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1. A DOLGOZAT TÉMÁJA , CÉLJA ÉS SZERKEZETE  
 

1.1. A DOLGOZAT TÉMÁJA 

 

A dolgozat Marie Gevers (1883-1975) belga állampolgárságú, flamand 

nemzetiségő, francia nyelven publikáló írónı munkásságának áttekintı és néhány 

sajátos szempontot kiemelı elemzését nyújtja. Marie Gevers alkotói tevékenységét 

jelentıs mértékben meghatározta származása, nyelvi, kulturális, politikai és földrajzi 

környezete, amelyet egész életében fölvállalt. Ez a bonyolult háttér a maga történeti 

változásaiban áthatja írásait is. A belga "komplexumot" (identitás-keresést) azonban 

másként éli meg, mint kortársai többsége. Kettıs kulturális értékkötıdését mind a 

köznapi, mind az irodalmi életben tudatosan vállalja, de távol tartja magát a napi 

politika hullámveréseitıl. Ennek személyes és lírai példázatát egyik leghíresebb, 

önéletrajzi ihletéső, több nyelvre lefordított regényében (Madame Orpha ou la 

sérénade de mai, 1933) adja: 

"Mint sok más flamand polgárgyermeket, engem is kizárólag francia nyelven 

tanítottak a szüleim. Tılük kaptam a természeti jelenségek, a növények és a fák 

szeretetét, így hát a természet is franciául szólt hozzám. De életem hétköznapi része, az 

egész emberi nem, melyet gyermeki felfogásomban a faluban lakó emberek, a parasztok 

és jómagam alkottunk, flamand maradt. Zárkózott és csöndes gyermekként éltem 

félistenként tisztelt szüleim és a "Kert-Isten" oltalmában. 

Eléggé szótlan voltam, mindenféle élmény mélyen érintett. A fogalmakat, szabatos 

kifejezéseket már egészen kis koromban franciául sajátítottam el. Azok a szavak 

azonban, melyekkel gyermekként szerzett tapasztalataimat fejeztem ki, flamandok 

voltak, bár ezen a nyelven csak beszéltem, írni-olvasni nem tudtam. Ha egy-egy 

flamand kifejezés nem jutott eszembe, francia szóval helyettesítettem. Egyfajta 

kettısség élt bennem. Francia mőveltségem ellenére is csak egy kis flamand vadóc 

maradtam, hiszen minden személyes tapasztalat, fizikailag érzékelt dolog flamandul 

fogalmazódott meg bennem. 

Ez a kettısség kedvezett az álmoknak, melyekbıl lelkem táplálkozott. Amikor 

például anya azt mondta: «Het leven is maar een bul» (a helyes szó «bulk» lett volna, 

de tájszólásban beszélt), a mondatot – Het leven is maar een bul - Az élet csak egy 

ostoba tréfa – helyesen fordítottam addig, hogy: «az élet csak egy ...», de a következı 

szó kiment a fejembıl, és a hasonló hangzású francia szóval helyettesítettem: «Az élet 

csak egy szappanbuborék». Ezután az életet számomra hosszú ideig a szappanbuborék 

jelképezte, ez a szivárványszínő, csodálatos és mulandó, mely egy pillanat alatt 

szétpattan, sietnünk kell hát csodálni és élvezni gyönyörő színeit." (Bruxelles, Éditions 

Labor, 1992, pp. 38-39, fordította Hajdú Zsuzsanna) 



A dolgozat témája tehát ez a Belgiumon kívül ma még kevéssé ismert, 

nemcsak egyéni szocializációja és a belga sajátosságok miatt fontos és érdekes 

szerzı sokszínő életmővének bemutatása, továbbá ennek irodalmi – ezen belül 

elsısorban intertextuális – valamint különbözı tudományterületeket is érintı 

(földrajz, etnográfia, botanika) interdiszciplináris vizsgálata. 

 

1.2. A DOLGOZAT CÉLKITŐZÉSEI 

 

A dolgozat célja Marie Gevers életmővének összegzı értékelése, írásai 

mőfaji sajátosságainak és általános jellemzıinek feltárása, explicit és implicit 

intertextuális vonatkozásainak kimutatása. Az explicit megközelítés során két 

vonatkozásra összpontosítottam: 1) a szóbeli néphagyomány irodalmi értékő 

interpretálásának bemutatása; 2) más, nem-szépirodalmi, néha szaktudományi 

vonakozású diskurzusok beépítése az irodalmi szövegbe. Az implicit intertextualitás 

vonatkozásában Gevers egyes mőveiben megnyilvánuló prousti hatást kívánom 

kimutatni. 

A dolgozat kiemelt célkitőzéseként fogalmazódott meg továbbá, hogy a 

különbözı mőfajú szövegekben tematikus jelleggel feltárjam egyes 

szaktudományokban használt kategóriák interdiszciplináris integrálásának 

folyamatát. Ezen belül részletesen kívánom vizsgálni a táj, a népszokások és 

néphagyomány valamint a növényvilág finomszerkezető, irodalmi diskurzusba 

átemelt megjelenítését. 

 

1.3. A DOLGOZAT SZERKEZETE 

 

A dolgozat a bevezetıt követıen öt fejezetbıl áll, konklúzióval és 

bibliográfiával zárul. 

Az elsı fejezet bemutatja Gevers társadalmi-kulturális hátterét, irodalmi 

karrierjének fıbb szakaszait, az irodalmi körökben való részvételét, a korabeli 

irodalmi polémiákat, különös tekintettel az "irodalmi regionalizmus" kérdésére. 

Ebben a részben térek ki a korabeli kritikai írásokra, illetve a munkásságával 

foglalkozó késıbbi elemzésekre, tanulmányokra. Rámutatok arra az ellentmondásra, 

hogy életmővének kutatása nem lett arányos korabeli népszerőségével és 

életmővének óriási terjedelmével.   



A második fejezetben írásainak mőfaji sajátosságait és általános jellemzıit 

tárgyalom. Bemutatom azt a folyamatot, ahogy költıi szárnypróbálgatásait követıen 

a különbözı, rövid, prózai mőfajokon át – elbeszélés, mese, novella – eljut a sikert 

hozó regényekig majd, munkássága utolsó szakaszában egyre inkább esszé jellegő, 

életfilozófiáját összegzı illetve speciális érdeklıdési körére fókuszáló mőveket 

alkot. A specifikus mellett keresem ennek a sokrétő szövegvilágnak a jellegzetes, 

egész életmővön átvonuló elemeit. A sokféle mőfaj közös tematikai jellemzıi 

mellett az ún. "rövid narratív formák" – az anekdota és a legenda – domináns 

jelenlétére helyezem a hangsúlyt. Két "utazási" regény (roman de voyage) példáján 

mutatom be egyrészt a regényeiben alkalmazott sémát: több, rövid fejezetbıl 

összeálló, "puzzle" jellegő szerkezet, lineáris és ciklikus idıkeret, "banális" 

alaptörténetre felfőzött – gyermekkorhoz, a nı boldogságkereséséhez, 

kibontakozásához, természeti környezethez, néphagyományhoz, növényvilághoz 

kapcsolódó – reflexiók letisztult stílusú, gyakran lírai hangvételő megjelenítése. 

Ugyanakkor, a másik regény vizsgálatában kimutatom a regény-mőfajtól való 

eltávolodásának jeleit, olyan szövegek alkotására irányuló intencióját, melyekben a 

megélt tapasztalatot, az írott és szóbeli forrásokból megszerzett ismereteket írói 

képzelıerejétıl irányítva interpretálja. 

Gevers sokrétegő szövegvilágának vizsgálata során a fejezet további 

részében az intertextualitás kérdésével foglalkozom. Elıször a problémához 

kapcsolódó fıbb elméleteket vázolom. A továbbiakban az explicit intertextualitás 

meglétét vizsgálom Gevers több szövegében. A fejezet zárásaként pedig Gevers 

egyik önéletrajzi írásának (Vie et mort d'un étang) és Proust regényciklusa (A la 

recherche du temps perdu) elsı részének (Du côté de chez Swann, Combray) 

konkrét összevetésével egy implicit hatásvizsgálati példát mutatok be. 

A dolgozat harmadik fejezetében az írónı világszemléletében központi 

helyet betöltı természeti táj és ember (le paysage et l'homme) kapcsolat 

kölcsönhatását elemzem az Escaut (Schelde) folyó vidékét és a Campine régiót 

érintı regényekben, továbbá a ruandai élményeit feldolgozó írásában. Ebben a 

részben vizsgálom a táj metafora-teremtı funkcióját, az elemzett részek 

bemutatásával illusztrált párhuzamokat a tájban lejátszódó folyamatok (gát, 

gátszakadás, áradás, áradás elleni védekezés; vagy: rideg, sivár, óriási emberi 

erıfeszítések által termıvé tett táj; vagy: európai mezıgazdasági technológiák által 

megváltoztatott afrikai táj) és a szereplık belsı világában, érzelmi-gondolati 



fejlıdésében végbemenı változások között. Feltárom továbbá az átalakulás elıtt álló 

táj irodalmi alkotásban való megörökítésének fontosságát a késıbbi kor 

földrajztudománya számára. 

A negyedik fejezetben bemutatom, hogy Gevers sajátos neveltetésébıl 

adódóan – többek között szülei rousseau-i szellemő felfogásának hatására – 

társadalmi csoportja (felsı középosztály) általános mentalitásától eltérıen 

megértéssel és tisztelettel viszonyul a környezetében és régiójában élı paraszti réteg 

iránt. Mind életrajzi inspirációjú regényeiben, mind paraszti témákra és szereplıkre 

felépített "fikcióiban" rendkívül fontosnak tartja a történetileg felhalmozott kollektív 

paraszti tapasztalat, életmód és hagyományok feltárását és irodalmi szintő 

megjelenítését. Ugyanezt a mentalitást érhetjük tetten a ruandai folklór bemutatása 

során egy élete kései szakaszában írt, irodalmi értékeket sem nélkülözı 

útikönyvében. A néphagyomány és népszokások "transzkripcióját" egyfelıl témák 

szerinti csoportosításban mutatom be több alkotást átfogóan, másrészt egy konkrét 

regény példáján vizsgálom a cselekmény kibontásában betöltött funkcióit.  

Az ötödik fejezetben Geversnek a természet iránti általános vonzódásán belül 

az életében meghatározó élményt nyújtó "Kert-Isten" – mint irodalmi tér – 

funkcióját vizsgálom, különös tekintettel az önéletrajzi írásait meghatározó 

"iniciatív" (tanmese jellegő) aspektusra. Itt foglalkozom a regényeiben ábrázolt 

"botanizált szereplık" és "humanizált fák" problematikájával is. A fejezet további 

részében a növények, különösen a vadvirágok sajátosságait, a hozzájuk kötıdı 

legendákat és meséket bemutató, mitológiai, irodalmi és egyéb mővészeti 

referenciákat is felölelı, sajátos hangvételő és képvilágú, hagyományos mőfaji 

kategóriába nem illeszthetı írásait értelmezem. 

A fejezeteket konklúzió követi, melynek elemei az új eredményeket 

összefoglaló részben jelennek meg. A dolgozatot záró bibliográfia három részbıl áll. 

Az elsı tartalmazza a geversi életmőrıl készült fıbb bibliográfiákat, és a 

kutatásomban felhasznált mőveit. Ezt követik a mőveit elemzı, jelentısebb kritikai 

munkák és tanulmányok. A harmadik rész a dolgozat kivitelezése során felhasznált 

szakirodalmak általános bibliográfiáját tartalmazza.  

 



2. KUTATÁSTÖRTÉNETI EL İZMÉNYEK , A DOLGOZATBAN ALKALMAZOTT 

MÓDSZERTANI MEGKÖZELÍTÉS  

 

2.1. ELİZMÉNYEK 

 

Marie Gevers mőfajilag sokszínő és nagy terjedelmő irodalmi 

produktumához képest írásaival viszonylag kis számú kutató, illetve elemzés 

foglalkozott, s ezek is elsısorban regényírói munkásságát vizsgálták. 

Marie Gevers életének és irodalmi munkásságának vizsgálata sok 

szempontból könnyő és hálás munka, más vonatkozásban viszont igen nehéz feladat 

elé állítja a kutatót. 

 – Könnyő, mert az életmő nagy része Belgiumban széles körben 

hozzáférhetı, alkotói tevékenységét a korabeli kritika folyamatosan követte, és az 

irodalmi közéletben való aktív részvétele által – újságcikkek, konferencia-elıadások, 

irodalmi viták, interjúk, kiterjedt irodalmi levelezés – ı maga is hozzájárult írásai 

megismeréséhez és árnyalt megértéséhez. A több hektáros, parkkal körülvett családi 

birtok, Missembourg kapui már életében nyitva álltak az irodalom iránt érdeklıdık 

elıtt, halála után pedig a család ott maradt része (fia Paul Willems és felesége Elza 

Willems, valamint lánya Antoinette Schuermans-Willems) tette lehetıvé a kutatók 

számára hagyatékának megismerését és tanulmányozását. A családtagok a bıséges 

dokumentáció rendelkezésre bocsátásán túl személyes élményeiket és emlékeiket is 

megosztották az életmő iránt érdeklıdıkkel. 

1997-ben, a korábban megkezdett elemzı munkám folytatásához, 2 hónapos 

állami kutatói ösztöndíjat kaptam a brüsszeli Albert Királyi Könyvtár Irodalmi 

Archívumába (Archives et Musée de la Littérature). Marc Quaghebeur igazgató úr 

segítségével és ajánlásával jutottam el Gevers családi birtokára. Az ott élı 

családtagok készséges vezetésével megismerhettem a nagykiterjedéső birtokot és a 

házat, melyben az írónı született, élt és alkotott. Könyvtárszobájában módomban 

állt áttekinteni irodalmi hagyatékát, valamint azt az óriási kézikönyvtári anyagot 

(szépirodalmat és szakirodalmat vegyesen), melyen gyermekkorától nevelkedett és 

amelyet késıbb irodalmi munkássága során forrásként is felhasznált. Leányával, 

Antoinette Schuermans-Willems-el folytatott beszélgetéseim során bepillantást 

nyerhettem az idıs Marie Gevers afrikai tartózkodásait megörökítı írások alkotói 



folyamatába. A családtagok hozzájárultak ahhoz is, hogy fényképfelvételeket 

készítsek a házról és a birtokról. 

– Másfelıl az életmő elemzését és feldolgozását számomra, és megítélésem 

szerint valamennyi vele foglalkozó kutató számára is, megnehezítette, hogy a 

környezet megismerése révén szinte Marie Gevers "legszemélyesebb ismerıseivé" 

váltunk. Az elemzések kiterjedhettek a magánszféra olyan vonatkozásaira is, melyek 

nem minden alkotó esetében adottak és hozzáférhetıek. Természeti környezetének 

és derőt sugárzó, optimista életvitelének megismerése erıs emocionális hatást 

gyakorol minden vele foglalkozó kutatóra. Missembourg még évtizedekkel Gevers 

halála után is szimbolizálja azt az üzenetet, melyet írásai közvetítenek az olvasó 

számára: megpróbálni harmóniában élni önmagunkkal és természeti 

környezetünkkel. 

 

Marie Gevers 1975-ben bekövetkezett halálát megelızıen a vele foglalkozó 

kritikai írásokon túl két, irodalomtörténeti igényő tanulmány (Adrien Jans: Marie 

Gevers, P. Méyère, Bruxelles-Paris, 1964; Marnix Gijsen: Marie Gevers, Desclée 

De Brouwer, Bruges 1969) jelent meg munkásságáról. Költészetének átfogó 

értékelésével csak a La Nervie címő irodalmi folyóirat 1932-ben megjelent külön 

száma foglalkozott, melyben fıleg irodalmi ismeretségi köreihez tartozó, 18 belga és 

külföldi szerzı méltatja, nem minden elfogultság nélkül költıi munkásságát. (A 

költészetére vonatkozó késıbbi méltatások hiánya arra vezethetı vissza, hogy bár 

élete végéig írt verseket, a 30-as évektıl azokat nem publikálta. A pályája kezdetén 

viszonylag kis példányszámban kiadott, 5 verseskötete pedig a késıbbiekben nem 

jelent meg új kiadásban.)  

Halála után termékeny és szerteágazó irodalmi munkássága nem vált 

azonnal, korábbi – belgiumi és franciaországi – népszerősége és elismertsége (a sok 

irodalmi díj és kitüntetés mellett az "Académie royale de langue et de littérature 

françaises" is tagjává választotta) alapján elvárható módon irodalomtörténeti és 

kritikai elemzések és átfogó értékelések tárgyává. Bár legismertebb regényei 

flamand nyelvő fordításban is megjelentek – a belgiumi kutatásaim során 

rendelkezésemre álló dokumentáció szerint – a flamand irodalomtörténeti 

tanulmányok kevéssé foglalkoznak munkásságával. 

 



Az átfogó értékelések hiánya azzal magyarázható, hogy az 1970-es évek 

belga irodalompolitikai, kritikai és irodalomtörténeti vitái a társadalom és a napi 

politika olyan szegmenseire koncentráltak (frankofon-kérdés, irodalmi és politikai 

regionalitás, a nyelvi-kultúrális közösségek – vallon, flamand, német – egymáshoz 

való viszonya, az állam alkotmányos berendezkedésének reformja), mely 

problematika direkt módon nem jelent meg Marie Gevers irodalmi mőveiben. Az 

önálló belga irodalmi könyvkiadás robbanásszerő fejlıdésével az 1980-as, 1990-es 

években Gevers legsikeresebb regényei – irodalomkritikai elemzı tanulmányokkal 

kiegészítve – újra kiadásra kerültek, felkeltve az olvasóközönség és a kutatók 

érdeklıdését. 

1983-ban jelent meg Cynthia Skenazi Marie Gevers et la nature címő átfogó 

monográfiája, mely biográfiai és bibliográfiai szempontból az életmő addigi 

legteljesebb összegzését nyújtja. Tematikai szempontból az összegzés az életmő 

természeti vonatkozásaira koncentrál, de annak szertágazó volta és nagy volumene 

miatt nem tekinthetı lezárt, mindenre kiterjedı értékelésnek. Összességében 

azonban mind a mai napig ez a legátfogóbb munka a geversi életmőre vonatkozóan.  

Szintén Skenazi nevéhez főzıdik Marie Gevers válogatott levelezésének 

megjelentetése 1986-ban (Marie Gevers. Correspondance 1917-1974. Lettres 

choisies et annotées par Cynthia Skenazi, Bruxelles), mellyel új utat nyitott az 

életmő belsı dinamikájának és külsı vonatkozásainak megértéséhez. 

Ugyancsak 1986-ban a Textyles (Revue de Littérature Française en Belgique) 

irodalmi folyóirat külön számot szentelt (Lectures de Marie Gevers) Geversnek. A 

kötet tanulmányai az életmő egy-egy meghatározott elemét, illetve jellegzetes 

témacsoportjait dolgozzák fel, egyúttal megfogalmazzák a további kutatások 

lehetséges irányait.  

1996-ban Ute Jancke Bonnban publikált egy átfogó tanulmányt (Le Temps-

qu'il-fait, le Temps-qui-passe: Studien zum literarischen Werk von Marie Gevers), 

melynek újszerőségét a Missembourgban lévı kéziratos hagyaték tételes 

számbavétele jelenti. 

A francia és a frankofon irodalmak és irodalomtörténet kölcsönviszonyának 

pozitív alakulását mutatja olyan enciklopédikus, összefoglaló jellegő (pl. 

Dictionnaire des oeuvres du XXe siècle. Littérature française et francophone, sous 

la direction de Henri Mittérand, Robert Les Usuels, Paris, 1995) mővek 

megjelenése, melyek a nyelvi közösség tudatosulása mellett el- és felismerik az 



egyes frankofon irodalmak különleges és sajátos értékeit is. A franciaországi és a 

francia nyelvő belga irodalom közötti kapcsolatok jelenkori elmélyülését mutatja a 

Didier-Hatier francia kiadó által 1999-ben megjelentetett belgiumi francia nyelvő 

irodalomtörténet és antológia (Michel Joiret et Marie-Ange Bernard: Littérature 

belge de langue française, Bruxelles). Az 1990-es évek vége felé Marie Gevers 

legnépszerőbb regényei ismét megtalálhatók a párizsi könyvesboltok polcain. 

Marie Gevers irodalmi munkássága évtizedeken keresztül alig volt ismert 

Magyarországon. Elsı és egyetlen érdemi méltatása még életében, a Világirodalmi 

Lexikon 1970-es kiadásában megjelent, apróbb pontatlanságokat is tartalmazó, 

önálló szócikk. Hazánkban az 1970-es évektıl kezdve fokozatosan nıtt az 

érdeklıdés Belgium iránt, ennek következtében a két ország közti kulturális 

kapcsolatok is elmélyültek. Több egyetemi tanszéken megindult a francia mellett a 

frankofon irodalmak – köztük a belgiumi francia nyelvő irodalom – tanítása, 

melynek eredményeként a vizsgált szerzık között Marie Gevers neve és mővei is 

felkeltették az érdeklıdést. Mindez azonban csak egy szők olvasói és kutatói kört 

érint. Neve az irodalomkedvelı magyar olvasóközönség számára alig ismert, hiszen 

magyarul mindössze egyetlen regénye jelent meg eddig, 1996-ban. (Marie Gevers: 

Guldentop. Egy kísértet élete. Regény. Fordította és utószóval ellátta Bárdos 

Miklós.) 

 

2.2. A DOLGOZATBAN ALKALMAZOTT MÓDSZERTANI MEGKÖZELÍTÉS 

 

Gevers életútjának bemutatása, munkásságának a kor irodalmában való 

elhelyezése során hagyományos irodalomtörténeti elemzést és történeti 

összehasonlító módszert alkalmaztam. A belga problematikára és "irregularitásra" – 

identitáskeresés, a Hexagone-hoz való viszony, nyelvi kérdés, "irodalmi 

regionalizmus" – vonatkozó fıbb kritikai irodalom hivatkozása mellett kiemelten 

kezeltem Gevers idevonatkozó állásfoglalását, kortárs írókhoz és irodalmi körökhöz 

való kapcsolódását (Émile Verhaeren, Max Elskamp, Franz Hellens, Groupe du 

Lundi), munkáinak még életében történı elismertségét (díjak, akadémiai tagság). 

A mőfaji sajátosságok és általános jellemzık vizsgálatában irodalomelméleti 

és kritikai módszereket érvényesítettem. Az érintett irodalomelméleti kategóriák 

esetében – pl. anekdota és legenda, regényszerkezet, tér-idı, narráció – elsı 

lépésként mindig az általánosan elfogadott fogalmi meghatározásokból és 



értelmezésekbıl indultam ki, majd ezeknek a tartalmi megjelenését és funkcióját 

vizsgáltam Gevers szövegeiben. A puzzle-jellegő szövegalkotás, az "elbeszélés az 

elbeszélésben" technika alkalmazása, az oralitás átvitele az írásbeliségbe természetes 

módon vezetett el a mővek intertextuális jellegő vizsgálatához.  

Az intertextualitásnak a dolgozatomban bemutatott fıbb elméletei közül az 

elemzés során elsıdlegesen Laurent Jenny felfogását vettem alapul. A vizsgált 

szövegek explicit és implicit intertextuális elemeit próbáltam kimutatni. Az implicit 

intertextualitás vonatkozásában egy konkrét példán, összehasonlító 

szövegelemzéssel vizsgáltam Proust Marie Geversre gyakorolt hatását. 

A dolgozat második felében az interdiszciplinaritás kérdésköre került 

elıtérbe. E vizsgálati szempont alkalmazását elsısorban az indokolta, hogy Gevers 

mővei alkotása során több belga és külföldi szaktudományos forrást is 

tanulmányozott, sıt egy-egy témában ezeket komparatív módszerrel vizsgálta. Az 

interdiszciplináris megközelítésben mindig a felhasznált kategóriák – táj, folklór, 

botanika stb. – szaktudományos fogalmi hátterének bemutatásával vezettem be az 

adott problémát, és tisztáztam, hogy azt milyen fogalmi háttér vagy elmélet alapján 

közelítem meg. 

 

 

3. A DOLGOZAT ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI  

 

Új tudományos eredményeimet az eddigi feldolgozásokban megjelentekhez 

képest az alábbiakban fogalmazom meg: 

 

– Megítélésem szerint egész életpályájára kiható módon jelent meg Gevers 

egyedi neveltetése (soha nem járt semmilyen iskolába), a család történetileg 

meghatározott értékrendjében kialakult szocializációja, önmővelési igénye (a 

hatalmas családi könyvtár tudatos használata) és az ezzel párhuzamosan, a 

környezetében élı írástudatlan paraszti réteghez való mély, humanista kötıdése, az 

általa paraszti "kultúrának" vagy "civilizációnak" nevezett kollektív erkölcsi és 

értékrend feltárására és átörökítésére való tudatos törekvése. Ez a kettısség 

alkotásaiban irodalmi szintre transzformálódik, egy önképzéssel létrehozott magas 

mőveltség bázisán, a megélt és a ténylegesen érzékelt valóságot lírai 

megközelítéssel, de az egyszerő paraszti bölcselet hatását magán viselı, letisztult 



nyelvezettel közvetíti az olvasó felé, legyen szó akár költeményrıl, elbeszélésrıl, 

mesérıl, legendáról, regényrıl vagy sajátos esszé-jellegő alkotásokról. 

– Marie Gevers irodalom-felfogásában dominánsan az optimista, életigenlı 

ember jelenik meg, különbözı mőfajokon keresztül képes a köznapiság szintjérıl a 

természet szeretetén és „humanizálásán” át történetileg meghatározott, általános 

emberi értékeket kifejezni. Irodalomelméleti megközelítésben feltártam, hogy a 

különbözı mőfajú írásaiban szisztematikusan alkalmazza az "elbeszélés az 

elbeszélésben" (récit dans le récit) technikát. Az ún. rövid vagy egyszerő narratív 

formák – nevezetesen az anekdota és a legenda – iránti vonzódása, ezek rendszeres 

beintegrálása valamennyi szövegtípusba, nemcsak összekötı elemként vonul végig 

írásain, hanem sajátos szerkezeti jelleget és eredetiséget is kölcsönöz nekik. 

Lehetıséget nyújt a különbözı cselekményelemekkel való "játékra" – kitérés, 

késleltetés, bejelentés, átsiklás – emellett stílusát változatossá, élénkké teszi. 

Egyúttal e két rövid, narratív forma jelenléte egyfajta egyensúlyt biztosít a "való" és 

az "imaginárius" világ viszonyában. Gevers többrétegő szövegvilágának vizsgálata 

során egy explicit és implicit intertextualitás jelenlétét tártam fel.   

– Az eddigi feldolgozásokban az általánosság szintjén megfogalmazott 

prousti hatás vonatkozásában a dolgozatban konkrét összehasonlító elemzést 

végeztem a két szerzı egy-egy szövegén (Proust: A la recherche du temps perdu. Du 

côté de chez Swann. Combray; Gevers: Vie et mort d'un étang). A két mő 

összevetése során megállapítottam, hogy sok véletlenszerőnek tekinthetı, fıleg 

tematikai párhuzam mellett – a gyermekkorhoz, ugyanazon személyekhez (anya, 

nagynénik, cselédség) és helyekhez (kert, szoba) való visszanyúlás – a múltnak az 

emlékezet mechanizmusa (mécanisme du mémoire) által irányított, az idısíkokat 

ciklikusan mozgató, visszaidézése a jelenben, az a ténylegesen kimutatható implicit 

hatás, ami a prousti írástechnika egyfajta átvételét jelenti Gevers önéletrajzi ihletéső 

szövegében. 

– Az intertextualitás mellett az interdiszciplinaritás jelenlétét is feltártam a 

geversi életmőben. Dolgozatomban rámutattam, hogy a kétnyelvőség (szociológiai 

meghatározottságában) Gevers esetében a parasztság irányába nem elválasztó, 

hanem közvetítı szerepet töltött be. A francia nyelv tudása nem jelentett számára 

elkülönült értéket, ellenkezıleg, annak a lehetıségét teremtette meg, hogy a flamand 

paraszti hagyományt és értékrendet irodalmi diskurzus formájában megismertesse 

egy széleskörő francia nyelvő olvasótáborral. A korabeli kritikákban felbukkanó 



pejoratív tartalmú "regionalista" minısítést nem tartom megalapozottnak, hiszen a 

legkisebb földrajzi, környezeti egységtıl (kert) a tágabb táji (flamand, holland, 

francia stb. tájak) szimbiózison át Afrikáig, mindenütt az ember-környezet 

kölcsönhatását tanulmányozta és magas irodalmi szinten jelenítette meg. 

Egyidejőleg a flamand nyelv, ezen belül az egyszerő, lényegre törı paraszti 

nyelvezet áttételes hatása egy dinamikus, az "akadémikus stílustól" távolálló, 

letisztult francia nyelvhasználatot eredményez írásaiban. 

– Marie Gevers számára az ember és környezet viszonya a mindennapok 

szintjén jelent meg elıször, majd e viszony irodalmi szövegbe való átemelése során 

szinte ösztönösen megfogalmazta a francia emberföldrajz posszibilista szemléletét 

és értékrendjét. Regényeiben a táj – különösen a Campine régió és az Escaut folyó 

melléke – egyidejőleg jelenik meg a maga konkrét valóságában illetve metafora-

generáló funkciójában. Elbeszéléseiben és regényeiben a viszonylag egyszerő 

"fabula" jelenléte mellett tetten érhetı az a sajátosság, hogy az ember-környezet, 

ember-táj viszonyt és kölcsönhatást nem hierarchikusan, hanem horizontálisan 

értelmezi. Ez a hagyományos regénystruktúrával szemben egy kétpólusú szerkezetet 

eredményez. Késıbb az esszé-típusú írásaiban ez eltolódik, és az egyébként 

"másodlagos" funkciójú dolgok, tárgyak, növények válnak fıszereplıvé, 

"humanizálódnak". 

– A közvetlen folklór elemek bevitelének vizsgálata során a korábbiakhoz 

képest egyértelmőbben fogalmaztam meg, hogy Gevers a sajátos – fıleg a Campine 

régióra jellemzı babonák, hiedelmek interpretálása – mellett általános európai 

jegyeket is megragadott, beleértve néhány Magyarországon hasonlóképpen élı 

hagyományt (pl. mángorlás, disznóölés, falusi búcsú stb.). Rámutattam azonban arra 

a tényre, hogy a tavaszi ünnepkörhöz tartozó népi elemek között a májusfa-állítás 

szokását meg sem említi a "Madame Orpha vagy a májusi szerenád" címő 

regényében, annak ellenére, hogy az általa gyakran hivatkozott etnográfiai forrás 

egész Belgiumra kiterjedıen és részletesen elemzi ezt a hagyományt is. Más, 

korabeli illetve mitológiai és Gevers által is ismert mővek a májusfát fallikus 

szimbólumként kezelik. Úgy ítéltem meg, hogy ezt a fajta direkt szimbólumot nem 

akarta fölvállalni, egy házasságtörési históriára alapozott, de alapvetıen "tanregény" 

(roman d’initiation) funkciót betöltı, lírai hangvételő alkotásban, tehát itt a nem 

irodalmi jellegő diskurzus beépítésénél alapvetıen az irodalmi szempontnak ad 

prioritást. Ugyanakkor más vonatkozásban, mint erre a késıbbiekben kitérek, a "fa" 



célirányosan, mint metafora-alkotó elem nagy szerepet kap figurái egy részének 

megformálásában. 

– Gevers botanikai ismeretanyaga sok vonatkozásban szintén a folklórhoz 

kötıdik, innen győjti össze részben a növények gyógyhatású vagy egyéb mágikus 

tulajdonságait bemutató legendákat, meséket. A növényvilággal kialakított 

kapcsolatában kitüntetett szerepet kapnak a fák és a vadvirágok. Ezeknek a "Kert"-

ben fellehetı példányaival már kora gyermekkorában "barátságot" kötött. Ez a 

kötıdés tovább erısödött botanikai ismereteinek szaktudományos forrásokra 

alapozott elmélyítésével. A növényvilág irodalmi szövegeiben való megjelenítése 

kapcsán két fontos megállapításra jutottam. Regényeiben – annak ellenére, hogy a 

fıszereplık, beleértve a narrátor személyét is, kivétel nélkül nık, – rendkívül 

karakteres, heroizált férfi parasztfigurákat formál meg, melyek bemutatásában 

dominálnak a "fával" alkotott képek, metaforák. A flamand paraszt mintegy "faként" 

nı ki a környezı tájból, s hordozza annak tulajdonságait – fiatalon sudár, erıs, 

szabadságra éhesen magasba törı, idıs korban pedig göcsörtös, hajlott, bölcs 

megadással viseli az idıjárás szeszélyeit. 

– A másik fontos feltárásom – amit Gevers maga is megerısít több cikkében 

és elıadásában – a növény-legendák összegyőjtésére és átörökítésére irányuló 

tevékenység kiemelt szerepe, valamint a virágszimbolika értelmezésének fontossága 

mind a köznapi életben, mind a mőalkotásokban. Óriási energiát fektet ennek a 

legendavilágnak a feltárásába, a nemzeti örökség fontos részének ítéli meg. Ebbıl a 

megközelítésbıl született meg az a sajátos írásmód, ahogy különbözı irodalmi 

alkotásokat és mővészeti ágakat, elsısorban a festészetet igyekszik a 

virágszimbolika alapján kapcsolatba hozni egymással, helyenként cáfolva egy-két 

rendelkezésre álló forrás magyarázatait. Ilyen típusú összevetés rendkívül ritka 

irodalmi értékő szövegeken belül. 

– Mindhárom érintett tudományterületre – földrajz, etnográfia, botanika – 

vonatkozóan megállapítottam, hogy Gevers irodalmi alkotásai révén nagy 

mértékben hozzájárult egy viszonylag nagy mennyiségő, tudománytörténeti 

szempontból fontos és értékes ismeretanyag átörökítéséhez. 

 

 



4. A DOLGOZAT EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA ÉS A TOVÁBBI KUTATÁSOK 

IRÁNYAI  

 

– A dolgozat francia nyelven íródott, így közvetlenül felhasználható a francia nyelv- 

és irodalom szakos képzésben, például speciális kollégium formájában. 

– Marie Geverst jobban meg kell ismertetni a magyar közönséggel; ennek elsı 

lépéseként elı kell segíteni az életmő legjelentısebb szövegeinek magyarra  

fordítását. 

– Az intertextuális elemzés több irányban bıvíthetı, érdekes lenne kortárs, 

Gevershez közel álló szerzıkre kiterjeszteni (Verhaeren, Maeterlinck, Elskamp, 

Hellens). 

– Külön kutatási feladat lenne annak feltárása, hogy milyen volt Gevers kapcsolata a 

flamand nyelvő kortárs irodalommal. 

– Kiemelten kellene kezelni az interdiszciplináris kutatások elmélyítését, különös 

tekintettel a tájföldrajzi vonatkozásokra. A szövegekben feltárt tájföldrajzi 

ismeretanyagot hozzáférhetıvé kell tenni a tudományág kutatói számára. 
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