti kréta. Pécs, Jelenkor Kiadó, 1995, 372-375. 

74
 Kristina Peternai fordítása. In Ágoston Zoltán (szerk.): Jelencore. Antologija suvremene 

mađarske poezije. Osijek, Ogranak Matice hrvatske, 2003, 140-143. 
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zsombékra ülsz vagy lóra ülsz,    sjediš li na humku ili konju, 

a rókatárgy az az, hogy    Lisičja je stvar da: 

 

2. 

„egy rókatárgyban mennyi vér,    «u lisičjoj stvari koliko krvi, 

egy rókatárgyban meghalok,     u lisičjoj stvari - umirem 

mit ér a nyurga, könnyü prém,    što vrijedi brzo, lagano krzno, 

mit ér a bordalok?"     što vrijede zdravice?» 

 

3. 

A rókatárgy egy frakkzakó,    Lisičja stvar je sako fraka 

nehéz étrend a mellén,     teški jelovnik na grudima, 

a rókatárgy faggyas, fakó     lisičja stvar su ledeni, blijedi 

felhők egy őszi kelmén.     oblaci na mekoj jesenjoj tkanini. 

 

4. 

A rókatárgy szivarhamu,    Lisičja stvar je pepeo cigare  

hanyag lukaktól ékes,     ukrašena nemasnim rupama 

eléggé rongyolt állagu,     u dronjkastom stanju 

éppenhogy partiképes.     jedva pogodna za dobru partiju. 

 

5. 

Egy rókatárgy mit is mutat,    Što li pokazuje lisičja stvar,  

mellényzsebében óra,     u zapućku skriven sat,  

méri a szőlőpartokat     mjeri vinarske obale  

és vér csorog le róla.      i krv kaplje s nje. 

 

6. 

A rókatárgy az őszi nap,     Lisičja stvar je jesenji dan, 

idő és tér tudója,     vremena i tla znalac, 

a pontos, lomha alkonyat     točnog, tromog sumraka 

órása és szabója.      urar i krojač. 

 

7. 

A rókatárgy az őszi ég     Lisičja stvar je jesenjeg neba 

lomposka lobbanása csak,     tek nemaran mah, 

kopott reverje zsírral ég,    ofucan rever s masti mu gori  

mikor a szőlő lángra kap.     kad plamen uhvati grozd. 

 

8. 

A rókatárgy egy szélcsiszolt,     Lisičja stvar su vjetrom izribane 

szélseprett sonkanadrág,     vjetrom pometene jahaće hlače 

mint durrezüst, csizmára tolt     koje će dursrebro stropošati na te 

üleppel rogy le majd rád.     sa stražnjicom skliznutom na čizme. 

 

9. 

A rókatárgy alant repül,     Lisičja stvar nisko leti 

kötésig csizmaszárba,     sve do vezica sare čizama 

s ha éji vad vértóba gyűl,     i ako se sakupi noćna divljač u potok 
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krvi 

vértóba lóg a szárnya.     u jezeru krvi visit će mu krila. 

 

10. 

A rókatárgy egy kürti nyál,     Lisičja stvar je slina trube 

köhögve és zokogva     kašljucajući i jecajući  

a csókos száj két oldalán     na dvije strane ljupkih usana 

lecsorgó rézborotva.      bakrena britva što curi. 

 

11. 

A rókatárgy, hogy frakkot ölt,   Lisičja stvar je da obuče frak  

és ritka már, ha nyelvet,     i rijetka je već, ako jezik isplazi, 

hogy fél ahányszor újratölt,    jer boji se, često traži dopuštenje  

sűrűn kér engedelmet.   ma koliko puta pušku puni. 

 

12. 

A rókatárgy a mellkasán    Lisičja stvar je na grudnom košu  

kárpáló körme, karma,    Grebanje noktiju, pandži  

a frakk alól kinő a mál,     Ispod fraka izraste rep 

akarja, nem akarja.      htio li to ili ne. 

 

13. 

A rókatárgyban mennyi bor     U lisičjoj stvari koliko vina 

és mennyi másnapos vörös,     I koliko mamurnih sutradan 

a rókatárgy a férfikor,     Lisičja stvar je muževnost 

s hogy éjszakára eltörök.     i da se do noći slomim. 

 

14. 

A rókatárgy, hogy elnehéz,     Lisičja stvar je teškašenje 

mikorra könnyü volna,    Dok bi bila lakša  

hiába némi elmeméz,      Uzalud pokoji med iz mozga 

ha lomha, lomha, lomha.    ako je krhka, krhka, krhka. 

 

15. 

A rókatárgy apró kacsók    Lisičja stvar je krckanje  

csontroppanása muffban,     Kosti sitnih ručica u mufu 

hogy már a lusta puskacső     da već i ispred lijene puščane cijevi 

elől is földre puffan.      na zemlju prasne. 

 

16. 

A rókatárgy egy rókacsók    Lisičja stvar je lisičji poljubac  

a föld meleg hasára,      na topli trbuh zemlje, 

a rókatárgy szőlőkacsok     Lisičja stvar je vitica grožđa, 

szempillavakkanása.      lavež trepavica. 

 

17. 

A rókatárgy, hogy megvakul,    Lisičja stvar da se oslijepi 

sarlóból sajttá már sose,     iz srpa sira više nikad, 

szembogara a ravaszul     zjenica oka lukavo naobraženog 

kiképzett ujjhold hűvöse.     mladog mjeseca sjena. 
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18. 

A rókatárgy egy villanás,     Lisičja stvar je bljesak, 

egy puskacsővel írt tükör,     puščanom cijevi napisano ogledalo, 

a látványt rakja össze más,     neka vidik posložio netko drugi 

a szél söpörje föl.      ili ga vjetar uzdiže. 

 

19. 

A rókatárgy a csönd, a must,    Lisičja stvar je tišina, mošt,  

gerezna és vidéke,      vino i vinogorje, 

bor és hamu, muslincafüst,    vino i pepeo, dim vinskih mušica,  

a lőpor könnyü béke.      laki mir baruta. 

 

20. 

A rókatárgy az alkonyat,     Lisičja stvar je sumrak, 

ha dolgavégez, lóra száll,     kad svrši s poslom sjeda na konja 

porban a gyöngy, piros fogak,    u prašini biser, crveni zubi 

vércsík és rókaszáj.     štrafta krvi i lisičja usta. 

 

 

 

Cím 

A címbeli „rókatárgy“ a magyar olvasó számára befoghatatlan irodalmi asszociációs 

bázissal rendelkezik: műfaji és „globális-tartalmi“ vonatkozásban Szergej Jeszenyin Róka 

(Erdődi Gábor fordítása), illetve Rókaszuka (Rab Zsuzsa fordítása) című versére, s ezen 

keresztül a Jeszenyin vers egyes sorait felhasználó Anyasirató című Mészöly-novellára 

alludál.
75

 Konnotálja Bodor Ádám Egy róka című novelláját is, valamint Az érsek 

látogatásának egyik jelenetét: „Déltájban, amikor visszatért a róka, és látták, vígan tovább 

                                                 
75

 A Jeszenyin-vers kapcsán szintén fordítási kérdés merül fel: az orosz „лиса, лисица“ („róka“) szó 

grammatikai nőneme nem indokolja a „szuka“ utótag használatát. Elképzelhető – de természetesen nem 

bizonyítható –, hogy Rab Zsuzsa az esetleges „ravasz“ konnotációt kívánta a nőneműsítéssel elkerülni (amely 

konnotáció a magyar olvasók többsége számára nagy valószínűséggel nem is jelentkezne), mivel az oroszban 

a „róka“ régies hímnemű alakja („лис“) konnotálhatja esetenként, különösen a mesékben, a „ravaszt“. – A 

nemek kérdéséhez: a horvát „lisica“ szintén nőnemű főnév, az oroszhoz hasonlóan a hímnemű alakját 

(„lisac“) csak a természetes nem hangsúlyozásának szándékával használják. Mészöly novellájában 

(Anyasirató) egyébként a boát adó róka hím; Parti Nagynál a „rókatárgy“ – attríbútumaiból következtethetően 

(frakk, rever, zsebóra, szivarhamu) – szintén hímneműnek gondolható. A horvát fordítás a célnyelven az 

elsődlegesen nem a „tárgyat“ mint konkrét entitást jelentő szót („predmet, objekt“) használja – hasonlóan az 

angol és a német („affair“; „Ding“) fordításhoz (Lajos Parti Nagy: Europink. Pécs – Budapest, Jelenkor – 

Lettre, 1999., 59-68) –, hanem a nőnemű (s ezáltal az egész vers „nőneműségét“ – lásd: Rókaszuka – 

hangsúlyosabbá tévő) „stvar“ („dolog“) szót. 



 

105 

lakmározik, bekerítették a szeminaristák, és dobálni kezdték. Mivel nem bírt a gyűrűből 

kitörni, addig dobálták, amíg a végén már nem volt mit; nem maradt belőle csak egy szőrrel 

átszőtt, vörhenyes kocsonya, de inkább csak valami savanykás, kesernyés szag.” (34-35) 

(Nagyon tág asszociációval esetleg még Tolnai Ottó Róka ürge vakond című verse is helyet 

kaphat a Sirálymellcsont (1967) című kötetéből a motívum előzményeként. Háy János A 

bogyósgyümölcskertész fia című 2003-as regényének első fejezete (Rókavadászat)  is 

kapcsolódhat Parti Nagy verséhez, de már csak mint a motívum lehetséges továbbélése.) 

Maga a „rókatárgy“ összetétel, s annak is a második tagja Kosztolányi Verstárgyak című 

írását idézi. A „kulcsszavak“ kohéziós hálózata – ősz, alkonyat, vörös, frakk stb. – szintén 

határozottan Kosztolányi írásművészetének jelenlétére utalnak. 

Az „alkonyat“ – ellentétben a rókatárgy denotatív jelentésének tekintetében 

mindvégig bizonytalanságban hagyó vers egészével – többek közt Radnóti térben és időben 

nagyon pontosan behatárolt s a Parti Nagy-vers egészét tekintve releváns Pontos vers az 

alkonyatrólját idézi. A kiváló orosz versfordításairól is ismert Baka István Alkony című 

versét – a Jeszenyin–Parti Nagy kapcsolatba tökéletesen illő harmadik alkotást – idéznünk 

is érdemes: „A rókabundás alkonyat / most lendül át az égi partra, / s csillag-sövényen 

fennakad / bozontos, rozsdaszínü farka. // Kitépi és tovább szalad, / nyomára forró vért 

csöpögtet, / és mint pityergő vadnyulat, / kiejti szájából a földet.” A Parti Nagy 

költeményével rokonítható versek sora a végtelenségig folytatható volna: Verlaine: 

Misztikus alkonyat, Dsida Jenő: Alkony, József Attila és Tóth Árpád azonos, Őszi alkonyat 

című versei stb. 

 

Mottó 

A róka az róka, az róka, az róka (Lisica je lisica, lisica je lisica) Gertraude Stein 

enigmatikus mondatát idézi: „The rose is a rose, is a rose, is a rose” (A rózsa az rózsa, az 

rózsa, az rózsa). A magyar változat be- és lehatárolatlanságot, bizonytalanságot, 

lezáratlanságot, töprengést és belenyugvást közvetít: önmagát magyarázza, ad absurdum 

Isten kimondhatatlan nevének (Jahve – vagyok, aki vagyok) konnotációjáig is eljuthatunk. 

Stein először az 1913-as Sacred Emily című versében játszott az eredetileg női névként is 

szereplő szóval; majd a későbbiek során magyarázatot is adott a rejtélyesként dekódolt 

sornak: Homérosz vagy Chaucer korában a költők a dolgok nevét úgy tudták használni, 

hogy azok megfeleltek a valóságban meglévő jelentésüknek. Idővel a dolgok elvesztették 

identitásukat, s ezt az elvesztett identitást próbálta e sorral helyreállítani. Egyes 

elképzelések szerint ugyanakkor a jelentése megmarad az enigmatikus szinten: a dolgok 
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olyanok, amilyenek. A sort Stein maga is többször felhasználta, s számtalan helyen idézik 

újra és újra. (lásd: Loy én.) Az átstruktúrált és lerövidített horvát mottó a Stein által keresett 

– és a kategorikus azonosságot (predikatív szerzkezetet) tartalmazó horvát sor alapján meg 

is talált – identitást hangsúlyozza, a magyar eredetivel szemben határozottságot, lezártságot, 

befejezettséget sugall.  

 

Grammatika 

A magyar eredeti – mivel a magyar nyelvben a horváttól eltérően vannak névelők, 

nincsenek viszont nyelvtani nemek, s a névmásokat is a horváttól nagymértékben eltérően 

használja – a fordításban olvasható szövegnél sokkal lebegőbb, bizonytalanabb és 

többértelműbb. Ez a vers egészének téma-réma behatárolhatatlansága és 

szétválaszthatatlansága miatt jelen esetben – a horvát-magyar kontrasztív grammatika 

alapján elvárhatótól eltérően – a szokásosnál kisebb mértékben a névelők használatának, 

illetve azok hiányának a függvénye. 

 

7. vsz.: rever mu gori (reverje ég) – grammatikailag a mu (neki – hn./sn.; magyar 

megfelelője a birtokjel: reverje) vonatkozhat a mah (az ekvivalens „lobbanás“ helyett a 

horvát szó „lendületet, azonnaliságot“ jelent), vagy a nebo (égbolt) szavakra, esetleg a 

grozdra (szőlőfürt); de az sem elképzelhetetlen, hogy a  mah és a grozd hímnemű szavakon, 

több áttételen keresztül a lisičja stvarra (rókatárgy). Szigorú grammatikai szempontból 

nézve ugyanakkor csak a rever mahahoz (a lobbanás [lendület/azonnaliság] reverje) 

kapcsolódhat – az eredeti szövegben a mu-nak megfelelő -je birtokos személyrag 

mindenekelőtt közvetlen a rókatárgyra (lisičja stvar), esetleg az őszi ég reverjére (rever 

jesenjeg neba) vonatkozik.  

 

8. vsz.: koje će stropošati (rogy le majd) – a koje (nn., tsz. vagy sn., esz.) egyértelműen a 

nadrágra vonatkozik (hlače – pluralia tantum). A magyar szövegben nem szerepel névmás: 

az igéhez az eredetiben grammatikailag egyforma eséllyel tartozhat a rókatárgy és a nadrág 

is.  

 

9. vsz.: visjet će mu krila (lóg a szárnya) – a magyar szövegben a rókatárgy és a vad 

egyaránt lehet a birtokos. A horvátban a mu nem utalhat egyikre sem, mivel mindkét főnév 

(lisičja stvar, divljač) nőnemű: nem tudni tehát, miről/kiről van szó. A krila (szárnyak) szó 

jelentése miatt ugyanakkor – a magyartól eltérően – esetleg feltételezhető, hogy a 
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lehetséges birtokos a szárny tulajdonosa, ami ez esetben csakis egy hím(nemű) madárfajta 

lehet. Ez a megoldás természetesen a magyar változatban nem releváns, a kérdéses szárny 

itt egyértelműen a rókatárgyé, esetleg – egy kis szemantikai és szintaktikai engedménnyel – 

a vadé.  

 

14. vsz.: dok bi bila lakša (mikorra könnyű volna) – a lakša (könnyebb – nn.) szó a 

horvátban nőnemű végződése miatt minden kétséget kizáróan a rókatárgyhoz tartozik, míg 

a magyar szövegben nem dönthető el: értelmezhető általános alanyhoz tartózóként, de 

társítható a rókatárgyhoz is.  

ako je krhka, krhka, krhka (ha lomha, lomha, lomha) – erre a sorra is a fentebbi érvényes: a 

horváttól eltérően, ahol nőnemű alakban szerepel, s így csakis a rókatárgyra lehet érvényes, 

a magyarban állhat az elmeméz (med iz mozga – hn.) jelzőjeként is. A fordító egyébként – 

valószínűleg a vers fonetikai szintje miatt (a horvátban is ritka a laringális spiráns, a krhka 

szó jelentésén kívűl a hangalakjának is törékeny volta szemben állna a lomha („trom“) 

szókezdő „tr“ kapcsolat keménységével), és úgy tűnik, a vers egészébe „tartalmilag“ is jól 

illeszkedően – nem a „lomha“ szó horvát ekvivalensét használta, hanem a krhak 

melléknevet – így viszont a a magyar és a horvát szóban (lomha – trom) egyaránt szereplő 

„o“-t kellett feláldoznia.
76

 Mindkét esetben a dinamikus ekvivalencia, azaz a célnyelv, 

illetve a célnyelvi befogadó a meghatározó tényező. 

 

Grammatika és  szemantika közt 

11. vsz.: frakkot ölt –  nyelvet ölt (obuče frak – isplazi jezik) a horvátban megoldhatatlan, 

nem használható az ölt (isplazi) ige a „ruhát felhúz“ (obući) jelentésben. 

 

13. vsz.: éjszakára (do noći) – a do noći a horvát nyelvben kizárólag az „amikorra az 

éjszaka eljön“-t jelenti, s nem használható – mint a magyarban – az „amíg az éjszaka tart“ 

értelemben. 

 

19. vsz.: a lőpor könnyű béke (laki mir baruta) – a magyarban lehetséges, hogy 

azonosításról van szó: a rókatárgy = a lőpor könnyű béke (lisičja stvar = laki mir baruta); 

                                                 
76

 A Nida-féle „formális ekvivalencia” és „dinamikus ekvivalencia” szempontjából hasonló eset történt a 

horvát posztmodern egyik kultikus alakja, Josip Stošić Mahije (Bozót) című versének magyar fordításakor is:  

a „žut put / crn trn“ (sárga út / fekete tövis) szavak ismétlődéséből álló verset Fenyvesi Ottó a „rút út / fekete 

tövisek“ sorokkal adta vissza. (A melankólia krónikája. Posztmodern horvát költők antológiája. Pécs, Jelenkor 

Alapítvány, 2003, 25-26) 
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ám nyelvtanilag a szerkezet ebben az esetben hibás („békéje“ kellene legyen – a horvátban 

grammatikailag helyes formában szerepel). A másik elképzelhető megoldás az, hogy a 

versszak utolsó sora (a lőpor könnyű béke) sem grammatikailag, sem tartalmilag nem 

kapcsolódik a versszak előző három sorhához, hanem egy önálló kijelentés, miszerint a 

„lőpor = könnyű béke“. (Parti Nagytól nem szokatlan megoldás, ehhez hasonló például: „A 

nyár az lágy buggyanás a homokon“. [Egynyári mondatok]) Tehát a következő – 

grammatikai és jelentéstani szempontból is hibás vagy rontott – struktúrát kapnánk: A 

rókatárgy (…) muslincafüst / (és mint az előzőtől szintaktikailag független kijelentés:) a 

lőpor könnyű béke. 

A horvátban a mondatstruktúra a létige (biti/je) kötelező használatával megoldott: 

„Lisičja stvar je (…) laki mir baruta” – a szerkezet a tartalmat korlátok közé szorítja: a 

jelentés egyértelművé válik. Az azonosítás ilyen formáiban a magyar viszont birtokos 

szerkezetet alkalmaz: a rókatárgy a lőpor könnyű békéje. Legvalószínűbb tehát az, hogy ez 

esetben is a horvát nyelvbe át nem vihető nyelvi – grammatikai és szemantikai – játékról 

van szó: Parti Nagy a „béke” szót birtokraggal ellátott alakként kezeli – a „lép – lépe”, „lék 

– léke”, „szék – széke” stb. analógiájára –, amelynek töve a magyar nyelvben a nem létező 

*bék volna. Parti Nagy helytelen birtokragos formát akalmaz, a grammatikai megoldást a 

szemantikaira vetíti és viszont: játszik.  

 

Szemantika, konnotació 

1. vsz.: luft – a szó a magyarban a konkrét „levegő“ (horvát „zrak“) jelentés mellett – a 

„luftot rúgni” kifejezés látens jelenlétével – az „eltéveszteni, melléfogni, mellérúgni“ 

szavakat asszociálja. A luft szó archaikus jelentése a magyar nyelvben – a vers asszociációs 

mezőjéhez is jól illő – „bőrből készült dísz“. 

Lauf – mindkét nyelvben archaikus-idegen – ugyanakkor a két nyelv szempontjából, 

akárcsak a „luft“, a közös német nyelvű múltat is felidézi –, a „sietés“ jelentéssel a horvát 

nyevben egyes területi egységekben (például Szlavónia) még ma is a kollokviális nyelv 

szókincsének része. A magyarban régebben – s ez is a vers konnotációs mezőjét tágítja – 

„puskacsövet“ is jelentett. 

 

5. vsz.: az eredeti költemény e verszakában vonatkozások komplex hálózata található: 

rókatárgy mutat (lisičja stvar pokazuje); óra mutat (sat pokazuje); óra méri (sat mjeri); 

rókatárgy méri (lisičja stvar mjeri). 
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Egy rókatárgy mit is mutat (Što li pokazuje lisičja stvar) – magyarul a mutat (mutat 

valamire/valamit; „hogy néz ki, mire utal”) és a méri („időt mér; méreget/felmér valamit”)  

egyaránt kapcsolatban állhat a rókatárggyal és az órával – ennek a jelentéshálózatnak az 

átvitele a horvát nyelvbe megoldhatatlan, a két ige – „pokazuje: mutat”; „mjeri: mér” – csak 

ezekben, az egymástól teljesen eltérő jelentésben használhatók. A versszak szerteágazó 

jelentéshálózata a horvát fordításban az ekvivalencia valószínűleg teljes elvetése nélkül 

nem adható vissza.  

 

8. vsz.: sonkanadrág (jahaće hlače) – a két szó denotátuma megegyezik; a magyarban 

ugyanakkor a horvát „lovaglónadrág“-gal ellentétben a sonkanadrág ma már nem vagy 

csak nagyon elvétve használatos, archaikus szó: századfordulós vadászatokat asszociál. 

 

11. vsz.: újratölt  ([pušku] puni) – tölteni (puniti): az ige természetesen a magyar változat 

alapján is vonatkoztatható a puskára – ahogy ez a fordításban egyértelműen 

konkretizálódott is –, ugyanakkor az eredetiben ez a jelentésvonatkozás nem explicit: a vers 

kontextusából ugyanekkora eséllyel lehet szó arról is, hogy borral, vízzel stb. tölt meg újra 

valaki (rókatárgy) valamit. 

 

15-16. vsz.: kacsók / kacsok / rókacsók (sitne ručice / lisičji poljubac / vitica grožđa) – igen 

erőteljes, rímhelyzetbe hozott szavak: határozott játék, ami a horvát fordításban – 

amennyiben valamennyire is ragaszkodik az eredeti szemantikájához –  megoldhatatlan. 

 

17. vsz.: ujjhold (mladi mjesec) – ismét többszintű szójáték: a horvátban szereplő mladi 

mjesec jelentése „újhold”. Az ujjhold – tulajdonképpen nem létező – alak a pld. 

„holdsarló”: sarló alakú hold analógiájára „mjesec u obliku prsta” lenne. Parti Nagy játszik 

a szavakkal: „új” (novi); „ujj”: (prst); és a kulturális allúziókkal: a Nyugatot újraélesztő 

Újhold (mladi/novi mjesec) folyóiratcímmel. De ugyanakkor Radnóti 1935-ös – kötött 

formákat alkalmazni kezdő, a haláltudatot, az elmúlást és az elmúlás természeti 

párhuzamait hangsúlyosan szerepeltető, s a már említett Pontos vers az alkonyatrólt is 

tartalmazó – Újhold című kötetének verseit is asszociálja („…leskel rád a világ / s végül 

hosszú késeivel megöl…” [Szerelmes vers az Istenhegyen]; „sötétül lassan a piros” 

[Vénasszonyok nyara]; „…hatnapos esső (…) mint fekete szallagot, úgy köti ránk a 

novembert” [Október, délután] stb.). 

 

Irodalmi és kulturális allúziók 
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Parti Nagy – utalásszerűen legalábbis – a horvát olvasók számára ismeretlen, így 

fordíthatatlan és dekódolhatatlan magyar irodalmi és kulturális allúziók hálózatát építette be 

a költeménybe. Néhány a legnyilvánvalóbbak közül: 

 

6. vsz.: A rókatárgy (…) a lomha alkonyat / órása és szabója – Vörösmarty-allúzió – 

absztrakt fogalom és konkrét foglalkozás azonosítása: „Majd eljön a hajfodrász, a 

tavasz…” (Előszó)  

 

9. vsz.: s ha éji vad vértóba gyűl / vértóba lóg a szárnya: Arany János sorait idézi A walesi 

bárdokból:: „A nap vértóba száll, / Vérszagra gyűl az éji vad…” 

 

13. vsz.: Az egész költemény, de talán különösen ennek a versszaknak a szóhasználata, 

dallama, lejtése, hangulata ismét Kosztolányi költészetére rímel (A szegény kisgyermek 

panaszai, A bús férfi panaszai, Boldog, szomorú dal stb.)  

 

18. vsz.: „a látványt rakja össze más, / a szél söpörje el – az eddigektől tartalmi 

vonatkozásában – akárcsak a 19. verszakbeli allúzió – eltérő utalás, itt Parti Nagy ismét 

játszik, most egy régi slágerszöveggel: „Elsöpri a szél – ha kell, ha nem – a falevelet 

 

19. vsz.: gerezna és vidéke – mai reáliákat emel be a versbe: a két szó kapcsolata ismert 

magyar bortermő vidékeket asszociál (Tokaj, Villány stb., s nem zárható ki, hogy ezen 

keresztül a  „Tokaj szőlővesszein…“ sort is a Himnuszból); valamint a mindennapok egy 

szegmensén keresztül – „Tokaj és vidéke“, „Villány és vidéke“ stb. analógiájára – helyi 

takarékszövetkezet-hálózatot.  

bor és hamu – formajátékkal közvetlenül az első magyar szövegemlékre, a Halotti beszéd 

és könyörgésre utal (por és hamu).  

 

20. vsz.: porban a gyöngy, piros fogak, / vércsík és rókaszáj – a vers befejező két sora 

Jeszenyin (és Baka) versére alludál, illetve József Attila szintén egyik legenigmatikusabb 

költeményének (Klárisok) zárósorait rejti magában: „Klárisok a nyakadon, / békafejek a 

tavon. / Báránygané, / bárányganéj a havon“.  
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A fordítás nehézségei. Kukorelly Endre: Három 100 darab 

 

 

Akárcsak Parti Nagy írásai, a Kukorelly-szövegek is erőteljesen a nyelvre és a 

nyelvhasználatra fókuszálnak. A nemzedéktársak – Parti Nagy Lajos, Garaczi László és 

Németh Gábor – munkáihoz hasonló nyelvszemléletét és nyelvhasználati-poétikai 

orientációját a szakirodalom a „posztmodern affinitás” fogalmával jelöli. Kukorellyre 

jellemző, hogy médiumként vesz részt az írás folyamatában: „nem egyszerűen kigondolok 

valamit, hanem: csak úgy. Egyszer csak ott van benned és előtted. Aztán meg ki lesz 

mondva. Olyan mélységekből jön, ahol már lehet, nem is te vagy.” (Kukorelly 1995, 34) 

Van egy (nyelvi) magja, az burjánzani kezd, szerveződik, önmagát írja: „Úgysem lehet 

elmesélni. Pont azért igyekszem, aztán majd ettől az igyekezettől ezt-azt elmond helyettem 

a nyelv. Elmondja, kihagyja, lesz valahogy.” (Rom. A komonizmus története, 2006., 9.) Ez 

az egyik oldalról alapvetően személyes, a lírára jellemző alkotási folyamat a másik oldalról 

a műveiben állandóan jelenlévő – kimondott vagy kimondatlan, és a magyar nyelvtől kissé 

idegen – szenvedő, illetve a magyar anyanyelvűek számára a megszokottnál gyakrabban 

használt, ugyanakkor a horvát nyelvben igen gyakori mediális szerkezetekkel vegyül, s így 

egyszerre mutat fel egyfajta benne levést és kívülállást, a dolgok megtörténésébe való bele 

nem szólhatóságot.  

Kukorelly írásaiban a jelölő és jelölt kapcsolata mindig tág szemantikai mezőben 

mozog; a jelentés a megértés vélt pillanatában minduntalan kicsusszan az egyértelmű 

értelmezési lehetőségek keretei közül. Szövegeiben az alany keresi állítmányát, 

grammatikailag – s ez a magyarnál bizonyos szempontokból konkréktabb struktúrákra 

épülő horvát nyelvre történő fordításkor komoly akadályokat jelenthet – minden 

bizonytalan, esetleges; mintha a szubjektum, nyelvi szinten is szétdarabolódna és nem 

tudná önmagát elérni. (vö.: Márton 1999d, 205) Kukorelly fordításakor komoly nehézséget 

okozhat még a magyar irodalmat jól ismerők számára is, hogy viszonya a magyar irodalmi 

hagyományokhoz ambivalens: hagyatkozik és hivatkozik a tradícióra, de mintha csak 

véletlenszerű vagy öntudatlan volna a hagyományhoz való kötődése. Mintha ismerős 

idézetek és allúziók bukkannának fel, de ezek legtöbbször megmaradnak a bizonytalan 

utalás szintjén. Szövegei mintha a szó klasszikus értelmében vett irodalmi szövegek 

akarnának lenni, de ugyanakkor mintha úgy mutatná meg magát Kukorelly, mint aki 

igyekszik, de minden igyekezete ellenére sem tud ennek a normának megfelelően írni; 
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mindig hozzánk közelebb marad.
77

 Vét a nyelvhelyesség amúgy sem teljes konszenzuson 

alapuló konvencionális szabályai ellen; ismétel, kalandozik, ellentmond, alulstilizál: 

pontosan úgy fogalmaz, ahogy nem volna szabad. Ezek a nem magyar anyanyelvűek 

számára sokszor alig észrvehető, nüansznyi torzítások vagy torzulások még jó 

nyelvtudással és nagy olvasottsággal sem – vagy csak jelentős veszteséggel – vihetők át a 

célnyelvbe.  

A Három 100 darabban
78

 a „kés villá”-ból („K és villa” [180]: „K i vilica”) így lett 

„villa se m” („N i vilica” [146]), vagy a „kies tartomány, oda vonul ki esténként az ember”-

ből (64) „pravi mali zakutak, ubavu provinciju, u nju bježi čovjek“, amely már valamit átad 

a játékból: az „ubav“ jelentése valóban lehet „kies“, s az „u“ elöljárószócska kurziválásával 

megmarad a „bava“ (lágy tengeri szellő), illetve a „bav“ csonkolt tő, amely a „baviti se“ 

(foglalkozni valamivel) ige szemantikai differenciálás szempontjából neutrális jelentését is 

hordozhatja. Ennél problematikusabb, amikor a magyar szövegben az anyanyelvi olvasó 

számára a kontextus (és a Kukorellynél nem minden esetben akadémiai mintákat követő 

helyesírás) miatt észrevehetetlen homonímia található: „emlékszem is a palira, akivel 

tárgyaltam” (108), amely az első horvát fordítás-kéziratban a „sjećam se i Palija s kojim 

sam pregovarao“ („emlékszem Palira“) alakban szerepelt. A jelentés – a játék lényegének – 

megváltoztatása nélkül megoldhatatlan Kukorelly német-magyar interferenciával való 

játéka: „Miért, Licht, Hof…” (227): „Zašto, Licht, Hof…” (183) A fordító 

kényszerhelyzetbe került: a játék helyett („mehr Licht”) a jelentést választotta, de így a 

játék hordozta jelentés is elveszett, ugyanakkor a játék esetleges megtartása mellett is 

valószínűleg vagy eltűnne, vagy sérülne a jelentés. A nyelvi-nyelvtani-szemantikai 

kérdések sokszor választás elé állítják a fordítót: például a Ha megyek, mi van az alatt című 

szöveg esetében már a cím is – a helyesírás kérdéseitől nem minden ok nélkül eltekintve (az 

alatt – azalatt) – kétféleképen is értelmezhető: mi van a lábaim alatt,  illetve mi történik az 

idő alatt, míg megyek. Ennek ekvivalens fordítása horvát nyelven megoldhatatlan. Ako 

                                                 
77

 Ebben szinte minden kritikusa egyetért: „az ide-oda cikázások az irodalom és a nem irodalom között 

folynak. (…) Új perspektíva nyílik itt a merész társítások számára, amelyeknek görbéje nem a valós-valótlan 

síkján ível, hanem a valós és még valósabb mezsgyéjén egyensúlyoz.” (Thomka 1993b, 105) Kukorelly 

számára lényegében minden tárgy, esemény, gesztus, illat, szag, kép, hang potenciálisan megírásra vár, 

mindössze az ő döntésén múlik, hogy írás lesz-e belőlük. (Márton 1999d, 202-203) „Nem az irodalmiságon 

túlinak tünteti fel magát (…), hanem az irodalmiságon inneninek.” (Farkas 1996, 42) A trükkje részben az, 

hogy átjátssza magát egy másik nyelvhasználatba, amit már mint irodalmár kezel. (Jász 1994, 9) 

78
 Tri 100 komada. Osijek, Naklada EOS, 2005., Kristina Peternai fordítása. 
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idem, što je ispod; a térbeli vonatkozás konkrétabb megoldása mellett döntött a fordító, 

holott a novella egészében pontosan az idő eltöltéséről és a napi rutinról – a „mi van az idő 

alatt”-ról („za to vrijeme”) – van szó, tehát mindkét jelentés egyaránt „játékban van”: az 

időbeliségre vonatkozó a globális koherencia szempontjából, a térbeliség deiktikus szinten. 

A Rókatárgy alkonyatkorhoz hasonlóan Kukorelly fordítása esetében is a nemek 

kérdése okozza a legáltalánosabb és leggyakoribb problémát. Ugyanennnek a kötetnek a 

Pro. Sie, ich, er, es című fejezete, ahogy már a cím is utal rá, felkínálja magát a nemekkel 

és a szerepekkel való játszadozásra. A magyar szöveg alapján is sokszor lehetetlen 

eldönteni, hogy férfiről, nőről vagy estleg gyermekről van-e szó a szövegben. „Da, i 

rukama sam upala u tacnu s kolačima. Dala si mi svoj kaput da se ne prehladim i otišla. 

(…)  Sjeo sam u crkvu i nisam mislio ni na što, tamo sam se šćućurio.” Protrljala si me. 

(142 – egy egyeztetési hibát kivéve a kötetben már helyesen szerepel) – Az első fordítás-

kézirat a nemek használatát illetően konzekvens, ám következetesen felcseréli a narrátorok 

– magyarban is nehezen követhető, váltakozva megszólaló – személyét. Ugyanez a 

nemekkel kapcsolatos probléma jelent meg az első fordítás-kéziratban többek közt még a 

könyv A vacsora, és a Semmilyen ügy című részeiben is. (Lásd: melléklet) 

Az esetek többségében – a couleur locale kisebb-nagyobb sérülése árán – még a 

nem irodalmi nyelv irodalmiként használatának: a lefelé stilizáltságnak a fordítása is 

megoldható, elsősorban a quorumos szerzők urbánus nyelvi kliséinek és készleteinek 

köszönhetően. Kukorelly szövegeinek fordításakor vagy lexikai, vagy szintaktikai úton 

legalább hozzávetőlegesen megoldhatatlan ekvivalencia-problémával (inopia) pontosan a 

szövegek nagyobb referencialitása miatt kevesebbszer találkozunk, mint Parti Nagy – ha 

szigorúan vesszük, nagyon nagy hányadában inopiát tartalmazó – szövegeiben. 

 

 

 

A felkínált ekvivalenciák: Bodor Ádám és Darvasi László 

 

 

Bodor Ádám és a közép-európai „basic” nyelv 

 

A horvátországi Polet című folyóirat 1983-as felhívásához hasonlóan – amelynek 

következtében alapjaiban megújult a horvát rövidpróza-irodalom (Sablić Tomić 1998; 

Bagić, 2004) – Magyarországon a Holmi című folyóirat hirdetett meg novellapályázatot 
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1990-ben, amelytől „a kortárs magyar novellaírói kedv felpezsdülését reményli”. A Polet 

pályázati kiírásának egyetlen kritériuma az volt, hogy az elkészült írás 29 soros próza 

legyen; a Holmi felhívása – erősítve a magyar irodalom amúgy sem gyenge hagyomány-

kötődését – szintén egyetlen kritériumot tartalmazott: a pályázóknak a tizenöt klasszikus 

szerző megadott mondatai közül egyet a novella kezdő- vagy zárómondataként kellett 

felhasználniuk. A pályázat első díját Bodor Ádám később Sinistra körzet címmel megjelent 

könyvének egyik fejezete nyerte (Természetrajzi gyűjtemény Sinistra körzetben).
79

 

 Bodor Ádám novelláinak magja szinte kivétel nélkül valamilyen történés, 

valamiféle minimálisan – a grammatikai mélystruktúrákhoz hasonló módon, a nyelvek 

közös magjához eljutva: a dolgokat alany-állítmányi viszonyra lecsupaszítva – 

reprodukálható, és majdnem minden esetben külső esemény. Egy lány áll a 

buszmegállóban; egy sofőr kivesz egy szállodai szobát; ketten ugyanabban az ágyban 

alszanak; valaki megérkezik Lengyelország északi részére; valaki munkát kap egy 

kosárfonóban; egy hajó utasát bedobják a kikötő vizébe; ketten csatornát építenek; egy 

gyerek apját elviszik az ÁVÓ-sok, egy nőt áthelyeznek vezetőnek egy részlegbe stb. 

„Érzésem szerint a kortárs irodalmi törekvések (…) kétségkívül izgalmasak tudnak lenni, 

de az elbeszélés igazi izgalmát maga a történet hordozza” – nyilatkozta Bodor a Tema című 

folyóirat munkatársának. (Bodor 2005, 5) Bodor novellisztikájában nem a szigorú 

értelemben vett cselekmény, hanem a szüzsé köré szerveződő elbeszélés-elemek adják a 

novellát. Nem a fabula hordozza a novellát, az elbeszélések nem poénra futnak ki, nem 

dinamikusak (soha semmi nem történik, illetve, ami történik, az önmagában áll: minden 

esetben lezáratlan, megokolatlan, „van”) hanem éppen a megfogható, a minden nyelven 

többé-kevésbé azonos, de legalábbis valamennyire közös referenciával rendelkező statikus 

elemek hangsúlyosságára épülnek. Bodor fordíthatóságát nagymértékben  megkönnyíti, 

hogy sok kis kompozícióból összeálló „képe van a dolgokról”. A szövegek fordításának 

majdhogynem problémátlanságát Sava Babić is említi egy interjúban (Babić 2007, 707), de 
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 Esterházy még a Sinistra körzet megjelenése előtti tárcájában írja hogy Magyarországon 

ma valószínűleg a rövidebb prózai műfajtól soha el nem távolodó Bodor Ádám tud a 

legjobban novellát írni. A novella pedig „más, mint a manapság szokásos kispróza. A 

kispróza: rövid és vagy amit akartok. A novella: rövid és Csehov.” (Esterházy 1991, 17.) 
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ugyanerről számoltak be a Sinistra körzet horvát fordítói, Neven Ušumović, illetve Kristina 

Peternai is (szóbeli közlés).
80

  

Már novelláiban is a statikusság, a térbeliség dominál, ami leginkább a novellákat 

átszövő motívumhálózatokban, a „mélystruktúrában” kijelölő jelentéssel bíró, de konkrétan 

mégis beazonosíthatatlan terekben és személynevekben, valamint a nyelvi megformálás 

döntően nominális voltában érhető tetten. A mindennapi események alany-állítmányi 

viszonyai éppen csupaszságuk és reprodukálhatóságuk következtében a közép-európai 

térségben viszonylag könnyen recipiálható kvázi-racionálissá válnak. „Bodor Ádám 

novelláinak, elbeszéléseinek világát a befogadónak sajátos látószögből kell szemügyre 

vennie, hogy a valószerűt és a valószerűtlent – mint két párhuzamos, ámde ellentétes, 

lényegében összeférhetetlen szférát – egyidejűleg érzékelje. (…) Prózaművészetében nem a 

kimondás, a rámutatás a döntő, hanem a »reális« és »irreláis« összetevők 

egymásmellettisége.” (Pozsvai 1998, 53-55) Az irracionális racionálisra vetítése és ennek a 

kettősségnek mint magától értetődő állapotnak a következetes végigvitele adja Bodor 

írásainak sajátosan groteszk, abszurd, sőt sokszor bizarr vonásait. „Ha van egyéni stílusom, 

azt inkább a kelet-európai peremvidék kommunikatív viszonyai determinálták.” (Bodor  

2001, 189) Bodor írásaiban a  differenciára alapuló idiolektusok globális érvényű, minden 

szituációban használható és a néhány megjelenített kommunikációs funkciót kielégíteni 

képes, az értékek felmutatása vagy tagadása szempontjából neutrális szociolektussá 

egalizálódnak. 

Írásainak szereplői a szerzőhöz hasonlóan nem szövegekben gondolkodnak, hanem 

képekben és helyzetekben. A verbalitás és a verbális kogníció Bodor szövegeiben a háttérbe 

kerül; a szereplők a teret, a tájat, a közvetlen tapasztalatot – az eleve fordításra ítéltet, vagy 

fordítást igénylőt – élik meg. A drámai értelemében vett akciók és reakciók szinte minden 

esetben más-más, egymás mellett jól megférő, egymást kiegészítő szinten helyezkednek el. 

Ha Bodor „ars poeticáját” a nyelv (és így a fordítás) síkjára vetítenénk, ennek egyik 

összetevője nagyon közel állna a „harmadik nyelv”, illetve az ecói metanyelv fogalmához: 

„Az írói környezet mindig legyen olyan, ahol egy banális helyzet is bármikor élessé válhat. 

Úgy vélem, ahhoz, hogy az ember alkotni tudjon, kettős látással kell bírnia a világról. Kell 
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 Az írások hangsúlyozott képiségének köszönhető, hogy Bodor műveiből két – minimális 

verbalitással dolgozó – film is készült: 1995-ben Gothár Péter A részleg című filmje, 2007-

ben pedig Kamondy Zoltán Dolina címmel filmesítette meg Az érsek látogatását. 
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egy inspiráló környezet testközelben, és valahol a képzelet messziségében annak 

elvonatkoztatott mása. A két kép között foglal helyet a novella.” Az írás bodori folyamata 

Gadamer (és Kleist) beszédről, illetve diskurzusról vallott elképzelésével mutat szoros 

párhuzamot: „…még ha vannak is sejtéseim afelől, amiről írni szándékozom, a novella 

belső tája számomra a munka folyamatában bontakozik ki. Nem is nagyon jó dolog, amikor 

egy-egy elbeszélés indításakor előre tudható, hogy a továbbiakban pontosan mi fog 

történni, sokkal szerencsésebb, ha a cselekmény fordulatait és az egész belső hangulatot a 

kitalált környezet természete alakítja és szabja meg. (…) Az ember addig-addig 

ügyeskedik, amíg kitalálja a színtiszta valóságot.” (Bodor 2001, 18-19; 187) 

 Prózájának sajátos attribútumai legtisztábban és legkoherensebben a Sinistra 

körzetben koncentrálódnak.
81

 A regény fejezeteinek túlnyomó többsége önállóan is 

kompakt folyóiratpublikációként jelent meg; összefűzésük „csupán” egy zárt világ 

teljesebb, nyomatékosabb és terjedelme miatt az olvasói képzeletnek tágabb teret biztosító 

kifejtése. A Sinistra körzet hangsúlyos és verifikálhatatlan topográfiájában – a szerző 

nyilatkozata szerint – a Pop Ivan nevű hegyorom az egyetlen, amely valóban föllelhető a 

térképen. A javarészt megfejthetetlen toponímiák és antroponímiák furcsa elegyéből egy 

pontosan be nem határolható – de éppen emiatt jól fordítható – közép-kelet-európai régió, 

és ezzel együtt egy általános kronotopikus kép is kirajzolódik: „…a kelet-európai 

történelmi táj, a sorompók, a szögesdrótok szövevényes világa, az ebből eredő közérzet és 

életszemlélet ez a terület. Egyszersmind olyan hely, amelynek az alkotás, a képzelődés 

során megnyílnak a rejtekei, feltárulnak a mélységei, olyan meglepetésekkel, amelyek a 

történetet fordulatról fordulatra tovább vezetik.” (Bodor 2001, 18) Ebből a szempontból 

Bodor ellenőrizhetetlen terű, idejű és szereplőket felvonultató, de – legalábbis az „olvasói 

szerződés” alapján – mégis  referenciálisnak ható novella-regénye éppen Tolnai Ottó 

ellenőrizhető, faktuális elemekből felépülő, mégis a fikció elsődlegességét állító írásainak 

ellentettje.  

A körzetben mozgó figuráknak nincsen múltjuk, nincsenek jellemvonásaik, nincsen 

erkölcsük: a szereplők tárgyakként léteznek és tárgyakként is kezelik egymást. 

Cselekvéseiknek –  eleven emberek lévén változtatják a helyüket, de ezt is csak szigorúan 

kijelölt körön belül – nincsenek mozgatórugói: még az esetleges testi szerelem és a halál is 

csak az egymás mellé rendelt viszonyrendszerek egyik eleme a sok közül. A kommunikáció 
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 Horvát kiadás: Okrug Sinistra. Zagreb, Meandar, 2005. Fordította: Neven Ušumović, Kristina Peternai. A 

horvát kiadásban nem szerepel a műfaji vonatkozásban (dez)orientáló Egy regény fejezetei alcím. 
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jakobsoni funkciói közül szigorú értelemben csak a referenciális és fatikus jelenik meg a 

szövegekben. A közvetlen kommunikációban sokszor zavar lép fel. Vagy az üzenet 

címzettje ismeretlen: „Négy levelet semmiképp sem tudtak azonosítani. (…) – Olvasd – 

morogták. (…) – Ilyen nincs. Ilyen levelet itt nem kap senki. Ezt te találod ki. (Levéltitok); 

vagy célt téveszt a kommunikáció: „Menjenek, menjenek. Kérdezzenek valamit, azt esetleg 

lefordítom. (…) A Steckó fiúk azt mondták, hogy nem kell nekik fordítani semmit az 

égvilágon. Ők csak hallgattak, s amikor az olaszok nevettek, ők is kivörösödtek a 

kacagástól. (…) Magukról beszélnek. Hogy milyen illetlenek. Hogy mennyire büdös a 

kutyájuk.” (Egy tolmácsnő) A szereplők sok esetben elbeszélnek egymás mellett, illetve a 

kommunikáció kizárólag a kapcsolatfenntartásra irányul: „Tisztelt rokon. – Tessék. – Csak 

megszólítottam.” (A Zangezur hegység) 

Formai tekintetben Hemingway drámaisága és végsőkig lecsupaszított nyelvezete – 

amely a horvát prózairodalom nyolcvanas évektől kezdődően vezető műfajának, a „short 

short storynak”, illetve a minimalista prózának is az alapja – volt a kezdetekben nagy 

hatással Bodorra: „Az a szokatlan egyszerűség, ahogy ő bátorkodott fogalmazni, és az a 

drámaiság, ami ezekből a látszólag egyszerű, sallangmentes szövegekből áradt, az rám 

felszabadító hatással volt.” (Bodor 2001, 188-189). Ebből a drámai tömörség és a 

sallangmentesség mindvégig Bodor írásművészetének jellemzője marad; nyelvezete 

lexikailag és szintaktiakailag egyszerű; viszonylag sokat megőrzött a tiszta denotációra 

építő hemingwayi írásmód jól érthető és fordítható „basic”-jellegből.
82

  

 

 

 

Darvasi László és a humanitás mitologémái 

 

 

Darvasi László írásainak fordítása szintén nem okoz különösebb problémát: Darvasi mesél 

(szépen elmesélni a világot – ez volna a cél: „beszélni kell a világról, különben elpusztul az. 

Dicsérni kell, hogy van, és meg kell feddni, hogy ilyen.” [Portugálok]) Az irodalom 
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 „A posztmodern művészet eklektikus térségeiben az én vonzalmaim már nem találnak 

otthont maguknak. A feszültséggel teli prózát kedvelem, az olvasóval való szüntelen 

összekacsintás – s ennek nyelvi hozadékai – előbb-utóbb óhatatlanul kikezdi a mű 

esztétikai hitelét…” (Bodor 2001, 184) 
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alapjaiig (mese, monda, legenda) és toposzaiig (az archetipikus: apa-fiú, anya-fiú, férfi-nő, 

születés-halál; a mitikus: ciklikusság, aranykor; a rituális: az égi és földi, a rites de passage; 

a titok, a bűnügy-nyomozás, és a beavatás folyamata) nyúl vissza, de határozott mozdulattal 

és gyakran emeli be alkotásaiba a tömegkultúra kliséit is (detektív- és rémtörténeteket, 

valamint – a jugoszláv idők örökségeként – a horvát kultúrában fontos szerepet játszó 

képregényeket). A szövegek nyelvi megformáltsága ennek következtében – Garaczi, 

Kukorelly, Németh Gábor írásaihoz viszonyítva – tradicionálisnak mondható. Poétikáját 

tekintve ugyanakkor erőteljesen kapcsolódik Bodor Ádámhoz is: zárt, súlyos, átláthatatlan 

és áthatolhatatlan világ; motívumok hangsúlyossága; (irracionális-racionális) kettősség; 

lecsupaszított interperszonális viszonyok. Világirodalmi szempontból a – horvát olvasók 

számára a hazai irodalom fantasztikus-borgesi vonulatából (fantastičari, borgesovci) is igen 

jól ismert  – mágikus realizmus latin-amerikai képviselőivel (G. G. Marquez és M. V. 

Llosa) és részben Borges írásaival tart rokonságot.
83

 

Darvasi történetkezelését, nyelvezetét, témaválasztásait az utóbbi időben – 

különösen a Szerezni egy nőt című háborús novellák megjelenésével kapcsolatban
84

 – Ivo 

Andrićéval, Danilo Kišével, valamint a Kazár szótár és a Szélatlasz Milorad Pavićéval 

rokonítják. Írásainak többségére a „világszerű fikcióteremtés és a szövegszerű 

jelentésalkotás egyensúlya a jellemző” (Szirák  1998a, 122); lényegében mindvégig 

ugyanarról az általános érvényű, s így nyelvileg is mindenütt viszonylag könnyen 

befogható kérdésekről ír minden szövegében: emberi sorsokról és viszonyokról, az emberi 

sorsok determináltságáról, a világban való kiigazodásról, illetve a megismerés és 

kiigazodás fragmentáltságáról, valamint a megismerés és a világban való kiigazodás 

nyelvbe legtöbbször egyértelműen nem, vagy csak metaforikusan önthető voltáról. Nem 

hisz a jelentések eltűnésében, de még a jelentésvesztésben sem; szerinte vannak állandó 

vonatkozási pontok, amelyek rögzítik, sőt időnként akár ki is tágítják a jelentéseket. (vö.: 

Bónus 1994, 50) Prózáiban fontos szerepet kap a névadás, szereplői jelentéses és az adott 

nyelven sokszor rontott helyesírású, tehát a denotatív jelentést módosító és kitágító nevei. A 

Szerezni egy nőt fejezeteinek címe is egy-egy  női név: a Pamela Krv, Veronika Schwarz, 

Elena Snee, Júlia Szunce például – még a jelentés ismeretében is – nyilvánvalóan más 

konnotációkat hordoznak magyarul, mint az adott nyelveken. A magyarul fonetikusan, tehát 

lényegében rontottan írt Júlia Szunce például visszaadhatatlan a horvát fordításban: a 
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 A legismertebb horvát borgesiánusok: Pavao Pavličić, Goran Tribuson (egy-egy jellemző írásuk: Tiszatáj, 

2005/6, illetve 2008/6), Nedjeljko Fabrio, Vesna Briga, Ifran Horozović és Saša Meršinjak. 

84
 Nabaviti ženu. Zagreb, Fraktura – Zaprešić, 2005, Kristina Peternai fordítása. 
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Nabaviti ženuban horvát helyesírásnak megfelelő – tehát csak a denotátum jelentését (Nap) 

felidéző, minden idegenséget mellőző – „Sunce” alak lett belőle. A Szerezni egy nőt 

ugyanakkor – miként A könnymutatványosok legendája sem a könnymutatványosok 

legendáját írja le, de még csak a történelmet sem – nem a háborút ábrázolja: a Szerezni egy 

nőtnek csak a vonatkozási pontja a konkrét délszláv háború.  

Már a könyv eredeti magyar címe sem egyértelmű: Szerezni egy nőt: „megszerezni” 

(„nabaviti”), ahogy az a cím fordításában és az egyes novellákban is áll – vagy 

„létrehozni/megalkotni/megírni” („stvoriti/napisati”), ahogy azt a könyv egésze sugallja.
85

 

A háborút Darvasi nem bölcselkedés kérdésének gondolja, nem is metaszinten kezeli és 

értelmezi, hanem az emberek „közös“ – ad absurdum fordítást sem igénylő – nyelve felől 

közelíti meg: a háború, mivel nem a szavak szintjén létezik, értelmezhetetlen. „Ama 

pillanatban, ahogy a háború jelzőket, minősített értelmeket kap valamely gondolkodótól, ez 

a gondolkodó, legyen bár író, költő, zenész vagy színész, elveszti szem elől az embert. 

Mintha kihagynák a történetből magát a történetet, s csak annak magyarázatát tennék 

közzé, s ez ugyan nem rossz megoldás, ráadásul bölcsességet és analitikus hajlamot is 

igényel, de mégsem szimpatikus. (…) Író vagyok, azaz tehát embereket akarok látni a 

mondataimban“ – írja a Szerezni egy nőt bevezető írásában. (7) Az archetipikus 

invariánsokra alapuló és azokra visszavezethető emberi viszonyok pedig – esetenként 

kisebb, a nyelvek különbözősége okozta veszteségek árán, de – nyelvileg is 

transzponálhatók.  

                                                 
85

 A német kiadásban is a „megszerezni” szó szerepel: Eine Frau besorgen - Kriegsgeschichten. Frankfurt am 

Main,  Suhrkamp, 2003. 
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A „LÁTHATÓ ÉS LÁTHATATLAN KÖZÉP-EURÓPA” 

 

 

 

Nyelv, nyelvek –  kánon, kánonok 

 

 

Az értelmezésre alapuló kánon az értelmezések egymásutániságának különbözősége miatt 

mindig az éppen aktuális jelen képviselője. Mint bármi, ami a jelenben végbemenő 

értelmezésre épül, a kánokok is változnak: provizórikus és parciális természetűek. Ez a 

nemzeti kánon(ok)ra különösen, s a közép-európai kis nyelvek és irodalmak kánonjaira 

hatványozottan érvényes, mivel a történelem és a politika a szokásosnál erősebb 

irodalomban betöltött szerepén kívül nagyon erősen kapcsolódnak a nyelv, a nemzeti (és a 

személyes) identitás kérdéseihez is. A nemzeti kánon – amiről a magyar irodalomban 

egységesként Gyulai Páltól kezdve beszélhetünk, s amely zárt és ideologikus – „a 

temporális önmegértés változó kérdéseire alapul”. (Kulcsár Szabó 2000a, 293) Mészöly, aki 

dolgozatunkra érvényesen Magyarországon elsőként fogalmazta meg tételesen a közép(-

kelet)-európai népek és a nyugati irodalom kánonalakító tényezői közötti alapvető 

különbségeket és azok hátterét, ezeket a különbözőségeket a „pattern” és az „izoláció” 

fogalmai köré csoportosítja. Többek közt azt vizsgálja, hogy, függetlenül az esztétikai 

értékektől, miképpen kapnak egyes irodalmak esélyt a kánonba való bejutásra, szilárd 

helyet a kánonban, illetve mitől lesz egy irodalom „hadicapes”. A pattern egész irodalmakat 

emel ki a többi közül, míg az izolációs irodalomból a „mindenkori patternek igénye és 

éppen adott érzékenysége” emel ki egyes műveket és/vagy szerzőket. (Mészöly 1989; 

2006) Lényegében a két fogalom a nagy nyelvek és nagy irodalmak (pattern), illetve a kis 

nyelvek és kis irodalmak (izoláció) fogalompárt fedi le.
86

  

A kis népek kánonjaira koncentrálva Kálmán C. György a kánonalakítás külső 

tényezői közül az intézmények, az értelmező közösségek és a metakanonikus szövegek 
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 A horvát-magyar irodalom vizsgálata szempontjából lényeges hozadéka van Mészöly e két írásának – az 

Esély és handicap az irodalomban – közép-európai szemmel a Pattern és izoláció újragondolt változata –, 

különösen  az ontologikus és episztemologikus, illetve teleologikus és ateleologikus típusú (Nedjeljko Fabrio, 

Miljenko Jergović – Márton László, Esterházy Péter), illetve az emigrációs irodalmak (Dubravka Ugrešić) 

esetében. 
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nyelvezetének vizsgálatát tartja kiemelt fontosságúnak, mivel ezek azok a pontok, amelyek 

eltéréseket mutat(hat)nak az általános (nyugati) kánonképződéstől. Ekkor a nemzeti 

irodalmakat nem a világirodalom terminusai szerint vagy a világirodalmi kánonok 

kontextusában olvassuk, s nem hagyatkozunk arra az elgondolásra sem, hogy a szöveg 

kizárólag saját jogán, belső tulajtonságai alapján válik kanonikussá. (Kálmán C. 1998a) 

Ami az irodalomelmélet és -történet terminológiáját illeti, a horvát-magyar 

relációban nincsenek áthidalhatatlan  ekvivalencia-problémák; egyes fogalmak tartalmának, 

használatának esetében találkozhatunk eltérésekkel. A horvát irodalom – leginkább a 

jugoszláv korszak örökségeként – közelebb áll az angolszász metanyelvhez, mint a magyar, 

ugyanakkor a kultúra tekintetében nem lép ki az alapvetően a Közép-Európa – és kisebb 

részben a Balkán – hagyományai által determinált körből.
87

 Így kánon-elméletük sem 

különbözik a magyarországitól, kánon-elméleti szakirodalmaik lényegében ugyanarra 

fókuszálnak, mint a magyarországiak. Az egyik legterjedelmesebb és legátfogóbb elméleti 

munka (Matijašević 2000) a művelődéstudomány kérdése köré szerveződik, a nyugati a 

kánonelméleteket H. Bloom, P. Bourdieu, S. Fish, J. Guillory, Fredric Jameson munkáin 

keresztül mutatja be. Egy másik, friss és nagyívű tanulmány – a bloomi teóriát véve alapul 

– a horvátországi egyetemi irodalomoktatás gyakorlati tapasztalatait foglalja össze. A 

horvát irodalom esetében is – mint ahogy azt Bloom könyve a nyugati kánonra érvényesen 

mondja, az irodalomtörténet szintetikus „változata“ nem választható szét a kánontól; a 

horvát irodalmi hagyomány és annak szigorú kanonikus rendje általában a nemzeti 

irodalom szintetikus történetéhez kapcsolódik, de ugyanakkor meg is haladja ezt az 

elrendeződést. (Slabinac 2006, 200) A kérdés a horvát irodalom esetében sokszor az, hogy 

mi és ki tartozik a szintetikus horvát irodalomtörténethez. Milyen alapokon – területi, 

nyelvi, kulturális, vallási – húzható meg a határ a horvát és a nem horvát irodalom között? 

Az emigrációban élő horvát alkotók a horvát irodalomtörténet integráns alakjai-e vagy 

sem? Mennyire szól bele a politika az irodalomba s ezen keresztül a kánonképződésbe? 

Egyértelmű válasz természetesen nincsen, próbálkozások – különösen a kánonból kizárásra 

irányuló próbálkozások – vannak: például a sillabuszokból az egyes országokban hatalmi 

szóval – „etnitaki tisztogatás“ segítségével – kizárt szerzők (lásd: Kazaz 2005) vagy az 

egyik legolvasottabb horvát sajtóorgánumban  „feminista boszorkányoknak“ nevezett és 
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 Ezt a „közép-európaiságot” tartja Fried István is térségünkben a legfontosabb közvetítő közegnek, amely 

összekapcsolódhat a Monarchiának a nemzetekfelettiség kultúráját reprezentáló értelmezésével, de 

összekapcsolódhat a századfordulós modernségnek a posztmodernség előszövegeként aposztrofált 

megidézésével. (Fried 1999, 51) 
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persona non gratának nyilvánított publicisták és írónők esete. Ugyanakkor az egyik 

legismertebb, legsikeresebb és legtöbbet fordított kortárs boszniai-horvátországi szerzőt, 

Miljenko Jergovićot a volt tagállamok irodalmát bemutató Sarajevske sveske című irodalmi 

folyóirat egyaránt szerepelteti a horvátországi és a bosznia-hercegovinai alkotók közt. 

(Sarajevske sveske, 15/2007) De a háború ideje alatt Szerbiából Horvátországba költözött, s 

azóta is ott élő Mirko Kovač nemzeti hovatartozása sem egyértelmű. Mindez nem volna 

lehetséges, ha a „jugoszláv”, azaz szerbhorvát vagy horvátszerb nyelv sajátos státusza – 

amely kisebb nyelvekre szétesett nagy nyelv és alapvetően két nagyobb természetes 

nyelvből összeálló „lingua franca“ is egyszerre – ezt nem engedné meg.
88

  

Az egységes horvát irodalom még ma is többször kérdésként merül fel: például a ma 

is élő vernakuláris nyelvek és nyelvhasználatok (ijekavica, ekavica, ikavica, štokavica, 

kajkavica, čakavica, valamint ezek keveredése, illetve a szárazföldtől elzárt szigeteken 

használt különféle lektusok, valamint az olasz, a német és a magyar hatások) miatt. A képet 

a sajátos történelmi hatások (például Isztria, Dalmácia az egykori önálló Dubrovnik), 

valamint a boszniai horvát nyelvű irodalom csak tovább bonyolítják. A három, még ma is 

irodalmi nyelvként használt „dialektus” – a čakavica-ikavica, a kajkavica és a štokavica – 

kialakulása és a művelődéstörténeti korszakok közt Zvonko Kovač szerint szoros kapcsolat 

fedezhető fel: čakavica-ikavica kezdetekben elsősorban a mediterránium egyházi és világi 

nyelve volt, amely a humanizmustól és a reneszánsztól kezdődően az egész délszláv 

népesség nyelvévé vált; a protestantizmus hozadéka a kajkavica újjászületése; a štokavica 

elterjedése pedig – ami ma elméletileg az irodalmi norma – az ellenreformációhoz és a 

felvilágosodáshoz köthető. (Kovač 2000, 37) Leginkább a különbözőségében is egységes, 

vagy még inkább: egységességében is különböző horvát irodalom fogalma a 

legelfogadottabb még ma is, ahogy azt Matko Peić, az egyik legjelentősebbnek tartott  

horvát irodalmár-utazó-útleíró fogalmazta meg: „…a horvát irodalom egy. Egysége 

ugyanakkor nem szenved csorbát, ha azt mondjuk, hogy mint egész, autochton 

változatokban gazdag, amely változatok Horvátország egyes külön régióiban elevenek. 

Ezen régiók eredetisége nem szűkös lokalizmushoz, vagy ami még rosszabb volna, 

valamilyen oktalan szeparatizmushoz vezet, hanem éppen fordítva: annak igazságához, 

hogy a horvát irodalom annyira értékes és erős, hogy határozott egységességén belül tud 
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 A nyelv meghatározó kérdésére a Sarajevske sveske kánon-blokkjában (Sarajevske sveske, 8-9/2005) 

természetesen szinte mindenki ki is tér, központi kérdéssé Zvonko Kovač és Miško Šuvaković 

tanulmányaiban válik. (Kovač 2005; Šuvaković 2005) 
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sokszínű lenni.” (Peić 1984, 5)
89

 Hasonlóképpen a magyarországi, illetve a magyar nyelvű 

irodalmon belül is megfigyelhető volt egy integrációs folyamat: a határon túli magyar 

irodalom és a magyarországi irodalom megítélésére megközelítően a múlt század 

kilencvenes éveinek első harmadáig kettős mércét alkalmaztak az irodalmárok. Ennek 

legjobb példája az erdélyi magyar irodalom volt; ám a kettős mérce a magyarországi 

rendszerváltás idejére a határok megnyitásával fokozatosan eltűnt. „Míg korábban 

hajmalosak voltunk egy-egy alkotást pusztán azért becsülni, mert az országhatárainkon 

kívül keletkeztek, újabban egyre több kísérlet történik arra, hogy a kisebbségi és 

magyarországi műveket egyazon mértékkel mérjék.“  (Szegedy-Maszák 1996, 9-10) 

Tulajdonképpen spontán egymásba integrálódtak a magyar nyelvű irodalmak – már nem 

diskurzusképző a magyar nyelven írt irodalom hazaira és határokon túlira való szétbontása. 

A nemzeti irodalmak és kánonok fordulópontja – akárcsak a komparatisztika és a 

fordítástudomány esetében – a 20. század végi globalizációs tendenciák felgyorsulásához 

köthető. A globalizációval együtt megjelent a nemzeti kultúrák és így a nemzeti irodalmak 

jelentőségének további csökkenésétől való félelem. A volt Jugoszlávia idejében még – az 

adott korszak irodalmára kívülről tekintve – úgy tűnt, hogy az ország irodalma Közép-

Európa irodalmát modellálja: a több, egymás mellett élő és párhuzamosan érvényben lévő 

irodalmi kánont átfogja a mindegyiknek helyet biztosító „jugoszláv” irodalmi kánon.  

 

 

 

Európa régiói:  Közép(-Kelet)-Európa 

 

 

Ahogy az amerikai kánonvita elméleti háttere a két kontinens kulturális különbözősége 

miatt nem alkalmazható változatlan módon az európai irodalomra, az eltérő gazdasági, 

történelmi, tárdasadalmi, politikai folyamatok miatt sok szempontból Európa egyes 

régióinak kultúrái sem járhatók át akadálytalanul. A Bibó által következetesen külön névvel 

jelölt kelet-európai és közép-európai térség döntő összekuszálódása a 19. század végi 
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 A Peić-féle koncepciót a nemzeti irodalom – világirodalom kontextusába állító Jože Pogačnik Krležára 

hivatkozik, aki szerint a Háború és béke regionális moszkvai irodalom, olyan különleges modell világképe, 

amely konnotációin keresztül kapcsolatban áll, sőt megegyezik más városok világképével; s mivel a polgárok 

diktálják az ízlést és az értékhierarchiát, ezért lehetséges, hogy egy eredendően regionális irodalom 

világszerte jelentéssel bíró jelenséggé alakuljon át. (Pogačnik 2001, 135) 
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modern demokratikus nacionalizmus megjelenésével vette kezdetét. Német- és 

Olaszországban a Német-római Császárság politikai formációja zavarta meg az országok 

politikai fejlődését; Kelet-Európában az Oszmán Birodalom előretörése rombolta szét a 

meglévő nemzeti kereteket, anélkül hogy újakat tudott volna kiépíteni. Mind a két tényező 

közrejátszott a Habsburg birodalom létrejöttében, ami az állam- és nemzetalakulás útjait 

Közép- és Kelet-Európában átláthatatlanul zavarossá tette. Mind az Oszmán, mind a 

Habsburg Birodalom maga alá gyűrte a nemzeteket, fejlődésüket megakasztotta. Az osztrák 

tudat megszületése előtt már megjelent a modern demokratikus nacionalizmus, amelynek 

egyik megnyilatkozási formája a speciálisan e térségre jellemző nyelvi nacionalizmus – 

Közép- és Kelet-Európa speciális viszonyai között a történelmi tapasztalatok mellett a 

nyelvi összetartozás vált az egyik legfontosabb történelem- és politika-alakító erővé. 

Közép- és Kelet-Európában a határok meghúzásának kérdése két szempont oppozíciójából 

származik: az egyik a status quo, a történeti érzelem vagy igény, a másik az etnikai és 

nyelvi hovatartozás szempontja. „A nyelvi nacionalizmus uralkodóvá válásának hatására 

Közép- és Kelet-Európában a nemzetek egymás közötti határai folyékonyakká váltak. Míg 

Nyugat- és Észak-Európában a történeti status quo megtartotta a maga nemzetelhatároló 

jelentőségét, addig Közép- és Kelet-Európában az újjászületett nemzetek egymás közötti 

határai vagy teljesen elsüllyedtek a történelem viszontagságai között (a Balkánon), vagy ha 

fenn is maradtak a legújabb korig (…), összetartó erejük meggyengült.“ Jugoszláviáról 

szólva Bibó az akkori (1946), a külvilág felé mutatott és mutatkozó helyzet alapján ítélt, ám 

várakozását a történelem nem igazolta: „Érdekes módon ma a siker reményében 

egyetlenegy kísérlet létezik, mely egy nemzeti keret számára a nyelvi határokon túlmenően 

is vonzóerőt tud felmutatni, ez azonban nem történeti alapon, hanem merőben a 

demokratikus szabadságharc egyesítő ereje alapján folyik, és ez a jugoszláv kísérlet. A 

nemzet magját itt is a nyelvi egység alkotja, azonban az a szerep, amit a jugoszláv nemzet 

az európai felszabadulás ügyében magának kivívott, ma e nemzet számára a nyelvi kereten 

túlmenő vonzóerőt biztosít. Természetesen ennek a sikernek is csak történeti távlatból lehet 

a mérlegét elkészíteni, mindamellett ha ezt a sikert szembeállítjuk a három történeti állam 

[Lengyelország, Magyarország és Csehország] sikertelenségével, akkor igazat kell adnunk 

Ortegának, aki az angol birodalom felemelkedését és a spanyol birodalom lehanyatlását 

szembeállítva azt fejti ki, hogy a nemzeteket nem merőben a közös múlt, hanem 

ugyanannyira a közös jövő is tartja össze, vagyis az a perspektíva, mely a közösség közös 

tervei és vállalkozásai számára a presztízst, az optimizmust és a lendületet megadja.“ (Bibó 

1994, 5-91)  
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A térség történelmét és határai kialakulásának-kialakításának okait vizsgáló nagy 

hatású, Bibó tanulmányához kapcsolódó munka Szűcs Jenő Vázlat Európa három történeti 

régiójáról című dolgozata, amely a „hol húzódnak Európa belső határai?“ kérdésre keresi a 

választ.
90

 A Bibó-féle Közép-Európa és Kelet-Európa megnevezést Szűcs Jenő dolgozata 

(Szűcs 1991, 161-218)a Közép-Kelet-Európa fogalmával váltotta fel. Az Karoling 

Birodalom keleti határától nyugatra eső területeket Occidensnek nevezi, szemben az 

egyelőre nem éppen európai ambíciókkal rendelkező, a barbárokkal szemben a rómaiak 

keleti örökségét őrző Bizánccal. „E két pólus felől, a közbeeső és még északibb heterogén 

barbár világ abszorbeálásával épült fel aztán az ezredforduló után az európai történelem, 

miután Occidens a leendő Európa nyugati pólusából »Nyugat-Európa« lett, Bizánc pedig 

feladta defenzív merevségét. Ettől fogva beszélhetünk egyáltalán európai régiókról.” Az 

európai régiók Szűcs szerint két fő jegy alapján különböznek egymástól, ebből egyik a 

Kelet- és Nyugat-Európára osztás alapja: 

1. vallás –  nyugati kereszténység: Róma, keleti kereszténység: Bizánc. 

A másik jegy – amelyen belül további két jellemző vonás található – már egy harmadik 

régiót is jelöl: 

2. strukturális jegyek: 

a/ a belső határok sokféle térképpel illusztrálhatók, mint például a romantika és gótika, a 

reneszánsz és reformáció elterjedését mutatók; vagy az autonóm város, a korporatív 

szabadságok, a rendi szerkezet és egy sor egyéb, vizuálisan már nehezen ábrázolható 

strukturális jegyet feltüntetők – Európa morfológiai térképében az egykori római limes 

nyomvonala is benne maradt, már a kezdetektől elkülönítve „Közép-Európa” csíráját; 

b/ gazdaság- és társadalom-szerkezeti demarkációs vonal: ezt Szűcs „kísérteties 

visszahajlásnak” nevezi, ugyanis az a vonal, amely Európát 1500 után kettészelte, s a keleti 

félt jelölte ki a „második jobbágyság” területéül, megdöbbentő pontossággal 

reprodukálódott a 800 körüli Elba-Lajta határ nyomvonalában. „Mi több, újabb csaknem fél 

évezred múltán, napjainkban, szinte pontosan megint a határvonal mentén (…) oszlik meg 

Európa minden korábbinál végletesebben két »táborra«. Mintha Sztálin, Churchill és 

Roosevelt gondosan tanulmányozták volna a Nagy Károly-kori status quót, a császár 

halálának 1130. évfordulóján.” 
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 Mind Bibó, mind Szűcs tanulmánya megjelent horvátul, s jelentős szakmai elismerés övezte a kötetet: 

Regije evropske povijesti, Zagreb, Naprijed, 1995. 



 

125 

E két – egyik irányban sem abszolút – határvonal közé eső régiót nevezi Szűcs „nem valami 

tökéletes, de még mindig a legelfogadhatóbb, újabb keletű terminológiai konszenzussal” 

Közép-Kelet-Európának.  

A magyar történelem közép-kelet-európai jellegéről Szűcs úgy véli, hogy kettős 

arculatú. A nyugati képlethez képest egyrészt szélsőségesek a gazdasági-társadalmi 

szerkezet torzulásai és kiegyensúlyozatlanságái: megmerevedtek a társadalmi és politikai 

erőviszonyok; másrészt századokon át sem iktatódtak ki a magyar szerkezet „nyugatias” 

alkatelemei. Olyan képlet ez – mondja Bibó nyomán –, amely egyfelől „rossz 

beidegződéseket” foglal magában, az „uralmi szellem” és „jobbágyi alázat” reprodukcióját 

tartalmazza, valamint hajlamos a „hamis konstrukciókra”. A „félelmek mechanizmusa” az 

„értelem mechanizmusa” fölé kerekedve a „mozdulatlanság rendjét” rögzítette. Ebben a 

képletben ugyanakkor megvannak azok az alkati elemek is, melyek szerencsés esetben 

alkalmassá tehetők a nagyobb szabadság irányában történő elmozdulásra. „Míg Európa két 

szélső régiója megcsinálta a maga forradalmait – a Nyugat a 16-18. században, a Kelet a 

20. században –, a köztes régió, benne Magyarország, csak bukott forradalmakat, 

félforradalmakat, félsikerekként legfeljebb „felülről” való forradalmakat ismert.”  

 

 

 

A Közép-Európa diskurzus 

 

 

A Szűcs által köztes régióként megjelölt terület elnevezésében még ma sincsen egyértelmű 

konszenzus. A Jalta és Potsdam után szovjet megszállás és befolyás alatt álló közép-európai 

államok „gyűjtő“ Közép-Kelet-Európa megnevezése – mivel sokak szerint csak politikai 

töltésű – az 1989-es fordulat után elvesztette tartalmát.
91

 Vajda György Mihály amellett 

érvel, hogy a szóban forgó terület – ugyan nem az elnevezés a lényeg, hanem amire Szűcs 
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 Az elnevezések és az elnevezések mögötti tartalmi kérdések lényegéről Romsics Ignáctól olvasható minden 

lényeges elemre kitérő összefoglaló dolgozat Közép- és/vagy Kelet-Európa? címmel. (Romsics 2005, 27-38) 

Mind Közép-Kelet-Európa, mind pedig Közép-Európa fogalmának létjogosultságát elveti Péter László, 

szerinte ugyanis az elnevezések látnoki konstrukciók, preskriptív, konkrét denotátummal nem rendelkező 

fogalmak, a még ma is általánosságban elfogadott Közép-Európa is csak – s a Közép-Európa elnevezést 

védők ugyanezt mondják a Kelet-Közép-Európa megjelölésre – ideiglenes politikai vonatkozással 

rendelkezik, az elnevezés legjobb esetben is csak a térség múltba való visszavetítése. (Péter 2004, 64-77) 



 

126 

is folyamatosan figyelmeztet: Európa harmadik, mentalitásban is köztes régiójáról van szó 

– „napjainkra egyértelműen Közép-Európává lépett elő, ha ez előlépést jelent”. Közép-

Európa (Mitteleuropa) területe a történelem folyamán állandóan változott, s legalább 

annyira politikai, mint földrajzi fogalom volt. A főként „a II. világháború utáni években 

Közép-Európa súlypontja keletebbre tolódott – hivatkozik Jacques le Rider  Közép-Európa 

kutatóra Vajda –, és ma körülbelül a 20. keleti hosszúsági fok két oldalán helyezkedik el. 

Hazánkat e hosszúsági fok vonala észak-déli irányban kettévágja, így földrajzilag Közép-

Európa középvonalában vagyunk. Északra tőlünk Kelet-Szlovákia és a délkör által 

ugyancsak szinte kettévágott Lengyelország, délre a Vajdasággal kezdődő és a Balkán 

nyugati csücskébe szorult Albániával végződő Szerbia, a maradék Jugoszlávia helyezkedik 

el. (…) A keleti németeknek igazuk volt, amikor Magyarországot a legvidámabb barakknak 

nevezték a szocialista táboron belül az 1956-ot követő évtizedekben. A Szovjetunióból jövő 

látogatóink és kollegáink úgy érezték magukat nálunk, hogy Nyugatra jöttek, pedig 

közülünk is csak kevesen jutottak ki úgy Nyugatra, hogy annak ízeit megízlelhették, és 

levegőjét látszólag egyenrangú félként szívhatták volna.” (Vajda 1996, 596-601)  

 Friedrich Neumann 1915-ben, a végnapjait élő Oszták-Magyar Monarchia idejében 

megjelent, a térséget elsősorban geopolitikai – katonai, államjogi, diplomáciai és gazdasági 

– szempontból vizsgáló Mitteleuropa című könyve nyomán a Közép-Európának nevezett 

térség (vagy ha a két nagyhatalmat – Németországot és Oroszországot – veszik alapul: 

Köztes-Európa [Zwischen-Europa]: de így már hangsúlyosak a földrajzi határok) körüli 

diskurzus a múlt század nyolcvanas éveiben, még a „rendszerváltozás” előtt, de már annak 

árnyékában éledt fel, leginkább a terület – akár hasonlóságában, akár különbözőségében – 

közös kulturális vonatkozásainak újrafelfedezését téve meg alapjául. A „Közép-Európa-

reneszánsz” Milan Kunderának az eredetileg 1984-ben a New York Review of Booksban 

megjelent Az elrabolt Nyugat avagy Közép-Európa tragédiája című írásával vette 

kezdetét.
92

 Az inkább vázlat-szerű szubjektív, semmint filológiai vagy a szó szorosabb 

értelmében vett tudományos alapokon nyugvó írásban a Közép-Európa fogalmának 

behatárolásával gyakorlatilag Kundera sem tud mit kezdeni: ő is azon szerzők közé tartozik, 

akik a kérdéshez leginkább annak szellemtörténeti és emocionális oldaláról fordulnak. 

Kundera szerint Közép-Európa nem állam-alapú nagyobb szervezeti egység, hanem 
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 Az eredetileg The Tragedy of Central Europe címmel megjelent szövegnek (1984. április 26.) – annak 

ellenére, hogy Kundera esszéje etalonként szerepel szinte minden, a térségről szóló szakirodalomban – 

magyarországi kiadása nincsen. 

http://www.nybooks.com/articles/5864
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állandóan elmozduló imaginárius határokkal körülvett kultúrcentrum vagy sorsközösség, s 

a térség kis nemzeteit a nagy közös élmények tartják egyben – a közös emlékezet, a 

lényegileg azonos konfliktusok és problémák és az azonos hagyomány.
93

 Kundera abból 

indul ki, hogy Közép-Európa (ami alatt Bibóhoz hasonlóan elsősorban Lengyelországot, 

Csehországot-Csehszlovákiát és Magyarországot érti) lényege az, hogy egy megfosztott 

terület: a Nyugatot elrabolták tőle, megfosztották identitásától, s így defenzióba 

kényszerült. A közép-európai lét, történelem és politika paradoxona – azon kívül, hogy 

szellemiségében nyugati, poltikailag a Kelet (az időre érvényesen a kommunizmus) uralma 

alatt áll – leginkább abban érhető tetten, hogy itt összefolyt a kultúra és az élet, minden, 

még a forradalmak (a magyar 1956-ra, a prágai tavaszra, valamint a korszak lengyelországi 

ellenállásaira hivatkozik) is a kultúrából indultak ki. „…az 1945 óta eltelt időszak Közép-

Európa egyik legtragikusabb korszaka, de egyben kultúrtörténetének jelentős fejezete is. 

(…) …olyan filmművészet, színház, regény és filozófia született (…), amely az egységes 

Európa csúcsait jelenti.” (Kundera 1984) 

A Közép-Európa diskurzus résztvevőinek döntő többsége úgy gondolja, hogy 

Közép-Európa – ha egyáltalán érvényes az elnevezés – döntően nem földrajzi fogalom. A 

Közép-Európáról szóló társadalomtudósok és művészek többsége egyetért abban, hogy a 

térség művészetében a történelem sokkal erőteljesebben van jelen, mint Európa bármely 

más országának művészi alkotásaiban. Sokan a térség – leginkább a kultúrában, azon belül 

is az irodalomban megjelenő, nagyon nehezen objektiválódó és megfogható – hasonló 

magatartás- és gondolkodásmódját tartják a közép-európaiság ismérvének. A nehézség a 

fogalom gyűjtő-jellegéből és elmosódó határaiból adódik: egymástól genealógiai 

szempontból eltérő nyelvek, sok kis központ – s még több periféria, amelyek a 

központokhoz való viszonyulásaikban is különböznek egymástól –, különféle vallások, 

etnikumok, világnézeti és politikai meggyőződések összessége. Leginkább csak 

közhelyszerű hipotézisekből lehet kiindulni: van egy álom Közép-Európáról (Konrád 

György); az, amit Közép-Európának neveznek, létezik (Czesław Miłosz); ahol az 

ezredforduló környékén találjuk magunkat, az egy többé-kevésbé közös nevezőre hozható 

„ősibb dolog” (Marjan Rožanc) – s ma az iránta érzett nosztalgia miatt „nevetséges klub” is 
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 Kundera elképzelése a nemzet számtalan meghatározás-kísérletei közül talán a renanihoz áll a legközelebb: 

a múltbéli közös dicsőség és a jelen közös akarása teszi a nemzetet nemzetté. „A nemzet: lélek, szellemi 

alapelv. (…) Ezt (…) két dolog alkotja (…), az egyik: emlékek gazdag örökségének közös birtoklása, a 

másik: a jelenlegi megegyezés, vágy arra, hogy közösen éljünk, annak szándéka, hogy a továbbiakban is 

kamatoztassuk az osztatlanul kapott örökséget.” (Renan 1995, 185) 
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(Drago Jančar). Ugyanakkor többen – azzal együtt, hogy létjogosultságát nem kérdőjelezik 

meg – kiindulópontként a fogalom megfoghatatlanságát hangsúlyozzák: a centrum nélküli 

Közép-Európa gondolatát felvető Predrag Matvejević például Magristól kölcsönzött 

idézettel: „Közép-Európa ambivalens terminus, »amely mindent jelent és mindennek az 

ellenkezőjét is«” (Matvejević 2005, 262); Magris a referencialitás klasszikus 

nyelvfilozófiai-jelentéstani problémájához hasonlítja: „…sokat beszélnek Közép-Európáról 

anélkül, hogy bárki is tisztában volna azzal, hogy ez a fogalom valami olyasmire utal-e, ami 

olyan jellegű mint a ló, vagy inkább olyanra, mint az egyszarvú”. (Magris 2005, 92) Danilo 

Kiš szerint Anatol France Sárkányára hasonlít, „amelyhez a szimbolizmust szokták 

hasonlítani: sokan látták, de senki sem tudta megmondani, hogyan néz ki”. (Kiš 2005, 104) 

Kiš mindent kulturológiai szempontból vizsgál, s távlatokból tekintve a térségre, arra a 

következtetésre jut, hogy Európának ebben a régiójában nagyobbak az eltérések, mint a 

hasonlóságok. „Történelmi távlatokból tekintve (…) nehezen lehet szó egy nemzetek feletti 

entitásként és egységes egészként értelmezett »közép-európai kultúráról«. Az itt honos 

nemzeti kultúrák közt nagyobb a különbség, mint a hasonlóság; az ellentétek élőbbek, mint 

az összecsengés és a homogenitás; ezen felül valamennyi pozitív civilizációs találkozás a 

középkorba és a reneszánsz korába nyúlik vissza…” A jugoszláv kutúra különösségét ő is a 

fragmentáltságában látja: külön szól a horvátokról, a szerbekről és szlovénokról. A 

történelmi-kulturális hagyományok alapján a horvátokat Bécs-elleneseknek tartja; a szerbek 

az oroszokkal és a háttérben meghúzódó pravoszláviára támaszkodó pánszlávizmussal 

élnek szimbiózisban. Számukra, mondja Kiš, Oroszország az ablak a világra, mint ahogy az 

oroszoknál Nagy Péter idején Európa volt az ablak a világra. A szlovénekkel kapcsolatban 

magukat a szlovéneket idézi: a szlovének nem egyedül halnak meg, hanem velük együtt hal 

meg az összes közép-európai náció, ahogy a mindenkinél közép-európaibb nép, a zsidók 

haltak meg annak idején. A szlovén Drago Jančar inkább Nyugat-Európa felől és felé 

tekintve közelíti meg a kérdést, egy új, közös Európa képét villantva fel, amelyben az általa 

legtöbbször múlt időben emlegetett kulturális Bábel, Közép-Európa – a különféle kultúrák, 

nyelvek, individuumok együttélésének analógiája útján – modellként szolgálhat. „A 

kulturális különbözőség meg a gazdasági és törvényhozási egység jegyében zajló élet 

egyszer már élhető volt ezen a tájon. Közép-Európa ténylegesen modellül szolgál ahhoz, 

amit ma az eurobürokraták megvalósítanak.” (Jančar 2005, 267) A szintén szlovén Aleš 

Debeljak magyarul is megjelent esszéje (Bálványok alkonya, 1994) és tanulmánykötete 

(Európa európaiak nélkül) – a részben már nosztalgikussá vált múlt (Jugoszlávia), illetve a 

nem túl biztató jövő (Európai Unió) képét vázolja fel. A Bálványok alkonyában 
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nosztalgiával ír a volt Jugoszláviáról, elősorolva annak minden ismert és személyesen is 

megélt pozitívumát, s Pruost Az eltűnt idő nyomábanját használva háttérként leválasztja 

azokat a háborúhoz vezető (szerb) nagypolitikáról. „A volt Jugoszlávia megannyi ihlető 

élvezetet talált a különbözésben. (…) Az egykori Jugoszlávia (…) olyan volt, akár a színes 

szőnyeg, általa kapcsolatban állhattam olyan vidékekkel, amelyek drámai módon 

különböztek attól a közép-európai barokk várostól, ahol a gyermekkoromat töltöttem, holott 

egyazon ország politikai keretébe tartoztak.” (Debeljak 1998, 15-16) Az Európa európaiak 

nélkül című esszé-tanulmánykötete a kis nemzetek fennmaradásának lehetőségeit vizsgálja 

a globális Európa keretei között. „Az európai himnusz, a zászló és az euró-bankjegyek csak 

egy-egy tégla az európai identitás mentális építményében: ragasztóra van szükségünk, 

kötőanyagra, ahogyan azt a közmegegyezésen alapuló fikciók vagy a politikai mítoszok 

általában megteremtik.” Ezzel a mai helyzettel álltja párhuzamba a volt Jugoszláviát, illetve 

annak „fénykorát”, a „kicsiben a nagyot”: a „jugoszláv leckét” mint örökérvényű – bár nem 

szükségszerűen bekövetkezendő – negatív példát mutatja fel: Jugoszlávia a nacionalizmus 

áldozata lett. „Biztos vagyok benne, hogy fel kell frissíteni a jugoszlávság (…) emlékét. 

Lehetőségeiben fontos, bár rosszul felhasznált kötőanyag volt ez. Végül is ez volt a sokféle 

identitás egyik biztosítéka (…) ez a viasz tartotta össze a jugoszláviai kultúrák szárnyait…” 

(Debeljak 2006, 14-15; 51) 

 Az előző szerzőktől eltérő módon közelít Konrád György a Közép-Európa 

kérdéshez, aki felütésként saját címbeli kérdését – „Van-e még álom Közép-Európáról?” – 

határozott „van”-nal megválaszolva és Közép-Európa fogalmát a „feladat” fennhatósága alá 

irányítva azonnal áttér a negatív teológia módszerére, nagyon határozott „mi”-tudattal és 

kevésbé határozott körvonalú, de erőteljes jövőre-vonatkoztatással: „nem tömegkulturális; 

nem lehet érdekes; még nem tűnt el; még nem számoltuk fel; nem kívánkozik; még nincsen 

racionális áttekinthetőségünk” stb. Ez a retorikai lebegtetés tartalmi eredetű: a térség 

központnélküliségét – akárcsak Matvejević – jellemző és mesterséges vonásnak tartja: az 

urbánus Konrád szerint az egyébként fizikailag egymáshoz oly közel lévő városok 

eltávolodtak egymástól, s Közép-Európa nélkül csupán végvárak, perifériák sokasága 

lenne.
94

  Európa viszonylag konkrétan behatárolható nyugati és keleti feléhez vizonyítva 
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 A provincializmus, a provinciális gondolkodásmód veszélyeire, csapdáira figyelmeztető Radomir 

Konstantinović A vidék filozófiája (1969) című, a hetvenes évek Jugoszláviájában kultikusként számon tartott 

művében meggyőzően vezeti végig, hogy a vidéki gondolkodásmód milyen könnyen a rossz értelemben vett 

nacionalizmushoz vezethet: mai ismereteinkkel akár azt is mondhatnánk, hogy Konstantinović a balkáni 

háborút anticipálta. (Konstantinović 2001) 
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Közép-Európa „csak úgy létezik, mint egy kultúrpolitikai ellenhipotézis. (…) Közép-

Európa de facto nincsen (…) Közép-Európainak lenni nem állampolgárságot jelent, hanem 

világnézetet.” (Konrád, 2005, 51-52; 69) Konrádhoz hasonlóan közelíti meg a kérdést 

Vlado Gotovac is – bár ő a világnézet helyett a inkább egziszenciálfilozófiai, 

szellemtörténeti és a duális-bináris világlátás (világ – én, a világ léte – a világ értelme, 

racionalizmus – misztika) Wittgensteinre hivatkozó alapjaiból kiindulva gondolkodik. 

Közép-Európa – mivel nem húzhatók meg határai, hanem csak az individuumok által válik 

konkrttá és sokféleségükben is koherenssé – láthatatlan. „Közép-Európát nem tudjuk 

földrajzilag azonosítani. De ez a létezése tényét illetően nem lényeges. Azok a bizonyos 

látható határok egyéni sorsokként léteznek…” (Gotovac 1989, 784) 

 A Közép-Európa gondolatot létezőnek és hatónak elfogadókkal ellentétes nézeteket 

vall a század egyik „nagy tanúja”, Miroslav Krleža. Határozott elutasítása minden közép-

európaival szemben – ami nála szinte egyértelműen az Osztrák-Magyar Monarchiát vagy 

annak prolongálódott változatát jelenti – kissé egyoldalúnak tűnik. Matvejević Krležával 

készített interjúkötetéből (Razgovori s Krležom – Beszélgetések Krležával) tételesen 

megismerhetjük véleményét az elsősorban az Osztrák-Magyar Monarchia nyomán és 

mintájára kialakított vagy kialakult közép-európai kultúráról, s azon belül az irodalomról. 

Az irodalmi „közép-európai koplexumot” – ahogy Krleža nevezi – fantomnak tartja; 

Neumann Közép-Európája ma már csak csendes nosztalgia a régmúlt idők után. „Közép-

Európa ma mint az esztétikai-morfológiai különbözőség valamiféle »mixtum 

composituma« absztrakt zagyvaság, amivel nem mondunk többet, mint a hozzá hasonló 

változatokkal: Közép-Amerika, Közép-Afrika, vagy Közép-Ázsia – s hogy ez mit jelentene 

irodalmi értelemben, nem világos előttem.” (Matvejević 2001, 63) Az irodalmat nem lehet 

izolálni a megfelelő társadalmi és geopilitikai bázisától. Doderer, Csokor, Schnitzler, Bahr, 

Hofmannsthal említhető itt mint az osztrák misztika apologetái, de Karl Kraus már 

természetesen nem tartozik közéjük. Ha Rilke franciául írt volna, mondja Krleža, valahol 

Albert Samain és Francis Jammes között találhatnánk meg a helyét. S kivétel nélkül minden 

Közép-Európában keletkezett alkotást nyugat-európai párhuzamokba állít, és/vagy időben 

messze visszavezet: Ady költészetét például az Ecole de Parishoz tartozónak tekinti, míg 

morálisan és intellektuálisan Balassihoz kapcsolja. A közép-európai egzisztencializmus 

(mint például a Filip Latinovics hazatérése) és dekadencia Krleža szerint nem tipikusan 

közép-európai, hanem a szó verlaine-i értelmében kozmopolita. A horvát és a kvázi közép-

európai irodalmi körök közötti kapcsolatként mindössze annyit ismer el, hogy Grillparzer 
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idejétől a horvátoknak Bécs átmenetileg Európára nyitott ablakként funkcionált
95

 – de 

rögtön hozzáteszi, hogy a horvát irodalom több száz éves múltra tekint vissza, tehát ez a 

korszak az egészhez képest mintegy elhanyagolható.  

 

 

 

Az olvasható Közép-Európa 

 

 

Közép-Európa népei egymás irodalmának kölcsönös követése és vizsgálata nélkül – 

főképpen a közös gyökerek és az egymásrautaltság miatt – nagy valószínűséggel hamis, de 

legalábbis hiányos képet kapnának nem csak a térség  egyes nemzeti irodalmairól, de saját 

irodalmukról is. Közép-Európa Rómához tatozó népeinek irodalma (lengyel, cseh, horvát, 

magyar), ahogy Klaniczay Tibor (Klaniczay 1999) és sokan tartják, a közös latin 

középkorban formálódott, majd a következő nagy, Közép-Európa országaiban egymással 

hozzávetőlegesen párhuzamosan lezajló esemény – a 18. századi „nemzeti ébredés“ 

korszaka – már eltérésekhez, érdekellentétekhez és helyenként – mint például a magyarok 

és horvátok esetében –  szembenállásokhoz veztett. A nyelvek szempontjából a 

legkézenfekfőbb volt – és ebből a szempontból még ma is így van – a terület szláv nyelvű 

irodalmainak összehasonlító vizsgálata, függetlenül attól, hogy azok egy része a nyugati, 

másik része a görög keleti kereszténység letéteményese. A nyelvi különbözőséget a 

háttérbe állítja, s a nagyrészt közös történelemre és kultúrára hivatkozik az Osztrák-

Magyar(-Cseh) Monarchia korától datálódó úgynevezett „Dunatáji vizsgálat“, ennek mai 

továbbélésére a legismertebb példa Magris és Esterházy Duna-könyvei (az esszéisztikus 

Duna, valamint a regény-szerű Hahn-Hahn grófnő pillantása – lefelé a Dunán). 

 Bojtár Endre a Dunatáji vizsgálatba bevont irodalmaknál szélesebb, de behatárolt 

körben tájékozódik. (Bojtár 1999b) A „mely népek kultúráját öleli fel Közép- és Kelet-

Európa fogalma“ kérdésre kategorikus választ ad: szerinte – különösebb indoklás nélkül – 

„nyelvcsaládok szerinti felsorolásban az összes szláv, a két balti: a lett és a litván, a román, 

az észt és a magyar nép kultúráját“. A kör tágítása vagy szűkítése ellen nincs kifogása, azt, 

hogy mely jelenségeket tekintüntünk együvé tartozónak, a gyakorlat határozza meg és 
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 A fin de siécle korára ez már nem kizárólagosan igaz: a horvátok ekkor már Párizsra és – igaz, részben 

kényszerből – Prágára is figyeltek. 
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igazolja. Ilyen gyakorlati próbakőnek tartja (Milosevits Péter korábbi dolgozatával 

megegyezően [Milosevits én]) – az izoglosszák vizsgálatát, például az „elátkozott“ 

költőknek nevezett szerzők – Norwid, Eminescu, Vajda János, Silvije Strahimir Kranjčević, 

Jānis Esenberġis, Innokentij Annyenszkij – egymás mellé helyezését és kölcsönös 

vizsgálatát. Ilyen módon ezek az izoglosszák egymástól akár száz év és sok ezer kilométer 

távolságra lévő szerzőket és műveket is összeköthetnek.  

 A délszláv irodalom hagyományos felosztása három pólusú: mediterrán, közép-

európai és balkán. Ezt a képet árnyalja és igazítja a jelenhez írásában a horvát Zvonko 

Kovač, aki először is a szláv, majd azon belül is a délszláv nyelvű irodalmak összehasonlító 

vizsgálatának elméleti alapjait igyekszik tisztázni Ďurišin „irodalmak közötti közösségek“ 

fogalma alapján, amely túlmutat az egyes nemzeti irodalmakon, átfogóbb – jelen esetben 

nyelvi (és etnikai), valamint, ezzel párhuzamosan, vallási (és geográfiai) – szempontokat 

érvényesítve. (Ďurišin 1977) A vallás szempontjából a hagyományos kétpólusosságot 

követi: a római katolikust és a görög keletit különíti el egymástól – a muzulmán és zsidó 

hagyományokat ezekhez kapcsolódóan tárgyalja. A „slavia orthodoxiának“ nevezett 

bizánci-pravoszláv makrorégióhoz a bolgár, szerb, Crna Gora-i és a makedón (azaz a cirill 

írásmódot alkalmazó); a római katolikus makrorégióhoz a horvát és szlovén (a latin betűs 

írasmódot használó) irodalmak tartoznak. Az előzőre kezdetektől fogva a szláv mitológia, 

az egyházi kultúra erőteljes hatása, valamint a szóbeliség és szájhagyomány a jellemző. Az 

egymás közötti fizikai átjárhatóság, a nem pontosan rögzített határok következtében az 

irodalmi formák, műfajok, stilisztikai és poétikai sajátosságok át- meg átszövik egymást. A 

„slavia latinának“ nevezett római katolikus területek irodalmát kezdetekben a 

latinnyelvűség határozta meg, majd a későbbiek során – mivel kis lélekszámú nemzetekről 

van szó – a különféle külső nyelvi és irodalmi hatások (itáliai-olasz, német, magyar, s rövid 

időre még a francia) is nagyban hozzájárultak irodalmaik alakulásához. Közös 

mérföldkőnek tűnik a „slavia orthodoxia“, és a „slavia latina“ életében a török hódítások 

elleni együttes fellépés, ami egyúttal a szerbeknek a nyugati típusú kultúra felé közeledését 

is jelentette, s aminek a még ma is élő kölcsönös kulturális-irodalmi hatások köszönhetők. 

A mai napra kialakult metszet alapján a horvát irodalom a legszorosabb kapcsolatban a 

szlovénnal, valamint a boszniai(-muzulmán) hagyománnyal áll, amely utóbbi mintegy 

hídként is szolgál a bolgár, macedón, szeb és Crna Gora-i hagyomány felé. A nem délszláv 

tradíciók közül a horvát a lengyellel, csehvel, és a szlovákkal tart közelebbi kapcsolatot. 

(Kovač 2000). 
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A horvátoknak a nem szláv nyelvű kultúrák közül – a sokban közös történelmük 

miatt – elsősorban az Osztrák-Magyar Monarchia tagállamaival, s ezen belül 

Magyarországgal kellett szorosabb kapcsalatot fenntartaniuk. Lényegében a „nemzetek 

ébredése“ korszakig a magyar és a horvát kapcsolatok kiegyensúlyozottnak nevezhetők: 

Magyarország Ausztriával, Horvátország Magyarországgal, s rajta keresztül Ausztriával élt 

kényszerű és hierarchikus szimbiózisban. A kissé zavaros helyzet nem volt minden 

szempontból hátrányos, a politikai függőség bizonyos fokú szellemi függetlenséggel, de 

legalábbis a szellemi élet horizontjának kitágulásával járt együtt. A „horvát modern“ 

időszakában (1895-1914) például Bécs és Prága volt a Khuen-Héderváry Károly horvát 

bán elleni lázadás miatt a Zágrábi Egyetemről kitiltott egyetemi hallgatók központja. Az 

úgynevezett prágai csoport tagjai (mint például Stjepan Radić) elsősorban szociális és 

politikai orientációjúak voltak, orgánumuk a Prágában szerkesztett Hrvatska misao című 

folyóirat. A bécsi csoport érdeklődédnek középpontjában az esztétika, a tiszta művészet, s a 

kor vezető művészeti irányzata, a szecesszió állt: folyóiratuk a bécsi csoport Eszéken 

megalapított, Bécsben szerkesztett és Zágrábban nyomtatott Mladost című lapja volt. 

A 19. század: a romantika és a polgári nemzetek születésének kora vízválasztónak 

nevezhető a horvát-magyar kapcsolatokban is. A természetesen addig sem mindig felhőtlen 

kapcsolat ekkor hirtelen elmérgesedik: a török elleni közös fellépésnek már az emléke sem 

összetartó erő, a nemzeti gondolatok pedig éppen egymás ellen (pontosabban a magyar az 

osztrák, a horvát a magyar ellen) dolgozik. A mindkét nép számára az önállóság és a 

nemzeti érdekek érvényesítése, illetve a nemzeti értékek felmutatása felé tett határozott 

lépések ettől kezdve egymást keresztezik, a nemzetállami érdekek érvényesítésének 

kerékkőtőivé lesznek.
96

 A horvát „nemzeti újjászületés“ (narodni preporod) mozgalmától – 

a „regnum regno non prescribit leges“-től – kezdődően a horvátok a magyarokra is 

kiterjesztették ellenségképüket. Ezen történelmi eseményeknek az ideológiai háttere 

nyomokat hagyott a korabeli szépirodalmon is – egy kis túlzással, de nem egészen 

alaptalanul, azt is mondhatnánk, hogy a térség irodalma sokszor szinte azonos a 

történelmével –: elsősorban Ksaver Šandor Gjalski és Gustav Matoš művein, de August 

Šenoa Seljačka buna (Parasztlázadás) és Eugen Kumičić Urota Zrinsko-Frankopanska (A 

Zrínyi-Frangepán felkelés) című történelmi regényeiben is megfigyelhetők. Ugyanaz a 
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 A korabeli törtnetírás ugyanakkor nem ad pontos képet az aktuális helyzetről, mivel a közép-európai 

régióban az akkor kialakulóban lévő történetírás nagy szerepet vállalt a nemzet „ébresztésében“, s a cél 

elérése miatt a történelmi valóság sokszor a „nemzeti voluntarizmus“ mögé szorult. „A vélt vagy valós 

nemzeti érdekek elfogadtatását többnyire (…) a történelmi valóság elébe helyezték.“ (Ress 2004, 9) 
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folyamat, amely szinte ellehetetlenítte a két nép közötti kapcsolatot, a horvátok mozgalmát 

megerősítette: „a horvát-magyar kapcsolatokban igazi radikális fordulat következett be. A 

magyarok kultúra területén végrehajtott reformjai, amelyek még a húszas évek körül, az 

illír mozgalom előtt kezdődtek, inspiratívan hatottak a horvátokra, akik a magyar példát 

(mađarska pelda) követve, hasonló úton indultak el“.
97

 (Lukač 2003, 58) 

Közép-Európa centruma és hivatkozási alapja még ma is legtöbbször az Osztrák-

Magyar Monarchia ideje és tere, s a Közép-Európa diskurzus jellemzői egyúttal a nézet 

adekvátságát is indokolják: „…Közép-Európa értelmezésének konszenzusos kiindulópontja 

az 1914 előtti korszakot jelképező Osztrák–Magyar Monarchia volt, mivel a Habsburg 

korona alatti együttélés egy példát jelentett a gondolatkör életképességére. (…) …a legtöbb 

szerző véleménye kifejtése során utalt a térség egyedülállóan sokoldalú kultúrájára, azon 

belül az irodalom remekműveire is.” (Dancsi 2001, 140) A Monarchia területén és azon 

kívül is élő és alkotó – a jugoszlavizmus elkötelezett híveként – turcizmusokkal tarkított 

szerb (és horvát) nyelven író, horvát származású (római katolikus) Ivo Andrić zárt világú 

írásaiban – ahogy azoknak tárgyában, Boszniában is – szinte példaértékűen keverednek a 

közép-európai nemzetek, vallások, kultúrák, identitások, habitusok, társadalmi rétegek. 

Andrić művei – annak ellenére, hogy írásainak világa: szereplőinek gondolkodásmódja, a 

környezet, a megjelenített reáliák sokszor idegenek számunkra – éppen közép-európai 

beágyazottságuk és kontextusuk miatt mégsem okoznak különösebb recepciós nehézséget. 
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 Bajza Józsefnek a magyar-horvát államközösség végóráiban  keletkezett írásai (1913) a magyarok 

felelősségét és a jugoszlavizmus veszélyeit latolgatja. Az 1913-as unionizmus, a szerb-horvát koalíció 

győzelmével kapcsolatban azonnal reagált, s a vallási különbözőségre hivatkozva azon a véleményen volt, 

hogy a koalíció lényegében arról szól, hogy „a római kultúrájú, és magyar történelmi hagyományokkal bíró 

horvát nemzetet beolvassza a bizánci kultúrájú és balkáni történeti hagyományokban élő szerb többségbe.” 

Ebben a magyarok felelősségét is hangsúlyozza, s a jövőt sötéten vetíti előre: „talán csak pár éves horvát-

szerb koalíciós uralom kell és lent a Dráva alatt a mi hibánkból elbukik egy nemzet és harsogva száll Zágráb 

utcáin Petár király himnusza.” (Bajza 1941a, 26-27) Bajza később is mindvégig azon az állásponton volt, 

hogy Jugszlávia olyan heterogén elemekből áll, amelyek egymással nem férnek össze; direkt vagy indirekt 

eszközökkel mindvégig a szerb (vagy esetenként az osztrák) többségi akarat ellen lépett fel, akkor is, amikor a 

zágrábi egyetem délszláv egyetemmé válása ellen emelte fel szavát, s a még nem létező nemzeti (laibachi és 

szarajevói) egyetemek felállítása mellett állt ki. „Meg kell akadályozni a reciprocitást s ezáltal rászorítani az 

osztrák kormányt a laibachi szlovén egyetem felállítására és el kell követnünk mindent, hogy a szarajevói 

bosnyák egyetem is megvalósuljon, mert ha a horvát főváros elveszti horvát jellegét, az egész horvátság 

beleolvad a szerbségbe.” (Bajza 1941b, 36) 
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Ennek oka elsősorban az, hogy írásaiban – ha a ryle-i, illetve geertzi kategóriákat 

alkalmazzuk  – megtalálta a „ritka leírás“ és a „sűrű leírás“ közti, számunkra, mint 

kívülállók számára a percepció és a recepció szempontjából fontos egyensúlyt.
98

 Andrić 

esetében érvényes Bernard Williams apológiája a sokféleségről: a sokféleség azért fontos, 

mert „rajtunk kívül álló alternatívákat kínál, nem pedig variációkat a mi képünkre“. (idézi 

Geertz 2001b, 381) Művei az általános emberi és különös, kultúrák adta, felszínen colour 

locale-nak látszó, a mélyebb rétegekben pedig éppen cselekedeteik mozgatórugóját és 

jellemeik szubsztanciáját rejtő különbözőségek felmutatására épülnek. Andrić írásai Közép-

Európában (s így Magyarországon is) – mivel a soknemzetiségű Balkán (Bosznia) 

extraterritoriális recepciója párhuzamot mutat az egységként kezelt közép-európai országok 

nyugat-európai recepciójával – sokban hozzájárulnak a számunkra kissé idegen „balkáni 

kultúra“ megértéséhez és befogadásához, de egyúttal ennél többet is tesznek: írásain 

keresztül Andrić befolyásolni tudja az egész közép-európai térség irodalmának nyugat-

európai recepcióját és megítélést.  

A nyelv Andrićnál nem mű-immanens kérdés: elsősorban nem szereplőinek 

identitását (ahogy például Krležánál), sőt még nem is írásainak fordíthatóságát érintő 

problémaként merül fel, hanem egy a szűk értelmében vett irodalmon kívüli problémát, a 

szerző nemzeti identitását veti fel, ami a nemzeti kánonok számára (különösen a horvát-

szerb viszonylatban) egy Nobel-díjas író esetében fontos, ha nem perdöntő tényező lehet. A 

több nyelven író Andrić nem akarta, hogy életművét nemzeti komponenseire bontsák. Nem 

az első, s a gyakorlat azt mutatja, hogy nem is az utolsó író, aki a horváton kívül másik 

irodalmi hagyományhoz is tartozik. „Andrić teljes életműve, kivétel nélkül, a horvát 

irodalomtörténet organikus része. Az, hogy ezen kívül még a szerb irodalomtól is 

elválaszthatatlan, csak olvasottságát, sokrétűségét és energiáját növeli. (…) Egészen 1920-

ig (…) olyan idiómát használt, amelyet szinte egyöntetűen a horvát irodalom nyelvezetének 

tartanak. Ettől kezdve egészen haláláig a szerb irodalmi idiómákat alkalmazva írta műveit, 

de emiatt Horvátországban sem olvasottsága, sem megbecsülése nem csökkent. Senkinek 

soha nem jutott eszébe tehát, hogy ezeket a műveit horvátra fordítsa.“
99

 (Novak 2003, 340) 
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 Clifford Geertz interpretatív kultúrakoncepciójának kidolgozásakor „arra a ricoeuri elgondolásra 

támaszkodik, amely a szöveg fogalmát kiterjeszti a szociális cselekvésre” (N. Kovács 1999, 485). Ezen 

cselekvések jelentésének kibontását érti Geertz a sűrű leírás fogalma alatt. (vö.: Geertz 2001a, 194-226) 
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 Ezt a kérdést vizsgálja Thomka Beáta is Andrić másik Európáját kulturológiai összetevőinek és nyelvi-

retorikai gazdagságának szempontjából elemző dolgozatában. (Thomka 2007a) 
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A „fin de siècle” után az Oszták-Magyar Monarchia félmúlt időszakáról – ahogy 

arra Lőkös István is felhívja a figyelmet Ivo Andrić, Robert Musil, Joseph Roth, Franz 

Werfel, Jaroslav Hašek Monarchia-regényeivel kapcsolatban, (Lökös 1997, 157-158) már 

bizonyos időbeli távolságból – az irodalmi alkotások többsége a Monarchia kulturális 

kontextustát mint közös, de legalábbis egymáshoz nagyon hasonló teret jelenítette meg. A 

kollektív emlékezet és a tapasztalatok transzparenciája és átvihetősége, a nyelv és az 

identitás (mind a nemzeti, mind pedig a személyes) – a művek sugallta értékek és 

értékelések kérdésére való tekintet nélkül – különös erővel és szinte komplementer módon 

jelenik meg az osztrák Heimito von Doderer és a horvát Miroslav Krleža írásaiban; a két 

szerző mintha párbeszédet folytatna egymással. Regényeiben Doderer, mindenekelőtt A 

slunji vízesésben, valamint Krleža – különösen a Glembay-családról szóló különböző 

műfajú írásaiban, de egyéb elbeszéléseiben is – részben egymással párhuzamosan, részben 

divergáló módon fogalmazzák meg a soknemzetiségű közegben való lét kérdéseit. A slunji 

vízesés jelenében, az éppen adott térben és történelmi időben a tágasság és a tágasságból 

adódó legalábbis felszíni harmónia dominál. „Zágrábban olykor úgy érezték magukat, 

mintha még Bécsben lennének; például egy nagy kávéházban. Különösen a pincérek arca 

volt erősen bécsies, de némely vendég is. – „Austrian faces” – mondta Harriet. Robert 

szívesen elnézte őket.”
100

 Doderer regényét olvasva egyik pillanatban Angliában vagy 

Bécsben találjuk magunkat, a másikban a slunji vízesésnél vagy egy kis magyar faluban, 

Mosonszentjánosban. Az emberi érintkezést nyelvi korlátok nem gátolják: „Az ember ne 

legyen idegen az idegenben se. Gyöngeség az. Sidneyben is csak úgy lép az ember a földre, 

mint Dubrovnikban.” (125) Doderer regényében lényegében mindenki egészséges 

identitással rendelkezik, bármely és bármilyen tapasztalat átvihető-átadható, s a nyelvek 

közötti különbségek, amelyek gátolhatnák az egyének és a nemzetek közötti megértést, 

szinte semmilyen szerepet nem játszanak.  

 Krleža Marcel Faber-Fabriczy szerelme című elbeszélésében a nyelv és az identitás 

már nem fedik egymást, az egyén kettejük viszonyát diszharmóniaként tapasztalja. Faber-

Fabiczy instabil nyelvi és nemzeti identitásáról a következőket olvashatjuk: „…rejtély volt 
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 Heimito von Doderer: A slunji vízesés. Budapest, Magvető, 2000, 12., Király Edit ford. – Ide kívánkozik 

egy másik, szintén idegenek között a harmadikról zajló párbeszéd-részlet Fejtő Ferenc Érzelmes utazás című, 

a volt Osztrák-Magyar Monarchia területén eleven kultúrák átörökítésére kísérletet tevő intellektuális napló-

regényéből: „Idegen ország ez, s mégis úgy érzem magam, mint aki hazamegy. (…) A bécsi úr megkérdezte, 

hova utazom. »Zágrábba? – Schön, sehr schön – mondja –, schöne Stadt, intelligentes Volke, gute Hotels« – 

és csettint”. (Fejtő Ferenc: Érzelmes utazás. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1989, 20) 
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előtte, hogy anyja miért nem tud horvátul, miért beszélnek németül a Glembayak, ha nem 

bécsiek, miért vallják magyarnak magukat a Fabriczyak, de kükönösen a nagymama bátyja 

(…), aki magyar mágnási díszruhában jár, és (…) illír kardot visel? (…) Miért nem 

tanították meg otthon jól horvátul, mikor minden olvasókönyve horvát nyelvű, és az 

iskolában mindenki horvátul beszél, náluk odahaza viszont senki (…) Marcel Faber-

Fabriczy tehát már nebulókorabeli válsága első napjaiban úgy nyelte keserű horvátságát, 

mint mérgezett almát. Jobb horvát hazafi akart lenni osztálytársainál, annál a bandánál, 

amely szünetekben és kirándulásokon vérig sértette azzal, hogy bécsinek meg svábnak 

csúfolta, és azt dörgölte az orra alá, hogy anyja nem tud horvátul. (…) A horvátság Marcel 

számára egyfelől az a titokzatosság volt, ami miatt az ember megsebesülhet és halálát 

lelheti az utcán. Egy tartozás, egy szervi fogyatékosság nyomasztó érzése… (…) Ám 

egyszersmind nehézkedési ereje azoknak a titokzatos és rejtélyes érzelmeknek, amelyek 

olyan ösztönösen vonzották ezt a kisfiút, mint minden titok és szakadék a gyermekeket.”
101

 

A gyermek Marcel mint individuum nem találja identitását, a különféle nyelek problémát 

okoznak számára, megzavarják, illetve fogva tartják. De ennek ellenére az „élettapasztalat“ 

szempontjából még itt sem okoz megoldhatatlan problémát a nyelvek és kultúrák 

egymásmellettisége és együttélése. Megváltozik az identitás és a nyelv viszonya Krleža a 

Temetés Terézvárott című elbeszélésében: a nyelv már nem is számít, az elbeszélés 

főszereplője paranoiás és teljes identitászavarban szenvedved: „Pardon, kedves kisasszony, 

engedelmet kérek, drága kisasszony, meg méltóztatik engedni, hogy bemutatkozhassam 

önnek: Ramong vagyok! Nemes Ramong! Örkényi és magasfalvi nemes Ramong Geyza, a 

tizenhetes ezred főhadnagya. Vörös nadrágba bújtatott szifiliszes vagyok, és hajam csöpög 

a brillantintól!“
102

  

 A kilencszáz éves közös múlt horvát szerzői közül Andrić és Krleža minden 

kétséget kizáróan kanonizált szerzők Közép-Európában. Érthető, hogy a magyar 

komparatisták egyik legkedveltebb témája a magyarokról és Magyarországról is viszonylag 

sokat író Krleža művészete.
103

 Lukács István joggal figyelmeztet a hazai Krleža-kutatás 

ellaposodásának reális veszélyére: „az olyannyira közismert és Krleža kapcsán unos-

untalan ismételgetett életrajzi tények (…) a magyar kroatisztikát már-már a kontaktológia 
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 Miroslav Krleža: Marcel Faber-Fabriczy szerelme. In: uő:: Ezeregy halál. Válogatott elbeszélések. 

Budapest, Európa Könyvkiadó, 1979, 13; 17., Dudás Kálmán ford. 
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 Miroslav Krleža: Temetés Terézvárott. Im., 108., Dudás Kálmán ford. 

103
 Nem csak a magyar komparatisták fedezték fel maguknak: a kroatista Krešimir Nemec is feldolgozta a 

Zászlók magyar vonatkozásait. (Nemec 1996a) 
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sekélyes vízeire kormányozták”. (Lukács 2004a, 55) Már Németh Lászlót is foglalkoztatta 

Krleža Ady-képe és az a tisztelet, amivel Krleža Adyt mint költőt övezte. (Németh 1973a) 

Lőkös István ennek a kapcsolatnak a vizsgálatát folytatja majd (Lőkös 1993; Lőkös 2002a, 

237-247), s kibővíti a Németh László–Krleža párhuzammal: például a „harmadik út” 

Némethnél, illetve Krležának a szocializmushoz és a szocializmus individuum-

ellenességéhez való ambivalens viszonya.
104

 (Lőkös 2002b, 201-216) Az Ady – Matoš 

párhuzamról, a magyarság-képük mintegy azonosságáról, s az azonosság mögötti 

tökéletesen ellentétes – s mindeddig nem bolygatott – háttérről Lukács István közöl úttörő 

tanulmányt, melynek kiinduló tézise, hogy míg „Ady Endre kíméletlen magyarság-

ostorozása a nemzetféltésből táplálkozik, addig Matošé a horvát nacionalizmusból”. 

(Lukács 2004b, 127) Matoš horvát irodalomban betöltött szerepét – s ebben Adyéhoz 

hasonlít – Dubrakva Oraićtyal együtt (Oraić 1978) Lukács is abban látja, hogy a német 

orientáció után (vagy mellett) ő volt az első, aki elsőként nyitott a kor legizgalmasabbnak 

tartott irodalma, a francia irodalom felé. Bori Imre, Krleža egyik legjobb magyar ismerője 

hívja fel figyelmünket Szenteleky és Lőkös Krleža magyarság-képével kapcsolatos 

ellentétes nézeteire, s ezen keresztül egyúttal az értelmezések relativizmusára, illetve az 

újraértelmezések fontosságára. Szenteleky szerint „a horvát irodalomban egyedül Krleža az 

abszolút érték, de ő minden írásában kimutatja magyargyűlöletét”; Lőkös ugyanerről a 

következőket írja: Krleža „szinte magyar író módjára közelíti meg azokat a (…) 

problémákat, amelyek egyfelől (…) Magyarország legégetőbb kérdései voltak, másfelől a 

közös a múltra (…) a közös jelenre figyelmeztettek…” (Bori 1987a, 148) 

Nemcsak Krležáról, de Jugoszlávia idejének „jugoszláv” és magyar irodalmairól is a 

legfontosabbakat valószínűleg mind a mai napig Bori Imre írásaiból tudjuk. A Kelet-

Nyugat viszonyt, s ennek analógiájára a Közép-Európán belüli viszonyokat is saját 

fejlődésében vizsgáló Bori kiindulópontja az egyre szűkülő körben érvényesülő történelmi 

inherencia-analógia, amely szerint Horvátország és Magyarország Monarchia-korabeli 

viszonya a magyar-osztrák kapcsolat leképezése. Érvényes ez a politikai alá-

fölérendeltségre éppúgy, mint a társadalom és a gazdaság területeire. Ez alól esetleg a 

kultúra lehet kivétel, s Bori részletesen elemzi is az – emlékezettel, tradícióval, 

történelemmel nem sokat törődő – avantgárd idejét, mint a nemzeti hovatartozás kérdését 

figyelmen kívül hagyó korszakot. Érvényes volt ez a Magyarország és Jugoszlávia közötti 
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 Németh László hívta fel a figyelmet egy esetleges Zrínyi–Gundulić párhuzamra és kapcsolatra is (Németh 

1973b), amelyet majd szintén Lőkös fog továbbgondolni. (Lőkös 2002c, 104-118) 
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kapcsolatra éppúgy,
105

 mint a volt jugoszláviai tagállamok közti viszonyra. Ez utóbbival 

kapcsolatban Marko Ristićet, a szerb szürrealizmus vezető egyéniségét idézi Bori: 

„…ebben a »közösségben« valóban senki sem kérdezte, hogy ki horvát, ki szerb, sőt már az 

is jelképes, hogy a belgrádi modernisták egyetlen közös publikációja Zágrábban jelent 

meg”.
106

 (Bori 1987b, 168) Ugyanakkor Bori is tisztában van azzal, hogy az avantgárd 

korszaka csak mint kivétel erősíti a szabályt. „Jugoszlávia megalakulása után (…) csak 

részben egyszerűsödött és egységesült a kép: a társadalmi-történeti keretek ezután azonosak 

lesznek ugyan, de az egyes irodalmak sajátos természete mit sem változott, csupán 

hangsúlyeltolódások játszódtak le”. (Bori 1987b, 156) Az irodalmi hatások és kapcsolatok 

szempontjából az akkori magyar irodalomnak a három Magyarországgal határos tagállam 

közül a szlovénnel van a legkevesebb érintkezési pontja, a horváttal „mutatja a legtöbb 

rokon vonású alakulási törvényszerűséget”, s minden szempontból – s ez a Vajdaság 

kulturális hagyományai miatt arra az időre tökéletesen igaz – a szerbbel áll a legintenzívebb 

kapcsolatban.  

A „rokon vonású alakulási törvényszerűségek” nem csupán a horvát-magyar 

kapcsolatokra, de Közép-Európa irodalmaira általában is érvényes sajátosságok: a nemzeti 

irodalmak mindenhol a nemzeti nyelvekkel való foglalkozás nyomán kezdetek el 

kialakulni. A közép-európai irodalom megújulása irodalomtörténeti aspektusból szemlélve 

a nyugat-európaihoz képest megkésett: „…míg a nyugat-európai irodalmak nagy 

megújulása a reneszánsz korában ment végbe a világiság és a humanizmus égisze alatt, 

addig a kelet-európaiaké a felvilágosodás és a romantika korában a nemzeti eszme 

jegyében”.
107

 (Klaniczay 1999, 16) A két térség irodalmának irodalomelméleti és 

kultúrtörténeti szempontból jelentős különbségére Krasztev Péter hívja fel figyelmünket 

(Krasztev 1999, 262) a modernséggel (s a Nyugat – Kelet szembeállításával) kapcsolatban: 

„…Keleten a felvilágosodás nyújtotta alternatíváktól való elfordulás nem jelentkezett 

rögtön tiszta formában, mint Baudelaire-nél, a modernség úttörőjénél. Az első »modernek« 

individualistaként akarták szolgálni a »köz«, a nemzeti közösség ügyét.”  
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 Ezt vizsgálja tág kört átfogva – magyar részről Adytól kezdve Kassákon keresztül Bartókig – egy Eszéken 

tartott dadaista matiné kapcsán Brlenić-Vujić tanulmánya. (Brlenić-Vujić 1996) 
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 A közelmúlt ehhez hasonlóan nyitott eseménye a FAK (Festival Alternativne Književnosti; Festival A 

Književnosti: A[lternatív] Irodalmi Fesztivál; az A-kategóriás Irodalom Fesztiválja) volt. (Részletesebben 

lásd: a dolgozat Irodalmi tranzíció című fejezetében.) 
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 Klaniczay tanulmánya 1962-ben keletkezett, a Kelet-Európa terminust használja, de az írásban elsősorban 

a ma inkább közép-európainak tartott irodalmakról van szó. 
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Ma, az egyesült Európán belül vagy hamarosan belül lévő közép-európai térség 

nemzeti irodalmai kevésbé az egymással való közvetlen kapcsolatuknak köszönhetően, 

sokkal inkább közvetítőkön keresztül kerülnek be egymás irodalmi látókörébe.
108

 A művek 

esetleges kanonizálódásához szinte elengedhetetlennek tűnik egy kívülálló – és ezáltal 

egyfajta kontoll-szerepet is játszó – harmadik fél aktív jelenléte, ami Horvátország (és 

Szlovénia) esetében hagyományosan a német nyelvterület, s azon belül is leginkább 

Németország. Magyarország számára ez elsősorban a német nyelvű fordításirodalomba, 

ezen keresztül a nyugat-európai irodalomba való bekerülés lehetőségét jelenti, a szlovének 

és az erősen angolszász orientáltságú horvátok pedig elsősorban a német nyelvterületen 

fordításokban megjelent irodalmakból tájékozódnak. A magyar-német viszonyról Kertész 

Imre, Krasznahorkai László, Esterházy Péter és Nádas Péter németországi recepcióját 

vizsgáló Balassa Péter tanulmányát érdemes megemlíteni (Balassa 1996), de ugyanezt a 

kérdést dolgozza fel Benáth Árpád is Nádas, Esterházy és a német irodalom kapcsolatáról 

szóló, horvát nyelven megjelent tanulmányában. (Bernáth 1993) Mindkét írás lényegében 

ugyanazt mondja: egy adott mű/szerző egy másik ország irodalmába való bekerülésének 

egyik feltétele, hogy az írás a befogadó országról és/vagy a befogadó országhoz is szóljon. 

Nem egyszerű a szövevényes közép-európai irodalomban eligazodni, sokszor a 

nemzetek saját irodalmukat illetően sem állnak a konszenzus alapján. Az egyes kisebb 

nemzetek szerzőinek világirodalom-történetei ugyanakor nem egyszer elméleti 

kiindulópontjukat és/vagy az anyag feldolgozásának strukturáltságát illetően 

hasonlóságokat mutatnak.  Azon kívül, hogy az adott irodalomtörténetben vizsgált szerzők 

és művek körét – és részben az alkalmazott terminológiát – meghatározza a szerző nyelvi-

irodalmi orientációja, de sokszor a megcélzott olvasóközönség is, jól tükröződik a 

művekben az is, hogy szerzője miként gondolkodik saját nemzeti irodalmáról, valamint, 

hogy hol jelöli ki szellemi-történelmi-kulturális környezetének koncentrikusan szűkülő 

kánonjában a saját nemzeti kánonjának a helyét.  Csak három paradigmatikus példa a 20. 

század második felétől a horvát és a magyar irodalomtörténet-írásból: az Ivan Slamnig 

(Aleksandar Flakerrel és Svevlad Slamniggal közösen jegyzett) Svjetska književnost 

zapadnog kruga (1973 – A nyugati világ irodalma) című műve, metodológiájából 

következően – az elemek és időrendi sorrendek nem pozitivista, szabadabb kezelése –  
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 Az állandóan változó kánonnal szemben a nyelvi korlátok közé szorított kis népek kánonjai statikusabbak. 

A kis országok irodalmai – mivel sokkal védtelenebbek a különféle külső hatásokkal szemben, mint a nagy 

irodalmak – nagyon erősen ragaszkodnak a kánonjaikhoz (Kálmán C. 2001, 99) 
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Magyarországon Babits Mihály Az európai irodalom története című munkájához 

hasonlítható. A világirodalom fogalma Babits szerint – a slamnigi koncepciótól eltérően 

Babits a legnagyobbak egymással való párbeszédét érti alatta – kontinuus diskurzust jelent. 

(Babits 1979, 11) A Svjetska književnost zapadnog kruga című kötet a bevezetője szerint 

„…a hazai irodalmat is mint az európai irodalom egy részét kezeli; a kisebb irodalmakra 

(…) szintén figyelmet fordítottunk“. (Slamnig 1973, 5) A hazai irodalom viszonylag 

nagyszámú képviselői mellett közép-európai, s így magyar szerzők is helyet kapnak a 

kötetben: Mikszáth Kálmán, akinek írásaival kapcsolatban a magyar irodalomtörténet 

retorikai kontinuiátása szempontjából is az egyik legfontosabb jellemzőjét, az 

anekdotizmust  emeli ki; Ady Endre, akinél – mint az A. G. Matoš esetében a horvát 

irodalomtörténetben válik fontos mozzanattá – a francia hatásokat, a hazaszeretetét, 

kozmopolitizmusát és individualizmusát említi; de mint egymással egyenrangú szerzők 

szerepelnek Molnár Ferenc, Zilahy Lajos, Illyés Gyula és Radnóti Miklós is néhány sor 

erejéig. 

Viktor Žmegač Der europäische Roman: Geschichte seiner Poetik (1990) című 

regénypoétikai és -történeti kérdéseket vizsgáló, több, mint négszáz oldalas, 

Németországban megjelent összefoglaló könyvében a 20. századból egyetlen kelet-európai, 

de még skandináv államokbeli író regénye sem kapott helyet. A kötet harmadik, kibővített 

horvát nyelvű kiadásban már több tucatnyi horvát (és szerb) szerző is szerepel – a szépírók 

közül ugyanakkor itt is csak Krležáról ír bővebben, a többi név javarészt fordítókat, 

esszéistákat, kritikusokat és irodalomtudósokat takar. (vö.: Žmegac 2004) Milivoj Solar 

világirodalomtörténete (Solar 2003) – a tudományágról maga a szerző azt tartja, hogy 

lehetetlen egzaktan-tudományosan megalapozni – egyetlen  közép-európai szerzőt (Jaroslav 

Hašek) és egy közép-európai származásút (Milan Kundera) említ, de viszonylag sok horvát 

alkotót és művet helyez el (többségüket csak megemlíti) a világirodalom kontextusában. 

Ugyanezeket az arányokat találjuk a világirodalom történetének Babits melletti másik nagy 

összegző művében, Szerb Antal 1941-es A világirodalom története című munkájában. 
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A KORTÁRS HORVÁT PRÓZA A KOMPARATISZTIKA TÜKRÉBEN 

 

 

 

1. A közelmúlt horvát-magyar irodami kapcsolataiból  

 

 

A második világháború végétől a múlt évszázad kilcvenes éveiig Jugoszlávia és 

Magyarország többé-kevésbé hasonló politikai korlátok közé kényszerült, s a személyi 

kultusz évei kivételével kötelező politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatokat tartott fenn 

egymással. A második világháború befejezése és a közép(-kelet)-európai rendszerváltás 

közötti időszakban Magyarország számára Jugoszlávia elsősorban a relatív szabadság és a 

jobb életszínvonal elérhetőségének reményével kecsegtetett. A magyarokat ámulatba ejette 

a szomszédos állam sokszínűsége és a kulturális különbözőségek – legalábbis a kívülálló 

számára – „békés egymás mellett élése“. E látszat tényleges felszínességére figyelmeztetett 

már 1983-ban Danilo Kiš: „Egzotikum vagyunk, politikai botrány, ezenfelül szépséges 

Adria-parti naplementék, sligovicával megöntözött halvány turistaemlékek a békés, 

tetszetős tengerparti napszálltákról. Ennyi az egész. Az európai kultúrának aligha vagyunk 

részesei… Politika – az igen! Turizmus – úgyszintén! És persze a Slivovitz (német 

ortográfiával)!” (Kiš 1994, 93) Vlado Gotovac több mint tíz évvel később, már a Horvát 

Köztársaság nemzetközi elismerését követően Az igazság túl sokat kíván Európától (1995) 

című esszéjében Horvátországra vonatkoztatva mintegy megerősíti Kiš szavait: 

„Egyedülálló eset: Horvátország egyszerre volt földrajzilag elrejtve és történelmi kárhozat 

alatt – a genocídium bélyegét viselő ország egyébként teljesen eltűnt a jugoszláv térség 

alkotórészei között, nevét idegenforgalmilag érdekes tartományai, Dalmácia és Isztria 

helyettesítették. Egy kárhozott, ország nélküli nemzet fantom-létezése modern formában – 

és a második világháború kontextusában – negyvenöt évig tartott.” (Gotovac 2004, 509) 

Miután Magyarországon már hivatalosan sem kellett többé Titót „a nyugati 

imperialisták láncos kutyájának” nevezni, lassacskán újraformálódtak a (túlnyomórészt 

kötelező) hivatalos kulturális-irodalmi kapcsolatok. A korszak két reprezentatív irodalmi 

kiadványa Magyarországon a hatvanas évek második felében jelent meg: A jugoszláv népek 
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irodalmának története (1966) és A szerbhorvát irodalom kistükre (1969).
109

 A „jugoszláv” 

prózairodalomból Magyarországon is mindenekelőtt Krleža és Ivo Andrić műveit 

fordították, de a személyi kultusz idejét követően megjelentek, különösebb szakmai 

visszhang nélkül, a saját országukban kanonizált szerzők művei közül Ranko Marinković 

Kezek és A küklopsz, Vladan Desnica A tavasz és a halál játékai, Antun Šoljan A kikötő, 

Árulók, Rövid kirándulás, Ivan Slamnig Bátorságunk jobbik fele, Slobodan Novak Erős 

vár, valamint Arany, tömjén, mirha című kötetei is.
110

 Marinković egyetlen magyarul 

megjelent regénye, A küklopsz (1968 – Kiklop, 1965) zsúfolva van Közép-Európa 

országaiban jól ismert filozófiai, vallási, művészeti, irodalmi, pszichoanalitikai allúzókkal. 

Európának ezen a részén mindenki számára ismerős a regény cselekményének színhelye: 

tipikus közép-európai nagyváros (Zágráb), az akkori fogyasztói társadalom ismert 

termékeivel és márkáival – a regénynek sajátos színezetet többek közt a horvát termékek 

leírásai adnak –, a második világháború előestéjén. Főszereplője, a hírlapi kritikus Melkior 

Tresić, a kor szintén tipikus, elveszett értelmiségije. Figurját Krešimir Nemec Harold 

Blooméhoz hasonlítja, ahogy a regényt is Joyce Ulysseséhez. (vö.: Nemec 2003, 245-254) 

Marinković nem csak poeta ludens, hanem poeta doctus is; a menippeára épülő regény 

intertextuális hálózata a szó szerinti idézetektől kezdve a rejtett utalásokon keresztül a 

pastiche-ig, persziflázsig és a parafrázisokig szinte minden formai eszközzel él.  

A horvát irodalom – akárcsak az újabb magyar a Nyugattól kezdődően egészen 

napjainkig – legkésőbb az úgynevezett horvát modernizmus
111

 korától folyóiratok köré 

szerveződik; ebben az időben két vezető folyóirat vonzotta maga köré a horvát 

irodalmárokat. A prágai Hrvatska misao (Horvát gondolat, 1897) köré csoportosuló szerzők 

a népiség, a realizmus és a demokratizmus erősen politikai színezetű hármasában látták a 

modernizálódás lehetőségét; a bécsi Mladost (Ifjúság, 1898) a „tiszta” művészetek, s így az 
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 Nagyjából Tito halála idejétől kezdődően a Jelenkor rendszeres beszámolókat közölt Jugoszlávia irodalmi 

és kulturális életéről (Losoncz Alpár Jugoszláviai szemle című sorozata). Idővel a beszámolók szerzője külön 

kezdte szemlézni a horvát, a szerb és a szlovén irodalmat és kulturális életet. 

110
 Marinković Kezek című elbeszéléskötete és Desnica A tavasz és a halál játékai (eredeti címén Proljeća 

Ivana Galeba [Ivan Galeb tavaszai] – címmé a regény alcímét [Igre proljeća i smrti] a fordító emelte) című 

regénye a Vajdaságban jelent meg. Danilo Kiš művei közül is csak egyedül a két kisregényt (Manzárd és 44. 

zsoltár) tartalmazó Manzárd jelent meg ez időben (1967) az újvidéki Forum Könyvkiadó együttműködése 

nélkül. 

111
 1895-1914: a Khuen-Héderváry elleni zágrábi tüntetés és az első világháború közötti időszak. A 

modernizmus elnevezést a német Die Moderne után kapta a korszak, s főként a különböző művészeti 

irányzatok, ezen belül is az izmusok szinkron jelenlétét takarta. 
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irodalom nyugatias izmusainak volt az orgánuma. (Bővebben: Lőkös 1996, 233-237; Barac 

1963, 218-236; Bogišić 1998) A második világháború után szintén erőteljesen a folyóiratok 

köré csoportosultak a horvát irodalmárok: a hagyományosan az egyik legszínvonalasabb 

lap, a Republika (Köztársaság, 1945-) mellett a Krugovi (Körvonalak, 1952-1958) 

elsősorban a prózaírók, esszéisták, elméletírók dialógust kialakítani igyekvő folyóirata volt, 

a pluralitás megvalósítását célul kitűző Razlog (Érv, 1961-1967) pedig inkább a metafizikus 

költészet felé hajló szerzői (Dragojević, Petrak), valamint kritikái (Donat, Mrkonjić) miatt 

vált kultikus lappá. Az 1969 és 1989 közt megjelenő Pitanja (Kérdések) mindenekelőtt 

irodalomelméleti problémákkal foglalkozott, tanulmányokat jelentetett meg – elsősorban 

fordításban – a posztstrukturalizmus, a narratológia és a szemiológia köréből, s szinte 

azonnal reagált a nyugat-európában felvetett teoretikus kérdésekre.
112

  

A szocializmus ideje alatt Magyarországon – a Franciaországban megjelenő Párizsi 

Magyar Műhely mellett – a vajdasági Új Symposion volt a hazai írók számára szinte az 

egyetlen magyar nyelvű – „mixture culturalis és mixture lingualis“ – folyóirat, amelyen 

keresztül a hazai értelmiség legalább közvetve bepillantást nyerhetett az aktuális európai 

művészeti, filozófiai irányzatokba, és képet alkothatott a társadalomtudományok felvetette 

kérdésekről. „Ebben az időben a jugoszláviai szellemi élet a magyarországinál frissebbnek, 

nyitottabbnak, termékenyebbnek bizonyult. A nyugati eszmék és ízlésáramlatok, irányzatok 

és törekvések előbb hathattak a szerb, horvát, szlovén kultúrára, s ezek közvetítésével a 

magyar irodalomra is. A figyelem tehát afelé a közeg felé irányult, ahonnan az akkori fiatal 

értelmiség saját eszméléséhez több ösztönzést kapott.” (Thomka 1994a, 12) Az Új 

Symposion, nyitottsága következtében, nagyon szoros együttműködést alakított ki a vezető 

horvát, szlovén és szerb folyóiratokkal: szinte minden számba vettek át írásokat olyan 

inspiratív folyóiratokból, mint a horvát Krugovi, Razlog, Pitanja és Quorum, a szerb Dela, 

Mladosti, Književna reč, valamint a szlovén Problema, Literature és Perspektiva. Az Új 

Symposion jelentőségét és „ars poeticájának” hatását Virág Zoltán – részben Bányai János 

mára már klasszikussá vált gondolatát idézve – a következőkben foglalja össze: az Új 
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 A mai mérvadó irodalmi folyóiratok közül messze a teljesség igénye nélkül megemlítendő az 1985-ben 

idult és rövid, kényszerű szünet után 2008-tól újra megjelenő, a médiára és az intermedialitásra a horvát 

irodalomban elsőként nagyon erősen reagáló és támaszkodó Quorum, a külföld (elsősorban Közép-Európa) és 

a kortárs horvát irodalom felé orientálódó Tema (2004-), valamint a volt jugoszláv köztársaságok kulturális 

életének bemutatására és állandó figyelemmel kísérésére kiemelten ügyelő Fantom slobode. (Ez utóbbi 

vendégszámként: Jelenkor, 2007/12.) 
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Symposion sokrétűsége, azonos értékűsége a „»saját jelenébe építette a magyar ’történeti 

avantgárdot’ és ezáltal nemcsak legitimáló nyelvi horizontokat ismert meg, hanem a 

magyar irodalomtörténeti gondolkodás stabilnak vélt eszméit is problematikussá tette.« 

Transzhistorikusan és transznacionálisan sűrítette egybe a különböző kultúrákban 

érvényesíthető jelenlét érzését, méltóképpen termékenyítve meg a vidékiesség áporodott 

levegőjéből elvágyódó symposionisták nyitott szellemi térségbe költöző, oldottabb, 

otthonosabb közegbe merítkező szabad(ny)elvűségét.” (Virág 2005, 59-60) 

 Az Új Syposion és Marinković A küklopszát megelőző irodalmi korszakban, a 

világháború után, Európa más országaiban a háborús irodalmak korszakában – s ez a 

honvédő háború hatalmas irodalmának tükrében különösen érdekes – még a hazai 

irodalmárok szerint sem születtek jelentős, de még helyiértékkel rendelkező horvát 

regények sem. Ennek okait Donat a politikában látja: a „polgári“ (nem partizán) írók 

számára „háború, legalábbis irodalmi értelemben, mintha nem is lett volna“. Mindenesetre 

a kilencvenes évek horvát irodalmában majd központi kérdésként felmerülő valóság – 

fikció viszony a jugoszláviai horvát irodalomban nem játszott komoly szerepet, 

kultúrpolitikai szempontból a korszak meghatározó eseménye a már 1928-ban elkezdődött 

és egészen 1956-ig tartó irodalmi-politikai vita, az úgynevezett „összetűzés az irodalmi 

baloldalon” volt.
113

  „Ha ma megkísérelnénk meghatározni, hogy a második világháborúval 

kapcsoltaban a horvát irodalom mely szövegeiben fedezhető fel bármilyen reflexió is (…), 

az eredmény megdöbbentő, mi több, semmilyen sem volna. (…) A tanúságtétel 

(svjedočenje) és a dokumentaritás problémája az említett korszakban nem volt téma, de 

még az aktuális irodalom eszközeként sem szerepelt.“ (Donat 1995, 58) Egyedüli esetleges 

kivétel az 1946-ban megjelent – s majd Nedjeljko Fabrio Triemeron című új-történelmi 

regényének előzményeként és mintájaként fontos szerepet játszó – Danuncijada című, 

Rijeka 1919-es Gabriele D'Annunzio és olasz csapatai általi elfoglalását, s így a történelem 

első „fasiszta államának“ történetét feldolgozó Viktor Car Emin-regény lehetne – de ez sem 

a második világháború eseményeit vagy következményeit tematizálja, hanem a második 

világháború után megjelent egyetlen olyan politikai töltésű regény, amelyben irodalmi 

értékek is felfedezhetők. 
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 Sukob na književnoj ljevici (1928-1956): kultúra és forradalom; művészi szabadság vs. pártfegyelem. 

Stanko Lasić négy szakaszát különbözteti meg: 1928-1934 – a társadalom és az irodalom közti kapcsolat 

körüli vita; 1935-1941 – az új realizmus megjelenése; 1945-1948 – a szocialista realizmus térhódítása; 1949-

1952 – új orientációk feltűnése, az „irodalmi baloldal” összeomlása. (lásd: Lasić 1970) 
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2. A 20. század utolsó harmadának irodalmai 

 

 

A balkáni háború idejétől kezdve Horvátország és Magyarország kulturális téren hosszú 

ideig kontextus nélkül maradt. Úgy tűnik, hogy egyre erősebb és eredményesebb kísérletek 

vannak a szomszédos ország irodalmának kölcsönös feltérképezésére, de tény, hogy 

Magyarország még ma is leginkább légüres térben mozog a horvát irodalmat illetően: nem 

rendelkezünk kellő mennyiségű információval a horvátországi kulturális és irodalmi 

orientációkról. Ami a prózát illeti, Horvátországban ugyanakkor szinte minden hazánkban 

és külföldön fontosabbnak tartott kortárs magyar művet megjelentettek fordításban. A múlt 

század kilencvenes éveinek elején szinte minden kapcsolat megszakadt a két ország között. 

A háború után először önálló és független államiságot kapó Horvátországnak legelőször 

saját magát, kultúráját, nyelvét és irodalmát kellett újradefiniálnia.
114

 Horvátországban a 

nyolcvanas évektől kezdődően új témák és poétikák jelentek meg az irodalomban; ennek az 

új irodalomnak az egyik és nem előzmények nélküli legerőteljesebb vonulata az urbánusság 

volt: a „magas” irodalmat az úgynevezett urbánus írók szövegei jelentik – mindenekelőtt 

azoké, akik az írás új módjait keresik – amelyek allúziók, a transztextualitás különféle 

alakzataiban már Marinković A küklopszától kezdődően jelen vannak a horvát irodalomban; 

a háború után ezeknek a nagyjából változatlan, de egyre erősődő poétikáknak a háttérben 

pedig a háború fizikai és mentális következményei és a posztkommunista korszak világa 

kísért majd.
115

 

A hetvenes-nyolcvanas évek magyar irodalmát – illetve az 1986 előtti időszakot – 

mint a megismerés korszakát: a valóság és az én, a valóság és az én kapcsolatának leírását 

tematizálja a szakirodalom. Viszonylagos konszenzus érvényesül a magyar irodalom 

periodizálásában: a hetvenes évek közepétől jelentkező irodalmat mint „új prózát“ tartják 

számon: kezdetét nagyjából Ottlik Iskola a határonjának – az utolsó ép regénynek 

(Balassa) – az újrafelfedezése, Mészöly Filmje, Nádas Egy családregény vége és Esterházy 

Termelési-regény című kötetei jelzik. Esterházy 1979-es Termelési-regénye több szálon is  

kapcsolódik a horvát irodalomhoz: tematikájában a farmernadrágos próza talán 
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 Az újradefiniálás folyamata már a volt Jugoszlávián belül is kissé mindig kívülállónak számító 

szlovéneknek tartott a legrövidebb ideig. 

115
 Az újabb magyar prózairodalomban Ottlikról és Mészölyről tartják úgy, hogy utánuk már nem lehet úgy 

írni, mint korábban; a huszadik század horvát irodalmát illetően Krleža és Marinković szerepéről 

gondolkodnak ugyanígy. 
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legismertebb szerőjének, Antun Šoljannak A kikötő (1989 – Luka, 1974) című regényéhez, 

poétikai szempontból pedig leginkább Ivan Slamnig az első posztmodern írásmódot és 

szemléletet anticipáló horvát regényéhez, a modernizmust a posztmodernnel összekötő s 

így poétikailag „térközi” regényéhez (Nemec 2003, 254) a Bátorságunk jobbik feléhez 

(1977 – Bolja polovica hrabrosti, 1972). A Slamnig-regény metatextualitásra is építő mise-

en-abîme szerkezete – regény a regényben: a menekülő főszereplő (az író) a nagynénje 

kéziratos regényének elolvasása után, amely írásnak az író maga is szereplője, és amely 

nyomán reintegrálódik a valóságba – Esterházy ide-oda lapozgatva is olvasható s 

ugyancsak saját magát főszereplővé megtévő regényének szerkezetével tart rokonságot. A 

szintén a „farmernadrágos próza” generációjának poétikájától induló – de azt a Rövid 

kirándulás (1969 – Kratki izlet, 1965) megjelenése után azonnal el is hagyó – Šoljan A 

kikötő című műve, akárcsak Esterházy Termelési-regénye, formálisan a múlt század 

ötvenes-hatvanas éveinek termelési regény műfajához nyúl vissza. Esterházy dekonstruálja 

műfajt, Šoljan kiüríti és elveti, Esterházy erőteljes, szinte mindent lefedő iróniájával, Šoljan 

pedig a fabula szintjén fordítja inverzébe a műfajt. „Šoljan negatívot készít, Esterházy 

paródiát ír”. (Milosevits 2004, 149) 

A „hangsúlyozott elbeszéltség“ vagy ahogy nagyjából a hetvenes-nyolcvanas 

években nevezték: a modernség, valamint a „világmagyarázó attitűd“, azaz nagyjából: az 

író mint élő lelkiismeret (vö.: Kulcsár Szabó 1993) kettősségének problémája a hetvenes 

évek közepétől, Mészöly Átalakulások című kötetének megjelenésétől (1975) – nagyjából 

annak a még a  nyolcvanas években is tartó időszaknak a kezdetétől, amelyet Kulcsár Szabó 

Ernő találóan azzal jellemzett, hogy Moszkva nélküli, de ugyanakkor Bécs nélküli korszak
 

– egyre erőteljesebben magára irányította az irodalommal foglalkozók figyelmét. Szegedy-

Maszák Mihály a hetvenes évek legvégén, a Termelési-regény Kosztolányi-örökségének 

felidézésével kapcsolatban vetette fel a kérdést: a nyelv nem mélyebben juttatja-e érvényre 

a magyar irodalom nemzeti jellegét, mint az úgynevezett „sorskérdések“. (Szegedy-Maszák 

1980, 229) A nyolcvanas évektől – elsősorban Esterházy Péter Bevezetés a szépirodalomba 

és Nádas Péter Emlékiratok könyve című regényeinek 1986-os megjelenésének nyomán 

egyik oldalról a nemzeti jelleg–nyelv,  a másikról a világmagyarázó attitűd–hangsúlyozott 

elbeszéltség kettősségeinek kérdései kerültek az irodalomról szóló diskurzus 

középpontjába.  

Konszenzus van a magyar irodalomtörténészek között annak kérdésében, hogy a 

nyolcvanas évek közepe újabb fordulópontot jelentett, amit vagy az „új próza“ 

csúcspontjaként, vagy a kilencvenes évek első harmadának tanulmányai alapján esetleg egy 
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újabb periódus, az Esterházy utáni „legújabb“ irodalom kezdeteként értelmeznek.
116

 Mint 

sok közép-európai irodalomban, a magyarországiban sem járt éles cezúrával a kommunista 

rendszer megszűnése, a változás alatt inkább a körülmények megváltozását kell értenünk: 

1989 után a magyarországi könyvpiac néhány évre szinte teljesen áttekinthetetlenné vált. 

Elsősorban az addig tiltott vagy elhallgatott, régebben keletkezett külföldi és hazai művek 

váltak mindenki számára – megbízható és kevésbé megbízható kiadások alapján jobb-

rosszabb fordításokban – hozzáférhetőkké; tulajdonképpen egyfajta „adósságtörlesztés” 

kezdődött el. A magyar irodalom szempontjából ennek „hivatalos“ kezdőpontja Hamvas 

Béla Karneváljának még rendszerváltás előtti (1985) megjelenése tekinthető.
 117

 

Az Esterházy utáninak nevezett korszak domináns szerzői számára, akik alapvetően 

az „új próza“ kettős irányultságára, egyrészt a legérzékletesebben a Mészöly Filmjében 

jelentkező reflexió megszűnésére, másrészt a külső történet nélküli reflexióra (mint például 

Nádas horvátul is olvasható Leírás és Szerelem című novelláiban)  építenek – Németh 

Gábor, Garaczi László és Kukorelly Endre –, szövegeiket nem, illetve nem csak valóság-

referencialitással rendelkezőként gondolják el. A történetről soha le nem mondó írók 

mellett (az iősebb generációból Bodor Ádám, a fiatalabból Láng Zsolt, Darvasi László), 

valamint az írásaikban legtöbbször a történetek és a nyelviség egymásra referálását 

felmutatók (Parti Nagy Lajos, Kukorelly Endre) mellett a szó klasszikus értelmében vett 

történeteket ebben az időben közismerten nélkülöző szerzők (Garaczi László, Németh 

Gábor) is majd lassan rehabilitálják a történeteket.  

A korszak magyar irodalmát természetesen vizsgálták az éppen aktuális elméletek 

felől is: például a disszemináció, az eltűnés és gyorsaság, valamint a minimalizmus 

szempontjait érvényesítve. Ezek alapján az első csoportba, a disszeminációt képviselők 

közé kerülne Esterházy, Garaczi, Márton; az eltűnést és gyorsaságot – átfedésben a 
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 Az idő-kategóriákat hasnáló korszakolások természetesen a szinkron irodalomelmélet és -kritika 

terminusai. 

117
 A rendszerváltás éve után például gyorsan egymás után jelentek meg Hamvas Béla művei Szerbiában és 

Horvátországban; Hamvas mellett Szerbiában Konrád György vált népszrűvé. Hamvas horvátországi 

fogadtatásáról elsősorban Žarko Paić írásaiban (Paić 1998; 2004); Konrád szerbiai recepciójáról Faragó 

Kornélia tanulmányában olvashatunk. Faragó a volt Jugoszlávia területén Konrád kapcsán az esszé műfaja 

iránti bizalom növekedésének okait vizsgálva Predrag Palavestrára hivatkozik: „…összefüggésben áll a 

nemzetek és etnicitások, a nemzeti és kulturális identitások problémakörének erőteljes felszínre törésével. 

Úgy tűnik (…), az egész térség, Szerbiától Bosznia-Hercegovinán át Horvátországig, mint par excellence 

kritikai kifejezésformára tekint az esszére és Predrag Palavestra szavaival élve úgy tartja, »az esszé jellemző 

vonásainál fogva egyszerűen ellenáll az ostobaságnak és a dogmatizmusnak.«” (Faragó 2005, 48) 
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disszeminációval – Márton László Átkelés az üvegen című regénye és Garaczi László 

képviselné, míg a minimalizmushoz Németh Gábor és Szijj Ferenc tartoznának. (Szirák 

1994, 136-142) Egy 2000-ben megjelent elméleti írás a kánonképződés külső tényezőit – a 

befogadást, a kritikát, az „irodalmi életet“, az egyetemi oktatást – is a vizsgálati 

szempontjai közé vonva kevésbé kategorikusan fogalmaz. Újabb lehetséges szempontot vet 

fel: hangsúlyváltásról beszél az 1992 és 1996 közötti magyar irodalomban Bodor Ádám 

Sinistra körzet, Németh Gábor A Semmi Könyvéből, Garaczi László Nincs alvás! és Márton 

László Átkelés az üvegen című kötetei alapján. (Bengi 2000, 67-74) A széttartó elméleti 

megközelítések közös nevezőre hozását a 20. század végén, a 21. század elején a hosszú 

intervallum után visszatérni látszó történelmi tematikájú regények – Darvasi László, Háy 

János, Márton László és Láng Zsolt „történelmi regényei” – csak tovább bonyolítják.  

Számunkra a leghasznosabb megoldást valószínűleg az az irodalomszemlélet 

kínálja, amely a nyolcvanas évek közepének cezúrájáról és a kilencvenes évek úgynevezett 

„szövegszerű“ (nem világteremtő, a nyelv világgal szembeni preferenciáját érvényesítő 

szövegirodalom) és „világszerű“ (a hagyományosabb, a világokat teremtő művek) 

irodalmáról még beszélnek, de a magyar próza egészére érvényes általános jellemzők és az 

egymástól jól elhatárolható tendenciák felmutatásáról – leginkább azok időbeli közelsége 

miatt – lemondanak. A kritikusok és elméletírók ezen csoportja szerint a kilencvenes 

évektől nem annyira új irodalomról, inkább megváltozott viszonyokról, másfajta 

irodalomfelfogásról, másféle recepcióról kellene beszélni. Ezzel párhuzamosan megjelent 

olyan nézet is, amely szerint a nemzeti és egyetemes irodalom egyes szerzőkben való 

koncentrálódását (az „individuális kánonokat”) lehetne az akkori magyar irodalomról való 

diskurzus alapjává tenni: „Míg a nemzeti irodalomban a szerzők egytől-egyik benne voltak 

a számukra adott és feladott értelmezési keretben, addig az individuális irodalmakban a 

szerzőben van benne az egész irodalom, mindaz, amit ő magába – egyetemes egyénként – 

szellemileg és művészileg képes felvenni és világgá kerekíteni. A személyes egzisztencia 

válik értelmezési keretté, ebben áll össze irodalommá az, ami a személy egyetemes létezése 

szempontjából szellemileg létfontosságú.“ (Szilágyi 2005, 3) Dariusz Nowacki a lengyel 

irodalommal kapcsolatban szintén a korszak befoghatatlanságról, az individuális szerzők 

egyéni kánonjairól számol be. A kilencvenes évekbeli lengyel irodalom legszembetűnőbb 

jellemzője a formák sokasága: a stílusok és műfajok, a különböző témák és írásmódok 

szinte áttekinthetetlen sokfélesége. Ez „a sokszínűség olyannyira uralja a lengyel irodalmat, 

hogy lehetetlen domináns orientációs pontokat vagy vezető tendenciákat felmutatni.“ 

(Nowacki 2000, 253) A nyolcvanas-kilencvenes évek magyar irodalma is – szinkron 
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vizsgálata esetében biztosan, de még mai, nagyobb rálátást biztosító ismereteink alapján is 

– hasonlóképpen gondolható el: a kortárs magyar irodalom helyett kortárs magyar 

irodalmak vannak. A magyar irodalom történetei című tanulmánygyűjtemény, amely ezzel 

a korszakkal kapcsolatban nem állítja az egységben látás és láttatás abszolút 

lehetetlenségét, de a recepció és az értelmezés sokféle lehetőségére, az irodalom más 

művészeti ágakkal való szoros kölcsönhatására, az irodalom történeti-történelmi(-politikai) 

determináltságára, az irodalmat kívülről befolyásoló elemek meghatározó voltára mutat rá. 

(vö.: Szegedy-Maszák 2007)  

Az irodalomról való gondolkodás nemzeti keretei úgy tűnik, vesztenek 

érvényességükből; az irodalmi kánonok – egyes vélemények szerint egész Európában – 

szétesőben vannak. Bizonyos vonulatok ugyan felmutathatók, de inkább a különbözőségen 

van a hangsúly: individuális irodalmak jöttek létre, amelyek szorosan az egyes szerzőkhöz 

vagy egymással párhuzamosan alkotó szerzői csoportokhoz kötődnek. Az irodalomban való 

tájékozódás és viszonylagosan biztos mozgás mindeddig legfontosabb tényezőjének, az egy 

közös nemzeti kánonnak a szerepét az egyénekre lebontott kánonok veszik át. A korszak 

horvát irodalmával kapcsolatban Goran Rem is a többszínűséget és különféleséget, az egyes 

szerzők képviselte, s már a múlt század nyolcvanas éveitől kezdődően nem konvergáló és 

nem koncentrálódó irodalmi tendenciákat emeli ki tanulmányában: „…a [horvát] próza a 

nyolcvanas években a triviális vizsgálatába kezdett.
118

 Ebben az évtizedben ezért a horvát 

próza kríziséről folynak kritikai diskurzusok, míg paradox módon ezzel párhuzamosan 

megjelenik az „új fabularitás”, például Pavao Pavličić elsősorban bűnügyi, de egyúttal a 

fantasztikum iránti nosztalgiát is megjelenítő regényeiben. (…) A triviálistól való 

elfordulásához kisebb mértékben ugyan, de 1991-től Goran Tribuson is csatlakozik, 

elsősorban generációs prózáival. (…) Orwelli regényei után az ugyanezen nemzedékhez 

tatozó Veljko Barbieri az érzéki örömök felé fordul: erotikus és »gourmand«-témákat 

feldolgozó fikciós regényekkel jelentkezik. A nyolcvanas évek legfontosabb jelensége 

                                                 
118

 A „triviális“ irodalmat Solar 1995-ös könyvében rehabilitálta: a „könnyű“ és a „magas“ irodalom 

szétválasztásának jogosultságát és lehetőségeit járta körül. „Mindannyan tudjuk, hogy egyesek könnyen 

olvassák Hermann Brochot, de van, akinek Agatha Christie is már nehéz és összetett. Milyen támpont alapján 

oszthatjuk fel tehát az irodalmat könnyűre és nehézre? (…) A képzelet szárnyalását és a megismerésre tett 

erőfeszítést régebben nem szembenálló kategóriákként értelmezték. Úgy tűnik, hogy csak manapság kezdenek 

ezekre ellentétekként tekinteni. A könnyű és nehéz irodalom kérdése számomra egy kicsit arra a dilemmánra 

emlékeztet, hogy létezik-e ma az irodalom, vagy csak irodalmak vannak?“ (Solar 1995) A kérdés aktualitását 

jelzi, hogy a tanulmánykötetet 2005-ben utánnyomták. 
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mindemellett a rövidtörténetek: ezekben tűnt fel először és kapott kiemelkedő hangsúlyt az 

interfabularitás és a spot-esztétika. Stanislav Habjan, Edo Popović, Edo Budiša, Carmen 

Klein, majd a kilencvenes évektől Zoran Ferić, az »erotomán« Marinela és az 

»interdiszkurziv« Stanko Andrić jelentkeznek szellemes-játékos, esztétikai szempontból 

kommunikatív prózával”
119

 (Rem 2006, 44-45) Más kontextusban ugyan, de a horvát 

irodalom sokszínűségének dominanciáját erősíti meg Branko Čegec is: „…én úgy látom, 

hogy a horvát próza jobb is és érdekesebb is annál, mint a kritikusai. Mindenekelőtt 

sokszínűsége, kínálata, az olvasóra bízott választási lehetőségei miatt.” (…) A horvát próza 

szintézisére irányuló minden kísérlet felesleges időtöltésnek tűnik.”
120

 (Čegec 2005, 462-

463) 

A magyar irodalom (nyolcvanas-)kilencvenes évekbeli poétikai jellemzőivel: a 

történetek és a nyelviség egymásra referálásával (Parti Nagy és Kukorelly), a klasszikus 

értelemben vett történetek teljes hiányával (Németh Gábor), illetve a történetmondást a 

visszájára fordító írásmóddal (Garaczi László)
121

 a horvát irodalom területéről – s ezt saját 

nemzeti irodalmukon belül maguk a horvát teoretikusok is az adott korszak legfontosabb és 

legnagyobb hatású irányzatának tartják – a Quorum című folyóirat és könyvsorozat körül 

csoportosuló úgynevezett quorumosok (quorumaši) nemzedékének szövegei mutatnak 

rokonságot. 
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 Edo Popović, Edo Budiša, Zoran Ferić és Marinela írásait lásd a  mellékletben;  Stanko Andrić szövegeiből 

az És a Dráva csak folyt című antológiában olvashatók részletek. 

120
 Esszéjében Čegec – ahogy az Magyarországon is erőteljesen jelentkezett a kilencvenes években Garaczi 

László szövegei kapcsán kialakult „kritikavita“ elnevezésű polémiáiban – a kritika és az irodalom kapcsolatát 

helyezi a középpontba; pontosabban azt, hogy a kritika nem tud, vagy nem akar mit kezdeni az új, illetve 

megváltozott irodalommal, a kritikában a régi szemléletmód él tovább, s csak „kullog az irodalom után“. 

121
 Ebből a szempontból Parti Nagy és Garaczi majdhogynem egymás ellentétei: míg az előbbi anti-

akademikus nyelvhasználatával az aktuális valóságot képezi le, az utóbbi „akademikus“ nyelvhasználatával 

egy lehetséges új világot épít fel – Kukorelly helyét e szempontból kettejük között lehetne kijelölni. 
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Reformer és revolucionista: Edo Popović és Garaczi László 

 

A „nincsen semmi új, ami megírásra várna” világirodalmi jelensége a horvát 

prózairodalomban mindenekelőtt a populáris és a „magas” irodalom összemosódását 

eredményezte, különösen két műfajban: a hatvanas évek végén feltűnő és a hetvenes 

években fénykorát élő borgesi-fantasztikus irodalomban, és az ezzel szoros rokonságot 

mutató bűnügyi elbeszélésekben és regényekben.
122

 Az addig főként társadalmi és 

pszichológiai orientáltságú művek helyett a fantasztikusra, a misztikusra – a reálistól 

eltérőre –, valamint a fikciót a fakcióval ötvözőre került a hangsúly; az ekkor keletkezett 

írások főbb közös vonásai leginkább a térségben eddig tardicionális értékekként 

számontartottól elszakadó, de egyúttal a sematizmus veszélyét is kerülő, a horvát 

szakirodalomban triviális prózának nevezett individuális eklekticizmusban kereshetők. 

Ezekben a művekben már jelentkeznek a posztmodern poétika egyes ismertetőjegyei is 

(vö.: Pavičić 2000, 81-135): metanarratív kommentárok, az olvasó bevonása a történetekbe 

(olvasó mint szereplő), pastiche-kompozíciók, kisebb mértékben a nyelv és/vagy az 

elbeszélés mint téma.  

A horvát irodalomra szinte a mai napig is érezhetően nagy hatást gyakorló esemény 

– nagyjából egy évtizeddel ezután – a Polet című folyóirat 1983-ban megjelentetett 

felhívása 29 soros rövidpróza írására (vö.: Holmi-pályázat, 1990: a novellaírói kedv 

felpezsdítése), valamint a Quorum című könyvsorozat (1984) és folyóirat (1985) elindítása 

volt. A felhívás nyomán született rövidtörténetek – a háborús irodalom kivételével – a 

legutóbbi időkig a horvát irodalom vezető műfaja maradt; a Quorum folyóirat pedig ez 

időtől kezdve éveken keresztül a felhívás nyomán keletkezett új poétikájú 

rövidtörténeteknek adott helyet. A quorumosok poétikája – elsősorban a volt Jugoszlávia 

politikai berendezkedése miatt – a nyugati irodalomra mindig jobban figyelő horvát 

irodalmi előzmények közül részben a triviális prózához (a fantasztikusok-borgesiánusok 

irodalmának egy szűkebb köre, a közülük később detektívtörténetekkel jelentkező írók 

művei, illetve az ezeket a történeteket travesztáló Dubravka Ugrešić prózái); részben a 

„farmernadrágos próza” örökségéhez kapcsolódik. Aleksandar Flaker – akitől a 

farmernadrágos próza (jeans proza, JP, proza u trapericama) elnevezés származik – a 

                                                 
122

 A fantasztikus irodalom művelője volt a hetvenes években a később új-történelmi regényeiről hazánkban is 

ismertté vált Nedjeljko Fabrio (Labilni položaj [Labilis helyzet] és a Lavlja usta [Oroszlánszáj]), Pavao 

Pavličić (Lađa od vode [Vízhajó],  Dobri duh Zagreba [Zágráb lelkiismerete]) és Goran Tribuson (Praška 

smrt [Prágai halál], Raj za pse [Kutyaparadicsom], Snijeg u Heidelbergu [Hó Heidelbergben]). 
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felnőttek és fiatalok (ők – én/mi) perszonális, interperszonális, intézményi, kulturális és 

nyelvi oppozíciójából kiindulva vizsgálja és írja le a „farmernadrágosok” Salinger 

megteremtette kívülálló, „Árkádiába”, a horvát irodalomban legtöbbször az adriai 

szigetekre, az adriai tengerpartra
123

 elvágyódó és menekülő attitűdöt képviselő poétikáját, 

amelyet formai-stilisztikai szempontból mindenekelőtt Gertrud Stein stíluskísérleteiig és 

Jurij Olesa írásművészetéig vezet vissza. A horvát farmernadrágos irodalomban ez a 

következőképpen jelenik meg: részleges infantilitás; intelligens-brutális elbeszélő 

megjelenése; ambivalens viszony a horvát tradícióval szemben; a spontán, beszélt nyelv 

stilizációja; a publicisztika, a sajtó, valamint a bürokrácia nyelvének elutasítása; a városi 

szleng irodalmiasítása, anglicizmusok (sokszor a hagyományosabbnak mondható 

germanizmusok ellenében); irónia; a kor technicizálódása mint fenyegetettség-érzés 

megjelenítése. A horvát farmernadrágos próza főbb ismertetőjegyei a tömegen kívül álló 

egyén megjelenése, a város és az urbánus lét mint az írások témája és mint az írás alapvető 

közege, az intermedialitás, a kanonizálttól eltérő nyelvhasználat, valamint a nyelvvel való 

játék. (Flaker 1983)
124

   

A részben a farmernadrágos próza örökségéhez forduló quorumosok poétikájában 

nagy szerepet kapnak különféle irodalmon kívüli művészeti ágak és irányzatok is: a média, 

a képregény, a rock és az uderground zene.
125

 A quorumosok nemzedékének írásaiban 

gyakran jelenik meg az önirónia, a valóság sokszor morbid megközelítése, a fekete humor. 

A triviális irodalom és ezek travesztiái, valamint a farmernadrágos próza melletti harmadik 

lényeges újabb horvát prózairodalmi irányzat, az új-történelmi regény és a Quorum-

generáció szerzőinek írásai között sem affirmatív, sem negációs viszony nincsen. A 

quorumosok poétikája a közös jellemzők mellett Krešimir Bagić szerint (Bagić 1996) 

három főbb, egymást átszövő vonulatra osztható: minimalista és konceptuális próza, 

valamint az urbanitás – Bagić terminológiájával: az urbánus táj (proza urbanog pejzaža) – 

prózája. A minimalista szövegek (short short story) túlnyomó többségét az említett 29 soros 

                                                 
123

 Az Adria „mássága”: azilium volta, otthonossága, tágassága és a szárazfölditől eltérő kultúrája a magyar 

irodalomban majd Tolnai Ottónál válik központi fontosságúvá. 

124
 Ez a nyelv egy római katolikus, német-osztrák és magyar kulturális hagyományokkal és politikai 

viszályokkal szorosan összefonódó történelem örökségét hordozó, az angolszász irodalom és kultúra felé 

orientálódó és abban az időben egy orthodox dominanciájú közép-európai/balkáni föderációban élő szláv nép 

nyelve. 
125

 A FAK-korszakban a média és az irodalom közötti kapcsolat ismét megerősödik, de a jellege alapvetően 

megváltozik. (Részletesebben lásd a FAK-fejezetben). 
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próza íróinak alkotásai adják (Stanislav Habjan, Carmen Klein, Boris Gregorić, majd az ő 

nyomdokain haladó Marinela).
126

 A konceptuálisnak nevezett prózára az erős 

autoreferencialitás, az alkotási folyamat tudatossága jellemző (Damir Miloš, Edo Budiša, 

Vjekoslav Boban): a fikciós világokat közvetítő szövegekben egyúttal az ezen világok 

leírásának legadekvátabb módszereire vonatkozó szerzői elképzelésekkel is 

megismerkedünk. Az urbánus táj írói (Edo Popović, Krešimir Mićanović, részben Delimir 

Rešicki és Zoran Ferić) az urbanitást nem csak témává teszik meg, de írásaik formai 

jellegzetességévé is transzponálják. E szerzők a várost mint a legkülönbözőbb impulzusok 

kaotikus és átláthatatlan közegét élik meg, ahol az emberek paradox sorsa a társas 

magány.
127

 

Bagić áttekintését Helena Sablić Tomić kiegészíti a „szöveg mint az elbeszélés 

témája” jellemzővel, amely a Bagić által is említett urbánusságon kívül szinte mindegyik 

szerzőnél kisebb-nagyobb mértékben jelen van. (vö.: Sablić Tomić 2008) A 

transztextualitás, autoreferencialitás, az idézetesség, az intermedialitás jelenlétével 

kapcsolódnak be a quorumos szerzők szövegei a nyolcvanas évek „posztmodern 

állapotának” világirodalmi áramlatába.
128

 A quorumos szerzőgeneráció rövidtörténeteinek 

poétikai jellemzőit Sablić Tomić poétikai szempontból a következőkben foglalja össze: 

                                                 
126

 Omar Calabrese olasz szemiotikus különbséget tesz a részlet és fragmentum között: a részlet tudatos 

választás eredménye, a szubjektumhoz tartozik, s egy nagyobb egységbe írható be. A fragmentum törés 

eredménye, amelyben az „életből találomra kimetszett“ kapja a főszerepet. A fragmentum strukturálja az 

elbeszélés műfaját, s a fragmentalizáció akkumulációja az elbeszélés banalizálásához vezet, amely a rövid-

rövidtörténetekben nyeri el formáját. (vö.: Sablić Tomić 2003) Poétikai szempontból: ha a regény metaforája 

a sugárnyaláb, a novelláé a sugár, a rövidtörténeté egy fénylő pont: a rövidtörténet eljárásmódja a csupasz 

sűrítés. (lásd: Thomka 1986, 25) A rövidtörténetek esetében „a leírás többé nem az, amit lát, hanem az, amit 

láttat, ami látást eredményez.” (Thomka 1993a, 166)  

127
 Boris Gregorić egy tipikus írása és Damir Miloš regényrészlete a mellékletben; Vjekoslav Boban és 

Krešimir Mićanović írásai az És a Dráva csak folyt antológiában, Delimir Rešicki egy novellája a Jelenkor 

2006/11. számában olvasható.. 
128 Az idézetesség-domináns szövegek textualitását Dubravka Oraić Tolić a horvát irodalomra érvényesen két 

típusra osztja: az intertextualitásra, amely idegen szövegek és/vagy kultúrák nyelve felé orientálódik (szöveg-

szöveg) illetve a transztextualitásra, amely a természetes nyelv és/vagy a valóság felé tájékozódik (szöveg-

valóság). (Oraić Tolić 1990, 33-34) A horvát háborús irodalom poétikájában a valóság-orientáció erősödik 

meg, s kettős szerepet játszik: egyrészt megkönnyíti a trauma feldolgozását (létezik nyelv a valóság leírására), 

másrészt – legalábbis közvetlen a háború utáni néhány év irodalmi termését véve alapul – a lehető 

legtragikusabbá teszi a háború eseményit és következményeit: a valóságban történt meg, amiről eddig esetleg 

csak a nyelv szintjén volt tapasztalatunk, a valóság drasztikus módon kihúzta az irodalom lába alól a talajt. 
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- hangsúly az intertextuális kommunikáción;   

- a szövegek nagyon erős intermediális áthallásai, különösen a szubkulturális képregény, 

rock és video;  

- mindentudó elbeszélő dominanciája;  

- a tömegen kívüli, önmagát a középpontba állító egyén;  

- a város mint az elbeszélés tematikus környezete;  

- a nyelv mint téma;  

- posztmodern stílus-komplexumok.  

 

A transztextualitás egyik jellemző formája a Quorum-nemzedék íróinál is magának 

a nyelvnek a tematizálása. A quorumosok poétikáját a legtipikusabban felmutató 

szövegekben – Edo Popović Ponoćni boogie (1987, 2002
2
 – Éjféli boogie) című 

rövidtörténeteket tartalmazó kötetében – a nyelv tematizálása pontosan azáltal jelenik meg, 

hogy az aktuális nyelvet és az aktuális irodalmi kliséket a szerző – Hugo Ball 

onomapoetikus hangokból felépülő dadaista Karawane című verséhez vagy Hlebnyikov 

„csillagnyelvéhez” hasonlóan – mint devalválódottakat és elhasználódottakat veti el. „Ha 

újat akarsz mondani vagy írni, új nyelvet kell kitalálnod, amely semmiben sem hasonlít az 

eddigi nyelvekhez”. (Čovjek koji je ubio vlastitu sjenu – Az ember, aki megölte saját 

árnyékát) Önkényes interpunkciók (sőt a második kiadásba felvett új novellában [Ovo nije 

ljubavna pjesma – Ez nem szerelmes vers] az interpunkció teljes elhagyása akár Tolnai 

1968-as Rovarházában, vagy csak a vesszők értelmező szerepét meghagyó Garaczi 

MetaXájában [2006]), a grammatikai időkkel való manipulálás, a nyelvi norma figyelmen 

kívül hagyása jellemzi Popović kötetét. A quorumos szerzők többségéhez hasonlóan 

Popović is beleírja történeteibe saját autoreferenciális tükörképét, s így mutatja fel a szerző 

fikcióval szembeni prioritását – az írások szereplői kizárólag a vele való kapcsolatukban 

léteznek. 

Popović – Garaczihoz hasonlóan – azt hangsúlyozza, hogy az irodalmi sémák és a 

nyelv elhasználódott: a megoldás tehát nem az adott nyelvben magában, de még csak nem 

is a nyelvi vagy a szöveg egészével végzett különféle transztextuális műveletekben 

keresendő. Popović az írót reformernek tartja, szerinte egy minden szempontból új nyelvet 

kell kitalálni, ha az író valami újat akar mondani; Garaczi revolucionista, a teremtéssel 

elégedetlen, szerinte egy új valóságot kell kitalálni, hogy az író újat tudjon mondani. 

Garaczi szövegeiben a két „lemúr-kötet” kivételével (Mintha élnél, 1995; Pompásan 
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buszozunk!, 1998) szinte lehetetlen eldönteni, hogy az adott nyelvi egység denotátumáról, 

konnotátumáról, vagy ezek konglomerátumairól van-e szó. A hagyomány Garaczinál nem a 

szöveg szervezőelveként jelenik meg, hanem olyan szegmensként, amelyet inkább az új 

világot megteremtő szöveg és nyelv szervez. Garaczi nem kérdőjelezi meg a nyelv 

érvényességét és használhatóságát: elsősorban a nyelv pragmatikus vetületére hagyatkozik. 

Denotatív szinten szövegeinek sem a nyelven belüli dekódolása (jakobsoni „átalakítás”), 

sem a nyelvközi fordítása nem okoz különösebb problémát: jelölő és jelölt minden esetben 

megfeletethetők egymással, kontúros valóság-elemeket használó nyelvezete jól, szinte 

szóról szóra fordítható. Horvát nyelvre történő fordítását az is nagyban megkönnyíti, hogy 

szövegei minden szempontból jól illeszkednek a horvát irodalom nyolcvanas-kilencvenes 

éveinek quorumos prózájához. A horvátra fordított kortárs magyar prózák szerzői közül 

Garaczi, Bodor és Darvasi szövegeiben közelíthető legjobban egymáshoz a fordítás lényegi 

magja: a célnyelv és a szöveg eredeti tartalma közötti, nem fordítható viszony (lásd: 

Benjamin 1980; Derrida 1994). A nyelvről való eltérő gondolkodásuktól függetlenül 

Garaczi írásai, akárcsak Popovićéi, elsősorban a nyelvhasználat módjában, a jelentések 

egymás mellé rendelésének hogyanjaiban és miértjeiben, a textura felépítésében térnek el a 

megszokottól. A nyelv mindkettejüknél tulajdonképpen a valóság helyettesítésének – 

mintegy egyéni hipertextualitásra építő – eszköze: a valóságot megsemmisítik, átalakítják, 

és saját valóságukként teremtik újra. Garaczi nyelve a külvilággal kel versenyre: 

„Kitalálnak új szavakat – írja Garaczi a Kemény kurzusban – és megpróbálják elterjeszteni 

őket. Illetve kitalálnak egy nyelvet és lefordítják rá a Bibliát. És akkor. Rémülten 

tapasztalják, hogy mesterséges nyelvük hetek alatt elavul, a valóság indexel, beelőz. Akkor 

az egy-két magyar azt mondja, nem új nyelvet kell kitalálni, hanem új valóságot, egy 

mindig aktuális, eleven valóságot.” A valóság elemeinek a hagyományostól eltérő 

összeillesztéséből – egyfajta új valóságból – származó nyelvhasználata közelíteni látszik az 

ortegai eszményhez, amely szerint „a jó stílus szüntelenül koptatja a nyelvtant, az 

elfogadott nyelvhasználatot, az érvényben lévő nyelvi normát. Egyfajta lázadás az, a 

társadalmi környezet elleni felforgató tevékenység.” (Ortega 2000, 128) Írásai belső 

folyamatok projekciói, míg figyelme a külső, fizikai világra irányul – egyes vélemények 

szerint az sem elképzelhetetlen, hogy magát az eddigi magyar prózahagyományt számolja 

fel. (lásd: Margócsy 1992, 109) Popović a valóság újrastrukturálásakor magával a nyelvvel 

konfrontálódik: a Ponoćni boogie egyik elbeszélésének (Rampa ili netko drugi – Rámpa 

vagy valaki más) szereplője (valószínűleg maga az író) saját valóságát sem tudja 

közvetíteni: „mindaz, amit elmondani próbáltam, minden szavam üvöltés lett volna Marina 
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örege számára, mozdulatok, hallgatás, grimaszok sora. És nem értett volna semmit.” S 

végül a külvilágra, illetve az interperszonális viszonyok nyelvi összetevőjére érvényesen 

mind Garaczi, mind Popović – a nyelv nem kielégítő volta miatt – többször a közhely 

határait súrolva általánosítanak: Az ideális realitás minden eleme egyidejű…” (Kemény 

kurzus), illetve: „Az emberek nem értik az őszinte beszédet.” (Rampa ili netko drugi) 

A jelentésképződés Garaczi szövegeiben sokszor ellehetetlenül, a jelentések 

szétszóródnak; nem konstruálja, hanem némileg Kukorellyhez hasonlóan inkább 

strukturálja a szövegeit. Mihelyt valamit megfejteni gondolunk, azt a következő 

mondatával érvényteleníti. Minden konkrétan megjelenő entitást részünkről is ismertnek 

vesz; nem leírja azokat, csak megemlíti őket vagy csak utal rájuk: az értelmezés számtalan 

irányba indulhat, nyelvének és stílusának egyik lényegi vonása, hogy folyamatosan 

változtatja a regisztereket. Ebből következően írásainak lényegében nincs nyelve, illetve 

nagyon sokféle nyelve van. „Mindannyian eklektikus nyelvi világban élünk, ahol 

különböző stílusszintek keverednek, jobbról szól a Mindentudás Egyeteme, balról egy 

rockszám szövege, lent a házmesternő kiabál, és én közben filozófiát olvasok, mégis 

értem…” (Garaczi  2005)  

Garaczi nem akar feltétlenül következetes és felismerhető lenni, nem tartja 

fontosnak, hogy szilárd elképzelései legyenek arról, hogy hogyan és miről kellene írnia. 

Első három kötetében – a Plasztik (1985) rövidprózáiban, A terület visszafoglalása a 

madaraktól (1986) című verseket, valamint a Tartsd a szemed a kígyón! (1989) vegyes 

műfajú írásokat tartalmazó köteteiben – poétikája áttételesen, de erőteljesen magán viseli az 

avantgárdnak-neoavantgárdnak,
129

 Esterházy műveinek, az alternatív és a populáris 

kultúrának, a posztmodernnek, valamint a vizualitásnak (a huszadik század nem a szavak, 

hanem a vizualitás: a film, video, tömegmédia korszaka – mondja Garaczi) és az 

auditivitásnak a nyomait. 

Garaczi és Popović szövegeinek poétikájára a metonimikus-asszociációs látásmód a 

jellemző: a Ponoćni boogie novelláiban – s ez alapvetően Popović későbbi műveiben sem 

változott – kivétel nélkül összemossa, lebegteti és felcseréli a külső világot és saját belső 

világát, az ellentéteket hol egymásba játssza, hol élesen szembeállítja; a novellák 

kulcsszavai az álom, az alvás, a sötét, a csend, a kiáltás (Čovjek koji je ubio vlastitu sjenu; 

                                                 
129

 Tolnai Ottó, Kukorelly Endre és Garaczi László az avantgárdhoz fordulnak, s a magyar irodalmi 

neoavantgárd képviselőiként tartja számon őket a szakma. A horvát („jugoszláv”) irodalomban a 

magyarországinál erőteljesebb avantgárd-neoavantgárd hagyományokkal kell számolnunk. 



 

158 

Rampa ili netko drugi; Goli grad [Meztelen város]). A különböző közegek, kulturális és 

tárgyi törmelékek és töredékek együtt szerepeltetése és egymás mellé rendelése 

gyakorlatilag mindent egalizál: Garaczi világa elveti a hierarchia jogosultságát, helyette 

egyfajta multipolaritást mutat fel – Popović teljes mértékben és tudatosan figyelmen kívül 

hagyja a tematikai mátrixába nem illeszkedő külső entitásokat. Garaczi írásaiban nincsenek 

frekventált értékek, nem minősít, nem ítél; írásai – akárcsak Németh Gábor kilencvenes 

években keletkezett szövegei – lényegében kis képek összességéből állnak, amelyeket, mint 

egy légy szeme (Abody), a szerző önmagában illeszt össze és tesz egyre feszesebbé saját 

belső logikája alapján.  

Popovićnál fontos szerepet játszik a külső világ (a város) –, de csak amennyiben az 

az individuummal közvetlen tapasztalati-érzéki kapcsolatban áll: a város, ahol az egyén 

eltűnhet, ahol kívülálló lesz (vagy lehet), ahol a dolgok megtörténnek, ahol sodródni lehet. 

Popović Ponoćni boogie-novellái párhuzamot mutatnak a karnevál mint toposz bahtyini 

elméletével – annak blaszfemizált és inverzébe fordított változatával. Akárcsak a 

karneválon, mindenki azonos szinten helyezkedik el, az életben többé-kevésbé magától 

értetődő egyenlőtlenséget Popović írásaiban a megjelenítettek egyenértékűsége, egyfajta 

szelektív egalizmusa váltja fel. A karneválból nem lehet kilépni, a karnevál kronotoposza 

önmagába zárja a társadalom tagjait: itt csakis a karnevál saját törvényei érvényesülnek. „A 

karneválon (…) maga az élet játszik, és ez a játék átmenetileg maga az élet. (…) A karnevál 

szemben áll minden örökkévalóval, befejezettel és véglegessel.”. A karnevál típúsú 

ünnepségek Popovićnál a mindennapok ismétlődődő rutinjává változnak; a komikus 

nyelvhasználatot a vulgarizmus váltja fel, a familiáris vásári beszéd különféle fajtái a 

kollokvializmussal lesznek egyenlők. (vö.: Bahtyin 1982, 13-15; 8-9) Írásainak tematikus 

kohézióját mindenekelőtt a szex és a vulgárissal keveredő kollokviális beszédmód – 

amelyek gyakori megjelenésük miatt tabutlanítódnak –, valamint sok esetben a 

személynevek jelentik: külföldi írók, zenészek, filmrendezők (Bukowsky, Ginsberg, Waits, 

Morrison, Fassbinder, Wenders), valamint hazai író-barátai (Branko Čegec, Milko Valent, 

Sead Begović stb.).
130

 Garaczi MetaXájában a Popović által szilárd, megbízható és 

vonatkozási pontoknak tartott nevek – s ennek indoklásában természetesen a nyelvvel való 

játék is szerepet kap – nem hordozhatnak mindenkor érvényes tartalmat („minden most van, 

                                                 
130

 Az irodalmi termékek hozzáférhetőségét biztosító személytelen intézmények ugyanakkor már averziót 

váltanak ki Popovićból: „…a könyvtárak, áporodott levegőjükkel túlságosan emlékeztetnek a börtörnökre, a 

könyvtárosok tekintete pedig túlságosan a börtönőrök tekintetére hasonlít…” (Ponoćni boogie) 
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semmi sincs holnap vagy tíz év múlva vagy ötszáz éve, mindig minden precízen most 

van…” [112]); „a név félrevezető (…), a név látszat, a nagyok nem nagyok, a szabók nem 

szabók (…), a név törött játék, az élet kimeríthetetlen gazdagsága helyett megkövesedett 

rögeszmékhez szegődsz…” (13)  

Garaczi szövegeiben nem a világ reális leképezésével, hanem egy alternatív valóság 

bemutatásával találkozunk, de látensen mindvégig jelen van, hogy ez csupán a világ egyik 

lehetséges leképezése. S pontosan ez a nyitottság az, amely miatt többek közt Popović és a 

quorumos szerzők egy részének szövegeivel éppen Garaczi – ez időszakban keletkezett és 

poétikai szempontból még „klasszicizálódó” korszaka alatt és után sem megtagadott – 

szövegei rokoníthatók.
131

 Műveiben a tények helyett a tények közvetítettsége, egy 

szekunder valóság lesz hangsúlyos: „nem a megtörtént események adják az ábrázolás 

tárgyát, hanem a megtörténésükkor a mesélőben azonnal beinduló képzeletvilág, az átélés 

módja…” (Károlyi 1993, 369) Garaczi írásainak trükkje abban áll, hogy „olyan nyelvet 

talál ki, amely bár elemeiben megragadóan új, egészében nem más, mint mára megszokottá 

vált irodalmi nyelvünk inverze. (…) Garaczi bravúros megoldást talált: kifordítja a nyelvet 

– nem idéz, nem gúnyolódik, nem parodizál, hanem ugyanazt a nyelvet, nyelvhasználatot a 

túloldaláról mutatja be; elegáns és nagyúri toleranciája pedig abban rejlik, hogy ezt a 

generalizáltnak tekintett irodalmiságot nem megsemmisíteni törekszik, hanem felhasználja, 

s az elemek felcserélése révén más összefüggésrendszerbe illeszti bele. Az ő irodalmisága 

épp e kifordító gesztus érvényesítésével nyeri el sajátlagosságát: paradox módon az 

általánosságnak magába szippantása és egyedivé torzítása révén nyeri el eredetiségét.” 

(Margócsy 1996b, 62-63)
132

 Csak néhány jellemző példa: a Csigacsók visszamenőleg 

esetleg Bodor Sinistra körzetének paródiájaként aktualizálódhat; a Connie és Blyde mint a 

Bonnie és Clyde című film inverze; a Larion és Laura Shakespeare Rómeo és Júliájának 

kifordítása, a Filemon i Baukida az ismert toposszal játszik. Popovićnál, ha filmről van szó, 
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 Walkó Ádám a quromusok és a magyar irodalom közti párhuzamot Garaczin kívül Hazai Attila írásaiban 

véli felfedezni. (Walkó 2007, 103) A párhuzam természetesen nem elhibázott, ám a Hazai prózáiban 

megjelenő, központivá és szinte kizárólagossá tett motívumoknak – az alkohol, a szex és a drog, amelyeket 

szintén humorral és iróniával kezel –, nincsen sem tényleges, sem látens alternatívájuk. Többek közt emiatt 

lehet nagyon pontosan behatárolni a Hazai-szövegek minimalista szerző-mintáit Brett Easton Ellis és 

Raymond Carver személyében. Hazai írásai inkább Perišić novelláival rokoníthatók (lásd a Perišić-

fejezetben). 

132
 Szirák Péter szerint Garaczi a „nagy elbeszéléseket” deformálja, kifordítja, és időnként akár parodizálja is. 

(lásd: Szirák 1998b, 113) 
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a társadalmi problémákkal foglalkozó Fassbinder vagy az individuumot a középpontba 

állító Wendres a kulcsfigura; Popović nem játszik a megidézett szerzőkkel, hanem 

hivatkozási és verifikációs pontként használja őket. Garaczi eredetisége és sajátos stílusa 

javarészt pontosan játékosságának, humorának, vicceinek, iróniájának köszönhető: „…a 

humort ismeretelméleti technikának tartom, ami leszámol a látszattal, és megmutatja a 

lényeg kétértelműségét, bár a túlzott használata természetesen fárasztó és ellenkező hatást 

ér el”. (Garaczi 1993, 127) Az irónia ugyanakkor szövegalkotási technika is, segítségével 

felerősödik Garaczi távolságtartása – ahogy az Egyenes kör című versében írja: a 

„mindentől egyenlő távolságra vagyok” magatartásformája. 

Garaczi írásának általában pontosan beazonosíthatatlan műfaja leginkább a 

(modern: artisztikusan dekonstruált) mesékkel és városi mítoszokkal, illetve meseszerű-

mitikus történetekkel tart rokonságot. Ugyanakkor minden meseszerűsége, mitológiai 

utalásai, azonosíthatatlansága, bizonytalansága és eklektikussága mellett szövegeinek 

többségében az írás aktuális kronotoposza (nyolcvanas-kilencvenes évek Budapestje), 

akárcsak Popović urbánus történeteinek ideje és helye (a nyolcvanas-kilencvenes évek 

fordulója és Zágráb) nagy biztonsággal azonosítható. Prózáik – amelyek legtöbbször 

egyidejűek a szövegek lejegyzésével – sok esetben tartalmaznak olyan, az azonosításukhoz 

elegendő támpontokat, mint például az adott időre sajátosan jellemző tárgyi világ, 

(szub)kulturális elemek, az emlékezet megőrizte, mentalitás- és eszmetörténetileg 

azonosítható aktuális világlátások elemei. A konkrétságnak főleg az emlékezeten mint 

egyfajta nyelven, vagy még inkább mint egyfajta idiolektuson keresztüli felerősödése vezet 

majd a kilencvenes években ahhoz az írásmódhoz, amely alapján Garaczi 

„klasszicizálódásáról” beszél az irodalomelmélet. Eddigi (meseszerű) szövegeit, amelyeket 

főként az imaginárius, valamint a fikcionális nyelvi és gondolati szabadság jellemzett, a 

reális világnak az írásokba való szerkezetileg is reális beszüremkedése váltja fel vagy 

egészíti ki. Két önéletrajzi kisregényében (Mintha élnél; Pompásan buszozunk!), valamint a 

MetaXa című regényében az eddiginél dominánsabbá válik a reális külvilág struktúrájához 

való igazodás. A két önéletrajzi-nemzedékrajzi regény esetében a műfaj klasszikus 

szabályainak megfelelően már a szöveg fogja rögzíteni az emlékezésen keresztül 

megőrződött eseményeket. Az események világa megelőzi a nyelvet, amely így konstatív 

szerepet kap az eddigi – fikcióra jellemző – pozicionáló-tételező szereppel szemben: „a 

fikciós formákkal ellentétben az életrajz és az önéletírás referenciális szövegek: ugyanúgy, 

mint a tudományos vagy történelmi diskurzusok, arra törekszenek, hogy a szövegen kívüli 

»valóságról« nyújtsanak tudást, tehát igazságpróbának vessék alá magukat. Céljuk nem 
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egyszerűen a valószerűség, hanem a valóhoz való hasonlítás, nem valóság-effektus, hanem 

a valóság képe.” (Lejeune 2003, 37) A klasszicizálódás – vagy a klasszikus mintát követő, 

az olvasóját a szöveg reális feltételeiről és körülményeiről is biztosító, külső történettel (is) 

rendelkező próza (vö.: Kálmán C. 2007; Ladányi 2007; Margócsy 2007) – a nyolcvanas-

kilencvenes évekből átöröklött ars poeticájával együtt jellemzi Garaczi MetXáját. „…ne 

emlékezetből írj, hanem olvasd egy képzelt szájról, hallgasd, mint egy mesét, mondát, 

regét, ne mondatok legyenek, hanem tudatállapotok, a közlés energiájára figyelj, ne a 

formára, és közben, ez a lényeg, idegenítsd el a tárgyat, hűtsd le a személyesség nullfokára, 

állj ellent a szószaporítás zsigeri, hübrisztikus vágyának, a reményből fakadó 

fegyelmezetlenségnek…” (109)  

Popović mindig személyes tapasztalatai alapján ír: az írás nála nem a megismerés 

eszköze. (lásd: Novak 2004, 197) Garacziéhoz hasonló irodalmi utat járt be: a Ponoćni 

boogie rövidtörténeteinek fragmentáltsága, váratlan és szokatlan asszociációi után a 

Kameni pas (2001 – Kőkutya) című, műfajában leginkább naplójegyzetekhez hasonló 

írásokat tartalmazó kötetében expliciten saját személye kerül a középpontba, akárcsak 

Garaczi „lemúr-könyveiben”. Kettejük önéletrajzi elemeket feldolgozó írásai közötti 

lényegi különbség, hogy amíg Garaczi elsősorban önmaga számára idézi fel a múltat, s az 

emlékek szövegben való működtetésével kísérletezik, nem megismer-megismertet, hanem 

ráismer-ráismertet; így szövegei közelebb állnak az önéletolvasáshoz, mint az önéletíráshoz 

(lásd: Bodor 1998, 1759), addig Popović megismerő-megismertető nemzedéki-önéletrajzi 

prózát ír, egy korszak és gondolkodásmód rögzítésének szándékával.  

Kritikusai véleménye szerint (Novak 2004, 198; Vuković 2004) Popović 

irodalmilag „nagykorúvá” – az irodalmi klasszicizálódás folyamatának elfogadójává – az  

Izlaz Zagreb jug (2003 – Kijárat Zágráb dél) című regényével vált. Az eddig elsősorban a 

társadalom perifériáján sodródó egyént a centrumba helyező rövidebb írások helyett az 

Izlaz Zagreb jug a társadalommal együtt élő – s azzal időnként természetesen konfrontálódó 

– egyének sorsára figyelő regény: „…urbánus topográfiával keresztül-kasul hálózott 

egyénekről van szó, amely topográfia az egyének világának és identitásának 

megalkotásában döntő szerepet játszik”. (Vuković 2004, 86) Garaczinál, s ez különösen a 

MetaXában lesz nyilvánvaló, az individuum (mikrokultúra) inkább a társadalomban 

(makrokultúra) él, s ebből szinte folyamatos konfrontáció és feszültség adódik. A 

mikrokultúra makrokultúra feletti –  a Quorum-nemzedékre jellemző – dominanciáját 

Popović regényében a makrokultúra mikrokultúrával való egyenértékűsége váltja fel, még 

annak árán is, hogy ezáltal a szerzője – akárcsak a társadalom és az egyén közti egyenlőtlen 



 

 

erőviszonyokat is körüljáró regényeiben Garaczi – kissé eltávolodik a tőle megszokott 

karakterisztikus poétikától. Az eltávolodás – ami Popović esetében a szerző regényen 

kívülre kerülő pozíciójával jár együtt – ironikussál-önironikussá és (auto)reflexívvé teszi a 

regényt: „a történet szerencsésen végződik. Ahogy B. C. mondta, szomorúnak lenni 

túlságosan könnyű és ostoba dolog, túl kényelmes, nem éppen ravasz és mindig kéznél 

van” (146); Garaczinál pedig, pozíciójának és poétikája alapvető sajátosságainak 

megtartása mellett a MetaXa egy régi-új poétikának a kezdetét sejteti. 
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3. Valóság és fikció 

 

 

Még Khuen-Héderváry Károly horvát bánságának korában sem volt talán a történelem és a 

politika annyira meghatározó tényező Horvátországban, mint a balkáni háború és, sokak 

szerint, az azt követő Tuđman-korszak idején – azaz a kilencvenes évek legelejétől 

nagyjából a huszadik század végéig. E korszak horvát irodalmát egyértelműen és érthetően 

az irodalmon kívüli valóság, a történelmi-politikai helyzet határozta meg.
133

 A horvát és 

magyar irodalom talán soha nem volt annyira távol egymástól, mint a kilencvenes években. 

Míg Magyarországon a textualitás, szövegszerűség – a fiktív prioritása nyomán az iseri 

imaginárius és a lehetséges világok dominanciájának – poétikai kérdése állt az irodalmat 

művelők és az irodalommal foglalkozók érdeklődésének középpontjában, addig a horvát 

irodalom önmagába zárult és – Oraić Tolić kifejezésével élve – a valóság kihívásával nézett 

szembe.
134

 

A két ország irodalmának kontrasztját – háborús irodalom Horvátországban; a 

nyelv, a szöveg- és a világszerűség körüli diskurzus Magyarországon – magyar részről 

legjobban talán Németh Gábor kilencvenes évekbeli végletes prózái reprezentálják. Németh 

könyveinek szövegei – amelyeket s a kritika az adott időszak legszélsőségesebb 

szövegeinek tart  – a valóságból indulnak ugyan ki, ám ez a valóság számára csak apropó, a 

valóság minden elemét a nyelv felől közelíti meg. Egy nagyregény megírásához, mondja, a 
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 Aleida Assmann A fikció elismerése című tanulmányában a valóság és a fikció viszonyáról írja, hogy a 

„fikció konzisztenciája és koherenciája a reális összefüggésnélküliségével és véletlenszerűségével szemben 

kettős inkongruencián alapul. (…) A fikció hozzátoldásokkal és elhagyásokkal határolja el tartományát a 

valóság összességétől.“  (Assmann 1996) A valóság egyrészt elégtelennek, másrészt többletnek bizonyul a 

fikcióval szemben. Ezért tehát, hogy értelmes egységet alakíthassunk ki, ahogy Goethe mondja: a jelentőset 

kell keresnünk – de mi a jelentős? A kérdésre csak történeti szempontból lehet válaszolni. 

134
 „Az irodalmi szöveg valóság és fikció keveredése, s eképpen magával vonja az adott és az elképzelt 

összjátékát. Minthogy ez a kölcsönhatás lényegesen többet hoz létre a kettő közötti egyszerű ellentétnél, talán 

jobban tesszük, ha (…) e kettősséget egy olyan triásszal helyettesítjük, amely a valós és a fiktív mellett 

harmadikként az (…) imagináriusnak nevezett elemet tartalmazza.“ (Iser 2001, 21) – Hintikka és Goodman az 

imaginárius elemek helyeit (a lehetséges világokat) a jakobsoni szelekció–kombináció nyomán strukturális 

szempontból jelölik ki: a dolgok realizálódott és nem-realizálódott állása és folyamata (Hintikka 1991, 215), 

illetve a szétszedés és összerakás (Goodman 1978, 197) alapján. Cresswell a szemantika igazság-kritériumai 

alapján dönt: „…a lehetséges világok szemantikájában egy kontextusba helyezett mondat jelentése azoknak a 

világoknak az osztályával egyenlő, ahol a mondat igaz.” (Cresswell 1997, 427) 



 

142 

világról szóló beszéd lehetőségébe vetett erős hit biztosította kitartás szükséges. Az írást a 

világ leírhatóságába vetett hit hiánya esetében az írás akarása, az írás folyamatának élvezete 

indukálja és motiválja. Németh nem törődik az elmélettel, sőt „az írás halála, mikor a 

teoretikus mátrix ott van a kéziraton. (…) Azért írok, mert nem tudok jobbat kitalálni, mert 

szeretek írni, élvezem, el tudok tűnni benne”. (Németh 1995, 40-41) Németh preferenciái a 

korszak horvát prózájához viszonyítva megfordulnak: az írás olyan pozíció, amely magában 

foglalja a játékot, a szerepjátszást, de ugyanakkor halálosan komoly is. „Írónak lenni. 

Magatartás. Ahogy valaki a lelkét hordja. (…) Írni például nem biztos, hogy kell hozzá.” 

(Záró, idéző) Némethet semmilyen szöveg nem érdekli, amely önmagán kívülre helyezi a 

tárgyát. (lásd: Németh 1993, 141) Vannak történetek, csak az elbeszélhetőségükbe, a 

központi, nagy formátumú személyiség lehetségességébe vetett bizalom tűnt el. A Semmi 

Könyvélből (1992) szövegének szerzői nézőpontja homályos, nem található, nagyjából 

olyan hermetikus hagyomány érezhető ki a sorok közül, mint Pessoánál A kétségek 

könyvében, ahol a megírásra váró regény egyszerre önmaga írója és tárgya. A 

szövegformálás meglepetésekkel teli, egyik szó hozza a másikat, akár A gondolatok 

fokozatos kialakulása beszéd közben című Kleist-esszében. A történeteket legjobb esetben 

is csak megidézni lehet, rekonstruálni nem.  

A hitelesség – amelyre a horvát háborús regények jelentős része alapul – Németh 

Gábor számára intraperszonális kérdésként jelenik meg: a legproblematikusabb az egyes 

szám harmadik személy – a háborús regények központi „valóság-magja“ – esetében, 

ugyanis, mondja, talán ott a legnagyobb a bizonytalanság: az ő gondolatait nem ismerheti. 

Egzisztenciális beállítódottsága esztétikai megerősítést is kap az Angyal és bábuban (1990): 

„Olyan szövegre törekszem, amely nem szól semmiről… a Semmiről volnék szólandó, 

ilyen nagyképű iniciáléval; semmiről se szóló és senkinek se való könyv” (39) – 

olvashatjuk a több helyről is ismerős mondatokat.
135

 

Németh kilencvenes évek körül keletkezett szövegeit olvasva semmiféle 

bizonyosságot nem kapunk, még a múlt sem biztos, a Wittgenstein Tractátusát imitáló 
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 Vö.: többek közt a Flaubert-féle eszményi könyv, amely nem szól semmiről, hanem maga a stílus; 

Nietzsche Így szólott Zarathusztrája: „Könyv mindenkinek és senkinek”. De a horvát irodalomban is 

találkozhatunk ehhez hasonlóval, például Vladan Desnica regényében, az Igre proljeća i smrtiben (1982): „Ha 

könyveket írnék, hát azokban a könyvekben bizony nem történne semmi. Beszélnék és beszélnék, mindenről, 

ami csak az eszembe jut, sorról sorra mindent megosztanék az olvasóval, ami csak átvillan a gondolataimon 

és az érzéseimben.” (96) 
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:eleven hal első mondata: „A legfontosabb emlékeimről nem tudom eldönteni, valóban 

megtörténtek-e.” A jelen – s ebben egyetértenek a horvát háborús irodalom szerzőivel – 

hangsúlyosan létezik, de Németh a kívülálló distanciájával, egyfajta részleteiben 

kimerevített, de az elmozdulás lehetőségét nem kizáró képek összességeként tekint a jelenre 

is. Szövegeinek állandóan kísértő kételye nem a fennálló ellen szegülő fausti kételkedés, 

hanem a többszempontúság lehetőségének felismerése; bizonytalansága a „mintha” 

bizonytalansága. Németh számára csak a nyelv lehet viszonylagosan megbízható: „azt 

írom, amit az írás pillanatában lehet és kell, mondatról mondatra araszolok tovább”. 

(Angyal és bábu, 53) Írásai legtöbbször – ellentétben a horvát háborús regényekkel – belső 

történések tudatosan megszűrt kivetítődései, a világ szinte minden aktív összetevője 

zárójelbe kerül. Szövegeit nem a tetten érhető oksági viszony, hanem a pillanatnyi 

esetlegesség, a világ dolgainak az épp ott és akkor felfedezhető egyszeri, véletlenszerű 

összekapcsolódásai szervezik: nem tételez kauzalitást két azonos minőségű, mellérendelt 

okozat között. Németh annyira a végletek könyveit írta (logikája az „írj le bármit, és 

tulajdonits neki jelentőséget”-re épült (:eleven hal), hogy ez a szövegalkotás mintegy 

önmagát ítélte halálra. Az írásmód, különösen A Semmi Könyvébőlé valóban 

folytathatatlannak tűnik, valószínűleg érvényes rá minden ellene felhozott kifogás: 

esetlegesség, műfaji meghatározatlanság, rombolt formák, hőshiány, történetnélküliség, 

töredékesség, amorf konstrukciók, mimézis helyett nárcizmus, a tanulság szemléletes és 

hangsúlyos hiánya mint tanulság, világ helyett talált tárgyak. 

Míg Magyarországon – kissé leegyszerűsítve – a nyelv szerepét kiemelő poétika 

körül folyt a diskurzus, Horvátországban nagyjból ekkor kezdődött el egy komoly polémia 

a háborús irodalom regényeiről a mimetizmus, a valóság és annak irodalmi megjelenése 

kapcsán. A horvát háborús prózából (ez alatt elsősorban a háború eseményeit tematizáló 

dokumentarista jellegű regényeket értve) a fiktív, az imaginárius és a lehetséges világok 

kategóriája hiányzik, illetve reflektálatlan fogalmak maradak.
136

 

A horvátországi valóság szinte mindent determináló szerepeltetése alól – a még 

háborús(-poszttraumatikus) időszakban keletkezett, de a háborút magát csak említés 

szintjén felelevenítő, ám a sorok között a háborúról mégis sokat elmondó – két regény 
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 „A fikció és a relitás régi oppozíciója ugyanis föltételezte annak hallgatólagos tudását is, hogy miben áll a 

fikció és a valóság jellege, és a fikciót így alapvetően azon jellegzetességek hiányával jellemezte, amelyek 

meghatározták azt, mi a valós.“ (Iser 2001, 22) 
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kivétel: az egyik Damir Miloš 1995-ös Nabukodonozorja, a másik Slavenka Drakulić 

szintén 1995-ben megjelent regénye, a Božanska glad (Isteni éhség). A Drakulić-regényt 

Dubravka Oraić Tolić már nem a háborús, hanem az úgynevezett poszttraumatikus 

regények közé sorolja: belép, illetve visszatér az irodalomba az imaginárius. „A 

kannibalizmus drasztikus témája és a regényre jellemző hűvös újságírói stílus különböző 

interpretációkhoz vezetett; egyesek szerint arról van szó, hogy a modern egyén nem létezik 

többé, és a posztmodern közömbösség a könyv témája, mások szerint a szerző ezen a 

drasztikus módon, mindent az ellenkezőjébe fordítva akart figyelmeztetni a Másikkal való 

dialógus és a Másik tiszteletének szükségességére. (…) A lehetséges tolmácsolatok egyike 

az is, hogy a regény megírásának idejében a tényleges valóság borzalmasabb volt minden 

fikciónál. Elképzelhető, hogy a szerző egyik célja az volt, hogy ilyen kerülő úton 

figyelmeztessen bennünket: a valóság nincs is olyan messze az emberevéstől.“ (Oraić Tolić 

2005a, 204) Mindkét regény elkerüli a korszak irodalmát az aktuális történelmi és politikai 

helyzet miatt fenyegető sematikus látásmódot; attól függetlenül, hogy a két szerző poétikája 

alapvetően eltér egymástól és csak a regények motívumai mutatnak rokonságot (mindkettő 

Amerikában játszódik, főszereplőik kelet-európaiak, mindkettőben központi szerepet kap a 

kannibalizmus, a szex és az erőszak), mindkét szerző erősen közelít az esszéisztikus 

elbeszélésmódhoz. Ennek következtében – Gordana Crnković szerint – hasonló kérdéseket 

is vetnek fel: hogyan lehet a triviális irodalom elkoptatta fabulát rehabilitálni (Drakulić), 

illetve miképpen lehetséges ma egyáltalán regényt írni (Miloš). S ezek a kérdések többek 

közt Lyotard-ig és Baudrillard-ig nyúlnak vissza: az esszé framegntáltsága alkalmas a 

nyelvi játékokra és új, még nem meghatározott irodalmi formák keresésére – a műfaji 

kevertség a posztmodern kor kevertségét tükrözi, ahol minden kategória a generalizáció 

legmagasabb fokáig jut el, s így egy általános, kölcsönös kontamináció részese lesz. (vö.: 

Crnković 1995, 32-34) Az eklektika Milošnál – Julijana Matanović szerint (Matanović 

1998, 26) – nem a nagy irodalmi áramlatok hatása, sokkal inkább a közvetlen környezet 

irodalmi leképezése. Matanović egy Miloš-interjúra hivatkozva mondja, hogy a háborús 

időkben minden érték összezavarodik, s ezért ereszkedett a szerző „egy szinttel lejjebb“, s 

egy felszínen nem bonyolult történet keretén belül szőtte össze a regény három síkját: a 

Nabukodonozorról, a regresszióról szólót, valamint egy detektívtörténetet.  

Ami a szűk értelemben vett háborús regények közös jellemzőjeként jelentkezik, az a 

valóság és – az esetek túlmonyó többségében – a fehérre-feketére redukált morál kitüntetett 

szerepe. Az eseményeket horvát szemszögből láttatják a szerzők; mindössze két regény 

mutatja be a szerb oldalt is: Nedjeljko Fabrio Smrt Vronskog, illetve Stjepan Tomaš – 
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Krleža Horvát hadisten (Hrvatski Bog Mars) című novelláskötetének címére és háború-

ellenességére egyaránt alludáló – Srpski bog Mars (Szerb hadisten) című regénye. 

Természetesen mindkét regénynek csak a színhelye a szerb oldal: Fabrio szerb oldalon 

harcoló hőse egy horvát aknamezőn leli halálát; Tomaš regénye annak a meghiúsult szerb 

kísérletnek az előkészületeit írja le, hogy a még romokban heverő Vukováron festett 

díszletek közt ünnepeljék meg egy évvel korábban aratott győzelmüket. Tomaš regénye – 

iróniája és gunyorossága ellenére – nem tudja elkerülni az egyoldalúságot, nem sokkal 

több, mint a szerb ideológia és mentalitás kikarikírozása.
137

 Mindkét regényben benne rejlik 

a szubverzív és/vagy játékosabb látás- és láttatatásmód lehetősége: Fabriónál a téma 

posztmodern (jellegű), Tomašnál a reverzív feldolgozása és iróniája miatt, ám mindkettő 

megmarad a jó-rossz szigorúan dichotomikus megjelenítésének keretein belül. 

Az antimimetizmus irodalmának végétől indítja Jurica Pavičić a kilencvenes évek 

horvát irodalmának és filmművészetének vizsgálatát. A Pavičić joggal vonta be 

vizsgálódásainak körébe a médiát: Horvátországban a médiának igen erős hatása volt mind 

a mindennapokra, mind az irodalomra (lásd: Drakulic, Rudan, Perišić).
138

A múlt század 

nyolcvanas éveinek horvát irodalmát Pavičić szerint a világirodalommal összhangban lévő 

antimimetizmus jellemezte: ez időben a fantasztikus, borgesiánus, metafikciós és quorumos 

szövegek egymás utáni, s részben egymást átfedő dominanciája figyelhető meg. A 

kilencvenes évek ezzel szemben – a társadalmi és politikai helyzet háromszázhatvan fokos 

fordulatának köszönhetően – gyökeres változást hozott: visszatért, illetve megjelent a 

mimetizmus, a dokumentarizmussal és a szemtanú bizonyságtételének irodalmi 
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 Tomaš regényének érdekessége leginkább abban kereshető, hogy valószínűleg az összes háborús regény 

közül az egyetlen, amely a háború egyik lehetséges okaként a szerbek és a horvátok vallási-kulturális 

különbözőségére utal. A vallási különbözőség és megbékélés Julia Kristeva egy tanulmányában politikai 

projektumként jelenik meg immár a délszláv háború okozta sebek begyógyítása kapcsán: „…a kereszténység 

különböző áramlatai összeköthetnék, ami most még többnyire megosztja Európa spiritualitását“ – idézi 

Kristevát Iveković. (Iveković 1999, 82) 

138
 A háborús időszak valósága és a média kettősével kapcsolatban Zlatar nem minden nosztalgia nélkül 

fogalmaz: „míg a nyugatiak szélmalomharcot folytatnak annak tényével, hogy a média hozza létre számukra 

az eseményeket, mi közvetlenül a valósággal nézünk farkasszemet. Míg a nyugati nyilvánosság – 

hozzászokva az események folyamatos média-produkcióihoz – mind az újabb és a még annál is újabb után 

vágyakozik, mi boldogan pihennénk egy kicsit. Bárcsak nálunk is úgy  lenne kéznyújtásnyira a valóság, hogy 

a távirányító egy gombnyomásával át tudnánk kapcsolni, ahelyett, hogy megfojt és a szó szoros értelmében a 

nyakunkra ül.“ (Zlatar 1995, 13) 
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kategóriájával kiegészülve.
139

 Az irodalom és a film együttes vizsgálata alapján a korszak 

művészetének lehetséges tipológiáját rajzolja fel, amely szerint – s itt kapcsolódik a valóság 

és a vagy-vagy morál központi szerepéhez – a jó oldalon a háborút megjárt veteránok 

(„vijetnamci”) állnak, a bölcs katonák és a megfigyelők, míg a rosszon a háborúból profitot 

húzók, és a háború következtében ellenséggé változott szomszédok típusai. (Pavičić 1995) 

A háború és a háború utáni évek történelmi-politikai és irodalmi-művészeti feldolgozása 

Horvátországban nagyjából a kilencvenes évek második felétől kezdődött el, s a folyamat, 

úgy tűnik, máig lezáratlan.
140

 A század végére, 1998-ra gondolták úgy, hogy már van 

rálátásuk a háborús tematikájú irodalomra; ekkor jelent meg a Kolo című folyóirat 

különszáma Ratni roman (A háborús regény) címmel, amelyben a legfontosabbnak tartott 

regényeket kritikusok és irodalomteoretikusok elemezték, illetve kísérletet tettek a 

regények horvát irodalmon belüli kanonikusság – metronikusság – helyiérték-jellegűség 

szerinti elhelyezésére, némely esetben  világirodalmi párhuzamokat is felvillantva. 

A kilencvenes évek horvát irodalmát Dubravka Oraić Tolić szerint egyértelműen az 

határozza meg, hogy egyidőben kellett a volt keleti blokk államainak mindegyikében 

megjelenő tranzíciós időszakkal és a balkáni háborúval szembesülnie. Európa más részein 

„úgy tűnt, hogy az új, posztmodern mese az Európai Unióról és a globalizációról 

mindaddig nem kezdődhet el, míg a nemzetekről szóló régi be nem teljesedik. Ez csak a 

Balkánon nem volt megvalósítható. A modern történelem – mint véres elbeszélő – itt még 

egyszer visszatért, hogy befejezze meséjét a nemzetről, amelyet nem sikerült sem a maga 

idejében, sem a narráció szabályai szerint elmesélnie.“ (Oraić Tolić 2005a, 182) A korszak 

háborús irodalmának (ratno pismo)
141

 művelői előtt – mivel a Balkánon, s ezzel együtt 
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 A tanúságtétel mint irodalmi kategória fogalmát Andrea Zlatar a Tekst, tijelo, trauma című kötetének 

(Szöveg, test, trauma) Književnost svjedočenja (A tanúságtétel irodalma) című fejezetében vizsgálja (Zlatar 

2004c), valamint Vladimir Biti fejtette ki és helyezte tág kontextusba a Doba svjedočenja (A tanúságtétel 

kora) című tanulmánygyűjteményében. (Biti 2005a) 

140
 Például Igor Štiks a valóság–háború kérdését feldolgozó háborús regények hagyományosan társadalmi 

tematikájától elmozduló, az individuum és a művész háború ideje alatti, illetve a háború előhívta (részben 

véletlenszerű, részben sorsszerű) problémáit tematizáló regénye, az Elijahova stolica (Illés próféta széke, 

2007) 2006-ban jelent meg Zágrábban. 

141
 A horvát az irodalmon belül az újabb (metronikus jellegű) irodalmi irányzatokat és periódusokat, tematikus 

„vonulatokat“ külön szóval jelöli (pismo). A horvát közelmúlt két nagy irodalmi vonulatának megjelölésére a 

„ratno pismo“ (háborús irodalom) és a „žensko pismo“ (nő-irodalom) szavakat alkalmazzák. E kettő a 20. és 

21. század fordulójának horvát irodalmában – ahogy azt később látni fogjuk – bizonyos esetekben és bizonyos 

ideig erősen konvergál. 



 

147 

Horvátországban is egymással ellentétes eszmék kezdtek el felbukkanni – három lehetőség 

állt nyitva: a modern történelem hamvain feltámadt új ideológiákkal szemben kötelezik el 

magukat, az új ideológiák mellé állnak, vagy elvetik a direkt ideológiai elkötelezettséget. 

Az ellenszegülés az esszéisztikus prózában találta meg kifejezésmódját, és olyan íróknak 

hozott hírnevet, mint Slavenka Drakulić, Predrag Matvejević és Dubravka Ugrešić; az új, 

illetve felélesztett ideológiák melletti elkötelezettség a hazai publicisztikában virágzott a 

háború ideje alatt; a közvetlen ideológiai elkötelezettség elvetése pedig a művészi prózát 

jellemezte.
142

 A háborús időszakot hazájukban átélő, magukat skizofrén helyzetben találó 

írók prózája volt ez, amelyben az eszmékkel való játék és manipuláció különféle stratégiái 

jelentek meg. Mint állampolgárok, akik tudták, hogy személyes életútjuk és közösségük 

sorskérdései forognak kockán, gyakran ideológiai táborokba csoportosultak; művészekként 

ugyanakkor azzal is tisztában voltak, hogy a művészet területén a valóság nem hagyja 

magát közvetlen ideológiai elkötelezettség formájában kifejezésre jutni. Ezért különféle 

posztideológiai stratégiákat dolgoztak ki. „Voltak, akik úgy beszéltek a valóságról, hogy 

saját ideológiai pozíciójukat képezték le, az elkötelezettséget deklaratív módon 

elutasították, a valóságot in statu nascendi mutatták be, amennyiben saját erejükből jogot 

formálhattak erre. Saját tapasztalataikról írtak egyes szám első személyben; a nagy 

történelemtől távol lévő kis emberek szenvedéseiről beszéltek; az elvesztett identitás 

nyomába eredetek; közömbösen vagy lázadó módon viszonyultak a valósághoz; saját 

álláspontjaikat a szétrombolt világok és ideológiák iránti nosztalgiába csomagolták.” (Oraić 

Tolić 2005a, 184-185) 

Poétikai szempontból a korszak prózairodalmában – ahogy azt Pavičić is tartja – a 

posztmimetikus stratégia lesz a közös nevező. Ezen belül az intertextualitás, a 

dokumentarizmus és az autobigrafizmus hármasának mátrixában helyezhetők el a háborús 

regények. A véresen komoly téma tehát – a direkt etikai és történelemfilozófiai tanulságok 

levonásának kényszerét elkerülendő – vagy irodalmi és történelmi távlatokat kapott az 

intertextualitás segítségével (egyedüli és így a típusosságot megkérdőjelező példája 
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 Történeti szempontból az elkötelezettség horvát ideológiai pozíciója durván két, egymással szemben álló 

irányzatra vezethető vissza: az egyik képviselője az illírizmus, a strossmayeri jugoszlávság-ideológia, a 

meštrovći, andrići „nemzeti egység” gondolata, a krležai „balkáni kocsma“; a másik egy kizárólagosan horvát 

– a „nemzet atyja“, Ante Starčević nevéhez kötődő – sztereotípia, amely a horvátok „el-különbözésére“ épül. 

Ez a monolitikus kulturális egocentrizmusnak nevezett huszadik század végi elkötelezettség azokra a kis 

nemzetekre jellemző, amelyek csak ez időre tudták kiharcolni az erre az el-különbözésre való jogukat. (vö.: 

Škvorc 2006) 
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Nedjeljko Fabrio Smrt Vronskog című regénye); vagy megnőtt a viszonylag szigorú és 

élményszerű dokumentarizmus szerepe: Alenka Mirković „helyszíni tudósítása” a háborús 

Vukovárról, a 91.6 MHz: glasom protiv topova (91.6 MHz: hanggal az ágyúk ellen) című 

regénye; Josip Mlakićnak a horvát-muzulmán konfliktust feldolgozó kisregénye, a Kad 

magle stanu (Amikor leszáll a köd); illetve az egyik legjobb háborús regénynek tartott és a 

kultikus Šoljan-könyv címét viselő írás az egyébként nem irodalmár Ratko Cvetnićtől, a 

Kratki izlet (Rövid kirándulás). Az önéletrajzi elemekre épülő autobiografikus, s a szó 

eredeti értelmében vett nosztalgikus (nostos: visszatérés/hazatérés + algos: fájdalom) írások 

alkotják a posztmimetikus stratégián belül a harmadik csoportot. Ilyen például Pavao 

Pavličić Šapudl címen megjelent visszaemlékezése vukovári gyermekkorára, a rendkívül 

szenzibilis Julijana Matanović Szeretik a mézeskalácsot? (Volite li medenjake?) című 

elbeszélése.
143

 Másfajta, a háború kérdésén túlmutató, kulturális szempontból a volt 

Jugoszlávia iránti nosztalgia Dubravka Ugrešić 1991 után keletkezett, többségükben 

esszéisztikus írásainak a témája.
144

  

 

 

 

Háborús és poszttraumatikus női irodalom 

 

 

A háború női tapasztalása – legtöbbször az „in statu nascendi” dokumentarizmuson és a 

poszttraumatikus irodalmon belül – külön irodalmi műfajt hozott létre, a háborús-

poszttraumatikus női irodalmat. A nők és a legtöbbször háborúkhoz vezető nacionalizmus 

viszonyát vizsgáló Rada Iveković szerint a nőknek és a férfiaknak saját identitásukhoz és a 

Másikhoz való viszonyulása alapvetően eltérő. A nők befogadók, könnyebben elfogadják a 

Másikat, míg a Másikat sokszor kirekesztő nemzettudaton alapuló identitás inkább a 

férfiakra jellemző. A nemzeti konfliktusokban, a nacionalizmus szította háborúkban 
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 Pavličić Šapudljából az 1955 című elbeszélés, valamint Matanović Szeretik a mézeskalácsot? című 

novellája magyarul az És a Dráva csak folyt című antológiában olvasható. 

144
 Dubravka Ugrešićet az újságíró és író Slavenka Drakulićtyal, a filozófus Rade Ivekovićtyal, a szintén 

újságíró Jelena Lovrićtyal és Vesna Kesićtyel együtt az „új ideológia támogatói” a médiában csak 

„boszorkányok”-ként emlegették. (Lásd Slaven Letica írását a Globus 1992. december 11-i számában Vještice 

iz Ria [Riói boszorkányok] címmel.) 
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egyfajta apa-alakkal, a nemzet atyjával való azonosulás is lejátszódik, s e regresszív 

identifikációnak nevezett folyamat a nők esetében kettős viszonyuláshoz vezethet: egyrészt 

lojalitással tartoznak a hazájuknak – azaz egy férfi-princípiumnak
145

 –, másrészt a nemzeti 

érdekek, éppen férfi-voltukból következően, ellentétben állhatnak saját érdekeikkel.  

(Iveković 1996)
146

 

 A háború kiélezett körülményei közt – a klasszikus női szerepkörökből kényszerűen 

is kilépve – a horvát írónők olyan kontextusba kerülnek, amely a valósággal szembeni 

szubjektív, identitás-kereső pozícióba állítja őket. A háborús női irodalom műfaji 

jelentőségét és jellemzőit Sablić Tomić a következőkben foglalta össze (Sablić Tomić 

2005b, 152): tér nyitása a saját magával és a másokkal fennálló személyes viszony, a 

nemzettel és az ideológiával való kapcsolat vizsgálatára; a menekült-lét életmód-

változatainak publikussá válása, a nők morális integritásának lerombolására használt 

formulák és a nőkön elkövetett érzelmi, pszichikai (és fizikai – MZ) erőszakok formáinak 

láthatóvá válása. Az irodalom e típusában tematizálódnak a nők szenvedései, félelmei, 

testiségük és intim-szférájuk, a jövőbe vetett hitüknek, valamint annak az energiának az 

elvesztése, amelyen ez a hit nyugodott. Ez a fajta tapasztalat kiszélesíti a recepción alapuló, 

a valóság legkülönfélébb prezentációs-modelljei iránti érzékenységet.  

 

 

 

Dokumentarizmus: a háború in statu nascendi. Slavenka Drakulić 

 

 

A magyar olvasók a délszláv háború eseményeivel és azok hátterével nem 

tömegtájékoztatás útján legelőször Slavenka Drakulić tárca-esszé-novellákat tartalmazó 

Balkán expressz – Képek a délszláv háborúból (1995 – Balkan-express, 1993) című 
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 A „haza” szó horvát megfelelői grammatikai nemek szempontjából ugyanakkor megoszlanak: a 

gyakrabban használt „domovina” nőnemű, a ritkábban előforduló „zavičaj“ hímnemű. 

146
 A háború és a háborús időszak mindenapjainak női dokumentuma négy barátnő (a horvát filozófus Rada 

Iveković, a szerb írónő Biljana Jovanović és költőnő Radmila Lazić, valamint a szlovén költőnő Maruša 

Krese) levelezése. (lásd: Iveković 1998) Tanulságos lenne e négy vezető értelmiségi nő levelezését a szerb 

Filip David és a szintén szerb(-montenegrói), de a háborútól kezdve Rovinjban élő Mirko Kovač Knjiga 

pisama (1998) című, háborús leveleiket tematikájuk, műfaji sajátosságuk (magán, nyílt, felhívás-szerű 

[„apel”]), illetve a sajátosságok keveredése és dominanciája alapján összevetni. 
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könyvében találkozhattak. Mint a legtöbb háborús írás, magyar vonatkozásban ezek az 

eredetileg külföldi lapok számára készült tudósítások is leginkább a második 

világháborúval és a magyarországi 1956-os eseményekkel, illetve az azok kiváltotta 

érzésekkel – a kiábrándultsággal és elkeseredéssel –, valamint annak közhelyszerű 

felismerésével állítható párhuzamba, amely szerint az ország egyedül maradt, mivel a világ 

más tájain a háború és a fegyveres felkelés leginkább csak média-hír.
147

 „Európa szépen 

elnézi ezt a háborút: »etnikai konfliktus«, »a gyűlölet és a vérontás régi öröksége«. A 

Nyugat ilyen módon adja tudtunkra, »nem vagytok európaiak, még csak kelet-európaiak 

sem. Balkániak vagytok, vad, veszedelmes balkániak.«” (8) De mivel Drakulić tudja, hogy 

a háború a kívülállók számára még szövegként sem lehet érthető – az ember „csak akkor 

érti meg igazán, hogy háború van, mikor az őt magát is utoléri” (8) –, s könyve könnyen 

közhelyek gyűjteményévé válhat, minden írásában külső vonatkozási pontokat használ: az 

általa „párhuzamos valóságoknak” nevezettet (a háború, és az egyén megszokott, és ezért 

sokszor akár voluntarista módon is fenntartani igyekezett valóságának kettősségét), a 

háború perverz voltát (akarva-akaratlanul minden érintett valamilyen szinten kollaboránssá 

válik), a média szerepét, valamint a balkáni háború és, mint Jergovićnál, a második 

világháború párhuzamba állítást.  

Háborús írásaiban Drakulić azt a saját maga megfogalmazta elvet követi, amelyet  

Andrea Zlatar idéz: „…megtanultam a mában élni: mindig az adott pillanatban, a jelenben. 

A jelenen kívül semmi nem létezik, sem a múlt, sem a jövő – a jövő különösen nem. (…) 

Én az elbeszélés igaz fonalát követem, amely, mihelyt a papírra kerül, azonnal valami 

mássá alakul át (…) maga a tény, hogy valami ténylegesen megtörtént, nem hozza magával 

a szöveg meggyőző voltát.” (Zlatar 2004a, 100-102) Zlatar írja a női (önéletrajzi) 

szövegekről, hogy saját maga dokumentálásánál a szubjektumnak néha magának kell 

létrehoznia a saját nyelvét „hogy ezen keresztül el tudja mesélni a saját magáról szóló 

történeteket (…) sajátjává tudja tenni sorsát és történetét. (…) A múltról való beszéd így 

tehát nem annak összessége, ami megtörtént, hanem a múltba való beavatkozás.“ (Zlatar  

2004b, 26-27) Slavenka Drakulić a Balkán expresszben – ahol nem a múltról, hanem az 

aktuális jelenről ír – nem hoz létre saját nyelvet,
148

 de a múltba való beavatkozás 
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 A Balkán expressz alcíme A háború másik oldala – Drakulić nemcsak a háború kevésbé szem előtt lévő 

oldaláról, az embert megváltoztató hatásáról ír – ahogy az a bevezetőben is szerepel –, hanem az alcím 

földrajzi értelemben is értendő: a tudósításokat olvasók számára a háború a másik oldalon, valahol távol van. 

148 A női irodalom Zlatar megfogalmazta nyelvhasználati sajátosságai a magyarul is megjelent művek közül 

egyedül Ugrešić háború utáni írásainak lesznek részben jellemzői. 
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kérdésében mintha Zlatart gondolná tovább: a kötet Halál – élőben című fejezetét – 

amelyben egy kislány halálát közvetítő televízió-adás apropójából töpreng el a média 

szerepéről – azzal zárja, hogy a jelen dokumentálása, amely jelen a dokumentálás 

pillanatában múlttá válik, megóvhat ugyan az emlékezet konfiskációjától, de egyúttal 

könnyen deformálhatja is az eseményeket: a háborúk és különösen a halál dokumentációja 

könnyen az intencionát cél inverzébe fordulhat. „A dokumentálásból a halál perverziója, 

pornográfiája lesz.“ (123) 

A magyar olvasók számára Drakulić könyve feltehetően egy adott történelmi 

időszak sajátos szempontból láttatott dokumentuma marad. A Balkán expresszt – akárcsak a 

másik magyarul is megjelent háborús tematikájú kötetét, A légynek sem ártanának (2005 – 

Oni ne bi ni mrava zgazili, 2003) címűt – az érzelmek direkt vállalása (női irodalom) és a 

szigorú logikával levont következtetések (zsurnalisztika); az emotív és a konatív funkciók 

egyidejű érvényesítése jellemzi. Drakulić e két könyve a szépirodalom tágan értelmezett 

területének is csak a peremén kap helyet: erőteljes zsurnalizmusuk erős helyiértékeket 

felmutató írások gyűjteményévé teszi mindkét kötetet. A horvát kritika, annak ellenére, 

hogy a szerzőt 2005-ben a Lipcsei Könyvvásáron az Európai Megértésért díjjal tüntették ki, 

alig említi Drakulić e két kötetét; a zsurnalizmus legfontosabb kritériumát, az aktualitást 

szinte teljesen elveszítve jelentek meg horvát nyelven.
149

 

Mind a Balkán expressz, mind A légynek sem ártanának a könyvekben szereplő 

eseményekkel szinkronban keletkezett, de míg az előző szinkronicitása a műfaj 

alapkövetelménye, az utóbbi kötetével Drakulić eleve vesztes pozícióból indult: „most, 

mikor a fegyverek már hallgatnak, s a háborús bűnösök többsége a hágai nemzetközi 

bíróságon várja az ítéletet, Slavenka Drakulić intellektuális pozíciója, amely morálisan 

továbbra sem kérdőjelezhető meg, elvesztette aktualitását“. (Novak 2004, 78) Az 

oknyomozó riportok műfajához közel álló – nevükön nevezett valós személyeket, konkrét 

helyeket, időpontokat és eseményeket megjelenítő – és a zsurnalisztika műfaji szabályai 

szerint a hír kötelező négy „w”-ját („who, when, where, what“) felsorakoztató írások a hírt 

teljes hírré tévő ötödik „w“ („why“) nyomába erednek. A szintén a második világháborúra 

hivatkozó kötet minden írása arra a kérdésére keresi a választ, hogy mitől, hogyan, miért 

lesz valakiből háborús bűnös. Könyvében Drakulić arra tesz kísérletet, hogy megpróbálja 

Hannah Arendt ítéletét – amelyet Eichmann izraeli perét feldolgozó könyvének befejező 
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 A könyvek magyar fordításai sem horvát, hanem szlovén (Balkán expressz) illetve angolról nyelvről (A 

légynek sem ártanának) készültek. 
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mondataiban mond ki – a hágai bíróság pereire érvényesen értelmezni: „Ön egy olyan 

politikát támogatott és vállalt részt is abban, amely, kinyilvánított akarata szerint, a Földet 

nem óhajtja megosztani a zsidó néppel, valamint más népcsoportok egész sorával, mintha 

Önnek és feljebbvalóinak lett volna joga dönteni arról, hogy ki élhet a Földön és ki nem. Az 

emberi nem egyetlen tagját sem kötelezhetjük arra, hogy olyanokkal éljen együtt e Földön, 

akik ilyesmit akarnak, s akaratukat cselekvésre is váltják. Ez az ok, az egyetlen ok, amiért 

Önnek meg kell halnia.” (Arendt 2000, 307) A légynek sem ártanának Arendt-mottóval 

indul, címét is a könyvből emelte ki Drakulić; alcíme akár meg is egyezhetne az Eichmann 

Jeruzsálemben alcímével: Tudósítás a gonosz banalitásáról. 

Az események térségünkben jól ismert „szőnyeg alá söprését“ és a múlt 

konfiskációját próbálja meg Adorno terminusával élve – s ennél a pontnál határozott 

párhuzamot mutatva Dubravka Ugrešićtyel – a „múlt feldolgozásával“ megakadályozni. 

Kivülállók számára ugyanakkor  leginkább A légynek sem ártanának is csak egyfajta 

háború utáni kordokumentum marad, amelyben egy konkrét háborúról, a háború felvetette 

etikai kérdésekről, bűnről és törvényes bűnhődésről elmélkedik a szerző, olyan erkölcsi 

problémákról, amelyek megtapasztalásuk hiányában – s Drakulić mindkét könyve pontosan 

a tapasztalatra épít – kívülállók számára fikciós és/vagy elméleti jelleget öltenek. Ami 

mégis nóvum a horvát háborús irodalmat illetően: Drakulić az egyéni sorsokat, a 

„pszichológiai profilokat” (Zlatar) – bármely oldalon is álljanak a szóban forgó szereplők – 

valóban objektíven igyekszik megrajzolni.  

 Mindkét könyv átmeneti műfajú: a szövegekben eltűnik az esszé, az elbeszélés és a 

zsurnalizmus műfaji jellegzetességei közti határvonal; a szerző egyidőben elbeszél, leír, 

tudósít és reflektál – de mindvégig a valóság marad a biztos kiinduló- és végpont. Drakulić 

egyik irodalmi jelentősége ugyan éppen az „átmenetiségben” van, de nem a műfaji 

korlátokon keresztüli, hanem a nyitás felkínálta átmenetiségben: a dokumentaritás és a 

fikció, az autobiográfia és a biográfia, a személyes, intim és a nyilvános közti átjárhatóság 

felmutatásában. Drakulić irodalmi jelentőségét hazai kritikusai ezen kívül az 

autobiografikus, illetve a női írásmód Irena Vrkljan utáni – és idővel melletti – hazai 

meghonosításának és magas esztétikai szinten való művelésének tulajdonítják. (vö.: Zlatar 

2004a; 2002, 68-72; Sablić Tomić 2005a, 116-122) Ezt az írásmódot ugyanakkor a 

Drakulićot kevésbé értékelő Slobodan Prosperov Novak a feminista próza intrikus és 

elkötelezett mellékleteinek nevezi; véleménye szerint az avatta Drakulićot külföldön a 

korszak egyik legolvasottabb horvát szerzőjévé, hogy az írónő a háború alatt a nőkön 

elkövetett erőszakot több művében is feldolgozta.  
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Drakulić regényeiben az emberi test, és különösen a női test kap centrális szerepet. 

Csakhogy ő a testről Irena Vrkljannal – aki mint a nőiség egyik kifejeződésre jutását 

értelmezi például a Svila, škare (1984 – Selyem, olló) című könyvében – ellentétesen 

gondolkodik: Drakulić regényeiben a női test mint a szenvedés egyik lehetséges oka és 

vehikuluma jelenik meg. A Hologram straha (1988 – A rettegés hologramja) a betegséget, 

a Mramorna koža (1989 – Márványbőr) a szexualitást, a már említett Božanska glad a 

kannibalizmust, a Kao da me nema (1999 – Mintha nem is lennék) a háború alatt a nőkön 

elkövetett erőszakot, a Tijelo njenog tijela (2006 – Test a testéből) a vesedonorok (Drakulić 

saját tapasztalatán alapuló) önzetlenségét – alcíme: Történetek a jóságról – tematizálja, 

eddigi utolsó regénye pedig, a Frida ili o boli (2007 – Frida avagy a fájdalomról), Frida 

Kahlo leírhatatlan lelki fájdalmait és gyötrelmeit mutatja be. 

 

 

 

Poszttraumatikus irodalom. Vedrana Rudan: Fül, gége, kés 

 

 

Vedrana Rudan regénye, a Fül, gége, kés (2006 – Uho, grlo, nož, 2002) már a háború utáni 

társadalmi viszonyokat és interperszonális kapcsolatokat, valamint a társadalom és az 

egyének közti viszonyok, a „res publica” és a „res privata” leegyszerűsített kérdését állítja a 

középpontba. A Fül, gége, kés – ellentétben a későbbiekben tárgyalandó Robert Perišić 

magyarul is megjelent, s szintén a poszttraumatikus irodalomhoz tartozó novelláskötetével 

– nem igényli, hogy a (kortárs) horvát irodalom kontextusába helyezzük: kizárólagosan 

saját magára, s ezen keresztül a szerző személyére irányítja a figyelmet. A dolgozat 

szempontjából amiatt érdekes, mert tartalmában és poétikájában a korszak női irodalmának 

az inverzét képviseli.  

 Rudan regénye mintha a legtökéletesebb összhangban volna a női háborús-

poszttraumatikus irodalom jellemzőivel – csakhogy minden elemét torzítja és ellentettjébe 

fordítja. Nem a nyitásra, megjelenésre, láthatóvá válásra, hanem épp ezek ellenkezőjének 

abszolút dominanciájára épül: a bezárkózásra, autoprezentációra, okkupációra – a könyvben 

megjelenített mikrovilág makrovilágként való feltüntetésére. A szerző alakítója és tudatos 

kihasználója annak a folyamatnak, ami a kortárs horvát írók többségével egyfajta 

kanonizációként természetes módon megtörtént: az ezredforduló horvát írói munkáikkal 

megtalálták a médiához vezető utat, míg Rudan – s a két végpont között a média felé nyitó 

FAK lesz a köztes állomás – eleve a médiából indul ki. Medializál a folyamat minden 
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veszteségével együtt – kimerevít, kiemel, izolál, redukciót hajt végre, nem veszi figyelembe 

vagy provokatív módon kihasználja, hogy a kommunikátor és a címzett jelkészlete –  

nyelvhasználata, nyelvi normája – nem egyezik meg, s ezek következtében a regény 

minden eleme reflektálatlan marad. Oraić Tolić az Izazov zbilje (A valóság kihívása) című 

tanulmány-esszéjét a média és az ezredforduló horvát irodalmának kérdésével nyitja: „a  

posztmodern kultúra szétzilálta a nagy és kis kultúrák, a centrum és a periféria között 

húzódó határokat. A globális piac mindig éhes és nyitott mindarra, amivel éhsége 

csillapítható. És a horvát íróknak volt mit felkínálniuk: a háborús és tranzíciós valóságot. A 

20. század végének, a 21. század elejének horvát írói (Slavenka Drakulić, Nedjelko Fabrio, 

Zoran Ferić, Miro Gavran, Miljenko Jergović, Julijana Matanović, Josip Novaković, 

Dubravka Ugrešić, Irena Vrkljan) saját maguk találták meg a külföldi kiadókhoz vezető 

utat, nemzetközi zsűri által odaítélt díjakban részesültek, és viszonylag széles hazai és 

külföldi olvasótáborra tettek szert. (…) Nincs miért csodálkoznunk azon, hogy különösebb 

történelmi távlatok nélkül, rövid időn belül szerzőink közül sokan média-sztárok, egyetemi 

szemináriumok kedvelt témái, valamint történelmi áttekintések és kézikönyvek központi 

szereplői lettek. (Oraić Tolić 2005a, 180)  

 Megjelenésének évében a Fül, gége, kés – mindenekelőtt szabadszájúságával, és 

azzal keltetett feltűnést Horvátországban, hogy a szerb-horvát fegyveres konfliktus kapcsán 

nem állt minden körülmények között a horvát fél pártjára. Ennek, valamint a regény 

medializációjának és filmszerűségének, a szerző önreklámozásának és mérhetetlenül ego- 

és excentrikus média-nyilatkozatainak köszönhetően a könyv híre gyorsan átlépte az ország 

határait, s népszerűbb lett külföldön, mint hazájában.
150

 A Fül, gége, kés a horvát 

irodalomban jól funkcionáló kettős pilléren nyugszik: a szerző későbbi írásai alapján is a 

könyveinek állandó keretet adó – a feminizmus térségünkben meglévő negatív, agresszív 

konnotációját erősítő – (ál)női irodalmon, valamint a háborús irodalmon, illetve ezek 

kliséinek a trivializálásán. Rudan megfellebbezhetetlenül ítélkezik a horvát társadalom, 

politika és gazdaság, az egyház, az amerikai életforma és a globalizáció felett, de 

ugyanilyen kategorikus véleménnyel van a férfiak társadalomban betöltött ab ovo 

dominanciáját és a nők kiszolgáltatottságát illetően is.  

 Slobodan Prosperov Novak – aki maga sem a feltétlen tolerancia elkötelezettje – 

irodalomtörténetében Vedrana Rudan avagy a gyűlölet irodalmiasítása fejezetcím alatt 
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 A volt jugoszláv köztársaságok közül Szerbiában a kritika szinte egyértelmű lelkesedéssel fogadta a 

regényt, Szlovéniában például Aleš Debeljak nyilatkozott elismerően a kötetről. 
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tárgyalja a szerzőt, és kemény kritikával illeti első két művét (Fül, gége, kés; Ljubav na 

posljednji pogled [2003 – Szerelem utolsó látásra]): szűkös lexikájú és nyomorúságos 

szintaktikájú gyűlöletbeszédnek tartja Rudan könyveit; motiválatlan sértegetések, 

vagdalkozások, irodalmilag indokolatlan, teljes mértékben öncélú vulgarizmusok sora, a 

polgári hagyományokkal szembeni legkisebb toleranciát is nélkülöző politikai pornográfia. 

(Novak 2004, 215) Sablić Tomić megengedőbb pozícióból bírálja Rudant: a Fül, gége, 

késről írva azt emeli ki, hogy a női irodalmon belül energikus, provokatív, a mai kánontól 

eltérő szemlélet- és írásmóddal jelentkezik. A szerző későbbi, egyre gyakoribb és egyre 

agresszívabb publicisztikái és nyilvános média-szereplései ugyanakkor Sablić Tomić 

szerint sem sok jóra engednek következtetni.(vö.: Sablić Tomić 2005c, 192-194)  

 A négy részre osztott regény tulajdonképpen egy elidegenítő-effektusokkal tarkított, 

keretbe foglalt ál-autobiografikus monológ. Magát a regényt két „személytelen” rész 

keretezi: az elsőben (Prológus) Rudan egyrészt felvillantja a regény műfaji allúzióit: 

egyetlen szobában játszódik, egy megélhetési gondokkal nem küszködő szereplővel, amely 

alapján a monológ a passzív befogadásra építő film, színházi előadás, rádió-játék vagy akár 

tévé-show forgatókönyveként képzelhető el.
151

 A Belégzés című, különállását és fontosságát 

tipográfiailag is hangsúlyozó záró rész szintén monológ: egy dialektusban beszélő – a 

könyv világába kívülről érkező, s ezáltal a regényben elmesélt háborús események 

hitelességét mintegy igazoló – asszony meséli el a háború ideje alatti pokoljárásának 

stációit. A regény főszövege a „mi” (Kezdünk) és a „ti” (Lazuljatok) endo-, illetve 

exoforikus személyes névmások köré csoportosul, mintegy jelezve az egész könyvön 

végighúzódó alapvető, a végsőkig szimplifikált – s a tömegmédia működési 

mechanizmusának alapját adó – reflektálatlan bipolaritást (adó és vevő, társadalom és 

egyén, nők és férfiak, horvátok és szerbek, áldozat és hatalom, gyengék és erősek). 

 A fordítót az eredeti cím választás elé állította: a „torok” jelentésű „grlo” szó 

„gégével” való fordítása egyértelműen a háború véres, fizikális oldalának konnotációja 

mellett voksolt a női fecsegés, vagy a S. P. Novak említette ordítás (Rudan könyveiben 

„úgy visít, mint egy középkori boszorkány, aki alatt éppen meggyújtják a máglyát”. [Novak 

2004, 215]) helyett.
152

 Az eredeti cím pattogása és szavainak száma egyszerre több 

asszociációt hív életre: ritmusa többek közt A feltétel nélküli kapituláció múzeumából jól 

ismert egyszótagú, háborút idéző szavakat („krv, rat, nož, strah“: vér, háború, kés, félelem); 
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 Vö.: Egy saját szobára és évi ötszáz fontnyi jövedelemre van szüksége egy nőnek ahhoz, hogy történeteket 

vagy költeményeket tudjon írni, szerepel több helyen is Virginia Woolf Saját szoba című esszéjében. 
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 Vagy/és megtartotta a „fül-orr-gégészet“ (uho-grlo-nos) mindkét nyelven inadekvát konnotációját. 
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ezzel együtt az angol „négybetűs szavait“ is (a nemi aktust és a genitáliákat), s közvetve 

ennek horvát megfelelőjét, a KPJ-nyelvnek (Boro Radaković) nevezett szociolektus 

alapszókincsét is. A túlhajtott szabadszájúság a főszereplő-narrátor öngerjesztő, női 

beszédmódjával és sajátos – a történetet elkezdő, félbehagyó, majd oldalakkal később 

folytató – logikájával párosul. A regényt adó reflektálatlan monológ önmagába zárul és 

öncéllá változik; a retorika logikája pedig a tömegkommunikáció propaganda-modelljén 

keresztül – a közlés önmagára irányul, célja a közönség figyelmének megragadása és 

megtartása – a klasszikus kommunikációs modell fatikus funkcióját engedi csak 

érvényesülni. 

 A délszláv háború eseményeit narrativizálva – s a könyvnek talán ez az egyetlen 

érdeme – tartózkodik az egyoldalú erkölcsi ítéletektől. Az eseményekről szenvtelenül 

igyekszik beszámolni; a háború egy-egy részletének leírása dokumentumfilm-szerűen 

objektív: „Egy szoba. A szobában kályha. (…) Ég a tűz. (…) Az ágyon egy nő hever. (…) 

Körötte katonák. (…) Meztelen férfit vezetnek a szobába. Szerbet. A szerbnek fel kell 

másznia az ágyra és berakni a nőnek. (…) És akkor lőni kezdik a katonák. (…) Kiszabadítja 

magát a nő a kásává lőtt véres szerb alól, és meztelenül elszalad a sötét, fagyos, októberi 

éjszakába.” (136-137, Halmos Ádám ford.)  
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4. Nosztalgia, autobiográfia, identitás 

 

 

A kilencvenes évek horvát prózájában a háború poszttraumatikus feldolgozásának egyik 

leggyakoribb formája az autobiografikus nosztalgia. Svetlana Boym a nosztalgia redeti 

jelentéséből kiindulva a fogalom azzal bizonyos szempontból ellentétes jelentésére hívja fel 

figyelmünket: a „nostos”, a visszatérés, elválasztja az embereket; az „algia”, a fájdalom, 

közös bennünk. A múlt felé forduló nosztalgikusok gyakori jellemzője, hogy egy már 

elmúlt aranykor után vágyakoznak: szeretnék a történelmet meg nem történtté tenni, s 

magán- vagy kollektív mitológiává átalakítani. A nosztalgia, ellentétben az individuális és 

magányos melankóliával –  ahogy az etimológiájából is következik – mindig valamilyen 

közösséghez kötődik. Általában az egyén és az adott közösség vagy nép életrajzának közös 

szeletéhez kapcsolódik: a személyes és a kollektív emlékezet között helyezkedik el. 

Könnyen felértékelheti a múltat: a múlt fantáziaképei, amelyek mindig a jelen 

mindennapjaihoz kötöttek, közvetlen hatással vannak a jövő realitására. A nosztalgia tehát 

nem feltétlen retrospektív, sokszor prospektív is lehet.  

 A nosztalgia két alapvető típusa Boym szerint a restaurációs és a reflexív nosztalgia; 

az előbbi a „nostosra”, a különbségre fekteti a hangsúlyt, míg az utóbbi a „algiára”, a 

közösre. A restaurációs nosztalgia nem tekinti magát nosztalgiának, hanem úgy tartja, hogy 

ő maga az igazság és a tradíció – a reflexív ugyanakkor az emberi vágyak 

ambivalenciájáról elmélkedik, s nem fél az ellentmondásosságtól. A restaurációs nosztalgia 

az elvesztett otthon rekonstrukciójára törekszik, a nemzeti és a vallási hovatartozás 

szimbólumai között él, két alaptörténete: visszatérés a gyökerekhez és az összeesküvés-

elméletek. A reflexív nosztalgia kétségbeesett irónával folyamatosan elodázza a hazatérést, 

figyelmét a szimbólumok helyett a részletekre irányítja, nem ragaszkodik egyetlen 

történethez, hanem inkább az érdekli, hogy miként lehet több helyen élni egyszerre. A 

restaurációs nosztalgia az abszolút igazságot keresi, a reflexív éltetőeleme a kételkerdés. 

(lásd: Bojm 2005, 15-25)  

 A boymi restaurációs és reflektív nosztalgiát – amelyeket Jakobson nyomán 

metaforikusnak, illetve metonimikusnak is hívhatunk – Oraić Tolić az irodalomban való 

jelentkezésük szempontjából vizsgálta, s a restaurációs nosztalgiát kollektív vagy 

gyógyítható, a reflexívet  pedig személyes vagy gyógyíthatatlan nosztalgiának nevezi. Az 

első típus leggyakrabban a politikában és a politikához szorosan kapcsolódó 

zsurnalizmusban jelenik meg, a második a kilencvenes évek művészetét jellemezte. „A 
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kollektív vagy gyógyítható nosztalgia abban hitt, hogy a kommunizmus bukása után 

lehetséges a boldog hazatérés, hogy az identitást meg lehet találni a múltban, s hogy az 

otthont újra be lehet rendezni (…): megváltoztatták az utcaneveket, egyes szobrokat 

ledöntöttek, másokat visszahelyeztek a helyükre, újratervezték a szimbólumokat és 

zászlókat, átírták a himnuszokat.” A személyes vagy gyógyíthatatlan nosztalgia esetében a 

hangsúly az élet véglegesen elvesztett formái – a megnyugtatóan behatárolható otthon és 

identitás hiánya – felett érzett fájdalmon van, legtöbbször a virtuális valósághoz és a 

mindennapok valóságán keresztül összeálló kollektív emlékezethez kapcsolódik: „lehet 

melankolikus, ironikus, magával ragadó vagy vészjóslóan szimulakrális” (Oraić Tolić 

2005a, 197-198) 

 Poétikai szempontból a horvát önéletrajzi írások – Pavličić Šapudl című könyve, 

illetve Matanović Zašto sam vam lagala (1997 – Miért hazudtam nektek) alapján – három 

nosztalgia-technikát használnak: a katalogizációt (a már nem létező tárgyak és jelenségek 

számba vétele), az eidetikus képek alkalmazását (érzékszervek emlékezete), valamint a nem 

standard horvát nyelv felélesztése nyomán létrejött névadást (leggyakrabban 

kollokvializmusok, turcizmusok, magyar szavak és rontott germanizmusok).  

 

 

 

Szimulakrális nosztalgia. Miljenko Jergović: Szarajevói Marlboro 

 

 

A szarajevói születésű és Zágrábban élő Miljenko Jergović szinte minden elbeszélését a 

kronotoposz; gyermekkora és gyermekkorának multikulturális színhelye, Szarajevó, illetve 

Bosznia határolja be. A gyermekkor mint a nosztalgia tárgya a Mama Leone (1999) című 

novelláskötetének első részében a leghangsúlyosabb; a multikulturális Bosznia utáni 

nosztalgiája a nyelvezeténél és a történelmi-kulturális allúziók sokaságának sűrű leírásainál 

fogva az Andrić műveinél jóval nehezebben olvasható, s szinte lefordíthatatlan boszniai 

népdalok (sevdalinka) és dalmát kórus-dalok (klapska pjesma) szövegeire épülő Inšallah 

Madona, inšallah (2004 – Adná Isten, Madonna, adná Isten) című kötetében jelenik meg a 

legdominánsabban. Klasszikus, történetmondó novellái és regényei a hivatalos történelem 

helyett – a családi legendárium történeteinek a „nagy történelem” hivatalos interpretációitól 

alapvetően eltérő módjaira hivatkozva (Jergović, 2004) – a kisemberek élettörténetét állítja 

„mágikus realizmusának” középpontjába (lásd még: Esterházy–Jergović fejezet). A háború 
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után többé már nem létező Boszniát – mert nem úgy létező, mint a háború előtt – az 

Inšallah Madona, inšallahban szövegszerűen, mint egy sajátos földrajzi egységet teremti 

újra, amely különféle vallásokat, kulturális és politikai komponenseket integrál magába. 

A Szarajevói Marlboro (1999 – Sarajevski Marlboro, 1994) pontosan azt a 

pillanatot ragadja meg, amikor ez az újraélesztett, s ma már többek szerint csak imaginatív 

Bosznia még csak eltűnőben van, de – legalábbis Jergović könyve alapján – mint komplex 

kulturális és területi egységre még mindig érvényes az kissé eltúlzott és leegyszerűsített 

nézet, amelyet a térség irodalmával kapcsolatban Marko Grčić fogalmazott meg: a modern 

horvát és szerb irodalom Bosznia irodalmával összehasonlítva – ha eltekintünk Danilo 

Kištől és Milorad Pavićtól, akik közül az első erősen a zsidóság, a második pedig Bizánc 

felé orientálódott – meglehetősen provinciálisnak hat. (Grčić 2004, 163) 

A kortárs horvát irodalomról szóló kis számú recenziók és kritikák közül Jergović 

Szarajevói Marlboro című elbeszéléskötete kapta a legtöbb figyelmet Magyarországon. (A 

kilencvenes évek közepétől kezdve Európában Jergović, Ugrešić és Drakulić a legtöbbet 

fordított és legnagyobb figyelemmel kísért kortárs horvát szerző.) A Szarajevói Marlboro 

az autentikus valóságból (ostromgyűrűbe zárt Szarajevó) kiinduló, leginkább szenvtelenül 

(vagy ál-szenvtelenül) elmesélt, motivációjukat saját magukban megtaláló történeteiben a 

valóság csak az elmesélendő háborús anekdoták kiindulópontja. Jergović nosztalgiája 

reflexív, személyes, gyógyíthatatlan és – Oraić Tolić terminológiájával élve – 

szimulakrális. Vágyakozás az elvesztett tényleges és teljes valóság után, amit egyfajta 

szürreális valósággal – a háború minden valóságnál valósabb, s ezáltal irreális valóságot 

létrehozó valóságával – helyettesít. A klasszikus prousti idő és szereplő viszonyát vizsgáló, 

az ént az időben megtaláló (Jauss 1996), de a horvát háborús próza emlékezés-központú 

nosztalgia-típusainak narrációjától is (katalogizáció, eidetikus képek, névadás) eltérően, 

Jergović nosztalgiája statikus, a jelennel a múltat állítja szembe, s ezzel poétikai 

szempontból egyfajta látens, elsősorban stilisztikai nosztalgiát hoz létre. A Szarajevói 

Marlboro szimulakralitása ugyanakkor nem csak a stilisztikájában jelentkezik, hanem – a 

Historijska čitanka 1, 2 (2000, 2004 – Történelmi olvasókönyv 1, 2) a háborút a 

zsurnalizmus és az esszé közti retorikával megközelítő köteteinek a felejtés ellen a finom 

szentimentalizmus felé forduló írásaihoz hasonlóan – műfajiságában is. Bagić találóan 

nevezi a Szarajevói Marlboro történeteit portréknak és paraboláknak. (Bagić 2004, 124) A 

kötet írásai, Drakulić magyarul megjelent műveihez hasonlóan, nem tartoznak egyetlen 

tisztán szépirodalmi műfajhoz sem; szintén a zsurnalizmus és a szépirodalom közt 

helyezkednek el, Jergović esetében dominánsan szépirodalmi retorikával. Míg Drakulić 
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köteteinek írásai leginkább az esszé-novella sajátosságait is felmutató tudósításoknak 

nevezhetők, Jergović Szarajevói Marlborója erős rokonságot mutat a tárca – a 

valóságelemek megőrzése mellett a valóság fikcionalizálását is elvégző; az aktuális 

valóságra „magasabb szempontból“, s így az adott valóságon részben kívül eső nézőpontból 

tekintő – műfajával. A kötet írásai fragmentumok, kimetszett életképek, in medias res 

kezdések és le nem zárt történetek, meg nem jelenített események és vázlatszerű jegyzetek, 

amelyeknek közös pontja az, hogy Szarajevó ostroma mindegyikben jelen van, s mintha az 

élet idővel tudomásul vett összetevőjévé is válna.
197

 Lehetetlen nem észre venni az 

írásokban elfoglalt megfigyelő szerepet: a szarajevói események a szerző nagyapjának az 

NDH megalakulásáról szóló beszámolóit idézik, aki Jergovićhoz hasonlóan szintén úgy 

döntött, hogy nem avatkozik bele a közvetlen közelében zajló eseményekbe – usztasa 

egyenruhások foglalták el a zsinagógákat, s az elrettentés stratégiáját alkalmazva saját 

énekeiket énekelték –, hanem csak azok szemtanúja lesz. (Jergović 2007, 56-57) Jergović 

megteszi, amit megtehet: a közvetlen és konkrét esetek feletti ítélkezés helyett 

távololságtartóan, a mindennapok tragikumai és „melodramatikusságai“, a 

szentimentalizmus és az irónia, a kiábrándultság és a nevetés között egyensúlyozva mond 

közvetett erkölcsi és ideológiai ítéletet a háború felett. A Szarajevói Marlboro három 

részéből a középső (Az események rekonstrukciója) világa több ponton Bruno Schulz írásait 

idézi (gyermekkor, teleológia nélküli kozmogónia); ha magyar megfelelőt keresünk, 

valahol Bodor Ádám Sinistra körzetének (szenvtelenség, az epizódok kimetszett volta) és 

Darvasi Szerezni egy nőt című kötetének (a háború nem szavak kérdése, túl van az epika 

lehetőségein), valamint tárcáinak (mindennapok anekdotikus mitológiája) attitűdjével mutat 

rokonságot.
 198

 

 A  szimulakralitás a kötet nyitó (Egy életrajz fel nem jegyzett részlete) és záró (Who 

will be the witness) részében nem jelenik meg; ezzel emelik ki a középső rész  szimulakrális 

jellégét: a kezdő és záró írás – a szerző számára legalábbis – reális 
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 Igor Štiks az Illés próféta székében a mindennapokba szervesen beépülő háborús állapotokkal való 

szimbiotikus együttélés idővel mintegy természetessé válását többször meg is fogalmazza. 

198
 A rezignált megfigyelő és lejegyző pozícióját felvevő Jergović Könyvtár című írásának két mondata a 

horvát háborús irodalom közhelyévé vált: „Ebben a világban, úgy, ahogy van, egyetlen alapszabály létezik, 

az, amelyet Zuko Džumhur Boszniával kapcsolatban fogalmazott meg, és két mindig összecsomagolt táska a 

lényege. Ezekben legyen minden vagyonod és emléked. Ezen kívül minden más már elveszett.” –  „Nincs 

értelme megtiltani a tűznek, hogy eleméssze azt, amit az emberi közöny már elemésztett”. (133, Csordás 

Gábor ford.) 
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valóságával a második rész aktuális valóságának „mintha”-volta áll szemben. A középső 

részt keretbe foglaló két fejezet közül az első a jelenből visszatekintve – s a záró fejezet 

szarajevói könyvtárára előre utalva – idéz fel egy kellemetlen gyermekkori kirándulást, az 

utolsó pedig a Vijećnica (a szarajevói egyetemi könyvtár) porrá égése kapcsán – s 

impliciten az első fejezetre visszautalva – az emlékezetről beszél. A középső, a kötet 

gerincét adó szimulakrális részben a háborús időszak eseményeit anekdota-szerűen 

rekonstruálja a szerző. A dokumentálásból következő – és a háború megértését a viszonyok 

bonyolultsága és „hic et nunc”-ja miatt a kívülállók számára nem segítő – konkrétság, 

valamint az események túlzott átlényegítése, „irodalmiasítása” és általánosítása helyett a 

Szarajevói Marlboro a szimulakrális nosztalgia emlékezetére építve kilép a partikularitás 

csak szűkebb körben érvényes és értelmezhető konkrétságából, de nem lép át az „tiszta” 

irodalomba.  

 

 

 

Identitás, autobiografizmus, nosztalgia: Dubravka Ugrešić és Tolnai Ottó 

 

 

Paul de Man szerint az önéletírás szoros értelemben nem műfaji kategória, hanem az 

olvasás és a megértés egy formája, amely bizonyos fokig minden szövegben megjelenik. A 

lejeune-i „önéletrajzi szerződéssel” ellentétben – amely szerint az önéletrajz identitása nem 

csak reprezentációs és kognitív: nem trópusokon, hanem beszédaktusokon nyugszik – de 

Man szerint mihelyt a preformatív működésbe lép, az ontologikus identitásnak azonnal 

vissza kell váltania episztemológiai-kognitívvá: az ontológiai identitás az autobiografikus 

szövegekben episztemológiai modellbe íródik be. (de Man 1997) A horvát és a magyar 

teoretikusok (Biti, 2005a; Dobos 2005; Sablić Tomić 2002, 2005d; Zlatar 1998) szintén 

nem műfajként kezelik az önéletírást, de műfaji vonatkozásait határozottan állítják. Sabić 

Tomić négy típust különböztet meg: naplók, memoárok, útirajzok, levelek és esszék.
199

 Az 

autobiográfia episztemológiai-kognitív jellegének meghatározó voltát nem kérdőjelezik 

meg; Dobos István Esterházy Harmonia cælestisét vizsgálva például arra a következtetésre 

jut, hogy az önéletírás hagyományában az „önmegértés-önelbeszélés határait az egyén 
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 A horvát elméletírók a Krleža-naplót is vizsgáló Biti írásának kivételével (Biti 2005a, 54-56) az 

aurobiografikus prózát a női irodalom területéhez tartozónak tekintik. 
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számára a másik élet jelentésének hozzáférhetetlensége jelöli ki.” (Dobos 2005, 257) Az 

önéletíró lényegében a „másikon” keresztül jut vissza önmagához, mégpedig erős poétikai-

nyelvi megalkotottságon keresztül.  

Az autobiográfia egyik legadekvátabb formája – jelen esetben elsősorban a 

személyes nosztalgia és az „én színrevitele” miatt – a szépírással érintkező esszé. Az esszé 

kísérlet-jellegéből adódóan az egyik legmozgékonyabb forma; az én és a létezés 

átmenetiségének és mefoghatatlanságának, a határon létnek a szavakba öntésétől 

(Montaigne, Gide) a szabad beszédmód (Butor) hangsúlyozásán keresztül az én és a létezés 

legteljesebb kifejezéséig (Gyergyai) sokféleképpen próbálták behatárolni. A kilencvenes 

évek horvát autobiografikus prózájának írói – s itt ismét elsősorban a történelmi-politikai 

háttér meghatározó voltát kell kiemelni – tisztában vannak a lejeuni „autobigrafikus 

szerződéssel”, és tudják, hogy írásaikkal maguk is a határon: a fikció és a valóság határán 

mozognak. A volt Jugoszláviához való viszonyát tematizáló Dubravka Ugrešić ezzel 

tudatosan számol is: részben ennek kettőségére épülnek „jugonosztalgikus” írásai – a 

szintén a nagy Jugoszlávia kulturális tágasságát hangsúlyozó Tolnai Ottónál a kettő viszont 

egybefonódik.  

Tolnai prózáiban többféle hagyományos műfaj nyílik egymásba, „megszűnnek a 

»primér« és »szekundér«, avagy a »fiktív« és »nem-fiktív« osztályozás lehetőségei. E 

művekre tökéletesen illik Blanchot irodalom-fogalma, mely szerint: »az irodalom lényege, 

hogy megszökik minden lényegi meghatározás elől«.” (Mikola 2004, 190)  Tolnai és 

Ugrešić poétikája mindössze egyetlen, de abszolút meghatározó tematikus ponton 

kapcsolódik egymáshoz: az autbiografikus-esszéisztikus prózáik egyéni és eltérően 

manifesztálódó nosztalgiájának – Jugoszlávia széthullásának és a volt Jugoszlávia 

képviselte értékek elveszítésének – kérdésénél. Tolnai írásainak állandó „esszémagatartása” 

(Thomka) performatív: a világ tartalmi-formai „bekebelezése”. „Az otthonteremtés, a saját 

világ, a magánuniverzum létrehozása Tolnainál egyet jelent Vajdaság, Magyarország és a 

régi Jugoszlávia bekebelezésével.” (Csányi 2007, 52) Ugrešić 1991 utáni írásai elsősorban 

az én és az én megváltozott körülmények közötti helyének keresése köré épül. Ugrešić a 

háború idején az addigi szépírói játékosságát és iróniáját hirtelen az „én”-t a középpontba 

állító autobiografikus esszé nosztalgikus műfajával váltja fel; a mindig is az „ént” író 

Tolnai esszémagatartásába a háború okozta veszteségérzés – retorikája és szinesztézia-szerű 

írásmódja ekkor egy időre határozottan referenciálisabbá válik – szervesen integrálódik.  

Ugrešić és Tolnai volt Jugoszláviája Közép-Európa kulturális sokszínűségét 

modellálja, amelyen belül Tolnai kisebbségi irodalmának dialogikus regionalitása a 
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„regionalitástudat elmélyítése miatt egyben annak meghaladása is: Aufhebung”. Tolnai 

írásaiban három döntő stratégia találkozik: a kontinentális kultúra sértetlen egybelátása, a 

volt Jugoszlávia geopolitikai adottságából is következő multikulturalitása, valamint – a 

fentebbiekhez kapcsolódóan – a regionalitás mint értékminőség. (Thomka 2007c, 12)
200

 A 

kisebbségi irodalom irodalomköziségével és két-, esetleg többnyelvűségével önmaga is a 

világirodalom viszonyait képezi le. (Csányi 2004a, 155) Az egziliumban élő Ugrešić 

eközben minden biztos pont – kultúra, ország, nyelv – nélkül maradt. Térségünk identitása 

– miként azt Schöpflin György írja az európai identitással kapcsolatban – kettős: létezik 

egy politikai és egy kulturális, amelyek sok szempontból nem esnek egybe. A helyzetet 

bonyolítja, hogy – különösen Közép-Európában – a kulturális identitást a politika és a 

kultúra; az ember és a hatalom közti viszony adja. (lásd: Schöpflin 2003) Kundera sokat 

idézett gondolata szerint az ember harca a hatalommal az emlékezet harca a felejtés 

ellen.
201

 Kulturális identitásukat mindketten megtalálni vélték a volt Jugoszláviában: a 

balkáni háború után Ugrešić személyes és kulturális identitását a politika determinálja, 

Tolnai esetében viszont a kulturális hovatartozás dönt a politikáról: Tolnainál a politika az 

énen átszűrt entitásként jelenik meg; Ugrešićnél a politika emeli ki az én életének egyes 

meghatározó elemeit. A helyzetet tovább bonyolítja az aktuálpolitika felvetette nemzeti 

identitás kérdése, amely viszont a kulturális identitástól eltérően szorosan kapcsolódik a 

nyelvhez. Tolnainál ez nem okoz problémát, ő a (vajdasági) magyar irodalomhoz kötődik: 

egy kisebbségi irodalom jól körülhatárolható kisebbségi nyelvéhez. 

 

 

Pozicionálás: Ugrešić, a horvát ludizmus megújítója  

 

A volt Jugoszlávia egyik legfrissebb és legszuverénebb – a horvát ludizmus hagyományába 

is illeszkedő – szépírója volt Dubravka Ugrešić. Két regényével – a magyarul két 

fordításban is olvasható Štefica Cvek u rajlama života (1981 – Stefica Cvikli az élet karmai 
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 Maga Tolnai erről a következőket mondja: „…én a vajdasági irodalmat így képzeltem el (…) egyrészt 

tehát lokalizálni (…), de ugyanakkor minden vidékies komplexus nélkül, mozogni, otthon lenni a többi 

magyar irodalmakban, és a világban is”. (Tolnai 1990, 29) 

201
 A politika és a kultúra összekapcsolása legkésőbb a második világháborútól – ami, ahogy láttuk, egyben a 

bálkáni háború egyik legtöbbet hivatkozott történelmi párhuzama is – ellennállásba ütközik, mivel a háborúk 

okát az emberek a kulturális nacionalizmussal kezdődő, s idővel az élet minden területét átfogó 

nacionalizmusban látják. 
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között [Égtájak, 1989, Gyimót Ágnes ford.] és Štefica Cvek az élet sűrűjében [JAK – 

Kijárat Kiadó, 2004, Radics Viktória ford.]), a Forsiranje romana-reke (1988 – Egy 

regényfolyam erőltetése), valamint a Život je bajka (1983 – Az élet egy mese) című 

novelláskötetével – a slamnigi hagyományokból kiindulva a horvát („jugoszláv”) irodalom 

egyik első, minden tekintetben friss szellemiségű posztmodern szerzője. A Štefica Cvek az 

élet sűrűjében című chicklit-paródia és „patchwork“-regény újdonságait és jelentőségét a 

következőkben lehetne összefoglalni: ironikus távolságtartás, cinikus destrukció, 

esszéizmus, humor és – Slamnig után először – „homo ludens“-magatartás. (lásd: Zima, 

1990b) A métaterxies alcímet viselő Život je bajka című novelláskötetének minden írása – 

ahogy a szerző kissé ironikus értelmezésében az alcím is erre utal: „metatext-terápiás 

elbeszélések“ – átírás, pastiche, kompiláció. A Forsiranje romana-reke a jugoszláviai 

értelmiségiek egyik legolvasottabb regénye volt a nyolcvanas évek végén; irodalomtörténi 

és -elméleti jelentőségét Velid Đekić a regény hagyományhoz kötődő újításaiban látja. 

(Đekić 2006) Ugrešićet, irodalomtörténeti helyének meghatározásakor a modern horvát 

irodalom ikonikus szerzőjével, Ivan Slamniggal állítja párhuzamba. Slamnig elveti a 

hagyományt és újat teremt (inovacija), s ebből a szempontból modernnek tartható, Ugrešić 

az új slamnigi hagyományokat elfogadja, az elődöket beilleszti az írásaiba (renovacija): a 

posztmodern képviselője lesz. Művei már a kezdetben – az akkor még nem toposznak 

számító barthes-i „az irodalom ismétli önmagát” világirodalmi tendenciájával szinkronban 

– jelölt és jelöletlen idézetekre, allúziókra, intertextualitásra, valamint iróniára-öniróniára 

épültek. Ugrešić sajátosan közép-európai írásainak a térségen kívüli irodalmi párhuzamai 

mindenekelőtt Flaubert, Borges, Barth, Barnes és Eco prózáiban kereshetők.  

 

 

Pozicionálás: Tolnai „esszémagatartása“ 

 

A magyarországi irodalom a múlt század kilencvenes éveitől egyre erősödő szerepet 

tulajdonít az éppen a regionalitásából és a más kultúrába ágyazottságából – az állandó 

határon-létből – adódóan friss, és a magyarországitól részben eltérő szemlélet- és 

írásmódoknak. Végel László szerint a földrajzi határokhoz közel és a nagyvárosokban 

figyelhető meg legjobban az úgynevezett multikulturális irodalom. A határon lét többé már 

nem a provincializmus forrása, hanem éppen a nyelvek és kultúrák egymásra hatásának, 

keveredésének, az irodalomköziségnek a színhelye. A nyitottságé: a „kisebbségi irodalom” 

– mivel a nemzeti irodalmak, amelyekbe beágyazódnak és amelyekkel együtt élnek maguk 
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is mozgó képződmények, irodalomközi közösségek tagjai, több kontextusból szövik meg a 

maguk egyediségét (Csányi 2000) – nem gondolkodhat sémákban és nem idomulhat a 

„kanonizált’ kánonokhoz: lényegében, ahogy az Tolnai írásaiban jól megfigyelhető, 

önmaga is a világirodalmat képezi le. 

Tolnai pályája indulásától kezdve szorosan összefonódik a „Symposionokkal” 

(Symposion, Új Symposion, Ex Symposion). A Tolnai szerkesztette Új Symposion egyik 

legnagyobb érdeme az volt, hogy a lényegében hagyományok nélküli – illetve a hosszú 

időkiesést megélő – vajdasági magyar irodalom „megalapította” a saját hagyományát: az 

avantgárd írásművészetet.
202

 A hagyományalapítás szükségességéről mondja Tolnai: „akkor 

annyira avítt, megkövesedett volt az irodalomszemlélet, hogy egyszerűen nem lehetett 

térhez jutni tőle (…), ha egy irodalomban egy ízlés uralkodik el, muszáj robbantani”. 

(Tolnai 1994, 50) Az akkori magyar próza – ahogy Thomka Beáta írja – beszűkült, 

igénytelen, önmagába forduló és elzárkózó volt, nem tett fel kérdéseket, mert nem ismerte 

fel őket. (Thomka 1980, 81-82) Tolnai első írásai pontosan e beszűkült, igénytelen és 

magába zárkózó – elsősorban magyarországi – magyar prózaszemlélettel ellentétesek: 

tágas, friss és a magyar prózából hiányzó avantgárd miatt szokatlan poétikai eszköztárral 

jelentek meg. A „…Rovarház (1969) című regényével voltaképpen elsőként tette 

kérdésessé azt a prózapoétikai hagyományt, melynek jegyében a hatvanas évek magyar 

epikája próbált szembesülni a korszak új alakban jelentkező kérdéseivel. A Gogol halála 

(1972) c. kötet elbeszélései is az avantgarde alkotásmódot létesítik előnyben…” (Kulcsár 

Szabó 1993, 136-137) Indulásakor a kortárs horvát szerzők közül elsősorban Ivan 

Slamnigot, Antun Šoljant és Slavko Mihalićot olvasta és tanulmányozta, s az ő 

fordításukban a nyugati irodalmakat; a szerb nyelven írók közül természetesen Ivo Andrić 

és az „utolsó jugoszláv író”, Danilo Kiš volt a legnagyobb hatással Tolnaira. Az Új 

Symposionhoz kötődő frissítő folyamat nem véletlenül indult el éppen ebben az időben; az 

1960-as évek horvát jeans prózája is nagyjából ettől az időponttól datálódik.
203

  

                                                 
202

 A negyvenes években és az ötvenes évek elején sem Magyarországra nem jutott el a külföldi, sem 

Jugoszláviába a magyarországi irodalom. (vö.: Tolnai 1990, 25) 

203
 Jelentős különbség Tolnai írásművészete és a farmernadrágos próza közt, hogy a vajdasági szerző írásai 

tematikájukat tekintve – a JP-ra jellemző csavargás, (új) emberi kapcsolatok, a cselekmény-elemek és a fabula 

sokszor l’art pour l’art volta – nem párhuzamosak a farmernadrágos próza poétikájával. A vajdasági magyar 

nyelvű irodalomból leginkább Végel László Egy makró emlékiratai című regénye írta be magát a horvát JP-

irodalomba. 
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 Tolnai írásai – akár egy textura szálai – kibogozhatatlanok, végtelenek és 

végtelenítettek: egyik motívum követi és írja tovább a másikat. Írásainak motívumai, jelei, 

képei és metaforái egymásba fonódnak, újabb és újabb jelentéssel bővülnek. Folyamatosan 

transzformálja a jelentéseket, de a kaleidoszkóp-szerű, folytonosan mozgásban lévő 

szövegek mélyén az elmozduló (ön)azonosság, a jelentés mögötti értelem (Sinn) mindig 

megmarad. Mikola Gyöngyi találóan Nietzsche Zarathustrájának szavaival jellemzi a 

szerző poétikáját: „arról költök és arra törekszem, hogy eggyé költsem és összehordjam, 

ami dirib-darab és rejtély és szörnyű véletlen”. (Mikola 2006, 236) Tolnai nem a 

szövegépítkezés konvencionális logikáját követi, szövegei mindvégig szinesztézia-szerűen 

zsúfolva vannak sokszor szinte mitikussá emelt tárgyakkal, képzőművészeti, irodalmi 

alkotásokra való utalásokkal, címekkel és alkotókkal: lényegében nyilvános privátkánont 

alkot. Az írásaiban szereplő – dominánsan a volt jugoszláv térségből származó – alkotók és 

alkotások számára nem csupán vonatkozási pontok, hanem eleven, változó, töredékes, 

egyre erősebben az „én” köré szerveződő és szerkesztődő, tudatosan megélt tapasztalatok. 

A saját maga és az őt körülvevő világ változásával tisztában lévő Tolnai mindent 

szenzuálisan át- és megélve mindig tudatosan a felszínen marad. Nem merül alá a 

változásokba – bármennyire megéli is azokat, azt mindig rálátással teszi: „A tudatosodás 

számára nem más, mint a változások tudatos érzékelése, tétje pedig az, hogy felülmaradjon 

és ringjon, ne pedig alámerüljön a változások (reflexiók) hullámain.” (Szajbély 2004, 136)  

 Tolnai írásainak műfajai behatárolhatatlanok: a versek prózaiak, túl sok epikus 

vonást hordoznak; a prózái poétikusak, nyelvezetük a megszokottnál szimbolikusabb – s 

mindkettő, mint valami közös maghoz, erősen kötődik az esszéhez. Tolnai 

esszémagatartása – többek közt szüntelen önértelmezése – minden írásában megfigyelhető. 

Műfajait saját maga mint se-műfajokat jelöli meg („…műfajukat kereső / műfajukat sosem 

is megtaláló kézirataimat…” [A Niagarát hová viszi]), hiperrealista fantasztikumokra épülő 

írásait – talán éppen a két fogalom mintegy egymást kioltó alapjelentése miatt – „semmis”-

eknek nevezi. Tolnai lokális, apróságokra nagy hangsúlyt fektető világa a mikrovilágok 

egyfajta univerzumaként jelenik meg. A fikció és valóság szétválaszthatatlanul, s mivel 

maga a szerző is belép e körbe, többszörös csavarral polifóniává mosódik össze – nagyjából 

ezt nevezi Thomka Beáta „kontextuális szemantikának” –, sokszor azt sem tudni, ki beszél, 

kivel, hol, mikor. Visszatér egyrészt a nyelv elemi funkcióihoz, az élőbeszéd 

jellegzetességeihez, másrészt szinte mindent misztikus, mitologikus nyelve leng körül. Van, 

hogy a szavak tárgyiasulnak, van, amikor a nem anyanyelven való írásban látja a megoldást 

– mint például a Pompeji szerelemesek több írásába szerbről magyarra fordított, tökéletesen 
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illeszkedő és érthető, de idegenségét mégis megtartó szerkezeteket, szókapcsolatokat, 

illetve szerb mondatokat illeszt; vagy mint A kedves piemonti nőben írja: „más nyelven nem 

nyegléskedhet / páváskodni sem páváskodhat a költő”. Máskor a Mészöly-féle nyelvi 

purizmushoz és szigorhoz fordul: „mi prózát írunk mint a halál: tőmondatokban”. 

(árvacsáth) Csányi Erzsébet szerint a többnyelvűség egyik oka lehet személyes: az 

(ön)interpretációs inger, egy (ön)kifejezési elégtelenségérzet, s következménye egyfajta 

ismeretelméleti, szemléletmódbeli választékosság és igényesség, egyfajta totalitás 

reprezentációja; a határok átjárhatósága, a különböző világok közötti érintkezés 

lehetségessége és kívánalma.
204

 (Csányi 2004b) „Nagyjából tudom az irányt, hogy hová 

megyek, hogy hová térek vissza, ezért azonban állandóan újraírok, újrafogalmazok.” 

(Tolnai 1994, 42) Műveinek vándorló, apró, pointillista részleteit (Thomka), és írásainak 

improvizációra emlékeztető felépítését és szerkezetét az írás – elsősorban a versek írásának 

– folyamata közben is állandóan pontosítja. Sokszor olyan elemeket is tartalmaz a 

nyomtatásban megjelent szöveg, mintha az egy utolsó simítás előtti fordítás lenne, 

amelyben néhány szó nem adható vissza pontosan magyarul, a fordító ingadozik, hogy 

melyik jelentés volna a legmegfelelőbb végső megoldásként: „minimális (semmis) 

eszközökkel”, „minden szabadkai megszállott (őrült) helytörténész”; melyik szót használja: 

„szép szabályos vékony csíkokra / hasogassa (kiolvassa) az újságot”, „sikerült mindent 

megmutatnia (elmagyaráznia)”; vagy pontosítja a szavak jelentését: „ki kell várnunk, hogy 

ez a bérgyilkos (ben)”, „temetési torán guzlicás pálinkát (sligovicát) / szolgáltak fel”, „a 

költő figyelmének elterelése (kisiklatása)”. 

Tolnai minden művével saját tevékenységeire reflektál és saját motivikus témáit írja 

szét: „keresem a fedőlapot, a formát, írja a Költő disznózsírból című interjú-regényben, ami 

majd egyszer mindezt összefogja. Hol a vulkánfíber,
205

 hol a Vértó fenekén 

tanulmányozott, eldobott Jugoszlávia-atlaszban vélem megtalálni, ám az is lehet, végül 

                                                 
204

 Ugrešićnél a Ministarstvo boli (2004 – Fájdalom Minisztérium – a dolgozat befejezése után jelent meg 

magyarul: A fájdalom minisztériuma [2008], Radics Viktória ford.) című regényében a legszembetűnőbb az 

idegen nyelv használata – ennek oka viszont alapvetően külső meghatározottságú: „Igor folyékonyan beszélt 

hollandul. A holland nyelv számára a szabadságot jelentette, anyanyelvét korlátként élte meg. – Amikor a 

mienket beszélem, úgy érzem magam, mint egy népszínmű szereplője, if you know what I mean…” (48)  

205
 A bőrönd, táska nem csak Tolnainál motívum; felbukkan szinte minden horvát szerzőnél, aki a horúról ír. 

Különösen erős Ugrešićnél, de Jergovićnál is többször, hangsúlyosan megjelenik. Tolnainál a szétszóródottat 

integráló biztos pontként funkcionál, a horvát háborús irodalomban a létbizonytalanság, az állandó készenlét 

és az úton levés metaforája. 
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éppen ebben a könyvben lelem meg…” (249) Tolnai soha nincs kívül, mindig részese a 

dolgoknak; a tapasztalat – ami nem csak primér, empirikus, de legalább akkora súllyal 

virtuális-képzeleti tapasztalatot is jelent – számára elsődleges fontosságú. Az önmagát írása 

is egyik központi problémájából, ahogy ő maga mondta, „a világban való lét 

problematikusságából” adódik. (Tolnai 1994) Valószínűleg ezért is próbál meg kijelölni 

magának, illetve felépíteni magában bizonyos állandóságot jelenthető pontokat. 

Földrajzilag ez a legalább annyira metaforikus, mint konkrét értelemben veendő 

multikulturális és politikamentes Jugoszlávia. A volt Jugoszlávia Tolnai számára is 

mindenekelőtt különböző vallásokat, kultúrákat, gondolkodásmódokat magában foglaló 

területi-mentális egységet jelent, sőt, Jugoszláviát nem egyszer fogalomként kezeli: 

„kirajzoltam magamnak valamit, ami Jugoszlávia volt elsősorban, de volt benne 

Magyarországból és Görögországból is egy kicsi, hol Bécs, hol Velence, szóval ez némileg 

mozgott, de én szerettem Jugoszláviának nevezni”. (Tolnai 1994, 41) A visszatekintve 

„jugoszláv álomnak” nevezett egységet Tolnai úgy gondolta el, hogy abban minden 

kultúrának, nemzetnek és nyelvnek maximális kifutása van, „hiszen ki gondolhatott volna 

olyan butaságot, hogy Krleža, Marinković, Novak és Dragojević – akit egyébként az egyik 

legjobb horvát költőnek tart – nem horvát írók, hogy Kocbek, Zajc és Šalamun nem szlovén 

költők”. (Költő disznózsírból, 345) Ennek az „álombeli” térségnek az egyik legfontosabb 

konkrét központja a motivikus-kultikus Adria és néhány vajdasági város, illetve a világ 

bármely olyan helye, amelyhez kulturális identitásán keresztül kötődik, ahol – elsősorban 

intellektuálisan – otthon érzi magát. Soha nem keresi a hasonlóságokat, a dolgok a saját 

személyében rizóma-szerűen
206

 olvadnak egybe: „Amerikában is ugyanaz történik velem, 

mint bármely bácskai faluban, ugyanazt látom. Amikor Floridában kora reggel a tengeren 

fürödtünk (…) az volt az első szavam, hogy a Tiszán, gyerekkoromban ugyanilyen a hajnal. 

Tökéletesen összeér a kettő.” (Tolnai 1994, 44)  

Tolnai a balkáni háború idején és a háborút követő időszakban keletkezett írásainak 

– bár keletkezésük, illetve megjelenési formába öntésük időpontja a szövegeihez való 

folytonos visszatérés és a motívumok sűrű hálózata miatt pontosan és biztosan a legritkább 

esetben határolható be – mindent átfonó autoreflexivitása és autobiografikussága mellett 

megerősödik a referencialitása. A háború Tolnai számára – s ez talán a Feljegyzések a vég 
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 „A rizóma nem vezethető vissza sem az Egyre, sem a sokfélére. (…) Nem egységekből, hanem 

dimenziókból áll, vagy még inkább mozgásban lévő irányokból. Nincs se kezdete, se vége, mindig csak 

közepe van, ahonnan kihajt és kiárad.” (Deleuze – Guattari 1996, 14) 
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tónusáhozban a legdominánsabb – az írásaktus idejére orientációs ponttá váik: a palicsi 

háza körüli összes élőlény a háborút és a frontot asszociálja (Ex Symposion 1992/1-2, 11), 

Celanról Szarajevó jut eszébe (Ex Symposion 1993/5-7, 170), Karl Popperról, Ecóról és 

általában a könyvekről a háború okozta elzártság. (Ex Symposion 1994/8-9, 120) A NATO-

bombázások szükségességének vagy szükségtelenségének dilemmáját a Lötyöge avagy be 

kell-e avatkozni című versében – Tolnaitól szokatlan módon – példázattal szemlélteti: 

„tulajdonképpeni válaszomul tehát / lötyöge példázatát mutatom fel neked”. (Balkáni 

babér, 80) A Költő disznózsírból Tolnaija már nagyobb rálátással, távlatosan és előrelátóan 

beszél: „…ígéretesek, sőt szépek ezek az új képződmények, Szlovénia, Horvátország, 

Macedónia… Szerbia és Bosznia viszont, Montenegróval, Koszovóval és Vajdasággal, 

továbbra is tele potenciális konfliktusokkal…” (352). A közel négyszáz oldalas könyv 

meglehetősen kis részét teszi ki a háborúra való emlékezés – akkor is inkább a háború 

személyes oldalát („…a kocsmai, nemzeti filozófusok, fél-amatőr történészek elképzelése 

mentén ismét késre mennek egymás ellen ezek a népek. Késre mentek.” [352]), irodalmi 

(„háború átjárta szövegek, a festmények is átvéreztek, átszíneződik, vörössé lesz a tózöld, a 

kis helyi ZOO oroszlánjai kiszabadulnak” [352-353]) és filozófia vonatkozásait (Pascal 

Gondolatokjának ötödik, háborúról szóló részét [377]) említi.  

Nosztalgiával csak a volt Jugoszlávia kulturális értéktöbbletének – és az Adria 

közvetlen elérhetőségének – elvesztésére gondol.
207

 A háború kezdetének idején – amikor 

ezek a veszteségek már kezdtek bizonyossággá válni – fogalmazódik meg Tolnaiban 

expliciten és nagyon hangsúlyosan a nagy formák és nagy formátumok iránti vonzalom. A 

témájukban képzőművészeti esszé-írásokat tartalmazó Rothadt márvány – Jugóplasztika 

(1997) című kötetében a térség politikai és kulturális vetülete már elkülönül, de még 

erősítik egymást: „Minden bizonnyal azért foglalkoztam vele [Meštrovićtyal] olyan sokat, 

azért van rá szükségem (éppen úgy, mint Krležára és Andrićra is), hogy megbizonyosodjak, 

lehet élni ezeken az olykor vérfagyasztóan egzotikus térségeken, amelyeket hol 

mediterránnak, hol pedig balkáninak nevezek, attól függően, melyik komponens erősödik 

fel, uralkodik el rajta.” (36) A boymi–oraić tolići reflexív-személyes nosztalgiába ekkor 

időnként még belevegyül a restaurációs-kollektív: „…fontosnak hittem [Tito] kétszeres 

ellenállását, úgy gondoltam, ennek az ellenállásnak köszönhettük az ötvenes és hatvanas 

                                                 
207

 A Tolnai-művekben megjelenő Adria-motívumról számtalan dolgozat született: a Tolnai-symposion című 

tanulmánykötetben két írás kizárólag erről szól (Ladányi 2004, Virág 2004), a konTEXTUS Könyvek I-ben 

szinte mindegyik tanulmány foglalkozik legalább érintőlegesen a Tolnai – Adria kapcsolattal, de valószínűleg 

nincs olyan Tolnairól szóló írás, amelyben a kérdés ne jelenne meg. 
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évek légkörét, azt a másságot, ami a vasfüggönyön innen volt. Azt, ami, úgy tűnt 

legalábbis, kivezet a balkáni törzsek marakodásaiból, abból a bizonyos balkáni kocsmából.” 

(76)  Vagy: „…akkor [a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján] még ugyanis volt némi 

remény, hogy a többpártrendszer kibontakozása (úgy képzeltem, naivak között a 

legnaivabb, a többpártrendszer maga lesz az én pártom), ha az ország, Nagy-Jugoszlávia 

(akkor kezdtünk rádöbbenni, s azóta is mindinkább meggyőződhetünk róla, hogy az volt: 

pozitív nagyforma, mint a Monarchia) szétszerelését, szétesését nem is, de a háborút talán 

megakadályozza.” (80) Majd egyre kevésbé lesz fontos a politika, s egyre személyesebbé 

válik a mikrovilágokból felépülő Jugoszlávia és Osztrák-Magyar Monarchia „pozitív nagy 

formáinak” az emlékezete.  A pomoeji szerelmesek című kötet elbeszélései már a volt 

Jugoszláviának szinte kizárólag erre a vetületére hivatkoznak. Ugyanakkor – talán a 

tapasztalataiból következő kissé defenzív magatartásból – tisztában van a kis és nagy 

formák kölcsönös függőségével: a Jugoszláviára fogadás „…nem jelenti azt, hogy majd a 

kis formákat nem fogom szeretni, hiszen jól tudom, a világ a nagy és a kis formák közötti 

oda-vissza játékra épül…” (101); „…lassan már rászokom, hogy Nagy-Jugoszlávia helyett 

(ami számomra olyan fontos nagyforma volt, mint a Monarchia, és lesz majd minden 

bizonnyal az Egyesült Európa, jóllehet nálam a nagyformák mindig már eleve kis, semmis 

formákkal, semmis, ám annál konkrétabb tartományokkal, régiókkal, helyekkel […] 

ellenpontozódnak) immár úgy általában, térségünkről beszéljek…” (297) Tolnainál 

Jugoszlávia soha nem múlt idejű, nem ex-Jugoszlávia: Nagy-Jugoszlávia számára még ma 

is – pillanatnyilag nehezebben elérhető, de a jelenlegi status quo nem örök érvényűségének 

lehetőségét is magában hordozó – (nosztlgikus) élettér. „Az ún. Nagy-Jugoszlávia azonos 

volt az életemmel. Egybeestek. Így hozta a történelem.” (Költő disznózsírból, 181) 

 

 

Pozicionálás: Ugrešić emigrációs írásai 

 

Tolnaitól eltérően, aki az elvesztett Nagy-Jugoszláviában az Osztrák-Magyar Monarchiát 

idéző nagy formákat és nagy formátumokat a jelen inkluzivitásából fedezi fel, Ugrešić 

reflexív-személyes és döntően gyógyíthatatlan nosztalgiája abból adódik, hogy a volt 

Jugoszláviát kívülről, egziliumból, de saját volt inkluzivitása szempontjából szemléli. 

Ugrešić lényegében egy múltbeli szimbiotikus viszony továbbvitelének lehetőségét-

lehetetlenségét járja körül a kényszerűen megváltozott körülmények perspektívájából. A 

múltat érvényesíti a volt Jugoszláviával való jelen kapcsolatában: ennek egyik 
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folyamatosan visszatérő eleme az önéletrajzot mint önidentikus műfajt is elbizonytalanító 

„egy ember – két életrajz” motívum. 

Ugrešić személyes életútjának és írói pályájának fordulópontja a palindromatikus 

1991-es év, Horvátország független állammá kikiáltásának éve, valamint Dubravka Oraić 

Tolić Rim i mir (lefordíthatatlan palindroma, szó szerint: Róma és béke) című poémájában 

prognosztizált apokalipszis éve. A Kultura laži (1995: Amsterdam; 1996: Zagreb – A 

hazugság kultúrája) esszékötetének Palindromska priča (Palindroma-történet) című 

fejezetében Ugrešić a palindroma fogalmának kibontásával-definiciójával (a „palindrom” 

szótő: ami visszafelé fut) és konnotációival ([szám]misztika, apokalipszis –  racionalizmus, 

a mindennapok logikája) – mintegy 1991 után keletkezett írásainak alapképletét adja meg. 

(32-48) Ettől az évtől kezdve írásai átpolitizálódnak, iróniája az autobiografikus 

diskurzussal párosulva szokatlan és ritka autobiografikus öniróniát eredményez, amelynek 

utóbbi összetevője – ahogy Andrea Zlatar mondja – „önmagába záródik, belsővé: kiinduló 

és egyben befejező ponttá válik”. (Zlatar 2004d, 123)
208

 A háborútól kezdve ő is, akárcsak 

Tolnai, ugyanazt írja, kettejük közti lényeges különbség, hogy Ugrešić írásaiban a 

szemléletmódbeli és tematikai polifónia ettől az időponttól kezdve eltűnik, minden írásában 

folyamatosan ugyanazt a politikai, társadalmi, száműzetéssel kapcsolatos egzisztenciális 

kört járja be újra és zárja rövidre. Tolnai meg tudja őrizni identitását a kultúrában; Ugrešić 

igyekszik megőrizni kultúráját az identitásában. 

 

(Imperatív: politika) Az Ugrešić írásaiban később megjelenő nosztalgiát a javarészt 

politikai vonatkozású esszéinek gyűjteménye, a Kultura laži című, az „új ideológiákkal” 

való ellenszegülés egyik legprogramatikusabb, „antipolitikus esszék” alcímű könyve 

inicializálja. A Konrád György Egy regényíró antipolitikájának első szövegével kezdődő 

kötet lényegében a mottóul választott idézet kibontása és aktualizálása. Az antipolitikus 

pozíció akarásából a könyv minden esszéje – kissé keserű iróniával – arról szól, hogy a 

politika és a politikával kapcsolatos vélemények megfogalmazása Európának ezen a felén 

megkerülhetetlen, mintegy sorsszerű. A Tuđman-éra nacionalizmusával és autoritást 

elfojtó, a jugoszláviai korszak emlékezetét kitörölni szándékozó ideológiájával szemben a 

                                                 
208

 A hangsúlyosan deiktikus és referenciális szleng mellett (lásd: Perišićnél) az ugyanezekkel a jellemzőkkel 

rendelkező önirónia is sok esetben majdhogynem fordíthatatlan. Nem, vagy csak nagyon nehezen adható meg 

a célnyelven a tettetés „mihez képest”-je. Ugrešić 1991 utáni írásainak öniróniája – szemben a „szépírói 

korszakának” ismert műfajokra, szerzőkre és művekre irányuló, kulturális referenciájú (ön)iróniájával – 

fordításban sokszor csak kétséges eredménnyel közvetíthető. 
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volt jugoszláv íróknak és értelmiségieknek a megváltozott kommunikációs szituációban
209

 

Oraić Tolićtyal ellentétben, aki – igaz, tíz évvel később – úgy látja, hogy az ideológiák, 

magatartásformák, elkötelezettségek, valamint az írói foglalkozás és a történelmi tapasztalat 

elkülöníthető egymástól,. (vö.: Oraić Tolić 2005a) Ugrešić szerint a volt jugoszláviai 

értelmiség számára három lehetőség marad: a transzformáció, az adaptáció és a belső 

száműzetés. (214) A Kultura laži a kategorikusan és történelmi távlatokból majd valamivel 

később, a Nikog nema doma (2005 – Senki sincs otthon) című esszékötetében megokolt 

„jugonosztalgia” védelmében és az emlékezet konfiskációja ellen lép fel. A 

jugonosztalgikus elnevezés – definiálja a fogalmat a Nikog nema doma című kötetében –  

politikai és morális alapokból kiindulva diszkvalifikácós célokat szolgál; a 

jugonosztalgikus személy gyanús, „a nemzet ellensége“, „áruló“, olyan, aki a jugoszláv 

múltat siratja (azaz a kommunizmus szétesését, a kommnizmus pedig „szerbbolsevizmus“ 

volt), a jugonosztalgikus a demokrácia ellensége. A „jugonosztalgia“ az új, háborús 

terminológia eleme. (288-289)
210

 Tuđman kitörölt ötven év jugoszlavizmust a 

történelemből és „az új Horvátországot egyszerűen az NDH-val, a Független 

Horvátországgal kapcsolta össze” – írja ugyanennek a kötetének a Suveniri komunizma (A 

kommunizmus szuvenirjei) című esszéjében. „A volt jugoszláv kultúra – filmek, könyvek, 

televíziós műsorok, tömegkultúra, ipari termékek, közszereplők – tiltásának nagyjából tíz 

éve elégnek bizonyult arra, hogy az átlagos állampolgár elhiggye, hogy a saját múltját csak 

álmodta.” (Tranzicija: morfovi, slajderi i polumorfovi [Tranzíció: morfok, sliderek, 

polimorfok])  

 

(Konstatív: múlt és jelen) Az emlékezet és történelem közötti kapcsolatot vizsgáló 

tanulmányában Halbwach és J. Assmann nyomán írja Pierre Nora, hogy az emlékezet és a 

törtnelem távolról sem szinonímák; az emlékezet a konkrétumokat ragadja meg legtöbbször 

diszkrét voltukban, míg a történelem a duratívat szemléli, s a konkrétumok közötti 
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 A megváltozott kommunikációs szituáció alatt egyrészt az aktuálpolitika ideológiai elvárásainak való 

megfelelést érti (aminek egyik következménye, hogy „ma egy néhány oldalas rövid írás a szöveg hosszához 

képest kétszeres terjedelmű magyarázó-magyarázkodó lábjegyzetet igényel” [112]);  másrészt azt az 

elbizonytalanító és határokat összemosó helyzetet jelöli, amelyben az író „többé már nem tudja, hogy mettől 

kezdve magánember, és mikor író; hol a szív és hol az értelem helye” (116). 

210
 „A jugonosztalgia nem a múlt rendszer utáni vágy, hanem sokkal inkább az egyén élete utáni vágyakozás, 

amelyet egy olyan történelmi időben élt le, amelyet ma a „nem igaz“ címkével jelölnek“ (Janaszek-

Ivaničková 2006, 31) 
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összefüggéseket emeli ki. „Az emlékezet a konkrétban gyökerezik, a térben, a gesztusban, a 

képben és a tárgyban. A történelem csak időbeli folyamatokhoz, fejlődési ívekhez és 

dolgok közötti viszonyhoz kapcsolódik. Az emlékezet abszolút, míg a történelem csak a 

viszonylagost ismeri. A történelem középpontjában egy, a spontán emlékezetet romboló 

kritikus szellem dolgozik. (…) A történelem megfosztja a megélt múltat legitimációjától.” 

(Nora 1993, 143) Horvátország államiságával együtt történelmet is kapott 1991-ben, s ez, 

Nora elméletét igazolva, kezdte háttérbe szorítani az emlékezetet. Ez a más körülmények 

között hosszú évtizedekig-évszázadokig is eltartó folyamat a horvát értelmiség liberálisabb 

nézeteket valló csoportjainak többségét – mivel a másutt természetesen lezajló események 

itt mesterségesen és egyik napról a másikra történtek meg – szinte sokkolta. A jelenben 

hirtelen keletkezett törésvonal múlt oldalán, úgy érezték, csak az emlékezet maradt, míg a 

jövő oldalán a történelmet kisajátító, illetve kizárólagosan irányító politika akarta 

legitimálni magát, amit legegyszerűbben és leghatékonyabban a múlt egyes részeinek 

kitörlésével tehetett meg. A törésvonalra kényszerült Ugrešić számára (is) az egyetlen 

megoldásnak – a tehetetlenségérzettel szembeni egyetlen lehetséges védekezésnek – a 

múlttal térben már nem, de még legalább időben kapcsolatot tartó jelen prolongálása, az 

emigráció látszott. 

Az aktuális jelen – az emigrációban is állandóan útközben levés – 

bizonytalanságának reflexiói A feltétel nélküli kapituláció múzeuma (Frankfurt/Main: 1998; 

Budapest: 2000., Radics Viktória ford.; Muzej bezuvjetne predaje, Zagreb – Beograd: 

2002). Részben a mészölyi izolációs irodalom kérdését – „a már eredetileg is izolációs 

helyzetű próza számára (…) külön terhelés, ha vállalt vagy kényszerű emigrációban 

születik. Miről írjon és hogyan? (…) A tartós vagy végleges elszakítottságban élők prózája 

(…) többségében, előbb-utóbb az ontologizáló próza felé fordul.” (Mészöly 2006, 71) – 

veti fel, és keresi a megválaszolás lehetőségét. Ugrešić emigrációs prózája a két életrajzzal 

rendelkező – a jelenbeli elszakítottságban élő „én” és a múltbeli „mi” metszéspontján lévő 

– önmagát próbálja definiálni. A töredékes, autobiografikus-esszéisztikus, a múlt 

emlékképeivel és az összekuszálódott jelennel terhes A feltétel nélküli kapituláció 

múzeumával kapcsolatban a horvát elemzők többször a „rasuti” (szétmállott, szétszóródott, 

szétszéledt) jelzőt használják (Biti 2005b; Zlatar 2004a). Az önéletrajzi elemekre épülő 

regény az emlékezet szétszóródott tárgyainak – naplók, fényképek – elrendezésére tett 

kísérlet: az emigráció könyve. Az emigráció pedig „a magunk mögött hagyott holmik 

története.” (139) Susan Sontag A fénykézésről című esszé-könyve is – amelynek a fénykép 

nosztalgiát tápláló természetéről szóló részlete a regény második részének mottója –, akár A 
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feltétel nélküli kapituláció múzeuma, a fényképet mint az egyén szempontjából befelé 

irányuló jelenséget és mint önmagánál ontológiai értelemben többet jelentő 

megváltoztathatatlan objektumot értelmezi: „fényképezni annyi, mint birtokba venni a 

lefényképezett tárgyat; a fénykép (…) a világ darabja; a fénykép bizonyíték; a kép torzíthat; 

mégis mindig megmarad a föltevés, hogy létezik vagy létezett valami olyasmi, ami a képen 

látható; a fénykép legősibb és legelterjedtebb funkciója, hogy megörökíti a családhoz (vagy 

más csoporthoz) tartozó egyén életének jelentősebb állomásait; jelenvalóvá varázsolja a 

múltat (…), végtelen iróniával ruházza fel a múlt sajátosságait, múlttá alakítja a jelent és 

régmúlttá a múltat.” (Sontag 1981, 10-12; 92) 

 A feltétel nélküli kapituláció múzeuma erős emotív töltésű próza, „valami homályos 

fájdalom homályos pontja” (38), az emigrációban átélt tapasztalatok reflexiója és a szerző 

magányának a múlt tárgyain keresztül megjelenő nosztalgiája. Még él Ugrešićben a 

védekező mechanizmus és annak emléke, amit az Američki fikcionarban (1993 – Az 

amerikai fikcionárium) írt: „az író, aki ad magára, három dolgot nem tesz: 1/ nem ír 

autobiografikus feljegyzéseket, 2/ más országokról jegyzeteket, 3/ naplót. Mindhárom a 

nárcizmussal áll szoros kapcsolatban, ami biztos, hogy alapvető feltétele az irodalmi 

alkotásnak, de nem volna szabad, hogy végeredménye is legyen.” (67)  A feltétel nélküli 

kapituláció múzeumát, illetve annak műfaját iróniával („az album meg az önéletrajz (…) 

eleve sikertelenségre, másodrangúságra ítéltetnek” [39]) – , saját magát öniróniával („az 

önéletrajzírás az amatőr tevékenységek körébe tartozik” [38]) pozicionálja. Helena Sablić 

Tomić ezen túlmenően iróniát fedez fel a női önéletrajzi próza kötelező moduljainak – 

konyha, barátnők, pletyka, szex, flört – használatakor is, valamint úgy látja, hogy a könyv a 

napló mint intim identitásőrző műfajt is kiparodizálja. (Sablić Tomić 2005c, 143) 

Helyenként az 1991 előtti formákat és poétikákat (fikció, próza, irónia, posztmodernizmus) 

Ugrešić autoreflexív módon idézi fel, s ezzel közvetetten és utalásszerűen megjelenik a – 

kissé Jergović Szarajevói Marlborójához közelítően szimulakrális – nosztalgikus látásmód.  

 

(Kondicionális: nosztalgia) A fentebbi könyvektől eltérően az eredetileg Horvátországban 

– és ezzel egy időben Szerbiában – megjelent Ministarstvo boli nosztalgiája már nem 

tárgyakon keresztül közvetített: a nosztalgia szóval kezdődő és a volt Jugoszlávia népeinek 

átkozódásaival befejeződő, szintén autobigrafikus regényben-esszéregényben megjelenik a 

jövő, s az imaginárius hazatérés megindokolatlan-meginokolhatatlan lehetetlensége. 

Lényegében egyetlen felmerülő kérdésre sincs Ugrešićnek logikus és konkrét válasza: sem 

a hazatérés letetlenségére (14), sem a hiányérzetre (36), sem a megkönnyebbülés okára (41) 
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– a válasz mindenre a „nem tudom”. A mindennapokra való emlékezés és a valamikori 

közös nyelv – a „miénk” – köré szerveződő regény mutatja talán legérzékletesebben az 

emigráció íróinak íráshoz való – Brodszijtól kezdődően etalonként elfogadott – viszonyát: a 

száműzetésben élő író saját terét az írásaiban találja meg, egziliumának aziliuma az írás. 

Ugrešić egyéni nosztalgiájának epicentruma a Ministarstvo boliban kognitív szinten a 

múlttal való megbékélés igénye, empirikus szinten pedig a volt jugoszláv tagállamok 

menekültjeiből összeállt egyetemi csoportjával való munka; a közös múlt mindennapjainak 

emlékezetéből az emigrációban valami mégis megőrződött. „Egy olyan területet kellett 

találnom ebben az őrületben, amely mindenkihez egyformán tartozik és amely a lehető 

legkisebb fájdalmat okozza. Ez, gondoltam, csakis a közös múltunk lehet. (…) Úgy tűnt, 

hogy csak az esetben enged el bennünket a saját múltunk, hogyha megbékélünk vele.” (64-

65) „Csak akkor békülünk meg a múltunkkal, ha hatalmunkban tartjuk.” (153) A közös 

múltat az emigrációban a valamikori természetes környezetétől elszakított, de a 

száműzetésben még ma is funkcionáló közös nyelv képviseli: a nyelv – annak ellenére, 

hogy nem kizárólagos feltétele – a személyes és kulturális identitás komoly integráló és 

értékőrző része.
211

  

A Ministarstvo boli középpontjában azok a szemináriumok állnak, amelyeken a volt 

Jugoszlávia tagállamaiból menekült és Amszterdamban elsősorban a tartózkodási 

engedélyért tanuló hallgatók személyes múltjuk egy-egy – adott esetben tárgyi – emlékéről 

beszélnek saját nyelvükön-nyelvváltozatukon. A mindennapok és azok tárgyi emlékei, 

valamint az ugrešići ellenszegülés és „jugonosztalgia” szemléletes tárgyiasulása a 

különböző nyelveken és nyelvváltozatokon megírt szócikkeket tartalmazó Leksikon YU 

mitologije (2004 – A YU mitológia lexikona).
212

. A lexikon az Annales-iskola örökségének 

nyomdokain haladva a korszak túlnyomó többségében tárgyi emlékeiről szóló szócikkek 

összességén keresztül jut el az adott kor történelmi-történeti mentalitásának-mentalitásainak 

felmutatásáig. Nem a nosztalgiát, nem a hiányt állítja a középpontba, hanem magát a 

nosztalgia széles konnotációs mezőt magával hozó denotátumát, ténylegesen létező-létezett 

tárgyát jeleníti meg. „Az, ami előhívja a nosztalgiát, az egyik percről a másikra jelentkező 

homályos érzés ugyanolyan összetett jelenség, mint az emlékezetünk topográfiája. 

Akárcsak az álom mechanizmusa, ahol egy jelentéktelen és ártalmatlan tárgy onirikus 
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 „Az irodalomtörténeti tapasztalat értelmében – mondja Thomka – a kulturális azonosság megtartásának 

nem feltétele a nyelvi folytonosság. (…) A hovatartozás vállalása a nyelvi határoktól független 

reprezentációkon (vallási, művészeti, kulturális jelrendszerek) múlik. (Thomka 2007b, 137) 
212

 Részletek olvashatók: Magyar Lettre Internationale, 2005/3. 
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érintése a szituációtól idegen érzéseket válthat ki, a nosztalgia mechanizmusai is 

előreláthatatlanok és nehezen kiolvashatók. A nosztalgia nem kontrollálható; agyunk 

szubverzív tevékenysége. A nosztalgia fragmentumokkal dolgozik, illatokkal, érintésekkel, 

hangokkal, dallamokkal és színekkel, terepe a hiány, alkalmazkodó emlékezetünk 

szeszélyes korrigálója. Hatásmechanizmusa az alattomosságra, a kiszámíthatatlanságra, 

szubverzivitásra, a váratlanságra, a sokkra, a meglepetésre épít. (…) Működési területe a 

tudatalatti, az agy kémiája, a szív munkája, mechanizmusai gyakran a neurológiában 

»fantom-végtagnak« nevezett jelenséghez állnak közel.” (Kultura laži, 288) A lexikont 

szintén egy időben adták ki Zágrábban és Belgrádban, s közös megértéshorizontot 

felételezve minden szócikket a megírás nyelvén közöl. A szócikkek fordítása ugyanis a 

fordítás Ricoeur szerinti lényegének – „az azonosság nélküli egyenértékűségnek” (Ricoeur 

2004, 13) – mondana ellent. A szócikkek eredeti nyelven való közlésének másik – s 

konkrétan erre a térségre vonatkozó – okát az ex-Jugoszlávia multikulturalitását vizsgáló 

Thomka Beáta fogalmazta meg a legpontosabban: „…úgy tűnik, a 20. század harmadik 

harmadában egy nyelv nélküli közös nyelv alakult ki. A paradoxont erősíti, hogy sok nyelv 

szinkron együttese alakította, tehát nem nemzeti, hanem egy nem hivatalos, többszólamú, 

alternatív kultúramodell volt.” (Thomka 2007b, 138) A lexikon ugyanazt a kérdést teszi fel, 

amelyet szintén Thomka Beáta vetett fel A kulturális azonosság poétikája című 

tanulmányában a valamikori közös értékek retrospektív interpretációjával kapcsolatban: 

„mi az, ami (…) az anekdotikus és a vizuális emlékezet, a prózai és képi, irodalmi, színházi 

és filmes tapasztalat tárházából közös hivatkozási alapként (…) fennmarad… És mi az, 

amit immár véglegesen elveszített egy nemzedék?” (Thomka 2007b, 139) A lexikon ötlete 

közvetlen a balkáni háború előtt merült fel először, s a szerkesztőinek (elsősorban a 

program iniciátorának, Dubravka Ugrešićnek) célja már ekkor is az volt, hogy az elmúlt 

ötven év emlékezetének konfiskációját meggátolják, s ezzel a történelmi folyamat egy 

adott, kitörlésre ítélt szeletét – amelynek, annak ellenére, hogy nem természetes 

képződmény, a kultúra és identitás tekintetében nagyon szignifikáns hozadékai vannak – a 

mindennapok kézzelfogható és szemléletes emlékein keresztül dokumentálják és 

muzealizálják; a kollektív emlékezetbe integrálják. A konkrétság és szemléletesség az egyik  

leglényegesebb eleme a lexikonnak, s itt ismét Thomka Beáta már idézett  tanulmányára 

hivatkozhatunk: „A dél-európai exodus egy nehezen definiálható közös örökséget hagyott 

maga mögött. E multikultúra poétikáját értékek, jelek, eszmék, művészi, szellemi, 

intellektuális tapasztalatok alakították a valamikori többcentrumú regionális és 

mikrokultúrák sorát ötvöző országban.” (Thomka 2007b, 137) 



 

178 

Az emlékezet életben tartása, illetve az emlékezet konfiskációja ellen való fellépés 

az élet – sok esetben csak vágyott-nosztalgikus – természetes viszonyrendszereinek 

fenntartásához szükséges. Az egyén élettörténetének és a narrativizációnak az 

összefüggéséről elmélkedő McIntrye gondolatai – ha érvényességi körét kitágítjuk – 

kollektív szinten a lexikonra is vonatkoztathatók. McIntrye szerint a narratív keresés 

egysége nyomán a saját élettörténet megalkotása lehetségessé válik, s visszahelyezhető lesz 

természetes összefüggéseibe. „Élettörténetem ugyanis mindig beágyazódik azoknak a 

közösségeknek a történetébe, amelyektől az identitásomat kapom. Születésemtől fogva 

tartozik hozzám egy múlt; a próbálkozás, hogy kiszakítsam magam ebből a múltból, jelen 

kapcsolataim helyrehozhatatlan megkárosításával volna egyenlő. A történelmi és a 

társadalmi identitás birtoklása egybeesik. (…) Döntő részben az vagyok tehát, amit 

öröklök, vagyis egy sajátos múlt, amely bizonyos mértékig jelen van a jelenemben. Azt 

tapasztalom, hogy egy történet része (…), egy tradíció hordozója vagyok, akár elismerem, 

akár nem.“ (MacIntyre 1999, 296-297) 

McIntrye elméletét a saját élettapasztalatában megvalósítani próbálkozó Ugrešić 

szüntelenül a múlt egy részét tagadó jelen történelemével-politikájával konfrontálódik. A 

nagy Jugoszláviához kötődő kulturális identitásának és személyes önazonosságának egy 

része – a hagyományhoz kötődés elkerülhetetlenségének felismerése és akarása ellenére – 

külső tényezőknek és annak köszönhetően, hogy például Tolnaival ellentétben az adott 

tényleges vagy névleges többség akaratát érvényesítő ország többségi nemzetének-

közösségnek tagja, önmaga narrativizációja ellenére is törvényszerűen sérül. 
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5. Történelem, fikció, narráció 

 

 

A kulturális emlékezetről szóló könyvének kiindulópontjaként Assmann a történelem és a 

kollektív emlékezet fogalmát vizsgálja. A kollektív emlékezet – írja Halbwachs elméletéből 

kiindulva – a hasonlóságokat, folytonosságokat emeli ki, az adott csoportot belülről láttatja, 

az egységes csoportok egységes emlékezete közötti különbségét hangsúlyozza. A 

történelem a különbségeket, szakadásokat tartja szem előtt, mindent kívülről szemlél, 

történelmi tényként elsősorban azt kezeli, ami változást mutat; a különböző csoportok 

különböző emlékezeteit eltörli, összemossa, mindent mindennel összekapcsol. Genealógiai 

szempontból a kettő közül az emlékezés az elsődleges: „Ahol a múltat nem tartják többé 

emlékezetben, vagyis nem élik, működésbe lendül a történelem.” (Assmann 1999, 43-45) 

Az emlékezet négy típusáról beszél: mimetikus emlékezet, a tárgyak emlékezete, 

kommunikatív és az értelem hagyományozása, azaz a kulturális emlékezet. Az emlékezést a 

történészekre és a művészekre bízták – a történész dokumentumok alapján dolgozik; a 

dokumentumokat nem csak parafrazeálnia, annotálnia, magyaráznia kell, hanem elsősorban 

azt kell megmutatnia, hogy azokat miként értették az adott időben. 

A társadalomtudományokban, mindenekelőtt a történelemtudományban, az Annales-

műhelytől kezdve a mentalitástörténet, a hit, az életmód, az oktatás és nevelés 

tanulmányozása alapján átstruktúrálódott és az addigitól eltérően rekonstruálódott a világról 

alkotott fogalmi kép: nem a fogalmakból mint adott kategóriákból indultak ki, hanem 

fordított utat jártak be, és a fogalmakig jutottak el. Elkezdődött az entitások újrafelosztása 

és újrastruktúrálása, egyazon teoretikus hálón belül egymástól eltérő múltak, különféle 

kapcsolatrendszerek, struktúrák, hierarchiák és formák tűntek fel; megkérdőjeleződött a 

történelemszemlélet lineáris kontinuitásának kizárólagos érvényessége. „S a nagy kérdés, 

amely fel fog merülni – és már fel is merül – ezeknél a történeti elemzéseknél így már 

többé nem az, hogy milyen úton-módon jöttek létre a folytonosságok, miként tudott 

ugyanaz a minta fennmaradni és annyi különböző egymást követő elme számára egységes 

horizontot alkotni, milyen cselkvésmódot és hátteret biztosít az átadás, az újrakezdés, a 

felejtés s az ismétlés összjátéka, hogyan terjesztheti ki uralmát a kezdet messze önmagán 

túlra, egészen addig a beteljesedésig, amely sohasem adatik meg – a kérdés többé már nem 

a hagyomány és nyomvonalának kérdése, hanem a szétválasztásé és a határé.” (Foucault 

2001, 10) 
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Mivel „a múlt eseményeit sem látni, sem hallani, vagy érezni nem lehet, így 

valamennyi róluk megfogalmazott állításnak szélsőségesen indirekt eszközökre kell 

támaszkodnia. Gyakran vagyunk bizonytalanok az események létét tanusítandó tudósítások 

jelentését illetően, nem is szólva azok igazságtartalmáról.” A Ranke-féle történelmi 

kontinuitás-elméletet védelmébe vevő Carr szerint a történetírás az eseményeket nem 

kényszeríti a valóságtól idegen, fikciós struktúrákba, mivel az elbeszélő forma – mint az idő 

emberi megtapasztalásának alapvető módja –  már az explicit történetelbeszélés szintje alatt 

is létezik. A „történelem mint a társadalom emlékezete” koncepció alapján felállított 

párhuzam szerint „ami az emlékezet az individuum, az a történelem a társadalom számára”. 

(Carr 1999, 69-77) A történész a múlt palimpszesztusainak legalsó, még olvasható rétegéig 

próbál eljutni, a művész pedig – sejtvén, hogy az abszolút alap nem talható meg – 

palimpszesztusokat hoz létre. Ami a történész számára az egyértelműség és a 

megbízhatóság felé vezető út lehet, az az író számára lehetőségek tárháza: felmutathatja a 

dolgok mögötti szerteágazó instabilitást, vagy éppen – s ez a történész céljával rokon – a 

felszín instabilitása alatti összetartást. 

A 18. század végéig a történetírás irodalmi műfajnak számított, s a történetírás 

elmélete a 20. század második felétől visszatér a historiográfia és az irodalom, 

mindenekelőtt a historiográfia és narráció kapcsolatának kérdéséhez. A múlt nem egyenlő a 

történelemmel, a múlt nem döntheti el, hogy a róla adott beszédmódok közül melyik helyes. 

A múlt magyarázata helyett a múlt megértése – a minden nemzedék másfajta történeti 

megértése (Gadamer) – kerül a történetírás elméletének előterébe. A narrativista 

történetfilozófia – Hayden White, Frank Ankersmit, Arthur C. Danto – a magyarázat és 

leírás általi megismerés lehetőségét állító történelemfilozófiával szemben a történelem és a 

fikciós próza egymással rokon vonásait hangsúlyozza, mondván, hogy a múlt egyszeri 

eseményeit összefüggéseiben és befejezettségében a narratíva idézi meg (White). A 

dokumentumok és az irodalmi szövegek közötti eddigi viszony – írja a Ricoeurhöz 

hasonlóan a történelem és irodalom kereszteződését vizsgáló Vladimir Biti – bizonyos 

szempontból megfordul; ahelyett, hogy a nyelvi műalkotást a dokumentumok 

szempontjából olvasnák, a dokumentumoknak tulajdonítanak irodalmi jellemzőket. 

Magukat a szövegeket fogják eseménynek tartani, az őket körülvevő szemiotikával és 

társadalmi-kulturális folyamatokkal való szimptomatikus, ideologikus  és kritikus 

összefonódásukban, ahelyett, hogy – mint a klasszikus historiográfiában – a szövegek az 

eseményekre irányítanák a figyelmet. (Biti 1993, 90) A narrativista elmélet lényegében 

tagadja a historiográfiákban megjelenő események episztemológiai vetületeit. Hayden 
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White munkái (Metahistory, The Content of the Form) szerint a nyelv volna a megismerés 

elsődleges eszköze, mivel a nyelv hordozza a jelentést, s a múlt dolgai mindössze 

megbízhatatlan nyomok. „A történelmi tény (…) nem a múltban, hanem kifejezetten a 

jelenben létezik, miután a historikus a fennmaradt nyomok alapján utólag hozza létre.” 

(Gyáni 2003, 21) Hayden White írja A történelem terhe előszavában, hogy az eseményeket 

ugyan nem határozza meg a nyelv, de az eseményeket az elbeszélésük során a nyelv fikciós 

attribútumokkal látja el; „…a történetírásban a történésznek (…) annak érdekében, hogy a 

tényeket az elbeszélés elemévé alakítsa, olyan reprezentációs technikákat kell alkalmaznia, 

melyek a fikcionális írásmódot jellemzik”.
229

 A történetek az események során keletkeznek, 

s az események ezen sora narrativizációval alakul át történetekké. 

Ankersmit hasonlata szerint a történész a múltat – akár a festő a vásznon a tájat 

vagy a személyt – megjeleníti (reprezentálja), s nem leírja vagy értelmezi, s ez implikálja a 

történetfilozófia és az esztétika egymáshoz való közelítését. (Ankersmit 2003, 240) 

Northrop Frye nyomán White a múltbeli események – egy esemény, idézi Thomka Beáta 

Paul Veyne-t,  nem valamiféle létező dolog, hanem a lehetséges útirányok metszéspontja  

(Thomka 2001, 166) – visszamenőleges cselekményesítésének négy típusát különíti el. A 

románc, a tragédia, a komédia és a szatíra ugyanazon tények elmesélésének különböző 

megközelítési módját és narratológiáját, s így ugyanazon esemény modalitásának és 

kontextusának sokféle hangsúlyozási lehetőségeit  kínálja. A szövegként kezelt tötrénelmi 

múlt szemantikai és retorikai kérdéseket vet fel: „…a történetírás a társadalomtudománytól 

távolodóban a művészetfilozófia és az esztétika felé közeleledik. Az episztemológia 

kritériumának felcserélése az esztétikaival a történetírói gyakorlat ténybeli kötöttségeinek 

felváltása a művészi szabadsággal.” (Thomka 2001, 166; 186-187) 

A történelem mint tudomány Jörn Rüsen elgondolása szerint is a alapvetően abban 

különbözik a többi társadalomtudománytól, hogy a történelem számára az elbeszélés 

fontosabb, mint a leírás, elemzés vagy magyarázat: egyedül a kognitív kutatáshoz 

kapcsolódó tudás elbeszélésével lehet mai történeti tudatunk széttartó voltát és kimeneteit 

lefedni. A történeti elbeszélés az irodalmitól három aspektusból különbözik: ellenőrzés alá 

kell vetni; reflektáltnak kell lennie; teoretizálnia kell. A történész csak e három módszer 

alkalmazásával viszonyulhat kritikus módon saját élet-világának anticipációihoz. (vö.: Biti 
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 White példája: ahhoz, hogy Napoóleon mint személy egy történet szereplőjévé váljon, „alakká“ kell 

változtatni, elbeszélésfunkciót kell neki adni: cselekvőből tehát olyan személlyé válik, akivel a szerepét 

eljátszatják.  (White 1997, 11) 
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2000a, 41) A történeti elbeszélés Rüsen elméletében értelemképző, az időtapasztalás 

cselekvésirányító és identitásképző értelmezése. Az egyéni gyakorlat részévé váló történeti 

értelemképzés tipológiailag négy alapformára vezethető vissza:  

1. hagyományos: az időbeli változásban a változásnak ellenálló értelmet mutat fel, az időt 

mint tartós értelmet rögzíti; 

2. példaszerű: az emberi életvezetés időtlen érvényű szabályait mutatja fel, az időt mint az 

elvont szabályokat illusztráló konkrét esetek szétterítő értelmét láttatja: „historia est 

magistra vitae”;
230

  

3. kritikai: önmaga érvényre juttatása érdekében a saját életgyakorlat és identitás 

értelmezési mintáinak tagadására törekszik: az időt tagadható értelemként gondolja el; 

4. genetikus: az életgyakorlat szempontjából az időbeli változást értelemalkotóként 

értelmezi: az időt mulandó értelemként fogja fel. (Rüsen 1999, 42-43) 

Ricoeur a történelem és az irodalom – a történelem fikciósításának és a fikció 

történetiesítésének – kölcsönös egymásrautaltságát vizsgálja A történelem és a fikció 

kereszteződése című, Rüsen elméletéhez hasonlóan az idő fogalmának döntő szerepet 

tulajdonító tanulmányában. A történelem és az irodalom működőképessége egymásra 

utaltságot feltételez: azt az egyaránt episztemológiai  és ontológiai struktúrát jelöli, 

amelynek alapján a történelem és a fikció csakis akkor tudja szándékosságát megvalósítani, 

ha azt a másik szándékosságától kölcsönzi. Az, hogy egy műnek fikciós vagy történelmi 

jelleget tulajdonítunk, az úgynevezett olvasási szerződés függvénye: egyes emesénysorokat 

a történelmi képzelet megjelenítő funkcójának köszönhetően megtanultunk valamilyenként 

(tragikusként, komikusként stb.) látni. Ha egy történelemkönyvet regényként olvasunk, az 

Ricoeur szerint azt jelenti, hogy egy olyan olvasási szerződésbe lépünk be, amely az 

elbeszélő hang és az olvasó közti cinkos kapcsolatot alapozza meg. A fikció történetiesítése 

esetében szintén az olvasó és a szerző közti szerződésbe lépünk be, s elfogadjuk, hogy az 

események, amelyekről az elbeszélő hang beszámol – „beszél egy hang, amely elmeséli azt, 

ami számára megtörtént” – e hang múltjához tartoznak. Amennyiben ez a hipotézis 

érvényes, akkor igaz, hogy a fikció kvázi történelmi, a történelmi pedig kvázi fiktív. „A 
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 Ez az értelemalkotás megegyezik az eredetileg példaadó funkciót betöltő közhelyek strukturáltságával: a 

közhely fogalmával az ókori retorikában azokat az általánosan érvényes, helyükről elmozdíthatatlan, zárt 

témákat vagy érveket jelölték, amelyek egyéni esetekre voltak alkalmazhatók. 
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történelem és a fikció az idő refigurációjában voltaképpen a fenti kölcsönhatáson 

(empiétement) alapszik, a fikció kvázi történelmi mozzanata helyet cserélvén a történelem 
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kvázi fiktív mozzanatával. E kereszteződésből, e kölcsönös áthatásból, e helycseréből 

származik az, amit megegyezésesen emberi időnek hívunk, ahol egyesül a múlt történelem 

általi képviselete (représentance) a fikció képzeletbeli változatával (variations imaginatives) 

az időfenomenológia aporiáinak előterében.” (Ricoeur 1999b) 

 

 

 

A horvát új-történelmi regény 

 

 

A horvát elmélet a nyugat-európaitól kissé eltérően közelít a történelem és az irodalom 

kapcsolatához, vizsgálódásaikban valamivel nagyobb teret kap az ontológiai 

megalapozottságú szemléletmód. Közép-Európa határai az egyén sorsán keresztül 

tapasztalhatók: Közép-Európa történelme mindazon egyének összességének történelme, 

akik ezen a pontosan körülhatárolhatatlan területen élnek. Európának ezen a részén – 

ismétli Marina Warner szinte szó szerint Kišt – a nemzetek kultúrái között nagyobb a 

különbség, mint a hasonlóság: az antagonizmus erősebb a harmóniánál és a 

homogenitásnál. Emiatt az egységbe foghatatlan heterogenitás miatt „a regényalakok 

sorsából, egzisztenciáiból, típusaiból, útjából, társadalmi peremlététből hiteles, a 

történettudományétól bonyolultabb, s bizonyos értelmeben teljesebb összkép bontakozik 

ki.” (Thomka 1994b, 29; 32) Vagy ahogy Vlado Gotovac írja a Látható és láthatatlan 

Közép-Európa című esszéjében: „Közép-Európában a közös lét sohasem jelenti azt, hogy 

egyformák vagyunk. Közép-Európa (…) csak megnyilvánulási formájában rejlő sokféleség 

és különbözőségek elfogadásával lehetséges.“ (Gotovac, 1989)  

A horvát irodalomelmélet és -történet figyelme a múlt század kilencvenes éveinek 

közepétől fordul a történelem és az irodalom kapcsolata és metszépontja, a történelmi, 

illetve az új-történelmi regény felé. Viktor Žmegač még a nyolcvanas évek végén a modern 

és a posztmodern kapcsán a barth-i „kimerültség irodalmáról“ ír (Literature of Exhaustion, 

1967), mely szerint a művészet többé már nem a korlátlan lehetőségek területe, bizonyos 

fejlődési tendenciák véget értek. (Žmegač 1990) A „kimerült lehetőségek“ irodalmának 

hatásával Krešimir Nemec szerint a horvát regényírók a múlt század nyolcvanas-

kilencvenes évei között szembesültek, amikor is – olvasóikkal együtt – az entrópia 

posztmodern szellemével, a közömbösséggel, az érzelmi kiégettséggel szemben, akárcsak 

Barth, igyekeztek rátalálni a „játékterükre“. Nemec szerint a nyolcvanas években a hovát 
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irodolamban leginkább a feyerabendi „anything goes“-elv uralkodott el. Ám az, hogy 

ezidőben „minden játékban van“, csak az irodalom univerzális episztéméjének szétesésével 

tisztában lévő magatartás és az elvesztett illúzó rövidtávú következménye. Hogy milyen 

irányt vesz a kilencvenes évek utáni horvát irodalom, szinte lehetetlen megjósolni. Ami 

biztosra vehető, egészíti ki később (Nemec 1995a): a háború minden eddigi 

folyamatosságot megszakít, s az irodalmat is új utakra tereli. 

A horvát irodalomban – s a háború miatt ez csak erősődő tendenciát mutat – a 19. 

század közepétől szinte folyamatosan jelen van a történelmi témájú regény. Žmegac a 

Povijesni roman danas (A történelmi regény ma) című tanulmányában – s ehhez a 

későbbiekben, az úgynevezett új-történelmi regény vizsgálatakor szinte minden 

irodalomelméleti és -történeti munka szerzője (Cvjetko Milanja, Krešimir Nemec, 

Nedjeljko Fabrio, Julijana Matanović, Krešimir Šimić) visszatér – Nietzsche tipológiájára 

hivatkozik. (Nietzshce 1989, 37-47) A nietzschei felosztás szerint – „az élő ember három 

tekintetben igényli a történelmet: igényli mint tevékeny és törekvő lény, mint megörző és 

tisztelő lény, s mint szenvedő és szabadulásra szoruló lény” – három típusú historiográfia 

létezik: a monumentális, amely az első, az antikvárius, amely a második,  és a kritikus, 

amely a harmadik igényt elégíti ki, de mindhárom veszélyeket is hordoz magában. A 

monumentális historiográfia a „cause helyett az effektust jeleníti meg monumentálisként, 

vagyis mintául és követésre méltóként”, s mivel az okoktól eltekint, magánvaló effektusok 

gyűjteménye lesz, s nem az okok és okozatok történeti konnexusa, ami felhívná a 

figyelmünket arra, hogy soha nem történik meg kétszer pontosan ugyanaz: „vannak korok, 

melyek egy monumentális múlt és egy mitikus fikció közt nem  is képesek különbséget 

tenni, mert az egyik világból pontosan ugyanazokat az ösztönzéseket meríthetni, mint a 

másikból”. Elferdít, a szépség irányába értelmez át, s maga a múlt szenved kárt. Az 

antikvárius historiográfia meg akarja őrizni azokat a feltételeket, amelyek közt ő maga 

keletkezett; a „mi” névmás az antikvárius szemlélet egyik legfontosabb szava. Az 

antikvárius érzék mindig igen szűk látóterű, sok mindent nem is érzékel, s „azt a keveset, 

amit lát, túlságosan is közelről és elszigetelten látja”. Az újat elutasítja, s csak „az élet 

őrzéséhez ért, nemzéséhez nem; ezért becsüli le mindig a keletkezésben lévőt”. A krtikai 

historiográfia az élet szolgálatában áll, az élet, s nem az igazság vagy a könyörületesség 

nevében ítélkezik a múlt felett – ennek a történetírás-típusnak a veszélye abban rejlik, hogy 

a tényt, miszerint abból a múltból származunk, amely felett ítélkezünk, nem szüntethetjük 

meg. A kritikai historiográfia kísérlet arra, hogy mintegy a posteriori olyan múlttal 

szolgáljon, „amelyből származni szeretnénk, ellentétben azzal, amelyből származunk”.  
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  Nietzshe elméletét Krešimir Šimić az újabb horvát történelmi tematikájú regényekre 

érvényesen vizsgálja (Šimić 2004): a monumentális történetírást azoknak a nagy műveknek 

a sora adja, amelyek markáns személyiségekről és „monumentális” esemény-láncolatokról 

szólnak. Ezt az elképzelést – morális értelemben is – az idealizációra való hajlandóság 

jellemzi, s így a nagy személyiségek csarnokát alkotókban az utókor gyakran erkölcsi 

példákat lát. Nietsche monumentalitás-fogalma szerint ez esetben a művészi-kreatív 

alkotási mód lemerevedik, s a dolgok muzealizálódnak. Az antikvárius felfogás a 

történelmet mint önmagában való értéket éli meg, tekintet nélkül arra, hogy találhatók-e 

benne morális, nemzeti vagy politikai azonosulásra alkalmas szereplők és események. Az 

antikvárius ember szintén hajlik a muzealizációra, de ez elsősorban annak a modern 

pozitivista mentalitás szükségességének a kifejeződésre juttatátását jelenti, amely 

összegyűjti, felkutatja és megőrzi mindazt, amit a hierarchikus és autoritét világ képével 

szemben a tudományos relativizmus állítani tud. A kritikai szellemnek – Nietsche szerint – 

ítéletet kell hoznia a múltról vagy a múltakról az élet nevében. Bármennyire is szeretnénk 

leszámoli a múlttal, mégis mindenképpen annak tudatában fogunk élni, hogy mi is a múlt 

nemzedékek tetteinek, tévútjainak, szenvedélyeinek és tévhiteinek örökösei vagyunk. A 

történelemhez való kritikai viszonyulásból következő minden fájdalmas összetűzés 

lényegében egy másfajta, az adott autentikus történelemtől eltérő történelem akarásában 

összegződik.
231

  

 Krešimir Nemec kutatásai szerint (Nemec 1995b) az első horvát történelmi regény, 

a történész Ivan Krstitelj Tkalčić Severila ili slika iz progonstva kršćanah u Sisku (1866 – 

Severila, avagy képek a sisaki keresztényüldözésből) című, Történelmi elbeszélés a 

negyedik századból alcímet viselő, fikciós elemekkel átszőtt műve, amely a történelmi 

fikció tapasztalatait szintetizálja, s ebből a szempontból még Walter Scott – Nemec által 

pszeudotörténelmi kalandregényeknek nevezett – regényeit is megelőzi. A Severila 

tulajdonképpen August Šenoa klasszikus történelmi regényeinek az előfutára. A történelmi 

regény a horvát irodalom első kanonizált prózaformája. Horvátország speciális politikai 

helyzete miatt mindig is igény volt arra, hogy az irodalom történelmi analógiákat – és 

allegóriákat – találjon, s azokat ki is mondja; a mindig aktuális szituációt ezeknek a 
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 Ez az elméleti klasszifikáció tiszta formájában valószínűleg egyetlen irodalomban sincs jelen, figyelmeztet 

Cvjetko Milanja is (Milanja 1994, 1079): a paradigma nem elégséges ahhoz, hogy explikatív módon mindent 

átfogjon.   
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történelmi „kulcsoknak” a segítségével olvasták. A klasszikus horvát történelmi regény 

legismertebb szerzőjének, Šenoának a műveiben megjelenő egyes poétikai elemek még ma 

is elevenek: nem a történelem nagyjai állnak érdeklődésének középpontjában, a hangsúlyt a 

magánszférára, a mindennapi életre, a személyes tapasztalatokra helyezi. Karaktereibe és 

regényeinek hétköznapi eseményeibe mindig belecsempész valamit a régmúlt idők 

szokásaiból és életéből. Szereplői történelmi kosztümöt csak díszként viselnek, s mindig a 

megjelenített kor embereinek gondolkodásmódját és érzelmeit közvetítik. Főszereplői fiktív 

alakok, vagy töredékes és bizonytalan történelmi adatok alapján konstruáltak. A történelem 

ugyanakkor nem véletlenek vagy céltalan események sorozata, hanem céltudatos törekvés a 

kollektív eszmények létrehozására. A „történelem az élet tanítómestere” frázisának 

folyamatos jelenlétével a hibák és téves döntések elkerülhetőségét és a lehető legkedvezőbb 

megoldások tapasztalaton alapuló kiválasztásának lehetségességét emeli ki: minden 

regénye erőteljes didaktikus dimenziókat mutat fel. A huszadik század elején – amikor a 

történelmi regény műfaja a kor szellemének megfelelően kissé háttérbe szorult, s a 

pszichológiai és társadalmi regények kerültek előtérbe – Milutin Cihlar Nehajev Vuci 

(Farkasok) című regényével elszakadt a mindeddig folyamatosan jelenlévő šenoai példától; 

a regény a „történelmi tabló” helyett egyetlen alakra, Frangepán Kristófra fókuszál, s 

minden elem – az események sorrendisége, a történelmi tények elősorolása, a 

dokumentumok használata – a főszereplő jellemének megjelentését szolgálja. Sorsa 

lényegében metaforikusan az ország és a nép a sorsa – hamis patina, dekoráció és stilizáció 

nélkül. (Nemec 1992) Az új-történelmi regény („regény a történelemről“) műfaja a horvát 

próza szerves része: kezdőpontja a Vuci (Fabrio 1997; Matanović 2002a),
232

 s legkésőbb a 

20. század második felétől folyamatosan jelennek meg az új-történelmi regények: Ivan 

Aralica, Feđa Šehović, Ivan Supek, Nedjeljko Fabrio művei.  

Žmegač a horvát történelmi regényekre is érvényesen veszi sorra az irodalom és 

történelem találkozásának elméleti kérdéseit, s a horvát irodalmat meglehetősen tág 

kontextusba állítja: irodalomelméleti-filozófiai háttereként a megkerülhetetlen lyotard-i 
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 A Vuci új-történelmi regény jellegét Fabrio abban látja, hogy a főszereplő Krsto Frankopan a regény 

legnagyobb részét vagy börtönben tölti, tehát nincs lehetősége, hogy a történelem menetébe beleszóljon; vagy 

pedig akkor és ott nincs jelen, amikor és ahol Horvátországának sorsáról döntenek (Fabrio 1977, 267) – azaz 

lényegében az egész regény folyamán cselekvésképtelen. Fabrióhoz hasonlóan Matanović is a Vuciban talált 

rá az új-történelmi regény kezdőpontjára, s ez az a pillanat, amikor Sanudo, elolvasván egy nem neki címzett 

levelet, összegyűri azt, így avatkozva bele a törénelem menetébe, csak azért, mert a levélben semmi olyan 

nem volt, amit a történelem szerinte Krstótól elvárhatott volna. (Matanović 1999, 374) 
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posztmodern állapotot, valamint a nagy elbeszélések végét, Baudrillard-t és a szimulakrum 

eredeti feletti uralmát, Hayden White-ot és a történelem, valamint az irodalom közti határ 

megvonhatatlanságát tekinti centrális elméleti kategóriáiknak; a szépirodalmi alkotások 

közül Walter Scott, Lev Nyikolajevics Tolsztoj és August Šenoa történelmi regényeit 

vizsgálja a klasszikusok közül; a modern, történelmi tematikájú prózák közül Hermann 

Broch, Marguerite Yourcenar, Miroslav Krleža írásait; az újabb, posztmodern hatásokat 

mutatók közül pedig Christoph Ransmayr, John Barth,  Jorge Luis Borges, valamint  Danilo 

Kiš, Ivan Aralica, Feđa Šehović és Nedjeljko Fabrio munkáit emeli ki. Már a Scott– 

Tolsztoj–Šenoa szerzőhármas jellemzőjeként tartja számon az általa „szabad szereplőknek“ 

(slobodni likovi) nevezett típus megjelenését, amelyek lehetővé teszik, hogy történelmi 

kereteken belül történelemfilozófiai és -elméleti kérdéseket tárgyaljanak. A 19. századi 

történelmi regény legfőbb kérdése, hogy hogyan lehet elérni a történelmi autentikusságot – 

míg a huszadik század végére a „Mi az, hogy történelem? Lehetséges-e egyáltalán a múlt 

megismerése és tolmácsolása?“ kérdések vették át ennek helyét. A valamikori antikvárius 

szenvedély elveszti létének magától értetődőségét és egy labirintussá változott múzeumba 

vezet bennünket. Az újfajta történelmi próza kezdetét és annak poétikáját Žmegač Fabrio 

egy korai – keletkezési idejét tekintve a horvát fantasztikusok fénykorára eső (múlt század 

hetvenes évek) – novellájával, a Frottola o Dubrovniku (Frottola Dubrovnikról) szemlélteti. 

A novella a valóság kifordításának és időbeli inverzének egy homo ludens általi – tehát a 

nietzschei történelemírás-kategórákkal közvetlen kapcsolatot nem tartó szerző – sajátosan 

manierista, groteszk megfogalmazása.
233

 A novella legfőbb jelentősége, hogy figyelmünket 

a történelmi perspektívák relativitására irányítja. Két Fabrio-regény, a Város az Adrián 

(Vježbanje života – az eredeti cím pontos fordítása: Életgyakorlat), a Bereniké fürtje 

(Berenikina kosa), valamint más szerzők (Aralica, Šehović) ekkor keletkezett művei 

alapján – még az új-történelmi regény fogalmának használata nélkül, de annak alapvető 

sajátosságait már elősorolva – Žmegač arra következtetésre jut, hogy az újabb történelmi 

regény modelljét ex negativo alkotják meg: a történelem olyan, amilyennek nem kellene 

lennie. „A történelmi regények – ezek a „távoli mesék“ (…) – annál aktuálisabb 

allúzióikókat hívnak elő az olvalsóinak tudatában, minél jobban távolítják őket, legalábbis 

látszatra, tőlünk.“ (Žmegač 1994) 
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 A novella Dubrovnik, illetve a Dubrovniki Köztársaság történetét meséli el időben visszafelé haladva, 

amíg a nyomok el nem vésznek egy mai imaginárius levéltár fiókjában – a kronológia megtörését és az 

időrend megcserélését egyébként Fabrio később minden regényében alkalmazta. 
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 Az új-történelmi regény fogalmát a horvát irodalomtörténetbe és -elméletbe 

bevezető és ott megszilárdító Cvjetko Milanja a fogalom tisztázásához kiindulópontként 

szintén a fikció és fakció, illetve a historiográfiai rétegek narrativizálása körül kialakult 

diskurzust hívja segítségül. (Milanja 1996) Nietzsche tipológiáját önmagában elégtelennek 

tartja a fogalom tartalmának kidolgozásához, s ezért bevonja az Annales-kör 

mentalitástörténeti szemléletmódja felvetette „forma versus lényeg“ („oblik versus bit“), 

illetve a művészet versus tudomány kérdéseit, amelyeknek „nyers pozitivista“ 

dichotómiáját pontosan a kérdés felszínre kerülése érvényteleníti. Bloch és az Annales köre 

nem csak a művészetet és tudományt hozta közel egymáshoz, hanem mintegy eltörölte a 

múlt és jelen közti határokat is: a múlt nélkül a jelen eseményei nem érthetők, ugyanakkor a 

múltat sem tudjuk megfejteni, amennyiben nem a jelenből indulunk ki. A történelemről 

alkotott nézeteket Milanja az irodalom területére érvényesen két alapvető, tágabb és 

átstrukturált modellre vezeti vissza: a teleológiai, illete az ateleológiai modellre. A 

teleológiai modellbe nemcsak deisztikus variánsok tartoznak, hanem a fejlődés 

evolucionáris-pozitivista ideái is – elsősorban a modernista koncepciók – s így Kant és 

Hegel hagyománya szintén e modell része. A történelem ateleologikus koncepciója „a 

történelmi alternatívák sokaságának tézisét veszi védelmébe: a dolgoknak nem 

szükségszerűen kellett éppen úgy történniük, ahogy ténylegesen megtörténtek. Ez a 

kategória nem homogén struktúrájú, nem hierarchikus felépítésű, hanam társadalmilag-

fukncionálisan tételezett. (Természetesen ez utóbbi felel meg a posztmodern 

koncepciójának.) A klasszikus történelmi regények (Scott, Šenoa) a teleologikus modell 

képviselői, de a legújabb történelmi regények szerzői (Car Emin, Aralica, Fabrio, Šehović) 

is inkább ehhez a kategóriához sorolhatók, azzal a különbséggel, hogy ők kevébé 

történelmi, hanem inkább transzhistorikus logikából indulnak ki, illetve, amennyiben 

történelmiből, akkor logikájukra a via negationem érvényes. (Vö.: Žmegač és a történelmi 

regény ex negativo modellje.) Az új-történelmi regényekre a parabola- és meseszerűség, 

valamint az allegória jellemző; a fikcionalizálás következtében más irodalmakban gyakran 

használt megbízhatatlan szerző szerepe a horvát irodalomban nem tudott gyökeret verni; a 

horvát (új-)történelmi regény szkeptikus látásmódja következtében a szerzők 

„mindentudók“, s mindig urai a helyzetnek – a relativizálás, a kétely, a bizonytalanság, az 

irónia és a játékosság idegen tőlük. A posztmodern auratizáció ellenére a horvát új-

történelmi regény inkább a klasszikus történelmi regény hagyományos elemeivel tart 

kapcsolatot. 
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A klasszikus történelmi regény – poétikai szempontból – strukturális analógiákra 

épül, ahol az elbeszélés szinte azonos a diskurzussal, olyan metahistorikus figura, amely az 

egész retorikai apparátuson uralkodik, ezzel szemben az új-történelmi regény alapja a 

strukturális és partikuláris homológia, amely allegória vagy parabola formájában jelenik 

meg. Az előző mindent át akar fogni és célja a totalizálás, míg a második szerényebb 

célokat tűz ki, s tisztában van a lehetőségeivel és a korlátaival. A klasszikus történelmi 

regény a historiográfiai réteget mint jelöltet, a új-történelmi mint jelölőt használja: esetében 

nem a „tiszta történelmről“ van szó, hanem a már preparáltról: az elmesélendő történet 

tehát az új-történelmi regény esetében a már preparáltat preparálja.  

 Az új-történelmi regény, vagy másképpen a „regény a történelemről” (Fabrio, 

Matanović) egyik legjellemzőbb ismertetőjegye, hogy a hangsúly nem magukon az 

eseményeken és az eseményekhez vezető, illetve következményként megjelenő szigorú – 

tehát a mindennapokat és a történelmileg nem exponált szereplőket háttérbe szorító – 

lineáris ok-oksági  viszonyokon, hanem az események  körülményein, hátterén és az 

egyénileg megélt történelmen van. Tatjana Jukić megfogalmaztásában: az újabb horvát 

történelmi regény a múlt eseményeinek és a jelen gyakorlatának határán  tartózkodik, s 

négy összetevőből áll: a metahistória, a tradicionális narratológia, az antropológia és a 

pszichoanalízis elméletei adják a regények közös alapját.
234

 (Jukić 2003) A nietzschei 

kategóriákhoz visszatérő Julijana Matanović az írók antikvárius feladatának megtartása 

mellett a történelemhez való kritikus viszonyulás dominanciáját említi: az úgynevezett 

történelmileg gyenge szereplők megjelenését és a történelem velük való játékát tartja az új-

történelmi regény egyik leglényegesebb elemének. „Az ilyen regényekben azokkal a 

formákkal találkozunk, amelyekben a történelem a gyenge szereplőkkel játszik, s amelyek 

segítségével a történelem bedarálja azokat a szereplőket, akiknek a neve soha nem fog 

megjelenni a történelemkönyvekben.” A történelmi laicizálódás azon szerzők műveinek 

közös jellemzője, akik „kiemelt figyelmet szentelnek az események szemtanúinak és a 

szemtanúk nézőpontjainak (…) akár úgy, hogy az elbeszélő a szemtanúk szavait közvetve 

használja fel a saját történetépítésében (Fabrio); akár úgy, hogy a szemtanúk szavait 

közvetlenül beépíti a regény narrációjának alapszövetébe (Aralica); akár úgy, hogy a 

történetet egy olyan talált dokumentumra építi, amellyel a szereplők és események 

autentikus voltát tanúsítja (Šehović); vagy pedig az egész szöveget (…) maga a szemtanú 
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 A horvát elméletírók egybehangzó véleménye, hogy az új-történelmi regények – határozottabban, mint 

bármely más irodalmi műfaj bármely alkotása –  mindig a jelenről szólnak. 
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jegyzi le, akinek az elbeszéléshez való jogát egy történelmileg erős személy közelsége 

biztosítja (Supek). A történet szemtanújának pozíciójához mind az elbeszélő, mind pedig az 

olvasó, illetve hallgató is alkalmazkodik.” (Matanović 1995, 98-114) A dokumentumok – s 

különösen Fabrio regényeiben az úgynevezett gyenge dokumentumok – kiemelten fontos 

szerepet kapnak: a korabeli nem irodalmi szövegek (leggyakrabban újságcikkek, 

magánlevelek, sőt korabeli ételreceptek), amelyek az elbeszélő fizikai jelenlétére 

figyelmeztetnek, bevonják az olvasót a történet menetébe, de egyúttal a szerző hivatalos 

történelemmel szembeni kételkedését is kifejezésre juttatják. 

Az új-történelmi regény ismertetőjelei közé tartozik a szerző önpozícionálásának 

kérdése is. A klasszikus történelmi és az új-történelmi regény közti különbségeket 

hangsúlyozó Matanovićtyal szemben (aki egyébként a szerző feladatát antikváriusként 

meghatározva szintén nem tagadja az új-történelmi regény hagyományos történelmi 

regénnyel való szoros kapcsolatát) Milanja – aki Žmegačcsal együtt úgy tartja, hogy az új-

történelmi regény lényegében erőteljes posztmodern attribútumokat mutató, a 

hagyományos történelmi regényhez közel álló műfaj – a fentebbi sajátságokat annak 

következményeként értelmezi, hogy a horvát szerzők, az „igazi” posztmodern szerzőktől 

eltérően, csak nagyon kivételes esetben élnek a megbízhatatlan elbeszélő szerepének 

lehetőségével.
235

 A horvát szerzők általában uralják a szituációt, és könyveikben nem 

jelenik meg – a szó igazi értelmében vett – bizonytalanság és kételkedés, irónia és az 

irodalmi játékosság, azaz „a horvát regénynek ez a típusa a kortárs posztmodern 

konstelláció idejében inkább afelé közeledik, hogy ítéletet mondjon a történelemről, 

mintsem hogy azzal játsszon.” (Žmegač 1994, 83) Indoklásként Žmegač arra hivatkozik, 

hogy a múlt iránti érdeklődés minden kultúrában más és más kifejeződési formát kap. 

Azokban az országokban, amelyekben a nemzeti identitás és kontinuitás gondolata soha 

nem élt meg mély válságot, a múlttal való foglalkozást másképp olvassák, mint az olyan 

országokban, amelyekben a népek nemzeti identitását vitatják, s amelyek kulturális javai 

épp ezért jelentős mértékben az identitás fenntartását szolgálják. Semmi különös nincs tehát 

abban, 
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 A megbízhatatlan elbeszélő szerepe itt megegyezik a Wayne Booth-féle megbízhatatlan narrátoréval, aki 

miatt Booth felveti a kortárs irodalom demoralizáló hatásnak lehetőségét is. – A megbízhatóság Ricoeur 

szerint a fikció terén bizalmi zálog az olvasási szerződésben, s funkcióját tekintve ugyanaz, mint a 

dokumentumok kínálta bizonyíték a történetírásban. A fikciós szövegek szerzőjének nem kell tárgyi 

bizonyítékokkal szolgálnia; arra kéri olvasóját, ismerje el a szerző és elbeszélése adekvátságát, sőt 

szereplőinek általa sugalmazott értékelését is. (lásd: Ricoeur 1998, 15-17) 
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hogy a kortárs horvát irodalom történelmi témájú regényei a hagyományos történelmi 

regény elemeivel tartanak rokonságot.  

 

 

 

Regények a történelemről. Nedjeljko Fabrio és Márton László 

 

 

A magyar próza a 20. század végén fokozatosan a történetmondás felé fordult. Egy rövid 

irődre ekkor úgy tűnt, hogy a történetek elmesélésére való hajlammal együtt visszatér – a 

klasszikus történelmi regény egyes attribútumait felhasználó, de attól el is eltérő, a 20. 

század nagyjából utolsó két évtizedének irodalmi tapasztalatait is magába olvasztó, s a 

horvát irodalomban erősebb kontinuitással rendelkező – történelmi regény műfaja is. Már a 

klasszikus történelmi regényeket vizsgáló Lukács György tanulmánya is felhívja a 

figyelmünket Walter Scott történelmi regényei kapcsán néhány olyan jelenségre, amelyek 

majd felerősödve, centrális pozíció felé közeledve és újabb elemekkel bővülve a 

századforduló történelmi regényeinek jellemzői lesznek. A Scott-regények hősei ezen 

jellemzők szerint közepes, átlagos emberek, nem kiemelkedően éles gyakorlati ésszel. Scott 

legjelentősebb regényeiben a vezető szerepet történelmileg ismeretlen, dominánsan vagy 

egyáltalán nem hiteles történelmi személyek játsszák; a történelmileg jelentős és hiteles 

szereplők általában mellékszereplők lesznek. A klasszikus scotti regénytípus előtti 

történelmi regényeknek két jellemző, az újabb történelmi regényekre is érvényes 

sajátosságára irányítja a figyelmet Lukács: Horace Walpole gótikus kisregénye, a The 

Castle of Otranto alapján azt emeli ki, hogy a történelem csak mint díszlet van jelen a 

klasszikus történelmi regények előtti alkotásokban, illetve Boileau-ra hivatkozva azt, hogy 

a 19. századi történelmi regények előtt a valóság költői rajzában megjelenő történelmi 

hitelesség nem játszik szerepet. (Lukács 1977, 17-81) 

Ötven évvel később a klasszikus történelmi regény fogalmát McHale a posztmodern 

tapasztalat felől közelíti meg, s Even-Zohar „reáliák“ (realemes) fogalmára építve 

elméletét, a következőkben foglalja össze a jellemzőit: 

1. A történelmi reáliák – személyek, események, speciális tárgyak stb. – csak akkor 

válhathatnak a történelmi regény alkotóelemeivé, ha a szövegben nekik tulajdonított 

érvényességi területek és cselekmény-alakító tevékenységek nem mondanak ellent a 

„hivatalos“ történelmi feljegyzéseknek. A temporális referenciák lebegtetése – például az 
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események pontos dátumának hiánya – „fekete lyukakat“ hoz létre, amelyeket az író 

improvizációs-fikciós elemekkel tölt ki. 

2. A reáliák nem csak konkrétan értendők: miként a történelmi figurák nem viselkedhetnek 

a „hivatalos“ feljegyzésekben szereplő viselkedésmódokkal ellentétesen, a regényben 

megjelenített anyagi kultúra és Weltanschauung sem mondhat ellent az adott kor 

történelméről kialakított „hivatalos“ képnek, azaz nem lehet anakronisztikus. 

3. A történelmi regény reális fikció (realistic fiction) kell legyen – a fantasztikus történelmi 

regény anomália. Ezzel állítja szembe a posztmodern revizionista történelmi regényt, amely 

revizionista, mert újrainterpretálja a történelmi feljegyzéseket, valamint átalakítja a 

történelmi regény hagyományát és normáit; posztmodern, mivel apokaliptikus vagy 

alternatív történelmet mutat be, kreatív anakronizmussal dolgozik és történelmi fantáziára 

(historical fantasy) épül. A posztmodern revizionista történelmi regényben a történelem és a 

fikció helyet cserél, a történelem fikciós jelleget ölt, a fikció „igaz“ történelemmé válik – s 

a való világ így elveszni látszik. (McHale 1989, 85-96) 

 

 

Áltörténelmi álregények 

 

A Nedjeljko Fabrio adriai trilógiája harmadik kötetének (Triemeron, 2002) megjelenése 

előtti években Magyarországon viszonylag rövid idő alatt történelmi, illetve történelmi 

témájú regények sora jelent meg Háy Jánostól, Darvasi Lászlótól, Láng Zsolttól és Márton 

Lászlótól. Ezek a regények – mind formai, mind tartalmi szempontból – a klasszikus 

történelmi regényektől eltérő módon tematizálják a történelmet: nem a scotti (Jókai- vagy 

Jósika-, vagy horvát példára hivatkozva: Šenoa-féle) mintát követik. A századfordulós 

magyar történelmi regények – Márton László széttartó, de az elbeszélő személyén keresztül 

mégis erős koherenciát mutató művei kivételével – önmagukban is komplex, rövidebb-

hosszabb, hol egymást keresztül-kasul átfonó, hol egymással lazább kapcsolatot tartó önálló 

történetek és mikrovilágok láncolata: Háy János Dzsigerdilen – A szív gyönyörűsége 

(1996), Darvasi László A könnymutatványosok legendája (1999), Láng Zsolt Bestiarium 

Transylvaniae trilógiájának kötetei (Az ég madarai, 1997; A tűz és a víz állatai, 2003). 

Darvasi pár soros korábbi rövidtörténetéből (A könnymutatványosok) kibontakozó közel 

600 oldalas A könnymutatványosok legendája és Háy Dzsigerdilen – A szív gyönyörűsége 

című regényeiben a magyar történelem és a magyar történelmi regény egyik legismertebb 

toposzához, a törökkori Magyarországhoz fordul. Darvasi regényében a fragmentumok laza 
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kapcsolódásai a szálak összefutásának titok-elvét szolgálja, amelyet a szerző az egész 

regényén keresztül lebegtet.
236

 Háy könyvébe mintegy betét-novellákként illeszkednek a 

regény fő narratív vonalához kapcsolódó, de azt minduntalan el is hagyó epizódok. Ezeket a 

regényeket – ahogy Thomka Beáta megállapította – „nem a történeti tudat önértést, 

önértelmezést elmélyítő szándéka és létértelmező lehetősége, hanem elsősorban a 

szövegvilágok közötti közlekedés szabadsága motiválja”. (Thomka 2003, 65) A horvát új-

történelmi regény ugyanakkor nem egy-egy kiválasztott korszakot dolgoz fel, hanem sokkal 

inkább a nemzeti identitás örök kérdéseit tematizálja. Ennek oka leginkább talán abban 

kereshető, amit Dubravka Oraić Tolić a földrajzilag a Bakánhoz kapcsolódó népek – s 

különösen a horvátok – történelmének egyik legnagyobb problémájaként tart számon: a 

soha be nem fejezett történelemben. Ebből következően a horvát történelem a nemzetről 

szóló diskurzus posztmodern elméletének „formai” összetevőjében – mely szerint a nemzet 

„narráció”, a kollektív identitás elbeszélése (vö.: Oraić Tolić 2005b) – talán túlságosan is 

rátalált adekvát kifejezési formájára; ugyanakkor ennél a pontnál le is kellett horgonyoznia, 

mivel a posztmodern teóriákban a nemzet nem ontológiai, hanem imagológiai és ideológiai 

kérdés.  

A korszak mind a négy magyar történelmi (áltörténelmi) regénye (álregénye) idő- és 

térbeli diszkontinuitásra, a cselekmény koherenciája helyett fragmentumokra, anekdotákra, 

„szkazokra” – historémákra (Daniel S. Milo) – és Márton regényeit kivéve történelmileg 

döntően ellenőrizhetetlen szereplők köré épül. A könnymutatványosok legendája – a szerző 

szóbeli közlése szerint – a regények megírásának általában követett módjával ellentétes utat 

járt be: Darvasi nem a részeket szervezte eggyé, hanem a megírt történetet darabolta fel és 

keverte össze (mint Antonio Tabucchi Az itália tér című regénye írásakor), s a regény-

egészből ezzel a technikával egy fragmentumokból felépülő végtelenített novellafolyam 

lett. A szinte teljesen önálló szegmentumok nem egymásból, hanem egymásra következnek, 

a rész-legendák közt látszólag minden komolyabb kohéziós erőt mellőzve. Ezeknek a 

historémáknak döntő fontosságú szerepük van a történelmi kontextusok 

újrafogalmazásában; a világra, a kifelé irányuló realista történeti és a befogadóra 

összpontosító retorikai szegmensek különválasztódásában: „Tíz rabot vezetnek elő a herélt 

szolgák. (…) A tortúra megkezdődik. (…) A kínzás után feldarabolják őket. (…) Az első 
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 A Mészölynek ajánlott Darvasi-regény mind tematikájában, mind a szimultaneitás narrációjának 

alkalmazásában rokonságot mutat az Anno című Mészöly-novellával; a szimultán narráció Fabrio regényeinek 

is egyik alapvető jellemzője. 
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képen tíz nyomorultat lát a kelmefestő. Ám ahogy hajnalban utánagondol, inkább ötven felé 

hajlik az igazságérzete. (…) A biztonság kedvéért nyolcvan megkínzott budai keresztényt 

említ”(23). Darvasi nem az egyben láttatás könyvét írta meg, hanem a kis historémák 

történeteit, ami a szerzőnek a tárgyához (és önmagához) való ironikus viszonyáról 

tanúskodik. (Thomka 2000, 329-30) A történelem Darvasi szerint nem az, aminek látszik, a 

természet felmutatta látszat a való, az ember sem a históriától, sem a természettől nem 

független, leginkább talán a történetek által uralt lény (Szilasi 1999, 1585) – „…a história 

soha nem az, aminek valójában látszik. Ahogy láttatja magát a Nap, a Hold, a Föld és a 

csillag. (…) Mert fű, felhő, fény mind szabadon kószál. (…) Csak az ember nyugtalankodik 

folyvást. Ő nem szabad. Ő csak oda lép, ahova szabad neki lépni. Oda megy, ahová engedik 

neki menni, históriából egy másik históriába”. (14) 

A klasszikus történelmi regények alapját képező erkölcsi jó-rossz dichotómiát 

Darvasi könyvében hiába keressük: a regény szereplői nem jók vagy rosszak, illetve nincs 

különbség jók és rosszak közt: a regény figurái pszichikailag nem valószerűek; 

mindegyikük nyelvi szülemény (Angyalosi, 2000, 29) Minden esemény és szereplő helyi 

értékkel bír, minden egyes epizód egyenrangú bármely másik epizóddal. Még a vallás 

kérdése is egalizált, nem okoz tényleges szembenállást – mint ahogy jelentős 

következményei vannak például Jergović Dvori od oraha című regényében annak, ha 

valaki muzulmán, orthodox vagy katolikus, de még Esterházy Harmonia Cælestisében is 

felmerül a protestantizmus versus katolicizmus kérdése –: az „Allah, Allah!“ és a „Jézus, 

Jézus!“ felkiáltások jelentősége A könnymutatványosok legendájában sokkal inkább 

komplementer voltukban és szinkronicitásukban, semmint oppozíciójukban kereshető. 

Darvasi nem történelmi regényt ír, regényének egyik központi kérdése a történelmet 

hangsúlyosan témaként és apropóként felhasználó regények sorát író Márton László szerint 

az, hogy miként jeleníthető meg a – könnyen hagyományt alapító – mítosz, illetve a mitikus 

színezetű eseménysor a regényformában: „hogyan hozható egy szintre a mítosz időtlensége 

az időviszonyokhoz szorosan kötődő elbeszélői alakzatokkal? A köznapiság (amelynek 

felfedezése az európai regény egyik lényeges vívmánya volt) a csodával? A mitikus hősök, 

hősnők és bábfigurák halhatatlansága a hús-vér szereplők mulandóságával, amely az 

önmagukkal való azonosság záloga? A szereplők útmutatás- és kijelölésszerű azonosítása a 

személyiség vonásainak elmélyültebb érzékeltetésével? Olyan kérdések ezek, amelyek 

Kelet-Európában, annak is főleg déli részén számos írót foglalkoztatnak újabban; s jó 
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néhány példa mutatja, ilyen esetekben milyen nagy az ideológiák kísértése.
237

 A mítoszok 

szépírói megformálása igen könnyen öltheti magára egy-egy etnikai közösség aktuális 

vágy- és fantomképeit; ezt a hatékonyan működő elbeszélői technikák sem feltétlenül 

zárják ki. (Gondoljunk Pavić szótárregényére és a hozzá kapcsolódó szerzői 

kommentárokra.) Az ideológiák sugallatára a mitikus szereplők időtlensége szinte magától 

értetődően ruházódik át a közösségként felfogott nemzetre, amelynek az egyén (legalábbis 

az így felfogott mítoszokban) alig észlelhető részecskéje. Ám az ilyesfajta írói világokban 

nincs varázslat, amely pedig Darvasi művének legfontosabb szervezőeleme, a csodák isteni 

útbaigazítások, a mutatványok pedig hőstettek. Darvasi László egy történelmi tájról és 

annak egy (azt még történelmibbé tevő) korszakáról írt regényt. Nem a szereplők a fontosak 

benne, nem is a cselekmény fordulatai, hanem az idő és a tér.” (Márton 1999c, 15)  

Az erdélyi történelemre és hagyományokra építkező Láng Zsolt Bestiárium 

Transylvaniae című kötetei – a történelmet igazán jól mégis inkább a veszetesek írják, 

mondja Danilo Kišre (és Esterházyra) hivatkozva Láng; s az elmúlt százötven év Erdély 

történelmében ebből a szempontból is igazi kincsesbánya – mindvégig a a fikció és a 

valóság határán lebegnek, Láng a két elem átjárhatóságát vizsgálja, a bestiáriumokra 

jellemző példázatosság szerepeltetése nékül: „szüntelenül azt mérlegeltem, hogy vajon 

micsoda bennük valóságos, és mi képzelet szüleménye. És világossá vált előttem, hogy a 

régi embereket alkalmasint szintúgy foglalkoztatta: mi hihető és mi nem, mi az igaz, és mi a 

mese. Világuk határait kutatták…” (Az ég madarai, 5) A képzeletbeli dogok tetszőlegesen 

szaporíthatók, de életre csak akkor kelnek, ha hihető történetek színpadára állíttatnak – 

mondja Láng –, ami ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ezek a könyvek történelmi regények. 

A Bestiárium Transylvaniae koncepciója abból indult ki, hogy a Perényi 

szabadulásában a képzelet határai túlságosan elnyúltak, ezért valami konkrétabbat kellett 

keresnie: Láng a történelmi tényeket most irodalmi tényekként használja fel. Ezért fordult a 

múlthoz, amely egyrészt adott, de mégsem abszolút – fogódzót ad a képzeletnek, mégis egy 

új elbeszélői személy meg- és kitalálására irányul. Tanulmányaiban Márton László Az ég 

madarai című regényt (de vonatkozik ez Láng második kötetére is) többek közt azért tartja 

kiemelkedően fontosnak, mert számtalan szállal kötődik a hagyományhoz, ezen belül is a 

magyar kultúra archaikus vonalához, ám ugyanakkor, e kultúra felidézése révén, formailag 
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 Márton az őt magát is legjobban izgató forma, formai újítás, szerkezet, nyelv és kulturális-irodalmi 

hagyomány vizsgálatára építi a a századfordulós magyar „történelmi” regényeket vizsgáló tanulmányait. 

Mivel Márton szépírói munkássága döntően elméleti megalapozottságú, nem érdektelen röviden áttekinteni, 

miben látja a teoretikus Márton a korszak „történelmi” regényeinek jelentőségét. 
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radikálisan újszerű. A Láng Zsolt könyvének alapjául szolgáló javarészt 17. századi 

szövegek egy átélt, és ezért még ma is átélhető világot közvetítenek – a személyesség teszi 

élővé a szöveget –, míg a modern magyar próza „őskorából”, azaz a 19. század első 

harmadából származó szövegek nehezen megközelíthető világokat idéznek fel. „A modern 

magyar próza formai előzményei nyelvileg és szemléletileg váltak hozzáférhetővé, viszont 

a régebbi magyar prózai előzményekhez, bármilyen fontos volna is a velük való dialógus, 

formailag nincs átjárás. Ennek az átjárásnak megteremtésére tesz Láng Zsolt a Bestiárium 

Transylvaniaeben igen komoly kísérletet.” A regény a közbülső korszakot mintegy 

figyelmen kívül hagyva emeli be a mai prózába a három-négyszáz évvel ezelőtti próza 

formai eszköztárát. Egyrészt feloldódik a műben az új magyar próza legsúlyosabb 

feszültsége, a többsíkú, nagyepikai történet és a rövid fesztávú, intenzív kompozíció közti 

feszültség; másrészt Láng sikeresnek tűnő kísérletet tesz a régebbi formák szerves 

továbbvitelére és továbbgondolására, valamint a hagyomány – „mint olyan dolgok 

elbeszélése, amelyek ismétlődnek, de nem ugyanazok és ugyanazok, de nem ismétlődnek” 

– beemelésére a mai magyar prózairodalomba. (vö.: Márton 1999a, 223-225; 1999b, 263-

266) A hagyománynak mindig is volt szava az irodalomban, ugyanakkor nem 

feledkezhetünk meg arról, hogy a hagyomány nem adott, készen kapott, kátéba szedett, 

hanem teremtik, alapítják – írja Láng A Sütő című esszéjében.  

 

 

Márton László és a hagyomány 

 

Márton László az Átkelés az üvegen megjelenése (1992) előtt úgy nyilatkozott, hogy 

irodalmi értelemben tisztázatlannak látja saját helyét; két emberről van szó a Márton László 

név alatt: egyik, aki a prózákat írja, másik, aki eltölti az életét. S ugyanígy – akárcsak 

Dubravka Ugrešić, de bizonyos szempontból Nedjeljko Fabrio esetében is – két nagy 

korszakról beszélhetünk Márton eddigi írói munkásságában: az első az Átkelés az üvegenig 

tart; a második kezdetét az 1997-ben megjelent Jacob Wunschwitz igaz története című, 

leginkább csak témájában-apropójában történelmi: pszeudo-történelmi (a terminológiáról 

lásd még: McHale 1989; Ricoeur 1999b; Nemec 1995b) regényétől számíthatjuk. Nem volt 

éles cezúra ugyanakkor Márton korszakai közt: poétikai szempontból mindvégig ugyanazt 
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az ateologikus és aleotorikus prózát írja, csak az írások tematikája változik a szerző 

hagyományhoz való viszonyának a tükrében.
238

 

 Márton tudatos szerző, váltása is – ami a hagyományról, s ehhez kapcsolódóan az 

irodalomról és magáról az írásról vallott nézeteinek szépirodalmi objektivációja – elméleti 

megalapozottságú. Első kötetének, az elbeszéléseket tartalmazó Nagy-budapesti Rém-

üldözésnek alapkérdése a nyelv és a poétikai hagyomány egymáshoz való viszonya és 

viszonylagossága. Első regénye (Tudatalatti megálló, 1990) két rövidebb regényből áll, s az 

embert mint önmaga külvilágát próbálja meg leírni; az Átkelés az üvegenben a megjelenített 

valóság megsokszorozódását állítja a középpontba. Ezekre a könyveire és a tradícióra 

vonatkozóan – a modernizmus, illetve az avantgárd hagyományt elutasító magatartásához 

hasonlóan – határozottan fogalmaz: „szó sincs róla, hogy a hagyományhoz való kötődést a 

korszerű művészet feltételének tartanám. Ellenkezőleg. Az utóbbi kétszáz év művészeti 

fejlődésének fősodrát a hagyományoktól való elrugaszkodás adja. (…) És mi tagadás: a 

hitelüket veszített hagyományok megtagadása óriási lendítőerő – mindaddig, amíg van mit 

megtagadni.” A kultúra Márton szerint ugyan nem halt meg, de nem is eleven; a 

hagyomány a világkultúra nagy általános masszájába préselődött. A művészetnek nincs mit 

reprezentálnia, holott az elsődleges értelme éppen a reprezentáció lenne. Az univerzalitás – 

ami alatt elsősorban az egyetemes kultúrtörténet hagyományainak állandó jelenlétét, s ezzel 

együtt a műfajok sokfélesége felé való terjeszkedését érti – az enciklopédikusság 

lehetetlensége és félrevezető fogalma helyett a szellem végső menedékét jelenti. A 

legutolsó korszak, amely még a hagyományt vagy hagyományokat össze tudta fogni és 

foglalni, az élet reprezentációját lehetségesnek és teljesnek tudta mutatni – azzal együtt, 

hogy megjelent a kétely önmaga teljességével szemben –, Márton szerint a barokk és a 

manierizmus. (lásd: Márton 1991, 191-193) 

 Márton világlátása és írásainak világképe – a szerinte utolsó ép korszakot idézve – 

barokkos-manierista. Több, egymáshoz csak lazán, vagy egyáltalán nem kapcsolódó világot 

állít egymás mellé, illetve egymással szembe: a műveiben megjelenő – és néha túlságosan 

is hangsúlyos szerepet játszó: „a romantikus nagyravágyás; a kérlelhetetlenül hivalkodó 

egyéni teremtő erő” (Margócsy 1996a, 98) – erudíció elemei közt úgy hoz létre 

korrespondanciát, hogy azokat a képzelet fennhatósága alá rendeli: „mintha a szöveg és a 
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 Hogy ezt ő is látja: az Átkelés az üvegen után még megjelentet egy újonnan szerkesztett prózakötetet 

(Nagy-budapesti Rém-üldözés és más történetek, 1995), amely az 1984-es legelső kötetének anyagát 

tartalmazza az időközben keletkezett novellákkal kibővítve. 
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világ létesülése egybeesnék“. (Csordás 1992, 917) A nagyjából a hatvanas-hetvenes évektől 

kezdve megfigyelhető a történet (histoire) és az elbeszélés (discours) különválására-

különválasztására Márton a gyakori „tisztelt Olvasó”-féle megszólításaival és szövegből 

való kiszólásaival irodalomelméleti szempontból is reflektál.  

 Az elméleti megalapozottság mellett Márton írásainak másik jellemzője a „miértek” 

hiánya: könyveinek elbeszélésmódjai nem a cél–okság elvére épülnek. Az Ésvagy című 

novellájának helye például az emberi arc, ideje és cselekménye nincsen; a kötet novelláiban 

a szerző megsokszorozza magát, hogy a sok világot le tudja írni; a szövegek szinte 

parttalanná válnak, mintegy az anyag tűnik bele a szerzőbe. A történetek nem rögzítettek, 

az elemek elrendezésének esetlegessége az ok-oksági viszonyokat lehetőségekként tünteti 

fel; a véletlenszerűséget kiemelő írásmód kisebb-nagyobb hangsúlyeltolódásokkal első 

könyvétől kezdve eddigi utolsó regényéig Márton írásainak legfontosabb szervezőelvei 

közé tartozik. 

 Az Átkelés az üvegen című regényében elméleti fejtegetések és tapasztalat-gyanús 

részletek; reflexiók és önreflexiók; valóságok és fikciók; álom és ébrenlét; próza, vers és 

dráma vegyül. „A világalkotói princípiumai váratlanok, ami a magyar irodalomra 

viszonylag kevéssé jellemző bölcseleti beállítottságból adódik. A regény nem az eredet, 

hanem a vég felől értelmezi – mintegy negatív korélményt megjelenítve – a természeti és 

történelmi világot.” (Thomka 1993c, 219-220).
239

 Márton írásaiban eddig – leegyszerűsítve 

– a fikcionális imagináció korlátlan egyeduralma volt a domináns, ahol a tapasztalat és 

képzelet egyensúlya nem volt mindig érzékelhető, majd fokozatosan a mitologizáció kerül 

előtérbe, s az Átkelés az üvegenben a mitológiai és a fikcionális imagináció nagyjából 

egyenlő súllyal szerepelnek. A regény világainak megsokszorozása értelemszerűen a kritika 

sokféle megközelítési módját provokálta ki: az Üvegezés című tanulmány- és 

kritikagyűjteményben az önmaga megszüntetését megcélzó műtől és az önmagát 

megsemmisítő fantáziálástól kezdve a „valóság” regénybeli megjelenésein vagy például a 

„kő” motívumát vizsgáló feljegyzéseken keresztül a regényt a struktúra, a világkép és a 

mitologizáció szempontjából elemző írásokig szinte minden megtalálható. Vizsgálták 

befogadói szempontból: egyszerre nyomasztó és felszabadító; a regény nyelvi színterének 

mind az elbeszélő, mind a befogadó részese; a beszélő, az elbeszélés és a befogadó hármasa 
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 Lásd: Jergović Dvori od oraha című nagyregénye, amely kronológiailag visszafelé építkezik, ezáltal az idő 

reverzibilitásának a teleológiában betöltött neutrális szerepére is rámutat: az időben való visszafelé haladás 

ugyanis csak logikájában és értelmezésében tér el a kronológiát követőtől (lásd magyarázó és következtető 

mondatok), az események kauzalitása változatlan marad. 
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együtt mozog. Irodalomtörténeti szempontból az Esterházy–Nádas paradigmához 

tartózóként, a posztmodern magyar próza egyik legfigyelemreméltóbb alkotásaként; 

világirodalmi kontextusba állítva Proust regényfolyamának ellentettjeként, az illúziókkal 

való leszámolásként határozták meg – s ehhez kapcsolódva: mint a képzelet harcát az 

intellektussal. Útirajzként az időt és az anyagot a regényben a tér uralja és fogja össze; de 

hivatkoznak Novalis Márton László fordította Heinrich von Ofterdingenjére is mint a 

regény műfaji és világképi előzményére és viszonyítási pontjára. Mindezek mellett talán a 

Bojtár Endre bevezette „katasztrofizmus” fogalma fedi le legteljesebben a regény főbb 

jellemzőit: a katasztrofizmus elnevezéssel a klasszikus avantgárd felbomlásakor, annak 

ellenhatásként létrejövő művészeti irányzat jelölhető, amely a klasszikus avantgárd 

hagyománnyal való szakításával szemben határozható meg. A katasztrofizmus „központi 

kategóriája a tragikust és komikust egyszerre és egységben láttató groteszk: az avantgarde 

jövőcentrikus világképével szemben a katasztrofizmusban nagy szerepet kap a különböző 

allúziós rendszerek, mítosz-újraértelmezések, szimbólumok, archetípusok segítségével 

felidézett múlt.” (Bojtár 1983, 199) Az irányzat poétikájának jellemzői a valóság deformált 

ábrázolása, az elidegenítő effektusok használata, a narrátor távolságtartása az ábrázolt 

világtól, a szereplők allegorikus megformálása, a belső történések elburjánzása, karikírozó, 

illetve parodizáló túlzás. 

 Márton szerint a magyar irodalom, mint minden közép-európai irodalom, a 

nyugatival ellentétben, erősen függ társadalmi, politikai meghatározottságától. A magyar 

irodalmat ugyanakkor saját formai és tartalmi megújulása is erősen foglalkoztatja – 

alapvetően romantikus karakterű és megkésett. A polgári értékeket és a nyugatos kultúrát 

mintegy eszményképként maga előtt tudó Nyugat folyóirat akkor indult, amikor Európa 

nyugati részében már az avantgárd hódított. Külföldi szakmabeli olvasók többsége a 20. 

századi magyar irodalmat mint 19. századit értelmezi; számukra minden mű archaikus 

jelleget visel magán, amit Márton szerint inkább erényként kell értékelnünk: „Nekem (…) 

egyre határozottabb érzésem, hogy (…) nem vagyunk eléggé visszamaradottak. Szerintem 

erősebben kellene a magyar irodalom megkésett, visszamaradott és avítt jellegét 

hangsúlyozni….” (Márton 1995, 35) Ezzel párhuzamosan a hagyományról vallott korábbi 

nézeteit – a hagyományok megtagadását – felülvizsgálja és revidiálja: a hagyománnyal 

kapcsolatos legfontosabb kérdés számára most az lesz, hogy rekonstruálható-e a 

hagyomány, amely szerinte, ha kiveszett is, még nyomon követhető. (Márton 2001, 1295) 

 Ugyanakkor a hagyomány kérdése az irodalomban – s az epikában különösen – 

komplex, sőt, Márton szerint, félrevezető: egyrészt a hagyomány (akárcsak Láng Zsolt 
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szerint) nem készen kapott, hanem sokkal inkább megteremtett, másrészt pedig „egy régi 

(különösen egy régi magyar) ügyekkel foglalkozó nagyepikai vállalkozásban egyszerre 

többféle hagyomány, illetve a többféle hagyományhoz való viszony kérdése is felvetődik. 

(…) A történelmi hagyománnyal való szembenézés egyszersmind az elbeszélői hagyomány 

revízióját is jelenti, s ez (legalábbis a magyar irodalomban) óhatatlanul összekapcsolódik a 

nyelvi hagyományhoz való viszony kérdésével is. A hagyomány elbeszélői »lefordítása« 

legalább háromszoros írói reflexiót kíván: a fönt említett három tényező közül bármelyikre 

próbál is emlékeztetőt helyezni a szerző a szövegben, ezt mindig a másik kettőhöz képest 

teheti csak meg.” (Márton 1999b, 236)  

 

 

Márton László és a pszeudo-történelmi regény 

 

Márton pszeudo-történelmi regényeiben a narrátor és az elbeszéltek viszonyának kérdése – 

a „téma” és a szerző korának időbeli távolságából adódóan – elsősorban a szerző/elbeszélő 

szerepének/szerepjátszásának kérdését jelenti. A Kleist Kolhaas Mihály című 

elbeszélésével (magyarul legutóbb szintén Márton László fordításában jelent meg) szoros 

rokonságot mutató Jacob Wunschwitz igaz története című regény megtörtént esetet dolgoz 

fel. Az elbeszélő kettős szerepet kap: az egyik pillanatban az események aprólékos 

dokumentálásával hitelesíti az elbeszélteket, a következőben pedig úgy szövi archaizáló, 

körülményes, retorizált elbeszélését, hogy azzal kétségbe vonja a történetmodás historikus 

alapjait. Ez a paradoxon legjobban talán majd a Testvériségben lesz megfigyelhető a sok, az 

események továbbvitele szempontjából feleslegesnek tűnő részlet – például az 

ellenőrizhetetlen nevek és „reáliák” sokaságának – elősorolása esetében. A hiteles történet, 

mondja erről Thomka, nem rekonstruálható, de létrehozható; Márton regénye felveti a 

kérdést, hogy a szerző részéről ontológiai kétellyel – ami erősen az episztemológiai 

kérdések felvetésének irányába mutat –, vagy játékkal állunk-e szemben. (Thomka 2001, 

128) A történetet állandóan megszakító szerző egy helyen a következőket írja: „…egy 

ember igaz története valójában emberek és dolgok megszámlálhatatlan sokaságának igaz 

története és ezen semmiféle szerkesztés, válogatás vagy csoportosítás nem tud változtatni; 

ha pedig az arcok és tettek sokaságának széttartó szálait egy általunk meghatározott 

fókuszpont felé irányítjuk, számíthatunk rá, hogy ez a fókuszpont kívül esik láthatárunkon. 

(…) Minél inkább magunkra ismerünk egy olyan ember igaz történetében, aki évtizedekkel 

vagy évszázadokkal járt-kelt előttünk a világ térségein, amely térségek (…) azóta (…) 
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megváltoztak a felismerhetetlenségig: annál inkább nem következik a magunkra ismerésből 

semmi hasznosítható, semmi tanulság.” (139-140) Ugyanakkor pedig mindent – sokszor 

túlságosan is sokat – tud a regényben szereplő eseményekről, ezek vélt vagy valós 

összefüggéseiről, a szereplők nyilvános vagy privát életéről. Márton olyan narrátori 

magatartást vesz fel, amely paradox módon éppen a „történeti tényanyag imponáló 

korpuszával kívánja nyilvánvalóvá tenni a regénytörténés alapvető függetlenségét a valós 

világtól”
240

 (Thomka 1998, 38) 

 A történelem egy szinte teljes, kerek szeletét átölelő regényével szemben az Árnyas 

főutcában (1999) – akárcsak Fabrio a Smrt Vronskogban az új-történelmi regénytől – 

Márton kissé eltávolodik a pszeudo-történelmi regényeinek poétikájától. A Jacob 

Wunschwitz igaz történetével szemben nem a történet a regény kiindulópontja, hanem a 

történetig jut el; a regény célja egy lehetséges történet létrehozása a kiindulópontjául 

szolgáló különböző fényképek közötti „fekete lyukak” kitöltésének segítségével. „Ez a 

történet egy fényképgyűjteményt idéz fel. A szerző eredeti célkitűzése az volt, hogy a 

képzelet munkája révén életre keltse a fényképeken látható arcokat, egyszersmind az 

elbeszélői önkény jóvoltából e képzeletbeli élet közös fordulatait is létrehozza. A 

fényképgyűjtemény jelenleg nem férhető hozzá: megsemmisült vagy lappang. Így a szerző 

saját képzelete szülötteit az olvasó képzeletére bízza.”
241

 (6) Nem a történetek, hanem a 

történelem elmesélhetősége a kérdéses. A történet sok apró, egymást véletlenszerűen 

keresztező rövid történetszálból áll össze: a hangsúly a különféle egyéni történeteken 

keresztül elmesélt emberi sorsokra helyeződik. A készen kapott és hiteles történeti mag 

helyett ellenőrizhetetlen és bizonytalan kiindulási pontokat kapunk, amely köré 

szerteágazóan, de időben és térben többé-kevésbé behatárolhatóan szervezhetők az 

egymással kölcsönösen kapcsolatba hozható történet-részecskék, amelyek a fényképeken 

megörökítettek aktuális jelenéhez kötöttsége és kontextus-nélkülisége miatt – amelyben 

„ott lappang a kezdet és a vég többértelműsége” – akár félbe is hagyhatók. A narráció és a 

                                                 
240

 Márton Jacob Wunschwitz történetét és a történetmesélés lehetőségének szinte minden aspektusát 

elbizonytalanítja és ironizálja: például váratlanul felbukkan a regényben a címszereplő névrokona Kelet-

Németországból. 
241

 Márton kérdései megegyeznek a Világoskamra egyes képeihez feltett barthes-i – „mi a képeken 

reprezentáltak kontextusa” – episztemológiai kérdésekkel: „…honnan tudhatták meg a hírt, kinek szóltak a 

széles gesztusok?; …az anya sírva viszi a lepedőt (miért éppen ezt a lepedőt?); …arcukon kendő (a bűz ellen, 

vagy hogy ne ismerjék fel őket?); …lehet, hogy Ernest még él (de hol? és hogyan? Micsoda regény!)” 

(Barthes 1985, 30-32; 97) 
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képekhez kapcsolódó fikció egyenlő súllyal szerepel a regényben: egymásra utalnak és 

egymásra utaltak. Nem a történetmondás lehetetlensége áll a regény középpontjában, 

hanem egy másik dimenzión keresztül megjeleníthető esetleges történetek teleológiájának-

ateleológiájának, egymáshoz való viszonyának, illetve bizonyosságának vagy 

bizonytalanságának a kérdése; a képzelet és a valóság átjárhatósága.  

 A Testvériség című regénytrilógia (Kényszerű szabadulás, 2001; A mennyország 

három csepp vére, 2002; A követjárás nehézségei, 2003) cselekménye Márton kedvelt 

korszakában, a 16-18. század között játszódik. A regény a „mi az igazság báró Károlyi 

István ügyében” kérdést járja körül: mi is történt a báróval az 1686-os zentai csata után? 

Jelölők és jelöltek, nevek és személyek keverednek, a nevek és a nevek viselőinek 

identitása homályossá és kétségessé válik. Míg az Árnyas főutca esetében a nevek azért 

játszottak fontos szerepet, mivel azok a zsidóság szellemi orientációjának letéteményesei, 

itt éppen a név jelöltje, a névhez kapcsolódó személyek kiléte válik eldönthetetlenné a 

rengeteg tanúságtévő egymásnak és önmaguknak is ellentmondó történetei alapján. A 

trilógia elsősorban nem a történet elmesélhetőségét vagy egy történet, illetve 

történetláncolatok visszamenőleges rekonstrukciójának lehetőségét állítja a középpontba, 

hanem magát az igazság fellelhetőségének a kérdését, s azt, hogy egyáltalán hogyan 

lehetségesek a könyvben szereplő történetek. A kérdésre adható válasz elméleti háttere és 

megkonstruálása talán itt mutatja a legerősebb rokonságot a žmegači metanarratív vagy 

önreflexív regény fogalmával: az irodalom mint szellemi kísérlet próbára teszi saját 

eszköztárát, konvencióit és alapjait: „a regény (…) teljes szabadságot élvez, nyíltan 

beismeri saját mesterkéltségét, és (…) ezáltal az elbeszélést, vagy pontosabban: a az írás 

irodalmi tettét a szöveg tárgyává teszi. E tett része az elbeszélő, a transzcendens narrátor 

visszahelyezése (reštitucija), és ezzel az elbeszélés immanenciájába bekapcsolt imaginárius 

olvasóé is.” (Žmegač 1996, 154) A Mártontól már jól ismert elbeszélő képviselte 

metanarratív szövegrészletek jelen esetben nem az egyszerűsödéssel, hanem a fabula – és 

ezen keresztül az értelmezési lehetőségek – megsokszorozásával párosulnak. 

 Eddigi utolsó – eredetileg 1997-ben németül megírt
242

 és magyarul Minerva 

búvóhelye címmel megjelent – pszeudo-történelmi regénye elsősorban poétikai játék. 

Tiszta, zárt formája és motivum-hálózata, követhető cselekményvezetése, a narráció 

eseményutánisága és a könyv lapjain fel-felbukkanó önirónia alapján valószínűsíthető, 

                                                 
242

 Márton a német nyelvben, irodalomban és kultúrában, Fabrio az olaszban van otthon – valószínűleg 

másképp látnak azok a szerők, akik nem csak hazájuk kultúráját ismerik jól. 
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hogy a Minerva búvóhelye – ahogy azt maga a szerző is feltételesen mondja egy 

beszélgetés alkalmával (Márton 2006, 3)  – egyben Márton „második korszakának” záró 

regénye is. 

 

 

Nedjeljko Fabrio és az új-történelmi regény 

 

A hagyományhoz – mindenekelőtt a magyar hagyományhoz – való viszonyának 

átértékelése után Márton regényeiben az egyik legfőbb elméleti kérdés a történelmi korok, 

események és személyek mai szemmel és tudással való rekonstruálásának lehetősége-

lehetetlensége. A probléma mind Mártonnál, mind a horvát irodalom új-történelmi 

regényeinél, s különösen Nedjeljko Fabrio adriai trilógiájának esetében nagyjából 

megegyezik: hangsúlyosabbá vált az elbeszélő, az elbeszélés megbízhatóságának kérdése. 

A regényekben megjelenítettek – szereplők, események és „reáliák” – nem homogén 

módon strukturáltak; egymáshoz való viszonyuk nem hierarchikusan meghatározott; a 

megjelenített idő általában nem kronologikus.  

Nedjeljko Fabrio eddigi írásai – akárcsak Márton ateleologikus és aleotorikus 

poétikája – bizonyos szempontból koherensek és kontinuusak: fantasztikus novelláiban más 

műfaji keretek közt ugyan, de lényegében ugyanazt írja, mint új-történeti regényeiben; 

Márton a Jacob Wunschwitz igaz történetétől a Minerva búvóhelyéig pedig ugyanúgy ír, 

mint a kezdetektől az Átkelés az üvegenig, csak a hagyományhoz való viszonyulásának 

tükrében más tematikával. A drámaíróként induló Fabrio minden drámája történelmi 

tematikájú, s mindegyikben az egyén és a hatalom viszonyát vizsgálja; máig jellemző 

posztmodern vagy posztmodern felé mutató poétikája – rendkívül cizellált, sokszor már 

maníros nyelvezete, a történetkezelés formáival való kísérletezése (játék a kultúrtörténet 

motívumaival, fantasztikus elemek használata, az elbeszélések összetett kódolása, a 

krónikamondói diskurzus szimulálása) – először novelláiban jelent meg, s majd új-

történelmi regényeiben válik uralkodóvá. A horvát irodalom fantasztikus-borgesiánus 

vonulatához tartozó novellái és adriai trilógiája első kötetének (Város az Adrián) 

keletkezési ideje még átfedték egymást.  

Fabrio történelemszemlélete részben Krleža történelemszemléletét idézi; elsősorban 

pesszimizmusa miatt: „Mi a történelem? Homokóra. Napok, évek, évszázadok, hosszú 

éjszakák. Virrasztások. Hajnalok. Folyók. Halottak folyói. Vér-folyamok. Ha azt mondjuk, 

hogy ez a Történelem, szinte mindent elmondtuk, amit tudunk róla, s mindaz amit tudunk, 
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nem éppen sok. Mondhatni semmi.” (Matvejević 2001, 123-124) Ugyanakkor a Krleža 

műveiben – kivétel ez alól a Mirko Bogović Matija Gubec, kralj seljački (Gubec Máté 

parasztkirály) és az August Šenoa Seljačka buna (Parasztlázadás) című művek sorába 

illeszkedő, mintegy négy évszázad horvát történelmét feldolgozó Petrica Kerempuh 

balladáinak (Balade Petrice Kerempuha) leíró víziói a történelemről – szinte kizárólag a 

dialógusokon keresztül megjelenő személyes történelemnél sokszor szentenciákba is foglalt 

biztosabb pontként gondolja el Fabrio a történelmet. Nem csak a történelem ontológiai 

problematikusságát veti fel és nem csak az identitására vonatkozó kérdéseket tesz fel, mint 

Krleža – „A történelem tényleg magister vitae volna? Ki tudná megmondani? Kicsoda ő? 

Honnan van? Mit akar? Mivel foglalkozik?” (Matvejević 2001, 124) – , hanem állít is: a 

történelem Fabrio többször ismételt szentenciája szerint „őrültség, meddőség és halál”. Az 

egyén és történelem kapcsolata – s ezt irodalmi tevékenységének alapjaként definiálja – 

kontroverzión alapszik. Annak tapasztalata alapján, hogy a horvát történelem szinte azonos 

a politikával, szentenciózusan fogalmaz: „az emberi boldogság ott kezdődik, ahol a 

történelem véget ér”. (Fabrio 2004, 7-8)  

Fabrio a gyakorlatban alkalmazza Linda Hutcheonnek a posztmodern poétikájáról 

szóló elméleti tézisét – „a sense of the presence in the past“-nak nevezett múlt-koncepcióját 

– amely szerint a múlt megértésének legadekvátabb módja a múltban keletkezett 

szövegekhez és a múlt diszkurzív nyomaihoz való fordulás.
243

 Minden, amit a történelemről 

tudunk, a történelem diskurzusaiból származik; mindent a nyelv közvetít. A világ 

szöveg(szerűség)e és a szöveg világa között permanens dialógus zajlik. Ilyen módon 

viszonylag áttekinthetővé válik a történelem váza, konstrukciója és struktúrája, de 

legalábbis lehetővé válik annak egyfajta koherens olvasata. Fabrio esetében – az adriai 

trilógia, s azon belül különösen a Bereniké fürtje alapján – ennek az olvasatnak az egyik 

leglényegesebb eleme a múlt és a jelen szimultaneitása: nincsen időbeli szakadék az ősök és 

az utódok között, a történelem ciklikus időszemléletével összhangban egymás mellett 

                                                 
243

 A múlt iránti érdeklődés minden kulturális közegben másképpen jelenik meg (vö.: Žmegač 1994). „Van, 

ahol gyakran az emlékezés deficitjét és a felejtés túlsúlyát kifogásolják (főleg a nyugati világban), ezzel 

szemben máshol (például a Balkánon), ahol a múltbeli nagyság, de a múltbeli megaláztatások élményei is, a 

felejtés ellenében hatnak, inkább az emlékezet túltengésére panaszkodhatnának.” (Ricoeur 1999a, 51) Ehhez 

hasonlóan az új-történelmi regényekben kiemelt szerepet betöltő nemzet fogalma sem definiálható 

egységesen: egyes elképzelések szerint a közös tradíció, nyelv és eredet (nemzetállam); egy másik elképzelés 

szerint elsősorban a közös nyelv és/vagy az államiság tesz egy népet nemzetté (Herder); egy harmadik elmélet 

pedig a múlt közös dicsőségét és a jelenben megmutatkozó közös akaratot hangsúlyozza (Renan). 
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léteznek, „ugyanazt” az életet élik, azonos problémáik vannak, sorsuk és álmaik 

megegyeznek.  

A történelem, fikció és valóság hármasának a kortárs irodalomban mutatkozó 

egymáshoz való viszonyát illetően a posztmodernizmust vizsgáló Kibédi Varga Áron is 

Ricoeurnek a fikció pszeudo történelmi, illetve a történelem pszeudo fiktív jellegéről vallott 

elméletéhez, valamint McHale-nek a fikció és valóság helycseréjét kiemelő nézetéhez 

hasonló következtetésre jut: a posztmodernizmus megkérdőjelezi a történelem teleológiáját 

és kauzalitását. Ebből következően a történetírás módszerei is megváltoznak, a történetírás 

nem törekedhet örökérvényű szabályok megfogalmazására, s így eltűnik a lényegi 

különbség az irodalom és a történetíró alkotása közt. A régi történelem irodalommá válik, a 

regény pedig önkényesen belenyúl a történelembe. (Kibédi Varga 2004, 96). Vagy ahogy 

Vladimir Biti gondolkodott a historiográfiai fikció mint a történelmi események egyik 

lehetséges objektivációjának szerepéről: „Hogy a historigráfiai fikció (…) elsősorban 

historiográfiai-e, amennyiben  felfedezi a valóságot, vagy elsősorban fikció-e, amennyiben a 

valóságot létrehozza, erre a kérdésre nincsen megbízható teoretikus válasz. (Biti 1992, 7)
244

  

Fabrio új-történelmi és Márton pszeudo-történelmi regényei
245

  mintha szinte 

azonos elméleti alapokon állnának, s mintha azonos kérdésekkel is foglalkoznának; 

ugyanakkor Márton és Fabrio kérdésfeltevésének módja alapvetően más. A művekben 

megjelenített fogalmi egységek (történelem, hagyomány, etika, metafikció) teoretikus 

megalapozottsága, valamint a művek megformáltsága (elbeszélés, metanarráció) 

tekintetében Mártont inkább az episztemológia, Fabriót az ontológia és teleológia 

foglalkoztatja, abban az értelemben, ahogy Bényei Péter írja: a múlt reprezentációját 

tételesen vállaló szövegekben nagyon erős az igény az átfogó létmagyarázat megalkotására. 

(Bényei 2004, 60) Fabrio regényeit a horvát irodalomtörténeten belül ugyanakkor – s itt  

abban az értelemben, amelyben Oraić Tolić beszél a kilencvenes évek és az ezredforduló 

                                                 
244

 Macaulay számára a történetírás és a történelmi regény közti különbségtétel még nem okozott gondot: a 

történetírás szemléletes analógiáját a térképben, a történelmi regényét a tájképben látta. 

245
 Fabrio: Város az Adrián (1999 – Vježbanje života, 1985), Bereniké fürtje (2004 – Berenikina kosa, 1989), 

Triemeron (2006 – Triemeron, 2002, Csordás Gábor fordításai). A Bereniké fürtje és a Triemeron között 

keletkezett Smrt Vronskog, tematikus szempontból nem tartozik az adriai trilógiához, de Matanović szerint 

Fabrio új-történelmi regényeinek szerves része. A regény csak egy újabb bizonyíték arra, hogy a 

történelemben semmi sem változik, s hogy a „történelem az élet tanítómestere” frázisban Európának ezen a 

táján többé senki nem hisz. (Matanović 2003, 156-158; 2002b, 9-21) – Márton: Jacob Wunschwitz igaz 

történte, Árnyas főutca (amely bizonyos szempontból szintén nem illeszkedik Márton pszeudo-történelmi 

regényeinek sorába – lásd később),  Testvériség trilógia, Minerva búvóhelye. 
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horvát irodalmáról – inkább episztemológiai, semmint ontológiai megalapozottságú 

műveknek tartják: „a horvát írók ontológiai kérdéseket tettek fel a háborús és tranzíciós 

valóságról. Le lehet-e írni a tényleges háborús valóságot, és kinek van erre joga, léteznek-e 

egyáltalán a tényleges valóságok, lehet-e a dokumentum-valóságot szimulálni, autentikus-e 

a személyes valóság, vannak-e egyáltalán autentikus valóságok, vagy minden 

manipulálható?”
246

 (Oraić Tolić 2005a, 189) 

 

 

Új- és pszeudo-történelmi regények 

 

Márton és Fabrio történelmi témájú művei  közötti párhuzamok és eltérések a két szerző 

koherens és konzekvens történelemszemlélete, retorikája, valamint regényeik következetes 

strukturáltsága miatt – pszeudo-, illetve új-történelmi regényeik sorát összetartozó 

egységekként kezelve – szinte tézis-szerűen összefoglalhatók: 

 

(Történelem) Márton minden pszeudo-történelmi regényében alapvető kérdés, hogy van-e 

történelem/vannak-e történelmek, vagy pedig amit történelemnek nevezünk, nem inkább az 

esetlegességek és véletlenek találkozása – ahogy Fabrio mondta a Bereniké fürtjében –: 

még csak nem is a dominó kockáinak egymás mellé helyezése, hanem egy pókerjátszma. 

Amennyiben van történelem (Fabrio) vagy vannak történelmek (Márton), lehetséges-e 

az(oka)t rekonstruálni? A múltról szóló és/vagy a múltból származó elbeszélések kétség 

kívül léteznek, de ezek általában kontradikcióban állnak egymással: miként lehetséges, 

hogy léteznek olyan elbeszélések ugyanarról az eseményről, amely elbeszélések egymásnak 

ellentmondanak, egymást kölcsönösen kioltják, vagy saját magukat rombolják le? 

Márton történelemszemlélete diszkrét: a történelmet adó elemek véletlenszerűen 

követik egymást. A történelem egyes szakaszai lényegében lezártak és idegenek 

számunkra, mivel mi mindig egy másik történelmi kor eseményeinek vagyunk a résztvevői 

vagy szemtanúi; ugyanakkor szinte végtelen sok lehetőség áll nyitva előttünk arra, hogy 
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 Ugyanez, az egyes nemezti irodalmak eltérő korpuszából és elméletírásából adódó terminus-függőség 

érvényesül Fabrio történelemszemléletének megítélésével kapcsolatban is: Mártonéval (illetve a magyar 

irodalom „áltörténelmi álregényeivel“) összehasonlítva Fabrio művei – ellentétben a horvátországi 

elméletírók véleményével (például Matanović 2002b; 2003) – közelebb állnak a történelem mint „magister 

vitae“ szemlélethez. 
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ezeket a már lezárt korszakokat interpretáljuk. „Ha a százharminc évvel ezelőtti levéltáros 

beszélte volna el ezt a történetet, könnyűszerrel megszólaltathatta volna hőseit. (…) 

Okoskodásait és következtetéseit hősei kimondott vagy leírt szavaiba, mint a bizonyosság 

földig érő köntösébe burkolhatta volna.” – „Ez a tizenkilencedik századi elbeszélő aligha 

mulasztotta volna el, hogy hősként léptesse fel hősét (…), nemcsak a hőst vezényelte volna 

el a csatába (…), hanem az olvasót is kézen fogta volna…” – „Károlyi Istvánt külön 

fejezetben kellene átvezetnünk Budáról Zentára. Ez a vonulás azonban a huszadik század 

utolsó éveiből nem látható, s a róla szóló fejezet nem írható meg.” (Kényszerű szabadulás, 

48-61) 

Ha az elbeszélések hozzák létre az eseményeket és a diskurzusok konstituálják a 

világot, a történelmi tények nem a múltban, hanem a jelenben keletkeznek: megjelenik és 

megerősödik a történelmileg gyenge és erős szereplők problematikája. Márton – az Árnyas 

főutca kivételével – történelmileg erős szereplők köré építi fel pszeudo-történelmi regényeit 

–  a hangsúlyos Kolhaas Mihály-allúziónak köszönhetően még Jacob Wunschwitz alakja is 

erősnek nevezhető –, a regényekben megjelenő történelmi események főbb csomópontjai és 

kardinális eseményei valósak, ám mindig csak a hátteret adják. Fabrio új-történelmi 

regényeinek szüzséjét a történelmileg erős események és igazolható tények szolgáltatják, e 

színfalak között a főszerepeket azonban mindig történelmileg gyenge szereplők játsszák 

történelmileg erős, ám legtöbbször a regényekben meg sem jelenő szereplőkkel a háttérben. 

Fabrio homo faber – írja Zdravko Zima –, aki a világot darabjaira szedi, majd saját 

poétikájának elvei szerint rakja ismét össze. Fabrio leginkább két dologgal foglalkozik: a 

történelemhez és saját narratív stratégiájához való viszonyával. (Zima 2006) A történelem 

refigurációja az adriai trilógia mindhárom kötetében más – együtt egyfajta teljességet 

adnak: a Város az Adrián történetei döntően a linearitásra, a Berenikiné fürtje a 

ciklikusságra, a Triemeron pedig az idősíkok párhuzamosságára épül. A történelem Fabrio 

esetében minden kétséget kizáróan a legkonkrétabb létező, mégpedig – mint ahogy azt 

regényei központi színhelye, Fiume–Rijeka történelméről is tartja – megismételhetetlenül 

ismétlődő.
247

 Akinek rálátása van a történelemre, s határozott véleményt tud formálni a 

történelmi eseményekről, figurákról és azok jelentőségéről vagy jelentéktelenségéről, közel 

kell legyen tárgyához, de egyidőben  távolságot is kell tartania tőle, rálátással kell 

rendelkeznie a történelem menetére. Fabrio olyan minentudó elbeszélő, aki egyidőben van a 
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 Vö.: Nietzsche monumentális historiográfia kategóriája, amely nem hívja fel a figyelmünket arra, hogy 

soha nem történik meg kétszer pontosan ugyanaz. 
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történelem sodrában, de ugyanakkor azon kívül és felül is áll. „Ott, ahol cserben hagy az 

emlékezeted, én fogok segíteni neked, Filip Groma. Hiszen az emlékezet az emberi 

természet egyetlen olyan alkotórésze, mely egyidejűleg pusztít és épít minket. És mi más 

egy regény, mint kollektív emlékezet?” (Bereniké fürtje, 232) 

A történelem a 19. század előtt a bűnök, babonák, félreértések, félremagyarázások 

és csalások panoptikuma volt. Fabrio regényeiben a történelem tragikus („őrültség, 

meddőség és halál“); a történelemben makacsul ismétlődik a rossz – és csak a rossz. A 

történelemmel szemben kiszolgáltatottak vagyunk, az egyén tehetetlen, mindenki a 

történelem játékszere – a történelmet Fabrio regényeiben is a győztesek írják, ahogy az 

Danilo Kišnél is olvasható, de a nép éli. Fabrio történelemszemlélete kontinuus, a 

nietzschei monumentális és kritikai közötti helyet foglalja el – mindannyian az önmagát 

megismételhetetlenül ismétlő történelemnek vagyunk a tudatos vagy tudattalan bábui. 

Fabrio folyamatosan hangsúlyozza is a különböző történelmi korszakok szoros kapcsolatát, 

ennek legjobb példája a Triemeronban található: a regény azon oldalai, amelyeken „két 

fénykép a családi albumból, a politikai vihar kitörése előtt” szinte szó szerint azonos 

leírásai találhatók. Az azonos címmel felidézett képek közül az első aláírása: „Split, 1939 

augusztusa”; a másodiké: „1971 márciusa, Zágráb”. (154-155)  

 

(Hagyomány) A hagyomány Mártonnál nem befejezett, kész, önmagában álló fogalom, a 

hagyományt megalkotják; távolságtartóan, elidegenítéssel kezelendő, míg Fabrio inkább a 

hagyományösszefüggést hangsúlyozza. A hagyomány Márton értelmezésében sokrétű, 

összetett és messze nem egyértelmű történelmi tényeken és pszeudo-tényeken keresztül 

mutatkozik meg, amelyekkel, természetükből fakadóan, játszani lehet.  

Márton a hagyományra a történelmen keresztül hivatkozik, újraalkotja vagy 

rekonstruálja a hagyományt – „…a hagyomány további dekonstrukciójánál izgalmasabb és 

termékenyebb kihívás a destruált hagyomány rekonstrukciója.” (Márton 2001, 1295) –

történelmi, pszeudo-történelmi tények és fiktív elemek szinte szétválaszthatatlan 

konglomerátuma alapján. 

Milanja írja Fabrio historiográfiai prózai struktúrájáról, hogy abban a szerző a 

demontázsra igent, a dekonstrukcióra nemet mond. Fabrio kigondolt és valódi történelmi 

események és szereplők, döntő többségében  történelmileg gyenge, de valós 

dokumentumok segítségével alkotja meg a hagyományt, amely a történelem megbízható 

tényeinek és – ami Milanja szerint a Fabrio-regényeknek igazi posztmodern aurát ad – az 

egyén kis történetei versus a Történelem Nagy Elbeszéléseinek segítségével áll össze. Ezek 
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a mikrotörténetek önálló történetekként is olvashatók (akárcsak Marinković Küklopszában); 

a különbség Fabrio és az újabb magyar történelmi tematikájú regények mikrotörténetei 

között az, hogy míg Fabrio mikrotörténetei elsősorban a „szentenciák piktúrájaként”, a 

szerző történelemkoncepciójának illusztrációiként, a fabula vehiculumaiként 

funkcionálnak, addig a Márton-féle, elsősorban szüzséalkotó mikrotörténeteknek 

legtöbbször ténylegesen önálló életük is van. A történelemi események fabriói 

demontírozása érintetlenül hagyja a már megképződött hagyományt.  

 

(Etika) Márton pszeudo-történelmi regényeiben a történelem semiyen, vagy csak rendkívül 

laza kapcsolatban áll a hagyományos etikai kategóriákkal; a hagyomány etikai színezetet, 

ha egyáltalán, csak az írásmódon keresztül kap. Márton, miként azt maga is mondja, 

világnézeti-etikai szempontból leginkább a nyelvi megformálás szerepét erősen 

hangsúlyozó „új próza” (Ottlik–Mészöly–Mándy–Nádas–Esterházy) hagyományának 

szerzőihez tartozik. Márton etikája egyenlő az írásmódjával, s mivel az írásaiban minden és 

mindenki álladóan változik (a Testvériség című trilógiájában az erdélyi önéletíróktól 

kezdve a legújabb magyar irodalomig összetett szálak allúzióit mozgatja, azt sem lehet 

tudni, hogy a főszereplő egyáltalán azonos-e azzal az alakkal, akit Márton mint főszereplőt 

jelöl meg, nem tudni, mi is valójában a neve, ad absurdum: egyáltalán létezik-e a regény 

főszereplője), az etika mint kategória konkrét (kategorikus imperativus) mivoltában nem 

tud megmutatkozni.  

  Az etika Fabrio műveiben közvetlenül kapcsolódik az ontologikus hagyományhoz, 

amely hagyomány az egyéni etikák történelmen keresztülívelő summázatából áll össze. 

Fabrio – Mártonnal ellentétben, aki állandóan összezavarja a szálakat, eseményeket, emberi 

viszonyokat, s gyakran egymással ellentétes koncepciókat állít egymás mellé – minden 

művében az (abszolút) igazság keresésére indul. A Triemeronról író Vlatko Perković 

szerint Fabrio új-történelmi regényei a Történelemmel szembeni egzisztenciális 

imperatívuszok: tisztán tragikus (a tragédia műfajához hasonló) etikai alkotások. (Perković 

2002) Fabrio regényeiről szóló  kritikák és elméleti írások szinte kivétel nélkül a szerző 

etikai orientációjának centrum-pozícióját emelik ki. 

 

(Metafikció) Tatjana Jukić a Hutcheon- és McHale-féle és a horvát regények historiográfiai 

metafikciós stratégiái között alapvető inkommenzurábilitást lát a figurák politikai és 

poétikai viselkedése, valamint a narráció szempontjából: míg az egyik oldalról Aladdin 

mesés barlangjáról szólnak a történetek, tele dezorientáló és megtévesztő, elvakító 
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tárgyakkal, ahol a mese felszabadít a kötöttségek alól, a senkiföldje másik oldalán az 

aknamezők archeológiája vár ránk a lefektetett aknák meglehetősen bonyolult térképének 

desifrírozásával. Az anakronizmusok, az anomáliák, az apokrifek és az aberrációk ludista, 

paranoiás, ámde parodikus és önmagával tisztában lévő törtnénetmondóival szemben a 

történelem traumája és e trauma felmutatásának fájdalmas traszfere áll. (Jukić 2003, 138-

139)  

Fabrio a kétség nevében összezavarja regényei kronológiáját, autoreferenciákkal (és 

motivikussá váló önidézetekkel [lásd: Tadić-Šokac 2006, 141]) él; a fikció és a valóság – a 

valóság dominanciájával és fikciót determináló pozicionálásával – keveredik. Fabrio 

elbeszélői stratégiájában az illúzió, az „élet napos oldala” nem kap szerepet, egyértelműen 

és egyoldalúan antiillúzionista elbeszélői stratégiát alkalmaz, amely Nemec szerint – Jukić 

elméletétől kissé eltérően – egyértelműen a szerző posztmodern historiográfiai metafikciós 

írásmódjára utal. (Nemec 1996b, 50) Fabrio regényei többek közt arra mutatnak rá, hogy az 

irodalmi fikció önmagában sohasem tudja a valóságot imitálni, leképezni vagy bemutatni, 

hanem mindig egyfajta olyan diskurzust imitál, amely ezt a valóságot konstituálja.  

 

(Elbeszélés) Mind Márton, mind Fabrio regényeiben a mesélés központi szerepet kap, 

mindkettejük számára rendkívül fontos az elbeszélés: Mártonnál a történet (history) és az 

elbeszélés (discourse) különválik, semmi nincs a regényeiben, amit a nyelv ne tudna 

létrehozni vagy megváltoztatni. Világ-leírása és írásmódja a klasszikus történelmi regény 

törvényei ellen dolgozik; manierista ravaszkodással – azaz a műviség természetesség feletti 

győzelmével – vonja kétségbe a regényeiben megjelenített események alapjait. Szövegei – 

a fogalom milanjai értelmében ateleologikusak és részben ebből következően aleotorikusak: 

fontos szerepet játszik írásaiban a szemiotika. A szerző nem az adott, a készen kapott, vagy 

megalkotott szemiotikai egységek között állít fel korrespondanciát – mint Fabrio a 

motívumok, struktúrák között –, hanem a szemiotika alapvető elemeivel játszik: a jelölő és 

jelölt közti viszonyt formálja újra; nem az idő és a tér hagyományos dimenzióit használja, 

hanem összezavart jelekké változtatja azokat, amelyeket majd Borges labirintusaihoz 

hasonlóan egyéni módon szerkeszt össze. „Elbeszélői hatalmunknál fogva mi kapcsoljuk 

össze az események láncolatát (…), ám (…) mit ér az elbeszélői hatalommal feltárt oksági 

összefüggés, ha sem a cselekmény bonyolításában nem vehetjük hasznát, sem a hős 

portréját nem rajzolhatjuk meg általa? Úgy kell tudomást vennünk észleléseink és 

vélekedéseink mindenkori tárgyáról, ahogy a huszadik századi utas pillantja meg a 
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látnivalókat a vonat vagy a busz ablakán keresztül: egy tört másodpercre nagyon közel 

kerülhet hozzájuk, de nincs módja elvegyülni közöttük.“ (Kényszerű szabadulás, 64) 

Fabrio regényeiben szerkezeti szempontból, a regény világán kívülre utalásában kap 

fontos szerepet a szemiotikai olvasat: a regények struktúrája, motívumai, allúziókat 

tartalmazó alcímei, zenei építkezése. Fabrio – egyszerre kívül és belül levése miatt – 

szerkeszt és elvegyül, Márton teremt és megfigyel. Az adriai trilógia egyes köteteit a 

szereplőkön, helyszíneken, történelmen kívül a regények kezdetei és zárásai is szoros 

egységgé fonják: a kezdeti „hó“ – a befejező „fehér, fehér“ szavak (Város az Adrián); a 

kezdő modat „fekete“ és „fehér“ szava – a záró „száműzött költő fehér rózsája“ (Bereniké 

fürtje); a „késő, fehér tavasz“ kezdet (Triemeron): ahogy a Sirventes o rijeci (Sirventes a 

szavakról) című elbeszélése végén írja: „semmi nincs, ami ne haladna keresztül a 

szavakon“. Nyelvezete és szövegeinek nyelvi megformálása – a (milanjai értelemben vett) 

teleológia szolgálatába állított maníros és hangsúlyos elokúció – azon a platonizmusból és 

neoplatonizmusból kiinduló szintén minierista elven alapszik, hogy a „grazia“ és a vele 

ellentétes fogalom, a „terrilibilita“, mint a Fabrio számára kiemelten fontos zene esetében, 

egyidejű megjelenítése a spirituális szépség kifejezésre juttatása lehet: Fabrio erősen hajlik 

a maníros/manierista jelmezben megjelenő nyelvi alkímiára.
248

 (vö.: Zima 1990a, 194)  

Fabrio elbeszélései Mártonéitól eltérően, szinte mindig tartalmaznak politikai allegóriát is: 

„a horvát államiság kérdése (…) magának a történelmi regénynek mint jelenségnek is a 

lendítőkereke“. (Fabrio 1977, 253) Fabrio stílusa, erősen szimplifikálva, új-történelmi, 

metafikciós-posztmodern poétikájával együtt szervesen kapcsolódik a horvát irodalom 

ideológiailag telített, de aktuálpolitikailag el nem kölezettnek nevezhető folyamatába.  

Az idő, illetve a történelmi események Fabrio regényeiben reverzibilisek: nem a 

„mikor“ a fontos, hanem a „hogyan“. A regények teleológiai építkezése és struktúrája – 

ahogy azt Mladen Machiedo megfigyelte (Machiedo 2006, 156) – nem utasítják el Krleža 

poétikáját (például a Zászlókra való referenciájukkal, a „Roman einer Kroatischen Passion“ 

alcímmel a Triemeron esetében), de nem fogadják el Borges – fiktív elemek fakciót 

szervező – látásmóját: „Hej, ha ezt tudtad volna, Jorge Luis Borges, te puszta képzelgő“. 

(Triemeron, 347)  
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 A horvát neutrális-konstatív „maniristički“ szó jelentésében nehezen választható szét a „manierista“ és a 

magyarban negatív konnotációt hordozó „maníros“. 
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(Metanarráció) Márton regényeire szinte kivétel nélkül érvényes minden Žmegac 

megfogalmazta metanarratív jellemző: állandóan próbára teszi saját pszeudo-történelmi 

regényeinek eszközeit, konvencióit és alapjait. Az író gyakran bábjátékos szerepében lép 

fel: a szereplőket mozgásban tartja, majd magukra hagyja, s amikor később visszatér 

hozzájuk, az olvasó ugyanabban a helyzetben találja őket, mint amelyben a szerző az utolsó 

megjelenésükkor hagyta. Márton a fabula szempontjából szándékosan a nem mindentudó 

elbeszélő szerepét veszi magára: azt is tudja, hogy mit nem tudhat, s „tudatlanságáért 

kárpótlásul“ megosztja az olvasóvat a regény megírásának titkait. Az olvasó kénytelen – 

mivel nincs más lehetősége – elidőzni az alkotó műhelyében, aki, a kétségek felmutatása 

érdekében valódi, megváltoztatott és hamis – de legalábbis nem ellenőrizhető (mint például 

az Árnyas főutca megsemmisült vagy lappangó fényképgyűjteménye) dokumentumokat sző 

regényeinek szövegébe. 

Márton pszeudo-történelmi regényei saját magukat figyelik: egyidőben alanyok és 

tárgyak, akár Nietzsche mesebeli szörnye A tragédia születéséből, amely kifordítja szemeit 

és saját magát nézi: objektum és szubjektum, színész és néző egy személyben. (Nietsche 

1986, 54)  

 

 

Privát történelmek. Esterházy Péter és Miljenko Jergović 

 

 

A magyar prózában a huszadik század nyolcvanas éveinek környékétől a hangsúly a „mi“-

ről egyre inkább „hogyan“-ra tevődött át,
277

 s ezzel párhuzamosan megnőtt az autoreflexió 

szerepe is: valóban el tudja-e mesélni a szerző történetét? Ha igen, hogyan? Megbízható-e a 

szerző? A „mi“ direkt és konkrét, a társadalom egészére érvényesnek szánt üzenetet hordoz: 

a való világ megjelenítését tűzi ki célul és a való világról szóló ítéleteket tartalmaz, a 

történetek reflexívek és elmesélhetőek. Az elsősorban a „hogyan“-ra (a textualitásra) épülő 

próza esetében a hangsúly a beszédmódon, a nyelvhasználaton, magán a nyelven, az 
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 Ez a „mi“ a milanjai regénytipológia mimetikus modelljével mutat kapcsolatot, amely a világ 

reprezentációjára épül, s nem a kifejezések formájára, a világ titkainak megfejtésére és tolmácsolására, s 

alapvetően a világ magyarázatára törekszik. A „hogyan“ a szemiotikai modellnek feleltethető meg: az 

irodalom nem ringatja magát abban az illúzióban, hogy univerzális episztémé lenne, hanem maga a nyelv 

válik az irodalom sajátos tárgyává, a „tartalmat“ hordozó struktúrává, s a hangsúly így a szöveg működésére 

tevődik át.  (lásd: Milanja 1996 131, 264) 
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indirekt módon működésbe lépő közleményen vagy közlésen van; hangsúlyossá válik a 

lehetséges világok szimultán érvényessége, kérdésessé válik a történet elmesélhetősége, 

megerősödik az autoreflexió szerepe.
278

 Nemcsak a történet megformáltsága támaszkodik 

erőteljesen a nyelvre, hanem a történet elmesélésének a módja hordozza a tartalmat: a 

nyelvhasználat formálja és sokszor meghatározza a történeteket. „A textus – írja Balassa 

Péter a hetvenes-nyolcvanas évek fordulójának magyar prózájáról, s elsősorban 

Esterházyról – maga a sztori. (…) a téma itt már ürügye csupán a beszédnek és a közlésnek, 

nem a történet létezik, hanem a hozzá való viszony. (…) A nagy kompozíció nem előre 

eltervelt, hanem – alakuló;
 
az alkotó nem mindenható, hanem maga is a folyamat része-

részese.“ (Balassa 1982, 221-222; 230)  

 Esterházy nyelvfilozófiai alapozottságú nyelvszemlélete világszerű; egy szó 

jelentése – mint azt Wittgenstein is írja a Filozófiai vizsgálódásokban – egyenlő a szó 

nyelvbeni használatával. A fregei „Sinn” csakis a jelölő és a jelölt viszonyának a 

legsokoldalúbb szinkron és diakron körüljárásával sejthető meg. Sőt nem is mindig elég 

csak a magyar nyelvre reflektálni, van, amikor csak más nyelvek segítségül hívásával, vagy 

egyfajta metanyelven keresztül juthatunk hozzá valamennyire is közel. Jergović is gyakran 

fordul a horvátországi horváttól kissé idegen – legtöbbször a mentális lexikonhoz, de nem a 

nyelv aktív szókincséhez tartozó – boszniai kifejezésekhez (leggyakrabban 

turcizmusokhoz). Ennek oka, Ivo Andrić írásaihoz hasonlóan, elsősorban nem az egyetlen 

nyelv használatának episztemológiai elégtelensége, hanem a couleur locale és a genius loci 

érzékeltetése.  

 

 

Az intraperszonálistól Közép-Európáig: Esterházy Péter 

 

Első könyvének, a Fancsikó és Pinta című novelláskötetnek (1976) – ahogy később a 

Termelési-regénynek, a Bevezetés a szépirodalomba egyes részeinek, majd a Harmonia 

cælestisnek is – egyik bázisa és apropója a család, a családra és önmagára való emlékezés: 
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 Fabrio és Esterházy gyakran reflektálnak más szerzőkre, s műveikben gyakran megjelenik az autoreflexió. 

Esterházy esetében általában jelöletlen idézetek, különféle allúziók és önidézetek mintegy kibogozhatatlan 

hálózatán keresztül; Fabriónál a megbízható és mindentudó autoritás bizonyítékaképpen. A Triemeron néhány 

lábjegyzetében például korunk vagy a közelmúlt irodalmárait idézi meg: Julijana Matanovićot mint 

teoretikust, Vlado Gotovacot és Ivan Šoljant mint a jugoszláv korszak tipikus outsidereit (17) és a gyakran 

fantasztikus elemekkel átszőtt történeteket mesélő Edo Budišát (33). 
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„Fancsikóékat először 1951-ben találtam ki. (…) Fancsikóék a barátaim voltak, noha nem 

mások ők, mint akkori gondolkodásmódom, vágyaim és erőfeszítéseim két pólusa…” 

(Fancsikó és Pinta – Pápai vizeken ne kalózkodj!, 7) A kötet minden egyes története-

történetdarabkája azt mondja el, hogyan érti meg saját magát mint kisfiút, saját reakcióit a 

szövegek adott pillanatában. A Fancsikó és Pinta nem a történet(ek) megszűnéséről szól, 

hanem azok „látványosan kibontakozó funkcionális átalakításáról. A történetszerűség elve a 

dolgok – új feltételekhez kötött – elmondhatósága, illetve a szöveg megalkothatósága 

képezte instanciák között nyeri el a maga új helyét”.
279

 (Kulcsár Szabó 1996, 21-22) 

Ugyanez a „mesemondás” marad második kötetének (Pápai vizeken ne kalózkodj!, 

1977) is a legfőbb jellemzője. A H. E. Nossacktól kölcsönzött mottón keresztül Esterházy 

itt nagyobb távolságot mutat önmaga és a könyv tárgya között: „Arra kérem az olvasót, ne 

gondolja, hogy öntelt vagyok. Én sem hiszem azt, hogy jogom van megállapítani: Ilyen a 

valóság! Vagy akár csak: Nézd, ilyen vagyok én!” A Pápai vizeken ne kalózkodj! 

mindvégig reflektált pincértörténeteinek elbeszélője a novellista, aki a tökéletes ívű 

elbeszéléseket író Kosztolányitól átöröklődött hagyományt tartja követendő példának. A 

Fancsikó és Pinta, valamint a Pápai vizeken ne kalózkodj! novelláskötetekben a narráció 

hagyományos móduszai helyébe a diszkurzív szövegesítés és megszólaltatás 

jellegzetességei lépnek: a történés textualizálódik. (lásd: Kulcsár Szabó 1996, 14-44) A 

szavakat, a szó- és a nyelvhasználatot nem a történések ok-okozatisága határozza meg, 

hanem a szavak közötti előzetes viszonylatrendszer; a kérdés nem a „mi”, hanem a 

„hogyan”.  

Közép-Kelet-Európa (Magyarország) és a múlt század hetvenes éveinek 

mindennapjaiba ágyazott család, a kora-felnőttkor és a korszak jellemző identitáskereső 

magatartásával – például Nádas Péter Egy családregény vége vagy Lengyel Péter 

Cseréptörés című regényeivel – szemben a több identitásból összeálló önazonosság 

megtalálása adja Esterházy Termelési-regényének magját. A két részből álló mű, a rövidebb 

„főszöveget” tartalmazó első rész és az E. feljegyzései című terjedelmesebb második rész – 

a Harmonia cælestis két lazábban kapcsolódó részétől eltérően – szorosan egymásra utalt: 

olvasható a könyv hagyományos módon, az elejétől a végéig, de ide-oda lapozgatva is, 
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 Rokonságban állnak ezek a szövegek a Jolles-féle egyszerű formákkal (legenda, monda, mítosz, rejtvény, 

szólás, mese, vicc, anekdota, amelyek szinte költői hozzáadás nélkül a nyelvből alkotják meg magukat) és a 

Grimm-testvérek mese-koncepciójával, amely szerint a mese önmagát költi. 
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mintegy végtelenítve a szöveget. A valamiről való határozott tudás, a világ mint irodalmi 

tárgy elillan – írja Barthes –: az irodalom innentől kezdve „nem lehet sem Mimézis, sem 

Matézis, hanem csupán Szemiózis, a nyelv lehetetlenségének kalandja, egyszóval: Szöveg. 

(…) az irodalom egy véges világot ábrázol, míg a szöveg a nyelv végtelenségét formázza.” 

(idézi Kulcsár Szabó 1996, 51) A Termelési-regényben jelenik meg először a szerző 

explicit megsokszorozása – mint Esterházy Péter, mint Mester, mint EP, valamint 

Tomcsányi néven mint az első rész „főszereplője” –, amely majd a Harmonia cælestis 

édesapa alakjának konstituálásában válik a leginkább jelentéstelítetté. A regény különböző 

irányból haladó olvasatai újra- és átértelmezik mind magát a könyvet, mind pedig annak 

világképét és értékrendszerét, ezek vátozékonyságukból és javarészt ironikus nyelvi 

megformálásukból adódó viszonylagosságát állítva. „Esterházy nem használja, hanem 

teremti a jelrendszereket, vállalva a lefordíthatatlanság kockázatát.” (Szegedy-Maszák 

1980, 229) Esterházy írásaiban mindig több, egyformán fontos, figuratív és denotatív-betű 

szerinti jelentés (Paul de Man) van jelen, ami már az adott nyelven belüli fordítást, az 

„átfogalmazást” is könnyen megakaszthatja. A nyelvek közötti fordítás esetében az egyik 

legnagyobb problémát az a szószerintiség versus figuralitás, illetve retorika versus logika 

kérdése okozza, amelyek közül a fordítónak gyakran választani kell, s amelynek de Man 

szerint a retorika, Gadamer szerint a nagyobb összefüggés javára kell eldőlnie.
280

 

A „családregények” harmadik, s eddig egyben legutolsó darabja  a Harmonia 

cælestis  (2000); az ehhez kapcsolódó Javított kiadás a Harmonia cælestis metatextjének is 

tekinthető. A szintén két nagy részből és azokon belül rövidebb-hosszabb 

mikrotöténetekből álló nagyregény első fele (Számozott mondatok az Esterházy család 

életéből) a család történetét, illetve annak ürügyén Közép-Európa történetének egy sajátos 

nézőpontú szeletét mondja el; a második rész (Egy Esterházy család vallomásai) a 

kommunisták magyarországi megjelenésétől kezdve kíséri figyelemmel (nem csak) a szerző 

és családjának (nem csak) akkori életét. Mindkét rész „főszereplője” az író édesapja, aki az 

első részben a család bármely férfitagjának – sőt szinte bármely kor bármely (történelmileg 

hiteles) személyiségnek – az alakját felveheti; a másodikban mint az író tényleges édesapja 

jelenik meg, akinek az élete a kor történelmébe ágyazott. A könyv egészére érvényesen: 

ország- és Közép-Európa-ismeret (Balassa), tradíció és keresztyény hagyomány az egyik 
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 Az Esterházy-regény fordíthatóságának kérdéséhez lásd: Rudaš Jutka A szellem finom játékai című 

monográfiájának Akinek nyelve van, világa van című fejezetét. (Rudaš 2006) 
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oldalon; historizmus, szentencia, anekdota és mindezek kifordítása a másikon. Esterházy 

regénye nem az évszázadok történéseinek kronotopikus linearitására épül, hanem a 

reprezentációk sorozatára – a fikcionalitás terén leginkább most is a nyelvre hagyatkozik.  

 

 

Évszázadok tanú(ságtétele)i: a Harmonia cælestis és a Dvori od oraha  

 

Esterházy Harmonia cælestise 2000-ben jelent meg, három évvel Miljenko Jergović Dvori 

od oraha (2003 – Diófakastélyok) című – a hazai kritika által sokszor „régimódi“ 

regényfolyamnak nevezett – első regénye előtt. Esterházy Termelési regénye és Ivan 

Slamnig Bátorságunk jobbik fele közti érintkezési pont a posztmodern volt: az akkoriban 

szokatlan, újfajta írásmód, az idővel való játék, a különféle stílusok és stílusjegyek egymás 

mellé és egymással szembe állítása és elegyítése. Huszonöt évvel később a Harmonia 

cælestis és a Dvori od oraha közötti érintkezési pont tematikaivá változott: mindkét regény 

évszázadok történelmét öleli át. Jergović regénye 2001-ben kezdődik és 1878-ban, Bosznia 

okkupációjának évében fejeződik be. Esterházy regényének első könyve a távoli múltban 

játszódik, a regény a megírás idejéhez képest évszázadokkal korábban kezdődik; a második 

könyv a magyarországi közelmúltban játszódik. Akárcsak Nedjeljko Fabrio a horvátok 

történelmét az adriai trilógiájában –  Esterházy Magyarország szinte teljes történelmét, s 

saját őseinek történetein, az események paradigmatikus elemein keresztül lényegében az 

egész közép-európai történelmet elmeséli.
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Esterházy és Jergović a jelenből szemlélt múltat állítják regényeik középpontjába, a 

(nemzeti) történelmet, a kollektív emlékezetet; különbözőségük a „hogyanban“ érhető 

tetten. Jergović regénye – részben Fabrio adriai trilógiájához hasonlóan – az idő 

reverzibilitására és a kronológiai sorrend megfordítására épül. Jergović esetében az idővel 

való játék ugyanakkor csak másodsorban a műveket szervező elv, elsődlegesen az idő 

jelentésképző szerepének esetlegességét felmutató technikai kérdés: a Gloria in excelsis 

(2005) című regényében például a szüzsé idő-szegmentálása: három kreševói év a 18. 

század hatvanas éveiben, négy zágrábi hónap és nyolcvan szarajevói perc 1945-ben. A 
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 Dobos István szerint (Dobos 2005, 255) – sok egyéb műfaji vonatkozása mellett – a regény egyik 

legszembetűnőbb formai sajátossága, hogy  lerombolja és újjáépíti a magyar önéletírás műfaját – amely a 

barokk (Esterházy „barokk főurának”) idejében volt a legmarkánsabb –, s az olvasót bevezeti a magyar 

önéletírásból eddig hiányzó beszédmódokba.  
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Dvori od oraha és Fabrio adriai trilógiájának struktúrája között lényegi különbség 

fedezhető fel: amíg Fabrio beleavatkozik regényeinek történeteibe: kitekint azokból, 

kommentálja azokat, különböző módon igazolja az események valódiságát, összezavarja a 

kronológiát, Jergović nem avatkozik bele az események menetébe, regényét időben 

visszafelé haladva az oksági elvek keresésére építi: „Az emberiség történelme olyan, mint 

egy fonalgombolyag, amelyet egy fekete macska össze-vissza gabalyított. A történészek 

mást sem tesznek, mint megpróbálják a világot abba az állapotába visszavezetni, amelyben 

ez előtt az összekuszálódott helyzet előtt volt.“ (Tajna avlijskih patuljaka [A kerti törpék 

titka]) Az egyes fejezetek mikrotörténeteiben, mivel azok önmagukban a már ismert – mert 

a múltbeli – jövő felé haladnak, gyakran alkalmaz sajátságos, spirális időstruktúrát: 

1. a múlt: „Mikor reggel elváltak, Begzada megcsókolta [Reginát], mintha nővérek vagy a 

legjobb barátnők lennének.“ 

2. a jövő: „A bistriki éjaszakát Regina gyorsan el fogja felejeni, s életének nehéz 

pillanataiban soha nem fognak ezek az emberek eszébe jutni.“ 

3. általánosít a második pont alapján: „Pedig lehet, hogy kellett volna. (…) az élet 

könnyebb és szebb lenne.“ 

4. visszatér a kiindulóponthoz, s lineárisan mesél tovább: „Egy hónappal később 

Szarajevóból távirat érkezett…“ (294)  

Ez a regényben ismétlődően megjelenő struktúra – amely szoros kapcsolatot mutat a 

milanjai mimetikus és teleologikus regénytípusok reprezentációra és cél-oksági elvre épülő 

szerkesztési elvével – egyfajta determinizmusra utal, arra hogy a dolgoknak, legalábbis 

elméletben, és kis nosztalgiával tekintve rájuk, úgy, és olyan sorrendben kellett 

megtörténniük, ahogy megtörténtek; a regény szereplőinek sorsa előre meghatározott – az 

egyéni sorsokat és az egyéni sorsokból összeálló történelmet a teleológia irányítja. 

Esterházy a Harmonia cælestisben a teleológia kérdéseivel kapcsolatban a következőket 

teszi: ugyanannak a problémának (a világ sorsának) kétféle ontológiai megközelítését 

ütközteti –  „Véleményem szerint, ha ünnepélyesebb a temetés, összeülhettek volna a 

nagyhatalmak intézői, és más fordulatot vehetett volna a világ sorsa. (Mj.: a világ sorsa 

sose vesz más fordulatot.)” (507) – s ezáltal a kérdés spekulatívvá-episztemológiaivá válik 

A Dvori od oraha – Jergović saját szavaival – „a mi egyetlen és legfontosabb 

huszadik századunk panorámáját próbálja meg felvázolni“. (Jergović 2004a) Jergović a 

mindentudó szerző szerepében meséli el a történeteit, a 20. század nem hivatalos változatát, 

a főszereplő Regina Delavale halálától születéséig. Nagy biztonsággal számol be olyan, a 

térségre semmiféle hatást nem gyakorló történelmi eseményekről is, amelyekről Közép-
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Európában a hivatalos történelem nem vagy alig beszél – például a brazíliai Luis Carlos 

Prestes vezette baloldali forradalomról –, majd általános érvénnyel indokolja a hivatalos 

történetírás által negligált vagy mellékesnek tartott események regénybe kerülését: 

„századunkban olyan szabályok uralkodnak, hogy a történelem nem jegyzi azt, amiről az 

újságok nem számoltak be.“ (484) Jergović, akárcsak Fabrio, szintén a kis emberek 

mikrotörténeteiből építi fel a hivatalos történelem melletti személyes történelmét. „Arról 

akartam írni, hogy milyen a nagy történelem a közönséges halandók szemszögéből, hogyan 

tapasztalják, mivel egész életemben, nagyapáimtól és nagymamáimtól, de még a szüleimtől 

is az ezekről az ő életükben lezajlott döntő történelmi eseményekről szóló meséket 

hallgattam, amelyeket teljesen másképp interpretáltak ők, mint a hivatalos történelem”. 

(Jergović 2004) Sablić Tomić erről a szemlélet- és írásmódról mondja (Sablić Tomić 2002, 

55) – s a megállapítás érvényes a Harmonia cælestisre is –, hogy a személyes tapasztalat 

történelmének literalizációja mások univerzális tapasztalatává válik.  

„Létezni annyi, mint múltat fabrikálni magunknak” (364) – áll A Harmonia cælestis 

második könyvében a szerző nagyapjától származó, s a privát történelem célját az identitás 

megalkotásának szolgálatába állító mondat, amely nem idegen a Dvori od oraha 

történelemszemléletétől sem, csak azzal ellenkező utat jár be: Jergović a hivatalos 

történelmet szubjektivizálja, átstrukturálja és az egyén-kisember szempontjából meséli újra. 

Mindkét regény „családregény”: a Dvori od oraha a reverzibilis linearitás, a Harmonia 

cælestis az egymás mellé rendelt idősíkok mentén szerveződik. Az előzőben a Delavare 

családhoz kötődően elsősorban a Balkán, s így a multikulturalitás egy bizonyos szeletének 

történelme az időutazás tárgya; az utóbbiban a szerző megsokszorozott, minden teret és időt 

kitöltő édesapja személyén keresztül Magyarország és a közép-európai térség – amely 

Nyugat felé Szlovéniát és Ausztriát még magában foglalja – kultúrtörténete és történelme 

áll a középpontban.
282

 

Jergović regényében a faktiv áramlik a fiktívbe; a szerző részben Marc Bloch 

véleményét osztja a jelen és a múlt kölcsönös, oda-vissza ható kapcsolatáról – a múlt 
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 Esterházy Harmonia cælestis-beli édesapja nevének és elnevezésének kapcsán – mivel az „édesapám” nem 

csak vagy nem elsősorban az édesapját jelenti, hanem egy térség kulturális-történelmi örökségét is – szinte a 

metafizikát vallatja racionális alapokon: „Miért is főnév az én édesapám, mért nem ige, mely köztudottan a 

legmozgékonyabb és lendületesebb minden szóféleség közt? Vajon nem gyilkosság édesapám főnévvel, 

édesapám, való megnevezése ellen? (…) …az élő létezést, levést, hogy édesapám egy élő név, nem tudja 

kifejezni. (…) Kérdésre egy ízben apám azt válaszolta, vagyok, aki vagyok.” (234-235) 
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abszolút determináns voltát hangsúlyozva: jelentőséget minden csak a múlton keresztül, 

illetve a múlttól kap, minden a múltra hivatkozik. A jelenből kiindulni és a múlt felé 

haladni annyit tesz, hogy a Dvori od oraha horizontja – akárcsak a Harmonia cælestisé 

vagy az „adriai trilogiájé” – kitágul, a regény cselekményének szálai és a Delavare család 

csaldfájának ágai egyre szerteágazóbbak és követhetetlenebbek lesznek.  

Ezzel szemben a Harmonia cælestis egésze a jelenben érvényes disszeminációra 

alapul – ahogy Derrida idézi Claudelt: „tudjuk, hogy a világ valójában szöveg (…), és hogy 

a látható dolgok azért lettek, hogy a láthatatlan dolgok megismeréséhez vezessenek el 

bennünket.” (Derrida 1998, 46-47) –, a szerző mindent a jelen perspektívájából szemlél, 

nem felidéztet, hanem a megalkotásba vonja be olvasóit.
283

 Az első könyv számozott 

mondatai és a második könyv vallomás-fejezetei nem állnak közvetlen kapcsolatban 

egymással: az első könyv történelmi tényei és azok variációs lehetőségei felforgatják és 

megzavarják a fikciót, a második könyvben pedig a fikció teszi ugyanezt a történelmi 

tényekkel. „A történetmondás köztudottan elválaszthatatlan az okozatiságtól. Queneau-hoz, 

Becketthez – vagy akár Krúdyhoz és Kosztolányihoz – hasonlóan Esterházy is 

érvényteleníti a harmadik kizárásának törvényét. Ez a tagadás határozza meg a rövid 

tagokra szabdalt történést” (Szegedy Maszák 2003b, 105): „A papámat elhurcolták 

Mauthausenba. Megölték rendben, ahogy mindenkit. Negyven kiló volt, amikor hazatért…” 

(213) Esterházy a nyelvi relativizmus tradíciójára hivatkozik, azaz arra az elgondolásra, 

amely szerint „ahány nyelv, annyi világkép – és ezen keresztül eltörli a fikció és a fakció 

közti határt.  

A Harmonia cælestis történelmileg erős, és anekdotizált szereplőkkel dolgozik, bár 

a regényből pontosan azt nem tudjuk meg, hogy hogyan történtek meg a dolgok – ha 

egyáltalán megtörténtek. Jergović történelmileg gyenge alakokat vonultat fel regényében, s 

az elbeszélő hang számára a leírtak valóban megtörténtek. Az ismert vagy ismerhetett – a 

történelmet adott időben alakító – történelmi személyek és események közül szinte senki és 

semmi nem szerepel a regényében: Hitler és Mussolini csupán néhány sort kap (480); a 

balkáni háborút egyetlen egyszer említi (70), ugyanakkor regényének még a 

legjelentéktelenebb mellékszereplőiről is mindent tudunk. (Megjelenik a regényben például 

egy borbély, s a róla szóló hat sorban megtudjuk, hogy Roko Ronsonnak hívják, szerelő és 
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 Ahogy Ladányi István is írja: Esterházy regényében az elbeszélői pozíciótól minden egyforma történelmi 

távolságra található; az elbeszélésre vonatkozóan minden ugyanabban a történelmi múltban történik, az 

események nem követik egymást, nem egymásból következnek. (Ladányi 2006, 31) 
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hajógépész, s a műhely feletti emeleten lakik. [203]) Ugyanez az leltár-jelleg, a minden 

apróságra figyelés erőteljesen jelen van Esterházy regényének első részében is (a 39-49. 

oldalon például konkrét – Kiš Homokórájának aprólékos leírásaihoz és leltáraihoz hasonló 

– lajstromot találunk), aminek szerepét és jelentőségét a második részben meg is indokolja: 

„Nem vesszük föl az inventárba, tehát nincs. Nincs múlt, nincs történelem, nincs ország, 

nincs hagyomány”. (390) 

Jergović, a „mágikus realizmus szláv írója”; a Dvori od oraha modern „regény-

epopeia”. (Novak 2004, 255) A Harmonia cælestis horvát fordítása alapján felmerülhet a 

gyanú, hogy – legalábbis nyelvileg – Esterházy szintén visszatér az eposz műfajához és 

némely attribútumához: a fordításban természetellenesen, mintegy állandó eposzi jelzőként 

használja a „moj dragi otac” (drága apám) epitheton ornans-át mint a magyarban szereplő 

„édesapám” horvát ekvivalensét. Szerencsésebb lett volna talán a horvát nyelvbe jobban 

simuló, kevesebb félreértést okozó – és szemantikailag is pontosabb – „moj tata” 

(édesapám) használata. Részben ugyanis emiatt írhatja Jergović, hogy Esterházy regénye 

mindenekelőtt az író vezetéknevéről, és a százezerszer leírt „drága apjáról” szól; nincs a 

regényben kronológia, sem fabula, csak idézetek, parafrázisok, mint például a Jergović által 

is példaként felhozott Danilo Kiš teljes Mily dicső a hazáért halni című novellájának 

felhasználása.
284

 Jergović kritikája két, egymáshoz szorosan kapcsolódó kérdést implikál. 

Az egyik általános érvényű: „a modern irodalom vitathatatlanul veszedelmes (…), újfajta 

olvasót kíván: a válaszadó olvasót. (…) olyan olvasót, aki maga is gyanakvó, mert az 

olvasás többé már nem bizalommal teli utazás, a bizalmára méltó narrátor kíséretében, 

hanem harc az implikált szerzővel, olyan harc, amely önmagához vezeti vissza.” (Ricoeur 

1998, 18) A másik Esterházy és Jergović egymással nem kompetens irodalomszemlélete és 

irodalmi gyakorlata. Tomislav Brlek Jergović kritikájára adott válaszában a kontextus és az 

interpretáció perspektívájának fontosságát emelte ki. A kontextuális elemek relevanciája 
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 Kišnél az „áldokumentaritás” és a szövegekkel való manipulálás végig centrális kérdés marad, míg 

Esterházy Kiš szövegét „tartalmi” szempontból illeszti először a Bevezetés a szépirodalomba című művébe 

(itt még szerepel a jól ismert, az idézés az eredetit megőrizve megszüntető funkciójára utaló önironikus 

figelmeztetés: „A fenti szövegben, többek közt, szó szerinti vagy torzított formában Danilo Kiš-idézetek 

vannak.”), majd mint emlékezést – pontosabban: emlékezést az emlékezésére – újra felhasználja a Harmonia 

Cælestisben. Ekkor már a Kiš-novellát mind szemantikailag, mind grammatikailag beleolvsztja a könyvébe: 

megnevezetten édesapja a főszereplője, a bekezdéseket elhagyja, a rész idézet voltát nem jelöli. A Harmonia 

Cælestis horinzotja ezáltal még jobban kitágul, az elnevezés felvetette kérdéseken („édesapám”) keresztül 

„kultúránk egyik legmélyebb hermeneutikai helyére tér vissza, Mózes II. könyve 3,14-re”. (lásd: Balassa 

2003, 48-49) 
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kétféleképpen mutatható fel: vagy magából a szöveg egészéből, vagy a benne található 

konkrét elemekből kiindulva. (lásd: Brlek 2005) Rudaš Jutka a két szerző szemléletbeli 

különbségét a referencialitás és fordíthatóság tükrében vizsgálva egzaktan fogalmaz: 

„Jergović a saját befogadói kompetenciáját meghaladó jelrendszerrel került szembe, ezeket 

az új elemeket megfeleltetni igyekezett a maga irodalmi szemléletformájával. (…) Itt 

pusztán arról van szó, hogy amíg a regény hagyományos struktúrája megengedi a 

történetszerű értelmezést, addig az Esterházy-regények egy olyan értelmezést igényelnek, 

amely tudatában van annak, hogy a regény olvasása folyamatában tulajdonképpen a 

szövegbe kódolt közlemény újraalkotásának lehetősége teremtődik meg.” (Rudaš 2006, 82-

83) 

A Dvori od oraha minden szegmensében a fikció uralja a fakciót, az irodalom 

határai – s ez volt a szerzői intenció is – nem határozhatók meg pontosan, a fikció és a 

valóság közti határvonalak összemosódnak. Jergović ezt inkább ontológiai kérdésként 

értelmezi: „Azt hiszem, hogy az irodalom határai olyanok, mint a köd határai. Nem létezik 

éles határvonal vagy olyan pont, amelytől nincs már többé köd, hanem a napfény kezdődik. 

Az a pillanat, amelyben a ködből kilépnél, mintha egyre csak hosszabbodna, és nem tudod 

pontosan meghatározni, mikor értél a napfényre. Ugyanígy nem tudod az irodalom határait 

sem biztosan kijelölni. (Jergović 2004b, 12) Esterházy, inkább az episztemológia felé 

elmozdulva, úgy tartja, hogy a világ textuálisan formált, s az irodalom határait leginkább a 

nyelv jelöli ki. Regényeiben – s ez a Harmonia cælestis esetében fokozottan érvényes – a 

nyelv segítségével törli el a fikció és a fakció közti határokat, megszüntetve azok egymástól 

álalában elkülöníthető struktúráit. Előző könyveivel összehasonlítva ez különösen 

szembeötlő: a Harmonia cælestis soha, sehol és semmilyen módon még csak nem is utal a 

vendégszövegekre, idézetekre, önidézetekre. A regény referenciális olvasatának lehetősége 

is erősen leszűkül a fordítások esetében: az adott helyhez, időhöz, kultúrához, történelmi 

tényekhez kötődő jelentéstöbbletek, a nyelvi játékok, az idézetek és az allúziók adta 

jelentés- és értelemszóródás olvasói dekódolását segíti a német kiadás Marginalien 

melléklete. A Fraktura kiadó a horvát könyvkiadói hagyományoknak megfelelően csak a 

ritkábban használt szavak és kifejezések feloldását megadó szószedetet csatol a könyvhöz, 

ami csupán a horvát olvasónak esetleg problémát okozó idegen szavak és nyelvi fordulatok 

célnyelvi jelentését adja meg. A horvát olvasók túlnyomó többségének a regény 

mélyrétegei – amit kritikájában Jergović explicitté is tett – felfejtetlenek maradnak. 

Kauzalitás helyett Esterházy figurativitással dolgozik: jelekkel, trópusokkal, 

képekkel. „Poétikájából kiiktatja az ábrázolás, leírás, példázás műveleteit és lehetetlenné 
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teszi a struktúra epikus szerveződését. A regény e helyett a reprezentációk gazdag 

rendszerét kínálja fel, referenciális illúziókat kelt, amiket megvillantásukkal együtt 

szétszerel, ellenpontoz, megsemmisít.“ (Thomka 2003, 62) Ezzel a retorikával – 

legfőképpen indirekt módon – folyamatosan kérdéseket tesz fel, ám a kérdésekre felelet 

nincsen: „Úgy lehet ez, hogy ha már kérdezni kell, akkor nem lehet válaszolni. Válasz csak 

akkor van, ha nincs kérdés.” (532) Jergović,  Esterházyval szemben, nem kérdez, hanem 

válaszol: termet. Nela Rubić mutatott rá Jergović és Edward Said – illetve a balkanizmus és 

az orientalizmus – közötti párhuzam lehetőségére (Rubić 2003, 37): Said az 

orientalizmusnak a nyugati kultúra általi félremagyarázását elemezte, Jergović pedig a 

nyugati balkanológusok Balkán-felfogásától határolódik el. A Dvori od oraha szerzője a 

Nyugat és a Balkán közti alpvető különbséget a lehető legontológiaibb jellegű kérdésnek 

tartja: a megtermékenyítés és a szülés kérdésének. „A balkániak a nőt megtermékenyítő 

férfit dicsőítik, míg a nyugatiak annak tényét értékelik nagyra, hogy a nő világra hozza a 

gyermeket. (538)  

Jergović meglehetősen kategorikus: keményen, nyersen és racionálisan strukturál, és 

az egyének sorsára és személyes történelmére/történetére épülő közös emlékezetet teremt, s 

ezt az emlékezetet – és az emlékezet gyökereit – az élet minden területén az egyik 

legbiztosabb pontnak tekinti. „Mihelyt nem tudsz visszatérni oda, ahonnan jöttél, az 

életedet egy vasúti váróteremben kezded élni. Minden csak átmeneti, s nincs okod sem 

tervezni, sem bármibe belefogni, mert a vonatodat várod, s semmi sem lehet számodra 

fontosabb, mint a várakozás és a többi várakozóval való csevegés.” (233) A Harmonia 

cælestisben Esterházy a hagyomány alapján feltételezi a már meglévő és működő 

emékezetet („Te mindég gyerek maradsz, és én mindég az apád. (…) A közös emlékezet 

malterja a halál, bizony, úgy ám, maflicsek.” [570]), s így nem foglalkozik annak 

megteremtésével, hanem nyelvileg és szerkezetileg vallatja és strukturálja át a világot és az 

eseményeket.  

Mindkét regényben sajátos nyomozás folyik, mindkét szerző a múlt és a történelem 

nyomába ered. Jergović  Dvori od oraha című regényében e nyomozás folyamatát egy 

inverz lineáris meseként mondja el, amelyben de facto egy nép sorsa és történelme után 

nyomoz, s amely regény-nyomozás emiatt dominánsan ontologikus jellegű. Esterházy az 

anekdoták jellemzően kerek és önálló funkciójú mikrotörténeteit folytonosan egymásra 

vonatkoztatja, s így éppen a mesemondás (jergovići) hömpölygését darabolja szét. 

Esterházy regénye az ontológiai nyomozások már meglévő, ám sokféleképpen értelmezhető 

eredményeire épül; Jergović az ontológiát vallatja. Mindkét nyomozás lezáratlan: Jergović 
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végső kérdésére nincsen autentikus válasz, Esterházy válaszaira nincsenek autentikus 

kérdések. 
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6. Irodalmi tranzíció 

 

 

A horvát tranzíciós évek irodalmában – ami nagyjából a poszttraumatikus és az azt követő 

időszak irodalmát fedi, s valószínűleg a jelen irodalmával ér véget, amelyben a regény 

látszik a domináns műfajjá válni – jelenleg nem fedezni fel közös nevezőt. Megfigyelhető 

két egymást kiegészítő tendencia: a háborús trauma után a figyelem – mint a közép-európai 

volt szocialista országokban kisebb-nagyobb időbeli eltéréssel mindenütt – a közvetlen 

környezetre és a politikai-gazdasági problémákra irányult, s így egyre inkább a szociális és 

individuális kérdések kerültek a mindennapi és az irodalmi élet centrumába. Ezzel 

párhuzamosan az irodalom kerüli – még a horvát irodalomtól nem idegen allegóriák 

szintjén is – az aktuálpolitikai kérdéseket.
285

 Az időszak irodalmának vezető műfaja – a 

háborús regények irodalomtörténeti szempontból rövid dominanciája után – ismét a 

novella, illetve a rövidtörténet lesz. 

A poszttraumatikus próza mint tematikus háló továbbra is jelen van a korszak 

irodalmának – közelsége miatt eltérő terminológiákkal jelölt – irányzataiban. A társadalmi 

mimetizmus (vagy realizmus) elsősorban a nagyvárosi (zágrábi és spliti) szubkultúra – a 

drog, a szex és az erőszak, az utca nyelve, az anglicizmusok, vulgarizmusok szinte mindent 

átszövő hálózatára épülő (Borivoj Radaković, Robert Perišić), illetve groteszkbe hajló 

(Jurica Pavičić, Ante Tomić) – írásait jelentik. A fantasztikus írásoktól kezdve (a Pavličić 

és Tribuson neveivel jelezhető hagyományhoz kapcsolódó Boris Perić) a lirizált 

elbeszéléseken (Delimir Rešicki) és az eszkapizmus fogalmával jelölt szövegeken (Robert 

Mlinarec) keresztül a dominánsan intertextuális és historiográfiai-fikciós írásokig (Stanko 

Andrić) a kilencvenes évek végének horvát prózája széles skálát ölel át. (vö.: Štiks 1999) 

Krešimir Bagić – időben már távolabbról, így átfogóbb kategóriákat alkalmazva – 

nagyjából szintén ezek köré az ismérvek köré csoportosítja a közelmúlt horvát 

prózairodalmát. A kritikai mimetizmus (vagy társadalmi mimetizmus, új naturalizmus, 

valóságirodalom, neorealizmus) a valóság felé fordul, a valóság „referenciális“ leképezését 

végzi el, ami feltételezi, hogy a valóság meg-, de legalábbis felismerhető. Az eszkapizmus a 

kritikai mimetizmus visszája: időben és/vagy térben távoli, ismeretlen közegbe helyezi a 
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 A szláv nyelvek tranzíciós irodalmával kapcsolatban bővebben – de a volt jugoszláv országokat illetően 

csak érintőlegesen – Halina Janaszek-Ivaničková Slavic Literatures in the Chaos of Postmodern Changes 

című tanulmányában olvasható. (Janaszek-Ivaničková 2006) 
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cselekményt, a Jarry- és Vian-féle patafizika közeli rokona, sokszor tisztán imaginárius 

világok terét és idejét jeleníti meg. Az interdiszkurzivitás kulcsszavai a polifónia, 

heterogenitás, összetett szemantikai konfigurációk és kódolások-dekódolások, az 

univerzális szubjektum, amely a „diszkurzív formációk térköziségében“ (Bagić 2003; 2004; 

Biti 2000, 217-218) teremtődik meg.  Krešimir Nemec szintén a korszak fentebbi jellemzőit 

emeli ki (Nemec 2002), de műfaji szempontból meghatározza a kilencvenes évek 

differentia specificáját, amit a nyolcvanas évek horvát prózájához viszonyítva a nem 

fikcionális formák – autobiográfiák, memoárok, naplók, levelek – robbanasszerűen megnőtt 

számában vél felfedezni: a posztmodernnel telítődött írók és olvasók – természetesen a 

történelmi körülmények hatására is – jellemzően a mindennapok valóságához fordulnak.  

 

 

 

Kritikai mimetizmus: a nyelv.  Robert Perišić: Köpd le, aki rólunk kérdez 

 

 

A balkáni háború utáni tranzíciós korszak egyúttal a triviális és a magas kultúra közötti 

határvonalak átjárhatóságát és elmosódását is jelenti. Dalibor Šimpraga szerint (Šimpraga 

1999), e korszak elején elsősorban a háború, a posztkommunista időszak, a hetvenes évek 

világa és a  posztkolonializmus elmélete gyakorolt döntő hatást a horvát prózaírókra. 

 Perišić prózagyűjteményének, a Köpd le, aki rólunk kérdez (2004 – Možeš pljunuti 

onoga tko bude pitao za nas, 1999) magyar kiadása szinte légüres térbe érkezett. Perišić 

még poszttraumatikus tematikájú novelláskötetének írásaira – az olvasóközönség 

figyelembevétele, a kollokviális nyelvhasználat, a szleng, a (nyelvi) humor, a mindennapok 

urbánus mikrovilága – már a kritikai mimetizmus látásmódja és poétikája jellemző. Perišić 

novelláiban, akárcsak Rudan esetében, szintén a valóság stilisztikai és retorikai 

medializációja megy végbe – Quentin Tarantino filmjeire, illetve Danny Boyle–Irvine 

Welsh Trainspottingjára lehetne hivatkozni mint legnyilvánvalóbb párhuzamokra – ami 

Perišićnél szorosan kapcsolódik az urbánus és minimalista irodalmi poétikákhoz. 

Kulcsszavai az urbánus beszédmód (mint az irodalom klasszikus formájára való, néhol 

eltúlzott reagálás), a realizmus, az öncenzúra kerülésére és a dokumentarizmusra való 

törekvés. Perišić prózájának gyökere az amerikai rövidtörténetek minimalista narrációjában 

(Hemingway és Carver), valamint az angol újhullám egyik legismertebb képviselőjének, 

Irvine Welsh-nek az írásművészetében keresendő. (vö.: Jarak 1999) Kruno Lokotar 
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elméletibb megközelítése (Lokotar 1999) a kötetet elsősorban a kortárs horvát irodalomban 

a quorumosok urbánus vonulata (természetesen Edo Popović Ponoćni boogie-ja), valamint 

a horvát nyomtatott sajtó területén a Feral Tribune (spliti szatirikus politikai-kulturális 

hetilap) és a Godine Nove című „coolturális” (coolturalni – Lokotar) folyóirat mellé állítva 

próbálja meg elhelyezni. A kötet írásait Lokotar szerint Perišić prózájának egyik 

legfontosabb dimenziója, a – nem túl sokat mondó –  „emberi tényező“ dominanciája teszi 

koherenssé.  

 Perišić látványosan tagad és kirekeszt: tagadja a hagyományos értelemben vett 

„irodalmi témákat”, s kirekeszt szinte mindent, ami ehhez kapcsolódik, elsősorban az 

úgynevezett irodalmi nyelvet. Perišić folyamatosan az urbánus (ön)tudatra, a háborús és 

háború utáni társadalomra hivatkozik. Jövő nincs a novellákban, a múltnak csak a jelenhez 

esetlegesen kötődő szeletei szerepelnek, a jelen pedig – hangsúlyozva a szövegek és a 

valóság szinkronicitását – mindenekelőtt a beszélt nyelv ritmusa köré szerveződik. A nyelv 

– és így a könyv nyelvezete – alapvető fontosságú és komoly nehézségeket okozó tényező a 

Köpd le, aki rólunk kérdezben: nem csupán mint az írás eszköze van hangsúlyosan jelen, 

hanem sokszor már-már öncélként mutatkozik. A szleng a kilencvenes évek teljes jogú és 

könnyen fordítható (átfogalmazható) nyelve, az a mindig aktuális „történelmi pillanat, ami 

a konkrét időt, teret és a konkrét szociális identitást érinti meg; humor, poézis és sifrírozás 

jellemzi – az emberek pedig mindig is szerették »megfejteni« az irodalmat.”.
286

 (Perišić 

1999) 

Úgy tűnik, hogy a szerző maga tudja legjobban elhelyezni művét a horvát 

irodalomtörténetben és -elméletben; saját könyvével kapcsolatos intencióiról a szerző 

autopoétikai írásában számol be. A Köpd le, aki rólunk kérdez tematikája urbánus. Perišić 

számára az „urbánus” nomád, átmeneti, (elsősorban nem szexuális értelemben) 

promiszkuitásban lévő; a történelmet tekintve háborús és háború utáni. A Köpd le, aki 

rólunk kérdez  számára az előváros, az előváros szelleme a fontos; a narkománia (ami többé 

már nem szubkultúra), a bűntények, a háborúból visszamaradt reflexek, az örök 

outsiderség, elesettség, periférián-lét. „Könyvemben egyfajta impliciten ironikus viszonyt 

alakítottam ki a stiliszták által »elváráshorizontnak« nevezettel szemben; »rejtett« 

metafikciót, amelyre inkább a humor, mint a filozófia a jellemző. Olyan szituációkat 
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 A pillanat nyelve fordítható ugyanakkor talán a legnehezebben úgy, hogy a célnyelven is hiteles legyen. 

Precíz dekódolását nehezíti a horvát nyelv irodalmi változata melletti nagyfokú legitim dialektusossága. 

Perišić valóságának, a dalmát tengerpartnak a nyelve pedig az olaszos intonációjával, olasz jövevényszavaival 

és a szigetek zárt világának nyelvváltozataival önmagában is egy külön világ. 
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igyekeztem teremteni, amelyek szinte megkövetelik azt, hogy »oldalról« tekintsenek rájuk 

– s makro-szinten ez ad szabad utat a humornak és a távolságtartásnak. Mikro-szinten a 

könyvben szereplő humor, meglehet, »utcai«; s talán vannak, akik éppen emiatt fel sem 

figyelnek rá.” (Perišić 1999) Perišić nyelve – az utca nyelve, Horvátország különféle 

dialektusai és szociolektusai, a szleng és a média nyelve – a szerző szándéka és meglátása 

szerint teljesen belemerül a „történelmi pillanatba”. Abból következően, hogy Perišić ezen 

a nyelven mint önmagát gerjesztő eszközökön nem lép túl (talán a reális és irreális határán 

mozgó Az elnök kutyájának meggyilkolása, az erőteljes belső monológ, a Miért nem 

mondok én semmit, és esetleg a drog-mesén túlmutató A lábadozó nyit nagyobb távlatokat), 

nem ironizálja, nem stilizálja, hanem mintegy önmagáért használja, a történelem 

pillanatának „ott és akkor”-ján kivül álló számára a Köpd le, aki rólunk kérdez novellái a 

kilencvenes évek végi horvát valóság egy viszonylag szűk szeletének helyiértékkel bíró, 

tipikus nyelvi lenyomatai maradnak.  

 

 

 

Romantikus eszkapizmus.  Robert Mlinarec: Álomszövők 

 

 

Az  eszkapizmus nem teljesen új fogalom a kortárs horvát irodalomban: legismertebb 

példái talán az esszéisztikus-kultúrtörténeti, az „itt és most”-ot kerülő, a nosztalgia és az 

emlékezés helyett időben és térben távoli témákal foglalkozó Predrag Matvejević két 

könyve, a Mediteranski brevijar (1991 – A Földközi tenger. Mediterrán breviárium, 2006), 

illetve az egy évtizeddel későbbi, a Mediterrán breviárium szellemiségét idéző Druga 

Venecija (2002 – A másik Velence) című kötetei, amelyek tág, de egyúttal személyes 

kontextusba állítják a „mediterránság”, illetve Velence városának kultúrtörténetét.
287
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 Matvejević egyébként nem apolitikus író: a háború és emigrációja előtt a kultúrtörténet és -politika 

területén az éppen aktuális jelennel foglalkozott például a Jugoslavenstvo danas (1982, 2003 – A 

jugoszlávság ma) című – ma már Magyarországról biztonsággal ugyan nehezen megítélhető, de határozottan 

„építő jellegűen” kritikus hangvételűnek tűnő – tanulmány-esszé kötetében. A könyv reprint kiadásához 

készült előszavában írja a szerző: „A könyvet azzal a szándékkal írtam, hogy figyelmeztessen arra, ami 

megtörténhet. Rosszabb történt.” (Matvejević 2003, 3) A háború után is többször jelentkezett politikai 

kérdéseket is vizsgáló írásokkal. 
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A jelentől való elfordulásra épülnek Robert Mlinarec az Álomszövők (2003 – Tkači 

snova, 1999) című eszkapista elbeszéléskötetének – a fantasztikus és a posztmodernista 

attribútomok jól ismert sémáihoz forduló – novellái. Rudan regényéhez hasonlóan – 

Mlinarec esetében a már klasszikusnak mondható, minden kultúrterületen jól ismert 

tematikája, műfaji sajátosságai és stílusjegyei miatt – az Álomszövők sem igényli az 

irodalmi kontextusba állítást. Elbeszéléseiben a nyelv, a nyelvhasználat és a narráció nyelvi 

megformáltsága nem kap döntő szerepet: a borgesi hagyományokra támaszkodó Mlinarecet 

olvasva nem találkozunk percepciós vagy recepciós nehézségekkel. A szerző ragaszkodik a 

hagyományhoz („Ha közben meg is gondolták volna magukat, büszkeségük nem engedi, 

hogy elálljanak az úttól. Hűek akarnak maradni a már előre elmesélt hősi történetekhez.“ 

[97]); jelen van írásaiban a lehetséges világok párhuzamssága, sőt a lehetséges világok 

párhuzamosságán való ironizálás („Ahogy nőtt a sörmennyiség, úgy vált a többszólamúság 

fokozatosan párhuzamos monológokká.“ [43]); beavat műhelytitkaiba („Természetesen a 

következő idézetregényben fönntartom a jogot, hogy a korábbi regény egyszerű mondatai 

az új idézeteim legyenek.“ [40], Orcsik Roland ford.).  

A fantasztikumot a romantikus elvágyódással keverő írásainak olyan témákat 

választ, amelyek vagy időben (mitológia, Biblia), vagy térben (Argentína, India, Perzsia) 

távoliak – Magyarországon az ilyen tematikák a fin de siécle idejéből (Asbóth János, Krúdy 

Gyula, Szerb Antal), majd a kortárs irodalom „történelmi regényei“ utáni időszakból 

(Darvasi László, Forgách András, Krasznahorkai László)
288

 jól ismertek. Mlinarec 

elbeszélései könnyen olvashatók (lásd: triviális irodalom) és fordíthatók: humora, iróniája 

miatt világa redundánsan otthonos; a kötet novellái a már számtalanszor emesélt történetek 

újabb, de újat nem mondó variációi. 
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 Krasznahorkai László: Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó; Az urgai fogoly; Darvasi 

László: A lojangi kutyavadászok; Forgách András: Aki nincs. 
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FAK 

 

 

Az ezredforduló után a horvát irodalomban a valósághoz való viszonyulás lesz az uralkodó 

paradigma alapja; a már említett individualizmuson és urbanizmuson kívül napjaink 

irodalmához közelítve közös nevező nem fedezhető fel. Domináns a mimetizmus és a 

neorealizmus (Pogačnik 2004), illetve megjelenik az irodalomban a „mindennapok 

apokaliptikája“. (Zlatar) Erősödő tendenciát mutat a tagadás, az írók többé nem hisznek 

sem az utópiákban, sem a disztópiákban sem a nosztalgiában. Jelenleg úgy tűnik, hogy az 

új-történelmi regény műfaja sem hagyományozódik tovább: „a historiográfiai metafikció a 

múlt rekonstrukcióját már hagyományos keretek között, a történelmi regények klasszikus 

formájában végzi”. (Zlatar 2004e, 196) Ezt látszanak igazolni a közelmúlt új horvát 

regényei, például a mindig is a történetmondás hagyományát követő Jergović újabb, 

klasszikus prózái – Gloria in excelsis (2005),  Ruta Tannenbaum (2006) – mellett például 

Stanko Andrić önéletrajzi-álönéletrajzi Simurgja (2005), az új-történelmi regény Fabrio 

mellett egyik legfontosabb szerzőjének, Feđa Šehovićnak a leghagyományosabb mintát 

követő történelmi regényfolyama, az Ilijasbegovići (2006 – Ilijasbegovićék), illetve Igor 

Štiks Illés próféta széke című, a háborút tág, letisztult kontextusba helyező regénye. 

A korszak prózájának palettája szinte befoghatatlan, ami a kortárs prózára mindig 

azonnal reagáló Jagna Pogačnik és Velimir Visković szerint annak köszönhető, hogy a 

horvát próza nagyjából a kétezres évektől – mihelyt végérvényesen kikerült a politikailag 

szűkös tuđmani légkörből – robbanásszerűen megújult. (Pogačnik 2002, 5-9; 2006, 5-13; 

Visković 2006, 7-8) A kritika – mint az új jelenségek feltűnése esetében – most is csak 

tapogatózik: a čegeci megállapítás, miszerint a recepció és a kritika csak kullog az irodalom 

után, de soha nem éri utol (Čegec 2005), sok kortárs irodalmár szerint még ma is érvényes. 

A horvát kritika – összegészében ambivalensnek mondható – viszonylag friss helyzetét 

elemzi a legnevesebb horvát kritikusok és elméleti szakemberek tanulmányait tartalmazó 

Hrvatska književna kritika (2005 – A horvát irodalomkritika) című kötet. Az ebben 

szereplő Biti-írás szerint a tranzícióban való lét miatt politikai, gazdasági, pedagógiai és 

tudományos nyomás alatt álló irodalmi és kulturális területeken belül mindenhol olyan 

sorompókba ütközünk, amelyek egyfajta jellemzően „hasbeszélő diskurzust” tarta(t)nak 

fenn; jelenleg egyedül a több szinten kódolt üzenetek kecsegtethetnek a kritika 

fennmaradásának reményével (Biti 2005c, 67-68). Žmegac félelme az, hogy a kritika, 

amely a posztmodernt a „minden lehetséges” jelszavával közelítette meg, most könnyen 
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elképzelhetően ennek ellentettjébe vált, és a „semmi sem lehetséges” elvét fogja 

érvényesíteni. (Žmegac 2005b, 64) 

A horvát irodalmi – vagy irodalom körüli – élet felpezsdülése és megújulása 2000-

ben nem kis részben a FAK-nak volt köszönhető.
289

 A FAK nem generációs alapon, nem is 

irodalmi irányzatok vagy poétikák, hanem a nyitás és a nyitottság elvén, valamint a 

nyilvánosság felé fordulás mentén szerveződött, idővel az „izmusokra” jellemző attitűdhöz 

hasonló lendülettel az irodalom helyére, céljára és feladatára vonatkozó határozott 

elképzeléseket is megfogalmazott (lásd: melléklet). A FAK – mondja Andrea Zlatar – 

olyan, mint egy nem tervezett, de mégis várt gyermek a horvát irodalom hetvenes és 

nyolcvanas években meddő családjában.  

A FAK-ot eredetileg nyilvános felolvasóestekként gondolták el az ötletadó 

szervezők, majd lassan a kortárs horvát irodalom vezető szerzőinek többségét maga köré 

gyűjtő heterogén csoporttá vált. A szerzők egyenként nem nevezhetők alternatívoknak, 

nagyobb az irodalomról alkotott véleményük közötti különbség, mint a hasonlóság, ám 

csoportosulásként a FAK kifelé alternatív képet mutatott.
290

 Kiemelte az irodalmat a 

szigorúan vett hagyományos keretek közül és kommunikatívvá, interaktívvá tette, 

kötetlenül és közvetlenül a nyilvánosság – főként a média nyilvánossága – elé vitte. A FAK 

meg akarta magának nyerni a médiát: a politikai autokrácia elhalásával az írók egy 

másfajta, politikai szempontból mindenképpen demokratikusabb lehetőségekkel kecsegtető 
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 Nenad Rizvanović és Hrvoje Osvadić kezdeményezésére először 2000. június 13-14-én az eszéki Voodoo 

bárban megtartott kötetlen felolvasóest. Résztvevői Krešimir Pintarić, Tatjana Gromača, Boris Maruna, Ante 

Tomić, Tarik Kulenović, Drago Orlić, Zoran Ferić, Zorica Radaković, Edo Popović, Đermano Senjanović és 

Borivoj Radaković voltak. Három FAK-antológia jelent meg: a FAK YU (2001), a FAKat (2001) és a már 

külföldi – természetesen angolszász – szerzők írásaival kibővült Hrvatske noći (2005 – Horvát éjszakák). A 

FAK megítélése a kezdetektől fogva ambivalens volt: történetéről és jelentőségéről, ál-jelentőségéről legutóbb 

a Republika című folyóirat 2008. áprilisi számában olvashattunk (Pintarić 2008; Žic 2008) 

290
 A csoportosulás tagja volt kezdetben a legújabb horvát prózairodalom „három muskétása“ (Pogačnik): 

Miljenko Jergović, Zoran Ferić és a Magyarországon leginkább a Márton Lászlóéhoz hasonló erudícióval 

rendelkező fiatal történész, Stanko Andrić. A teljesség igénye nélkül, poétikai heterogenitásuk 

bizonyításaképp: a FAK-osok felolvasásaihoz csatlakozott egy-egy alkalommal az elsősorban költészetéről és 

kritikáiról ismert, de több, mint száz töredékből felépülő prózával (Crnac [2004 – A néger]) is jelentkező 

Tatjana Gromača; az örökké ironizáló (Što je muškarac bez brkova [2001 – Mi a férfi bajusz nélkül]; Ništa 

nas ne smije iznenaditi [2003 – Mi már semmin sem lepődünk meg] és mindent kritizáló (Građanin pokorni 

[2006 – Engedelmes állampolgár]) Ante Tomić; a filmkritikusként induló, de irodalomelméleti és -történeti 

tanulmánykötetet megjelentető, regényében (Ovce od gipsa [1997 – Gipszbirkák]) és novelláiban a thrillerhez 

közelítő Jurica Pavičić; valamint a magyar irodalom egyik fiatal tolmácsolója, Neven Ušumović is. 
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autoritással, a médiával, s ezen keresztül a (potenciális) kritikusokkal, valamint az olvasók 

széles tömegével léptek közvetlen kapcsolatba. A horvát olvasók, ha csak rövidebb időre is, 

a hazai irodalmat kezdték olvasni, a kritikusok figyelme – a FAK-osok tevékenységét 

méltányolva vagy elmarasztalva – a nemzeti irodalom felé fordult. A háborús és 

poszttraumatikus irodalom után fellépő új horvát írógeneráció erősen kötődik a médiához,  

elsősorban a nyomtatott sajtó és az irodalom közös szerzőin keresztül. A FAK egyik 

legjelentősebb szemléletbeli váltásának lényege és nóvuma az volt, hogy nem várta meg, 

amíg a média felfedezi az irodalmat, hanem a hagyományos folyamat elébe ment. Ennek a 

magatartásnak talán leglényegesebb kultúrpolitikai hozadéka, hogy az eddig a volt 

Jugoszlávia tagállamaitól elszigetelt horvát irodalom kilépett az ország határai közül, illetve 

a volt köztársaságok irodalmai egyre hangsúlyosabban lesznek jelen Horvátországban. 

A FAK korszakában az irodalom „in“, a 2000-es évek a horvát irodalom „boomja“ 

lett. (Pogačnik 2002; Visković 2006) A FAK íróinál a kilencvenes évektől kezdődő 

sokszínű irodalom és egyéni kánonok a quorumosok nemzedékétől átöröklött poétikával 

keveredik. Az irodalmon kívüli tényezők (vö.: kanonizáció külső tényezőinek 

megerősödése a 20. században) – akárcsak a háborús irodalom esetében – meghatározók 

maradnak, de most nem a művek tematikáját illetően (a média eszköztárának bevonása és 

felhasználása), hanem az „irodalmi piac“, a médiához mint közvetítő eszközhöz való 

fordulás miatt. 
203

 

 Az irodalom promóciójával együtt előtérbe került a horvát irodalom toábbi sorsa, s 

az „irodalmi divat“ kérdése. A Republika című folyóirat 2007. júniusi számának központi 

témája  „A horvát irodalom sorsa mint tartós kulturális értékhordozó“. Milivoj Solar itt 

megjelent tanulmánya szerint (Solar 2007) jelenleg az egymástól nagyon különböző művek 

kínálatának és az eltérő előképzettséggel rendelkező olvasóközönség keresletének 

ritmusára, és nem a magas és a triviális, a tradicionális és az avantgárd, a populáris és a 

hermetikus dichotómiájának ritmusára változik az irodalom. Az irodalom funkciója 

változott meg: többé, legalábbis egyelőre, nem a „bölcsességek tárháza“, hanem vagy az 

irodalomelméleti teóriákra támaszkodik – amelyek szintén a divat ritmusára változnak – és 

próbál megfelelni azoknak, vagy kizárólag a piac meghatározta szórakoztatatás mellett tör 

lándzsát. 
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 A FAK felbomlásának évében hasonló kérdésről – „kinek írunk?“ – folytatott polémiát a Jelenkorban 

Karátson Endre, Györffy Miklós és Gömöri György. (Jelenkor, 2003/9; 2004/1) 
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UTÓSZÓ 

 

 

 

A kortárs magyar-horvát próza viszonylatában – Közép-Európa nemzeti kultúráihoz 

hasonlóan – lényegesen több eltéréssel, mint hasonlósággal találkozunk. Ez utóbbi egyike, 

hogy az összehasonlító irodalomtudomány és a kánon elméleteinek területén – földrajzi 

adottságaiból és történelméből-történetéből adódóan – mindkét ország a nyugat-európai (és 

amerikai) teóriákhoz kapcsolódva a kis nyelvek/kis irodalmak helyzetét és lehetőségeit 

vizsgálja.
204

 A prózairodalmon belül sajátosan és kizárólagosan e két kultúrára jellemző, 

tételesen azonos tendenciák nem mutathatók fel, kapcsolódási pontok is inkább csak az 

egyes szerzők esetében – szinte mindig a hasonlóságon belüli eltérés dominanciájával – 

fedezhetők fel. Esterházy és Slamnig regényeinek posztmodern poétikák felé nyitása 

mindenekelőtt a „posztmodern állapot” következménye, Šoljan és Esterházy – 

poétikájukban egymástól eltérő – termelési-regény travesztiáinak hasonlósága pedig több 

mint valószínű, hogy csak az éppen az ezekben a regényekben összeérő történelmi-

(irodalom)politikai időszaknak a következménye. Az azonos, általános kérdésekre és 

problémákra (történelem, politika) alapvetően másképp reagálnak a két ország szerzői 

(Fabrio – Márton; Jergovic – Esterházy); a hasonló reakció hátterében pedig legtöbbször 

eltérő gondolkodásmódok és attitűdök húzódnak meg (Popovic – Garaczi) Az ugyanarról 

hasonló alapállásból író szerzők (Ugrešić – Tolnai) poétikája az adott vagy választott  

pozíciójuk, valamint a történelem és az aktuálpolitika következtében válik szét. A 

kilencvenes évek horvát háborús és poszttraumatikus, valamint a korszak magyar irodalma 

között, magától értetődően, érintkezi pontok sem fedezhetők fel. Az irodalmon kívüli 

hatások következményeképpen a két ország majd a FAK idejében fog szembesülni – az 

egész (közép-)európai térségre érvényes – szinte azonos kihívásokkal. 

  

                                                 
204

 A kérdés Žmegač szerint nem egyszerűsíthető le e két kritériumra, új szempontú megközelítést javasol: 

négy operatív és heurisztikus kategóriát vezet be – az adott irodalom primordialitását, paradigmatikusságát, 

életkorát és folytonosságát –, amelyek természetrajza véleménye szerint közelebb áll az irodalomról szóló 

diskurzushoz. (Žmegač 2005a) Az eredeti kérdést ezzel nem kerülte meg, csak a két hagyományos kategóriát 

vonatkoztatta egymásra. A kisebb szegmentumokra bontott és értékek felé elmozduló irodalmi „mutatók” 

alapján egy kis nemzet irodalmában primordiális szerepet kapó szerző, a nagy nemzetek irodalmaiban esetleg 

eljuthat a paradigmatikusságig.  
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A dolgozat a két ország (próza)irodalmának kölcsönös kontextusba állítására és 

annotálására tett tehát kísérletet, a történeti szemlélet deskriptív módszerét, szándéka 

szerint, az irodalmi komparatisztika szintetizálásra való törekvéseivel összhangba hozva. 

Megpróbált rámutatni a horvát és a magyar prózairodalom kapcsolódó – hasonló vagy 

éppen ellentétes – „irodalmi tényeire”, a kapcsolat jellegének okaira, illetve, a parttalanná 

válás veszélyét elkerülendő, nyitva hagyott néhány továbbgondolásra remélhetőleg érdemes 

kérdést. A szerző ilyeneknek gondolja például – a teljesség igénye nélkül – a volt jugoszláv 

köztársaságok nemzeti kánonjainak és a „nagy jugoszláv” kánonnak az egymáshoz való 

viszonyát és a kétféle kánon párhuzamos érvényességének esetleges következményeit az 

egyes nemzeti irodalmakra. Fontosnak tűnik az eltérő nemzeti terminológiák, valamint a 

különbözőségek – komparatisztika területén jelentkező – következményeinek a vizsgálata. 

Valószínűleg izgalmas – és a konkrét eseteken túlmutató – következtetéseket lehetne 

levonni a horvát irodalom deterritorizált, majd reterritorizált, s néhány szerző számára az 

emigrációval együtt ismét deterritorizálódott lehetőségeiről és jövőjéről; a nyelv, a vallás, a 

születési hely-lakhely és a nemzeti irodalom kérdésének összefonódásáról. S végül, de nem 

utolsó sorban – a jelenig eljutva ismét találkozhatunk közös (valószínűleg egész Európát 

érintő) kérdésekkel – nem lenne talán érdektelen idővel a két ország irodalmának a 

globalizációra adott szépirodalmi és irodalomelméleti reakcióit sem összevetni. 

 Álljon tehát maga a dolgozat a kutatásmódszertani értelemben vett összegzés 

helyett, egy kellő távlatokból, nagyobb rálátással megírható munka egyik lehetséges 

támaszaként. 
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