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Előszó

A kötet, amelyet kezében tart az olvasó, annak az érdeklődésnek az
eredménye, amelyet az elmúlt években hálózatelmélet és irodalom-
tudomány lehetséges kapcsolatának szenteltem. A könyv több ta-
nulmányát azóta célszerű lett volna újraírni, továbbírni, aktualizálni
– erre azonban sem kedvem, sem erőm nem volt. Őszintébbnek
érzem, hogy változtatás nélkül adjam közzé ezeket a szövegeket,
mintegy dokumentálva is a keresés fázisait és kitérőit. Az újraírás,
továbbírás, aktualizálás kifejezéseket azért használom, mert a meg-
írás után eltelt években olyan új fejlemények következtek be a vizs-
gált irodalmi jelenségekben, amelyek lehetőséget nyújthatnának az
értelmezések mélyítésére és szélesítésére. Itt van például Csehy Zol-
tán Szodoma és környéke (2014) című monumentális monográfiája
a magyar költészet homoerotikus jelenségeiről, amely kiválóan be-
leillik az itt felvázolt koncepcióba. A Rosmer János-jelenség nem-
különben, illetve a Rosmer-költészet Csehy Zoltán maszkjaként
való leleplezése is rendkívül sokat köszönhet a szerzői életmű da-
rabjai, szövegei hálózatként való felfogásának. Hasonló újraíró, ak-
tualizáló stratégiát lehetne alkalmazni a Kalligram Kiadóról szóló
tanulmány esetében is. Ebben az esetben arról van szó, hogy a ta-
nulmány, úgy tűnik, a kiadó tevékenységének csúcspontján íródott
– a Kalligram azóta három (szlovákiai magyar, magyarországi és
szlovák) részre szakadt, s egykori jelentőségét minden bizonnyal
nehéz lesz visszanyernie. A Sziveri-tanulmány kapcsán is folytatni
lehetett volna az írás gondolatmenetét, mint ahogy egy blogbejegy-
zés erejéig ezt meg is tettem, például az irodalmi érték, a politikai
hatalom és az állami díjak kapcsolatáról, ott konkrétan Jókai Anna
Kossuth Nagydíja kapcsán. A posztmodern hármas stratégiáját tár-
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gyaló írás pedig 2012-ben nem „tudott” még az antropocén iroda-
lomról – ennek fényében ma már máshogy írnám meg ezt a tanul-
mányt. És a sort folytathatnám tovább.

A kötet írásainak másik fontos problémahalmaza irodalomtudo-
mány és hálózatelmélet viszonyát, kapcsolatát érinti. Ma már úgy
látom, ezek a tanulmányok sok esetben nem annyira a hálózatel-
méletet, mint inkább a hálózatelmélet modelljét vitték színre. Egy-
részt nem dolgoztam adatok százaival, ezreivel, másrészt így
próbáltam kikerülni és egyúttal nyilvánvalóvá tenni azt, hogy a kor-
társ irodalomtudomány nézőpontjából maga az adat is problema-
tikus, értelmezésre szoruló, pontosabban értelmezésfüggő tény.
Azoknak az értelmezéseknek az eredményeit, amelyek irodalmi je-
lenségeket, szövegeket pusztán a hálózatelmélet kvantitatív mód-
szereivel vizsgálnak, túlzottan problematikusnak és soványnak
éreztem. Erről Burgert Senekal kiváló könyve kapcsán írok részle-
tesebben – sok esetben a szerző maga is folyamatosan pontosítja
azt, mi várható el egy-egy konkrét irodalmi hálózat értelmezésétől,
és számomra éppen az ilyen típusú hálózatelméleti kutatásokból le-
vont eredmények tűntek kevésnek.

Éppen ezért az itt olvasható esettanulmányok kevesebbek és többek
is, mint az általában vett hálózatelméleti értelmezések. Kevesebbek,
mert nem adatok ezreiből nyert hálózatokat építenek; többek, mert
az irodalomelméleti tér viszonyaiba helyezik bele a hálózattudomány
egyes elemeit, meglátásait. Célom az volt, hogy egyes irodalmi jelen-
ségeket új, a hálózatelméletből következő, izgalmas összefüggésekkel
hozzak kapcsolatba, új jelenségek, új meglátások, újszerű olvasásmó-
dok lehetőségét modelláljam. Csak remélni tudom, hogy ez a szellemi
kaland inspirálni fogja az olvasót.

ELŐSZÓ
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Hálózatelmélet és irodalomtudomány

BEVEZETÉS

A hálózatelmélet minden bizonnyal napjaink egyik legdinamikusabban
fejlődő tudományterülete, amit az is bizonyítani látszik, hogy
vizsgálati módszereit, terminológiáját és alkalmazási lehetőségeit a
legkülönfélébb természettudományos és humán kutatási területeken
hasznosítják. Ahogy Barabási Albert-László, a hálózatelmélet új pa-
radigmájának megalkotója írja: „Hálózatok mindenhol vannak. Az
agy axonok által összekötött idegsejtek hálózata, maguk a sejtek
pedig biokémiai reakciók által összekötött molekulák hálózatai. A
társadalmak szintén hálózatok, olyan emberek hálózatai, akiket a
barátság, a családi kapcsolatok és szakmai kötelékek kötnek össze.
Magasabb szinten a táplálékláncok és ökoszisztémák a fajok hálóza-
taiként ábrázolhatók. A hálózatok átjárják a technológiát is: az
internet, az elektromos hálózatok, valamint a szállítási rendszerek
csupán néhány példa erre. Még a nyelv is, amit gondolataink közve-
títésre használunk, önmagában véve nem más, mint szintaktikai
kapcsolatokkal összekötött szavak hálózata.”1

A hálózattudomány története annak nagyszerű példája, hogyan
lehet egy szűk kutatási terület és egy egyszeri problémamegoldás
eseményjellegéből olyan általános szabályszerűségeket generálni,
amelyek új, érvényes, gyakran meghökkentő felismeréseket tesznek
lehetővé egymástól egészen távol eső tudományterületeken. Ma
már ott tartunk – írja Mark Buchanan –, hogy „[a] tudósok a törté-
nelemben először kezdenek értelmesen beszélni mindenféle hálózat
architektúrájáról, lényeges mintázatokat és szabályszerűségeket

1 Barabási Albert-László: A hálózatok tudománya: a társadalomtól a webig. For-
dította: Arany Zsuzsanna = Magyar Tudomány, 2006/11., http://www.matud.
iif.hu/06nov/03.html.
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felfedezni ott, ahol azelőtt nem láttak semmit”.2 A hálózatokról való
tudás újrastrukturálja mind előfeltevéseinket, mind a világról és
egyes speciális jelenségekről alkotott globális képünket, de ami a
legfontosabb: új megoldási lehetőségek körvonalazódnak olyan
problémák értelmezésekor, amelyekre eddig csak részleges válaszokat
tudott adni a tudomány.

A tudományos regisztereken kívül a digitalizálódó és globalizálódó
világban napi tapasztalattá vált a kapcsolatok és hálózatok hihetetlen
mértékű szerepe, illetve ezek fontosságának tudatosítása. Ez a tapasztalat
az internet, illetve az azon található világháló hiperlinkekkel összekötött
dokumentumainak, weblapjainak rendszerétől kezdve a szociális médián
(Facebook, Twitter, YouTube) és a munkaerő piaci sikerfaktoron át
egészen a hálózatként felépülő terrorszervezetekig a hálózatossággal
kapcsolatos fogalmak és felismerések rendkívül széles körű elterjedéséig
nyomon követhető. A komplex rendszerek iránti figyelem emellett az
adatok óriási mennyisége, azok új típusú feldolgozása és vizualizációja
felől is aktualitást nyer. A digitális kor emberének napi tapasztalatává
vált a hatalmas mennyiségű adattal való folytonos interakció, a gyorsan
változó, akár virtuális kapcsolatok és kapcsolati hálók felépítése, illetve
a vizualizáció mint értelmezési keret és lehetőség. Többek között
éppen ezek a tényezők is hozzájárultak a hálózatelmélet hihetetlen
sikeréhez és elterjedéséhez napjainkban.

HÁLÓZATELMÉLET: TÖRTÉNETISÉG ÉS ALAPFOGALMAK

A hálózatok tudománya (2016) című, a hálózatelmélet Bibliájának is
nevezhető kötetében Barabási Albert-László a következőket írja a
hálózatelmélet tudományos beágyazottságáról: „Manapság számos
szakterület tekinti sajátjának a hálózattudományt. A matematikusok
jogosan birtokolják, a gráfelméletre hivatkozva előjoguk van; a szo-
2 Mark BUCHANAN: Nexus, avagy kicsi a világ. A hálózatok úttörő tudománya. For-

dította: Kepes János.Budapest, Typotex, 2003, 20.

HÁLÓZATELMÉLET ÉS IRODALOMTUDOMÁNY
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ciológusok társadalmi hálózatokra vonatkozó vizsgálatainak története
évtizedekre nyúlik vissza; a fizika kölcsönözte az univerzalitás
fogalmát, és olyan vizsgálati eszközöket szolgáltatott, amelyek ma
nélkülözhetetlenek a hálózatkutatásban; a biológia százmillió
dollárokat fektetett a sejten belüli hálózatok feltérképezésébe; a szá-
mítógép-tudomány algoritmikus lehetőségeket teremtett, lehetővé
téve a hatalmas hálózatok vizsgálatát; a mérnöki tudományok
területén működők pedig nagy erőfeszítéseket tettek az infrastrukturális
hálózatok feltárására.”3 A hálózatelmélet mai állapotában tehát több
tudományterület összjátékának eredménye, mely tudományterületek
időbeli hozzájárulása a hálózatokról való tudás mai paradigmájához
azonban időben jól elkülöníthető. Éppen ezért jelölhető ki nagyon
pontosan a hálózatelmélet ősének számító gráfelmélet megszületésének
pillanata. A történetet sokan leírták már, helyszíne az egykori kelet-
poroszországi Königsberg (ma Oroszország, Kalinyingrád), időpontja
1735, főszereplője pedig Leonhard Euler. Königsberg virágzó keres-
kedőváros volt a Pregel folyó partján, amely a Kneiphof-szigetet
zárta körül – összesen hét híddal, amely hidak kapcsán fölvetődött a
kérdés: „Átsétálhatunk-e a hét hídon úgy, hogy közben egyiken se
menjünk át kétszer?”4 A kérdésre sokáig nem tudtak egzakt feleletet
adni, mígnem a svájci származású matematikus úgy oldotta meg a
feladványt, hogy a Pregel folyó által elválasztott területeket A, B, C,
D pontokkal jelölte meg, minden hidat egy-egy éllel helyettesített
(a, b, c, d, e, f, g), s egyrészt ennek az ábrának a segítségével
bizonyította be, hogy nem létezik a megadott kérdésnek megfelelő
út – másrészt pedig megalkotta a hálózatelméletet. Azt a tudományt,
amelynek két alapvető kategóriája ettől fogva a csomópontok és az
azokat összekötő kapcsolatok/vonalak/huzalok/élek. 

3 BARABÁSI Albert-László: A hálózatok tudománya. Fordította: Kirchner Edina. Bu-
dapest, Libri, 2016, 33–34.

4 BARABÁSI Albert-László: Behálózva. A hálózatok új tudománya. Fordította: Vicsek
Mária. Budapest, Helikon, 2011, 16.

HÁLÓZATELMÉLET ÉS IRODALOMTUDOMÁNY
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Miként Barabási Albert-László is utal rá, a gráf és a hálózat kife-
jezések általában szinonimaként használatosak, mégis van bizonyos
különbség közöttük. Míg a gráfelméletben a gráf csúcsokból és
élekből áll, addig a hálózattudományban a hálózat csomópontokból
és kapcsolatokból. Miközben a gráfelmélet matematikai ábra, a
hálózatkutatás valóságos rendszerekre utal, konkrét egyének, do-
kumentumok, sejtek stb. közötti kapcsolatokra. Végső soron
azonban a két terminológia egymás szinonimájaként is használható
és felcserélhető.5 Emellett fontos elkülöníteni az irányított és az
irányítatlan hálózatokat is. Irányított a hálózat, ha az élei irányítottak,
vagyis az egyik csomópontból egy másikra mutatnak, mint például
az egyik webes dokumentum egy másikra (ami nem vonja magával
azt, hogy a másik is utal az előzőre). Irányítatlan pedig például a
szexhálózat, hiszen ha A-nak szexuális viszonya van B-vel, akkor
B-nek is szükségszerűen szexuális viszonya van A-val. Némely háló-
zatban mindkét típusú kapcsolat megtalálható, mint például az
anyagcsere-hálózatban.6

A fogalom történetisége szempontjából tehát a matematikai kiin-
dulópont meghatározó, annál is inkább, mert a 20. század 60-as
éveiig a hálózatelmélet tárgyai leginkább a véletlen hálózatok voltak,
amelyeket Erdős Pál és Rényi Alfréd modelleztek 1959-ben. A
véletlen, vagy exponenciális, vagy Erdős–Rényi-hálózatok kialakulásának
receptje rendkívül „egyszerű volt: végy N csomópontot, és kösd össze
L véletlenszerűen elhelyezett kapcsolattal”.7 Ezekben a hálózatokban
az egyes csomópontokhoz körülbelül azonos kapcsolat tartozik,
amely az ún. Poisson-eloszlást követi. Felvetődött azonban a kérdés,
hogy vajon a valóságosan létező hálózatok követik-e Erdős és Rényi
matematikai modelljét.

5 BARABÁSI Albert-László: A hálózatok tudománya, 61.
6 Uo., 61.
7 BARABÁSI Albert-László: A hálózatok tudománya: a társadalomtól… = http://

www.matud.iif.hu/06nov/03.html.

HÁLÓZATELMÉLET ÉS IRODALOMTUDOMÁNY
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A hálózatelmélet új megközelítése a szociológia felől érkezett, és
olyan felismerések irányították, mint a „hatlépésnyi távolság” elmélete,
a „kis világ”-modell, a Kevin Bacon-játék, a 80/20 szabály, a „gazdagabb
egyre gazdagabb lesz”-jelenség vagy a népszerűségi kapcsolás felismerése.
A hatlépésnyi távolság elméletét Barabási Albert-László egészen Karinthy
Frigyes Láncszemek című elbeszélésére vezeti vissza.8 A Minden másképpen
van című kötetben 1929-ben megjelent elbeszélés egy játékos ötletből
indult ki: „Annak bizonyításául, hogy a Földgolyó lakossága sokkal
közelebb van egymáshoz, mindenféle tekintetben, mint ahogy valaha
is volt, próbát ajánlott fel a társaság egyik tagja. Tessék egy akármilyen
meghatározható egyént kijelölni a Föld másfél milliárd lakója közül,
bármelyik pontján a Földnek – ő fogadást ajánl, hogy legföljebb öt
más egyénen keresztül, kik közül az egyik neki személyes ismerőse,
kapcsolatot tud létesíteni az illetővel, csupa közvetlen – ismeretség –
alapon, mint ahogy mondani szokták: »Kérlek, te ismered X. Y.-t, szólj
neki, hogy szóljon Z. V.-nek, aki neki ismerőse...« stb.”9 A bizonyítás
során olyan, első pillantásra elképesztő távolságra található egyénekhez
is sikerült öt személyen át vezető utat találni, mint például „Lagerlöf
Zelmához”, „a Nobel-díj nyerteséhez”, sőt négy személyen keresztül
értek el „egy szögecselő munkást a Ford-művek műhelyéből”.

Az elmélet kísérleti igazolását Stanley Milgram végezte el 1967-ben,
miután a Kansas államban található Wichita és a nebraskai Omaha
település véletlen módon kiválasztott hatvan és százhatvan lakosát
bízta meg azzal a feladattal, hogy egy számukra ismeretlen és távol
élő személyhez juttassanak el egy levelet (konkrétan két célszemély
vett részt a kísérletben a Massachusetts állambeli Sharonból és Bos-
tonból). Bár a kísérlet azóta is vitatott, hiszen csak három, illetve
negyvennégy levél ért célba, a hálózatelméletben a kísérlet hihetetlen
népszerűségre tett szert, annál is inkább, mert átlagosan csupán 5,5

8 BARABÁSI Albert-László: Behálózva…, 33.
9 KARINTHY Frigyes: Láncszemek = http://mek.oszk.hu/07300/07367/html/01.

htm#54.

HÁLÓZATELMÉLET ÉS IRODALOMTUDOMÁNY

13

UJ_NemethZ_proba_Layout 1  2019. 01. 09.  9:48  Page 13



közvetítő személyre volt szükség a levelek célba juttatására. Mi kö-
vetkezik ebből? Barabási Albert-László a következőképpen fogalmazta
meg a felfedezés jelentőségét: „A hatlépésnyi távolság cseles, mert
azt sugallja, hogy társadalmunk hatalmas mérete ellenére könnyen
bejárható, ha követjük az embereket összekötő ismeretségi kapcso-
latokat: a hatmilliárd pontból álló hálózaton, amelyben tetszőleges
pontpár átlag hatlépésnyi távolságra van egymástól. Talán megle-
pődhetnénk azon, hogy tetszőleges két ember között egyáltalán van
útvonal. […] Mivel mindnyájunknak egynél sokkal több kapcsolata
van, mind része vagyunk a társadalomnak nevezett hatalmas háló-
zatnak.”10

A hatlépésnyi távolság elméletével szoros kapcsolatban áll
Duncan Watts és Steven Strogatz 1998-as „kis világ”-modellje,
amely már elmozdulást jelent a szabályos matematikai Erdős–Ré-
nyi-féle hálózathoz képes, „a szabályos rács és a véletlen hálózat
közé esik”,11 s a véletlen összeköttetések, illetve az ún. gyenge
kötések erejével (Mark Granovetter) bizonyítja azt, hogy ezek
milyen jelentőséggel bírnak az összekapcsolási távolságokra nézve.
Sőt, a gyenge kapcsolatok által „nemcsak arra kapunk magyarázatot,
miért kicsi a világ, hanem hogy miért lepődünk meg ezen folya-
matosan. Végül is éppen a messzire vezető társas útlevágások,
amelyek kicsivé teszik a világot, hétköznapi társadalmi életünkben
jóformán láthatatlanok. Nem ismerjük barátunk minden barátját,
azok barátairól és ismerőseiről nem is beszélve. Logikus, hogy a
társadalmi kapcsolatok útlevágásai többnyire kiesnek látóterünkből,
csak akkor fedezzük fel őket, amikor megdöbbentő következmé-
nyeikkel szembesülünk”.12

A hálózatelmélet szociológiai felhasználása azonban nem csupán
a „kis világ”-modell bizonyítására korlátozódott, hanem az ún.

10 BARABÁSI Albert-László: Behálózva…, 37.
11 BARABÁSI Albert-László: A hálózatok tudománya…, 114.
12 Mark BUCHANAN: Nexus…, 61.
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80/20-as szabály felismerésében is fontos szerepet játszott. Mint
Barabási Albert-László írja, Vilfredo Pareto, 19. századi közgazdász
már korán felismerte, hogy „az emberek bevételei hatványfüggvénnyel
írhatók le”, „a bevételek nagyjából 80 százaléka a népesség 20 száza-
lékához kerül”. A Pareto-elv „a hálózatokban is jelen van: a web hi-
vatkozásainak 80 százaléka a weboldalaknak csupán 15 százalékára
mutat; a tudományos hivatkozások 80 százalékát a tudósok 38 szá-
zaléka kapja; a hollywoodi kapcsolatok 80 százaléka a színészek 30
százalékához kapcsolható”.13 Ez a felismerés alapvető módon segítette
Barabási Albert-Lászlót abban, hogy rámutasson: „a legtöbb valódi
hálózatnak van egy lényeges közös vonása: a növekedés”.14 A
növekedés pedig a „gazdag egyre gazdagabb lesz” elvét követi,
vagyis a népszerűségi vagy preferenciális elvet, tehát egy hálózat új
pontjai nagy valószínűséggel a legtöbb kapcsolatokkal rendelkező
csomópontok valamelyikéhez fognak kapcsolódni. „Azaz, ha
választani kell két pont között, amelyik közül az egyiknek kétszer
annyi kapcsolata van, mint a másiknak, akkor kétszer valószínűbb,
hogy az új pont a több linkkel rendelkezőhöz fog kötődni.”15

Barabási Albert-László és Albert Réka 1999-ben dolgozták ki a
skálafüggetlenség topológiáját, amely „a valódi hálózatok örökké
terjeszkedő természetének természetes következménye”,16 ez az ún.
Barabási–Albert-modell, amely alkalmas a skálafüggetlen hálózatok
felépülésének modellezésére. Ennek nyomán tudjuk jobban megérteni
azt, hogy a növekedés és a preferenciális kapcsolódás hogyan jelenik
meg a WWW egyre táguló univerzumában, a tudósok idézettségi
hálózatában (például egy új tanulmány publikálásával), a színészek
kapcsolati hálózatában (például egy új film megjelenésével), sőt az

13 BARABÁSI Albert-László: A hálózatok tudománya…, 137.
14 BARABÁSI Albert-László: Behálózva…, 94.
15 Uo., 98.
16 Uo., 99.
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emberi sejtek génállományának folyamatos növekedésében.17 Az a
tapasztalat, hogy bár a skálafüggetlen hálózatok rendkívül hibatűrőek
a véletlen hibákkal szemben, viszont nagyon sérülékenyek a célzott
támadásokkal szemben (hiszen alig néhány, a legtöbb kapcsolattal
rendelkező csomópont eltávolítása után szétesik a rendszer), a há-
lózatelméleti szakirodalomban rendkívül fontos felismeréseket
indukált, a rákkutatástól egészen a terrorszervezetek felszámolásáig
terjed e tapasztalat felhasználásnak lehetősége.

SZUPERORGANIZMUS

A Nicolas A. Christiakis – James H. Fowler szerzőpáros szerint a háló-
zatelméleti gondolkodás egyik alapvető kérdése, hogy „mi az oka
annak, hogy egy jól szervezett csoport hatékonyabban működik,
mint egy ugyanilyen létszámú – sőt nagyobb –, egymástól független
emberekből álló halmaz? Miből fakad, hogy az egész több, mint
részeinek összessége? Mi az oka ennek a »többletnek«? Meglepő,
hogy az egyének hatékonysága rátermett szervezéssel nagyságren-
dekkel növelhető. Mi lehet vajon az oka annak, hogy emberek
meghatározott szerkezetű csoportjai nemcsak többre, hanem olyan
dolgokra is képesek, amelyekre az egyén nem?”18 A szerzőpáros
olyan példákat sorol, mint például a száz emberrel végrehajtott
tűzoltási feladat, amely láncba szerveződve sokkal hatékonyabban
működik, mintha minden tagja külön-külön hordaná a teli
vödröket az oltáshoz. Az ilyen típusú rendszerekben a kapcsolatok,
illetve a kapcsolatok rendszere által csoport jön létre, és „[e]z
teszi lehetővé, hogy a csoport olyan dolgokra is képes legyen,
amelyekre az elszigetelt egyénekből álló halmaz nem. A kapcsola-
tokkal magyarázható, hogy miért több az egész, mint részei

17 BARABÁSI Albert-László: A hálózatok tudománya…, 184.
18 Nicholas A. CHRISTIAKIS – James H. FOWLER: Kapcsolatok hálójában. Fordította:

Rohonyi András. Budapest, Typotex, 2010, 24.
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összessége. A kapcsolatrendszer feltárása alapvető fontosságú, ha
meg akarjuk érteni a hálózatok működését”.19

A szerzőpáros fontos terminusa a szuperorganizmus kifejezés, eszerint:
„Ha magunkat egy szuperorganizmus részének látjuk, akkor új megvi-
lágításból érthetjük meg tetteinket, választásainkat és élményeinket.
Ha társadalmi beágyazottságunk hatással van ránk, és ha más emberek,
akik közeli vagy távoli kapcsolatban vannak velünk, befolyásolhatnak
minket, kiderül, hogy döntéseink nem is annyira autonómok. Az
egyén ilyen jellegű háttérbe szorulása különösen heves indulatokat
válthat ki, ha az emberek felfedezik, hogy társaik, sőt a számukra
teljesen ismeretlen személyek is hatással lehetnek […] magatartásformáikra
és tetteikre […]. Ennek a felismerésnek a másik oldala az, hogy az
egyének meghaladhatják magukat és korlátaikat.”20 Christiakis és
Fowler több példát hoz arra, hogy ismerőseink ismerősei, illetve azok
ismerősei, tehát olyan egyének, akiket nem is ismerünk, és akikkel
sosem találkoztunk, hogyan képesek hatást gyakorolni a társadalmi
hálózat kapcsolatain keresztül arra, hogy boldogok vagyunk-e vagy
depressziósak, elhízunk-e vagy sem, milyen a szexuális életünk, stb. A
kapcsolatoknak, illetve a kapcsolatok rendszerének, hálózatának
vizsgálata pedig az így létrejött szuperorganizmus jellegzetességeinek
értelmezésében éppúgy segíthet, mint a makroszintű tulajdonságok
vizsgálatában – ez utóbbiak „olyan, az egészre jellemző új vonások,
amelyek a részek közötti kölcsönhatásokra és a köztük fennálló kap-
csolatokra vezethetők vissza”.21

IRODALOMTUDOMÁNY-TÖRTÉNETI PÁRHUZAMOK

A hálózatkutatásra jellemző adatgyűjtés, rendszerszerűség és vizualizáció
bizonyos elemei az irodalomtudomány egyes időszakaiban már

19 Uo., 25.
20 Uo., 12.
21 Uo., 42.
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szerepet játszottak az irodalmi művek értelmezése során. A 19. századi
pozitivizmusra jellemző adatgyűjtés, adatkezelés a szerzői életrajztól a
mű megszületésének filológiai körülményeiig nyomon követhető az
értelmezés során. Az adatgyűjtés abszolutizálása bizonyos értelemben
párhuzamba vonható a hálózatelméletet irodalomértelmezésre felhasználó
szövegek kvantitatív irányultságával – mint például Franco Moretti
Gráfok, térképek, fák (2005) című kötetének olvasásajánlataival. Az
adatok szerkezetbe, hálózatba rendezése, illetve vizualizációja azonban
a pozitivista irodalomértésből hiányzó eljárások.

Az orosz formalizmus és a strukturalista irodalomtudomány a
rendszerszerűséget az irodalmi szövegek szerkezeti elemeire való fó-
kuszálással közelítette meg. Mint Even-Zohar utal rá, Borisz Ei-
chenbaum „[m]űveiben az »irodalmat« egyértelműen funkcionalista
módon fogja fel, az irodalom immár nem »szövegek«, ahogyan a
formalisták legkorábbi éveiben volt, sem pedig »olyan szövegek,
amelyeknek létrehozását az uralkodó irodalmi tevékenységet irányító
normák korlátozzák«, hanem ezen tevékenységek totalitása vagy
inkább hálózata”.22 De nemcsak az orosz formalizmus, hanem a
strukturalizmus másik előzményeként tárgyalt saussure-i nyelvfelfogás
is hálózatként képzelte el a jelentésadás műveletét: „Saussure írásaiban
és a saussure-i hagyományt követők munkáiban a rendszer kapcso-
latoknak olyan statikus (»szinkrón«) hálójaként fogalmazódik meg,
melyben minden adat értéke egyenlő a konkrét relációban betöltött
szerepével.”23A szöveg belső szerkezeti viszonyainak felfejtése során
a strukturalista interpretációban olyan ábrák is megjelentek, amelyek
a szerkezeti elemek vizuális reprezentációjaként járultak hozzá az ér-
telmezéshez. A strukturalista értelmezés azonban nem kvantitatív
jellegű adathalmazzal dolgozik, nem foglalkozott komplex rendsze-

22 Itamar EVEN-ZOHAR: Az „irodalmi rendszer”. Fordította: Ambrus Judit = Heli-
kon, 1995/4., 471.

23 Itamar EVEN-ZOHAR: A többrendszerűség elmélete. Fordította: Ambrus Judit =
Helikon, 1995/4., 435.
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rekkel, és a szerkezeti ábrák sem hasznosítanak hálózatelméleti belá-
tásokat. 

Kálmán C. György az irodalom rendszerelméleti megközelítéseinek
bemutatása során utal arra, hogy „Schmidt és társai empirikus iro-
dalomtudományában központi helyet foglal el a rendszer fogalma.
Schmidt felfogása szerint a társadalom rendszer, amelynek részrendszerei
vannak: egyike a részrendszereknek az irodalomrendszer, külön sze-
replőkkel (ágensekkel), meghatározott cselekvésekkel, forgalmazott
termékekkel és kommunikációs szabályokkal.” Majd így folytatja:
„A többrendszerűség elmélete ezt nem vonja kétségbe, sőt, támasz-
kodhat is erre a koncepcióra. »Mindössze« annyit állít, hogy nem az
irodalom rendszeréről kellene beszélnünk, hanem számos rendszer
összjátékáról, együttműködéséről és érintkezéséről. Az irodalomrendszer
maga is sokrendszerű: minden kultúrában nyelvek, konvenciók,
akár kultúrák együttéléséről kell beszélnünk. A különleges eset nem
az, ha a rendszer találkozik más rendszerekkel, hanem éppen az, ha
efféle érintkezés, csere, átvétel, szembenállás nem jön létre (ha
létezik ilyen egyáltalán).”24

Mindkét irodalomtudományi irányzat tehát rendszerként gondolja
el az irodalom működésmódját, különösen az Itamar Even-Zohar
által képviselt polysystem theory. Mint arra az elmélet megalapozója
utal: „Röviden: a többrendszer-elmélet számára az »irodalmi rendszer«
a következőképpen fogalmazható meg: Viszonyok hálózata, amelyről
hipotézisként feltételezzük, hogy számos, »irodalminak« nevezett
tevékenység között áll fönn, s ebből következően ezek a tevékenységek
maguk is ezen hálózaton keresztül figyelhetők meg.”25 A többrend-
szerűség elmélete rendkívül sokat köszönhet az orosz formalizmus
és a strukturalizmus eredményeinek, de azok nyelvcentrikus meg-
közelítésmódjait az irodalmat körülvevő intézményrendszerre, kon-
textusokra is kiterjesztette:
24 KÁLMÁN C. György: Irodalom és rendszerek = Helikon, 1995/4., 421–422.
25 EVEN-ZOHAR: Az „irodalmi rendszer”, 451–452.
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INTÉZMÉNY [kontextus]
JÁTÉKTÁR [kód]

TERMELŐ [feladó]-----------------------------[vevő] FOGYASZTÓ
         („író”)                                                           („olvasó”)

PIAC [kontaktus/csatorna]
TERMÉK [üzenet]26

Mint a jakobsoni modell felhasználásából is látható, a többrendszerűség
elmélete azon az elméleti bázison alapul, hogy az értelmezés tárgya
nem pusztán az izolált szöveg, hanem a szöveget körülvevő irodalmi
és társadalmi előírások, szabályok.

HÁLÓZATELMÉLET ÉS IRODALOMTUDOMÁNY

Bár a többrendszerűség elméletében már rendszerként, sőt hálózatként
jelent meg a szépirodalom, hálózatelméleti megfontolásokat mégsem
hasznosított. A többrendszerűség elméletében a rendszer és hálózat
hipotetikus értelmezési megfontolások tárgyaként jelenik meg, nem
kvantitatív adatok sokaságának, százainak természettudományos
eszközökkel szemléltetett, vizualizált komplex hálózataként. A háló-
zatelmélet éppen azoknak az új mediális eszközöknek, szoftvereknek
is köszönheti létét, amelyek képesek akár adatok millióit is elrendezni
– gondoljunk például az internet hálózatának képére. Az adatok so-
kasága és a vizuális megjelenítés a hálózatelmélethez köthető jelenségek
az irodalomértelmezésben. Továbbá ide sorolható a „rendszer”-nek
valóságos, „komplex hálózat”-ként való felfogása, amely folyton nö-
vekszik, és fejlődése hálózatelméleti szabályszerűségeket követ: ez
szintén nem jöhetett volna létre a hálózatelmélet utóbbi másfél évti-
zedének eredményei nélkül. Éppígy az irodalom mint „szuperorga-
nizmus”-jelenség is a hálózatelméleti megfontolások nyomán vált

26 Uo., 455.
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tényezővé. A „rendszer”, „modell” kifejezéseket helyettesítő „hálózat”
terminus éppen ezért alapvető paradigmatikus szemléleti változásra
utal. Arra, hogy az irodalomértés során haszonnal jár az olyan
komplex hálózatok jellegzetességeinek értelmezése, amelyben az
egyes elemek egy hálózat részeként jelennek meg elveszítve autonó-
miájukat, a hálózat más elemeivel való interakció során tulajdon-
ságaikat is megváltoztatva. Adatok ezrei, számítógépes vizualizáció,
szuperorganizmus, csomópontok kapcsolatainak száma, csomópontok
egymástól való távolsága, szinte teljes adat- és kapcsolatlefedettség27

– ezek azok az elemek, amelyek az irodalomértelmezés hálózatelméleti
megfontolásaiból következnek.

A 2000-es évektől kezdődően több olyan tanulmányra is utalhatunk,
amelyek a hálózatelmélet felhasználása felől közelednek irodalmi
művek értelmezéséhez. Jellemző módon ezek egy része nem az iro-
dalomtudomány kérdései felől közelíti meg tárgyát, hanem infor-
matikusok, matematikusok, szociológusok stb. használnak fel irodalmi
műveket elméleti kérdések modellezéséhez. A R. Alberich – J. Miro-
Julia – F. Rosselló szerzőtrió 2002-es tanulmánya a Barabási–Al-
bert-modell felhasználásával a Marvel Univerzum szereplőinek kap-
csolathálóját vizsgálta.28 A Marvel-univerzum kiterjedésére jellemző,
hogy a tanulmány megírásakor összesen 12 942 képregény 6 486
karakterének 96 662 kapcsolata került feldolgozásra. Az adatok
összesítéséből kiderült, hogy egy karakter átlagosan 14,9 képre-
gény-füzetben jelenik meg, míg egy füzetben átlagosan 7,47 karakter
szerepel. A szerzők szerint a Marvel-univerzumban a szereplők kap-
csolódásai valóságos hálózatot hoznak létre, azonban bizonyos vo-
násaiban ez a hálózat mégis eltér a társadalmi hálózatoktól. Ilyen

27 Burgert A. SENEKAL: Canons and Connections. A Network Theory approach to the
study of literary systems with specific reference to Afrikaans poetry. Washington, DC,
New Academia Publishing, 2014, 32.

28 R. ALBERICH, J. MIRO-JULIA, F. ROSSELLÓ: Marvel Universe looks almost like a
real social network. 2002 = https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0202174.pdf.
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eltérés figyelhető meg akkor, ha például a partnerek számának
eloszlását figyeljük meg. Az olyan szuperhősök szerepe, mint Amerika
Kapitányé vagy Pókemberé, jóval nagyobb a Marvel Univerzumban,
mint amilyet mondjuk a tudósok vagy a színészek hálózatában lehet
tapasztalni. De ez nem is véletlen, állítják a tanulmány szerzői,
hiszen a valódi életben nincsenek szuperhősök. 

M. E. J. Newman és M. Girvan tanulmánya29 2003-ból a közösségi
struktúrák hálózatát vizsgálja. A két fizikus sok egyéb példa mellett
Victor Hugo Nyomorultak című regényének hálózatát is elkészítette.
A szereplők közötti kapcsolatot az jelentette, hogy szerepeltek-e a
regényben egy vagy több jelenetben. A szerzőpáros által vizualizált
hálózatból kiderül, hogy a Nyomorultak hálózatának középpontjában
a két főszereplő, Jean Valjean és Javert felügyelő áll, mint ahogy az
is, hogy a regényben 11 alhálózat működik, amelyek olyan szereplők
köré csoportosulnak, mint Marius, Cosette, Fantine vagy Myriel
püspök. A szerzőpáros célja természetesen nem a regény elemzése
volt, hanem egy olyan algoritmus létrehozása, amely a hálózatok
centralizáltságára, illetve az ún. alhálózatok szerepére és a köztük
lévő kapcsolatok jellemző vonásaira hívja fel a figyelmet.

James Stiller és Matthew Hudson tanulmánya30 az ún. kis világ
jelenséget és az ún. gyenge kapcsolatok megjelenését vizsgálja William
Shakespeare tíz drámájában. Shakespeare drámái eszerint a valóságos
társadalmi hálózatokat képezik le, s az elemzett drámákban éppen a
gyenge kapcsolatok játszanak fő szerepet. Mint Csermely Péter írja,
„[a] shakespeare-i drámák e gyenge kapcsolatokkal összekötött kisvilága
hozzájárul ahhoz, hogy ezeket a drámákat remekműveknek tartsuk: a
kiegyensúlyozott szerkezet a széttagoltság és az összekötöttség egységének
29 M. E. J. NEWMAN – M. GIRVAN: Finding and evaluating community structure in

networks. 2003 = https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0308217.pdf.
30 James STILLER – Matthew HUDSON: Weak Links and Scene Cliques Within the

Small World of Shakespeare = Journal of Cultural and Evolutionary Psychology,
3(2005)1, 57–73; online: https://www.researchgate.net/publication/270534259
_Weak_Links_and_Scene_Cliques_Within_the_Small_World_ of_Shakespeare.
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igen komplex, a megismerésünk számára nehéz, de megfejthető
feladatot ad, ezért izgalmas hatást kelt”.31

Jeff Rydberg-Cox a humán tudományok felől kapcsolja be a há-
lózatelméleti értelmezés lehetőségeit a görög tragédiák karaktereinek
interakcióit vizsgálva.32 A 2011-ben publikált elemzés a görög
drámák szereplőit mint csomópontokat abban az esetben kapcsolja
össze, ha azok párbeszédbe lépnek egymással. Mivel a görög
tragédiában, mint tudjuk, megkötések voltak a szereplők számát il-
letően, a szerző négy alapvető közösségi hálózatra figyelt fel az előbb
említett szempont alapján. Az első hálózattípus abban az esetben
jön létre, ha egy főszereplő áll a dialógusok középpontjában, és az
egymás után érkező szereplőkkel ez a főszereplő folyamatos interak-
cióban van – mint Aiszkhülosz A leláncolt Prométheusz című drámá-
jában. A szereplők közötti hálózat második típusa akkor jön létre,
ha minden szereplő egyszerre jelenik meg a színpadon, és mind
beszél is egymással – mint például Aiszkhülosz Oltalomkeresők (Hi-
ketidesz) című darabjában. A harmadik hálózattípusról akkor be-
szélhetünk, amikor karakterek csoportjai a színpadon egymás után
jelennek meg és beszélgetnek egymással anélkül, hogy bármelyikük
központi szerepet kapna a színpadon – mint Szophoklész Aiasz
című drámájában. A negyedik hálózattípus egy olyan helyzetre,
pontosabban kommunikációs zavarra, anomáliára utal, amikor egyes
szereplők egyáltalán nem folytatnak párbeszédet egymással, bár
egyszerre vannak jelen a színpadon – mint például Antigoné és
Iszméné Aiszkhülosz Heten Théba ellen című darabja végén. E négy
hálózattípus vizualizációját a továbbiakban a nyelvi elemek hálózatos
feldolgozásával lehetne kiegészíteni (vö. http://daedalus.umkc.edu/).

31 CSERMELY Péter: A rejtett hálózatok ereje. Budapest, Vince Kiadó, 2005, 230.
32 Jeff RYDBERG-COX: Social Networks and the Language of Greek Tragedy = Jour-

nal of the Chicago Colloquium on Digital Humanities and Computer Science, Vol.
1., No. 3. (2011) = https://letterpress.uchicago.edu/index.php/jdhcs/article/
download/86/91.
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Az Apoorv Agarwal – Augusto Corvalan – Jacob Jensen – Owen
Rambow szerzőkből álló team társadalmihálózat-elemzéssel (Social
Network Analysis) foglalkozik az Alice Csodaországban szövegéből
kiindulva.33 A mű szereplőiből különféle hálózatokat hoznak létre
eltérő szempontok alapján, majd pedig ebből kiindulva definiálják
az egyes szereplők funkcióit, szerepeit. A szerzők a szociális események
(social events) két típusát különböztetik meg: az interakciót (INR),
amikor mindkét fél tudatában van annak, hogy társadalmi esemény
részese – például egy beszélgetés során; illetve az obszervációt (OBS),
amikor csak az egyik fél észleli az eseményt – ilyen például, amikor
egy szereplő gondol egy másik szereplőre, illetve amikor beszél róla.
A továbbiakban a szerzők olyan diagramba helyezték el az Alice Cso-
daországban három fő szereplőjét, amely képes rámutatni Alice, a
Fehér Nyúl és az Egér interakcióinak és obszervációinak fontossági
sorrendjére. A statikus elemzés mellett a dinamikus analízis model-
lezésére is sor kerül. Ennek során például már nem a mű egészére
vonatkoznak a megállapítások, hanem fejezetekre lebontva válnak
értékelhetővé a szereplői pozíciók változásai.

Az irodalomtudomány felől érkező hálózatelméleti kutatások egyik
nemzetközileg legismertebb alakja Franco Moretti, számára az irodalmi
alkotások hálózatelméleti értelmezése egy tágabb elméleti projekt, az
ún. távoli olvasás [Distant Reading] részeként jelenik meg.34 Moretti
Gráfok, térképek, fák (2005) című kötetét35 jelentős kritikai visszhang

33 Apoorv AGARWAL – Augusto CORVALAN – Jacob JENSEN – Owen RAMBOW: 
Social Network Analysis of Alice in Wonderland = Workshop on Computational
Linguistics for Literature, NAACL 2012 = http://www.aclweb.org/anthology/
W12-2513.

34 Az ún. Distant Reading hatása a német irodalomtudományban és irodalomtör-
ténet-írásban is jelentős, lásd: Matt ERLIN, Lynne TATLOCK: Distant Readings:To-
pologies of German Culture in the Long Nineteenth Century. Rochester, New York,
Camden House, 2014.

35 Franco MORETTI: Graphs, Maps, Trees – Abstract Modells for a Literary History.
London – New York, Verso, 2005, 2007. 
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kísérte, amelyből önálló kiadványt is megjelentettek.36 A könyv Gráfok
című fejezete az irodalomtörténet mennyiségi mutatóinak, könyvek
százainak felhasználása által, az egyes jelenségek sajátos történeti
ritmusát követve mutat rá a regény műfajának történeti változataira, az
egymást váltó alműfajok ritmusának sajátos belső logikájára. A kötet
második fejezete a Térképek címet viseli, és Mary Mitford A mi falunk
(1824–1832) (Our Village) című ötkötetes regényének térszerkezetét
vizsgálja. Moretti szerint az írónő első könyvének térszerkezete például
úgy konstruálódik meg, mint egy kis naprendszer, amelynek közepén
a település található, körülötte pedig koncentrikus körökként az
elbeszélés külső rétegei. A magelbeszélésbe tartozó események maximum
száz méterre távolodnak el a falu középpontjától, és főleg a személyes,
illetve baráti és rokoni kapcsolatokra (Ellen, Hannah, Mary) korláto-
zódnak. A második, szélesebb koncentrikus körbe tartozó elbeszélések
tárgya főként a természeti motívumok, valamint az olyan társadalmi
események, mint a krikett vagy a májusi ünnepek. Vagyis a narratív tér
már nem lineáris, hanem kör alakú.37 A főszereplő regénybeli sétája
gyakran éppen ezeket a köröket képezi le. Moretti aztán ebből a tér-
szerkezetből az angol társadalom 18–19. századi nagy társadalmi vál-
tozásaira is következtetéseket von le. A kötet harmadik, Fák című
fejezete a genealógiai faformákat morfológiai diagramokként tárgyalja,
amelyek a történetiség és a forma szisztematikus korrelációját bizonyítják.
Moretti itt a detektívregények evolúciós, faszerkezetű, széttagolódó
láncolatának sémájával keres választ egyrészt a detektívregények egyes
változatainak (alműfajainak) kérdésére, másrészt Conan Doyle hihetetlen
mértékű sikerének és kanonizációjának okaira.

Franco Moretti kutatásai mellett Burgert A. Senekal Kánonok és
kapcsolatok (Canons and Connections) (2014) című kötete tűnik a leg-
sikeresebbnek abban az értelemben, hogy az irodalomtudomány felől

36 Reading Graphs, Maps, Trees. Critical responses to Franco Moretti. Eds. Jonathan
GOODWIN – John HOLBO. South Carolina, Parlor Press, Anderson, 2011. 

37 MORETTI, Graphs, Maps, Trees – Abstract Modells for a Literary History, 42–43.
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hogyan hasznosíthatók a hálózatelméleti vizsgálódások eredményei.
Matthew G. Kirschenbaum és Johanna Drucker tanulmányai szélesebb
kontextusban foglalkoznak a digitális médiummal. Kirschenbaum a
hordozó, illetve a rögzítő médium jellegzetességeivel, Drucker pedig az
elektronikus szövegek vizualitásának jelentés-előállítást befolyásoló
anyagiságával. Druckernek a Miről értesít az (im)materialitás: a szöveg
mint kód az elektronikus környezetben című tanulmányában szereplő
megállapításai alapján, miszerint a betűk grafikus jellegzetességei in-
formációt hordoznak, és a grafikus tér nyelven kívüli tulajdonságai
szerves részei a textuális mezőnek, levonható a következtetés, hogy e
nem nyelvi tulajdonságok nagyon fontos szerepet játszhatnak a
hálózatok vizuális képének értelmezésében: „Ha feltételezzük, hogy a
betű természetéből fakadóan rendelkezik testtel, akkor identitása
lényegi módon kötődik ehhez a formához.”38 Továbbá: „A jelenlegi
textuális kutatások arra hívták fel a figyelmet, hogy ennek az anyagiságnak
a különböző nem-nyelvi aspektusai (betűtípus, papír, könyvszerkezet,
oldaltükör) milyen módokon vesznek részt a szemantikai jelentés lét-
rehozásában.”39A hálózat megrajzolása ugyanis szoftverfüggő esemény,
ráadásul a befogadás szempontjából alapvető fontossággal bíró vizuális
elrendezés is módosítható, ha csak a legegyszerűbb műveletet említjük,
például elfordítható, de akár arra a vizualitásból eredő problémára is
gondolhatunk, hogy miközben a hálózatok háromdimenziósak, a
közvetítő médium jellemzői miatt két dimenzióban látjuk azokat.
Drucker fontos tanulmányának hálózatelméleti továbbgondolása va-
lószínűleg meg nem spórolható feladat lesz a jövőben. Hasonlóan
fontos kérdést tárgyal Matthew G. Kirschenbaum Extrém beíródás: a
merevlemez grammatológiája című tanulmányában,40 amennyiben

38 Johanna DRUCKER: Miről értesít az (im)materialitás: a szöveg mint kód az elekt-
ronikus környezetben. Ford. MEZEI Gábor = Helikon, 2017/2., 184.

39 Uo., 184.
40 Matthew G. KIRSCHENBAUM: Extrém beíródás: a merevlemez grammatológiája.

Ford. SMID Róbert = Helikon, 2017/2., 257–259.
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felhívja a figyelmet és konkrétumokon keresztül bemutatja a digitális
médium működésének feltételeit, a digitális írás anyagiságát. Példákon
keresztül vizsgálja az archiválás és az archívumokhoz való hozzáférés
technikáit, melyek a hálózatok létrejöttének, illetve felismerésének
feltételeit határozzák meg. Alfejezetben tárgyalja, hogy miként válik „a
számítógép a lélek tükrévé”, az önkifejezés eszközévé, miként csúszik
egymásba az élet, a memória és az adattárolás, vagy hogy hogyan válik
divatcikké a hard drive. Továbbá a merevlemezt tematizáló hálózati
művészeti projekteket is bemutat, melyek saját műfajt kezdenek
alkotni. A lejegyzőrendszer, a technológia és az adatkezelés problémájának
Kirschenbaum által tárgyalt kérdései a hálózatelmélet mediális előfel-
tételezettségének tudatosítását is maguk után vonhatják.

HÁLÓZATELMÉLET ÉS MAGYAR IRODALOMTUDOMÁNYI
KONTEXTUSA

A magyar irodalomtudományban már viszonylag korán megjelentek
hálózatelméleti kérdések. 

Mészáros Márton már 2003-ban, a Mozgó Világ című kötetben
Irodalmi szöveghálók címmel publikált tanulmányt, amelyben többek
között a „gazdag egyre gazdagabb lesz”, vagyis a preferencialitás há-
lózattudományos elvét alkalmazza Kovács András Ferenc J. A.
szonettje című versének értelmezésénél, pontosabban a J. A. monogram
feloldására irányuló olvasói igyekezetet értelmezve. Mészáros meglátása
szerint a – H. Nagy Péter által „látszólagos pszeudonimitás”-nak
nevezett – leleplezés hálózatot hoz létre a szignó köré, amelyben a
József Attila név magasan a legtöbb kapcsolódással rendelkezik. Az
így létrejövő intertextuális hálózat tehát nem a véletlen, hanem a va-
lóságos hálózatokra jellemző növekedési elv mentén generálódik.41

41 MÉSZÁROS Márton: Irodalmi szöveghálók. In HANSÁGI Ágnes – HERMANN Zol-
tán – HORVÁTH Csaba – SZITÁR Katalin szerk.: Mozgó Világ. Tanulmányok a hat-
vanéves Kulin Ferenc tiszteletére. Budapest, Ráció Kiadó, 2003.
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Mészáros a hálózatelméleti megfontolásokat és felismeréseket
több elemzésében is hasznosította, utalhatunk a Hálózat és irodalom,42

illetve a Hálózat és kánon43 című tanulmányaira. Az első tanulmány
például két javaslatot is tesz hálózatelmélet és irodalomtudomány
tudományközi együttműködésére: egyrészt az intertextualitás, másrészt
az irodalmi kánon és kanonizáció kutatásában véli felfedezni a két
tudományterület kapcsolódási pontjait. A másik, Hálózat és kánon
című írás a hypertext, illetve a hypermédia fogalmai felől közelíti
meg a hálózatelmélet kérdéskörét, és a legújabb hálózatelméleti ku-
tatások fényében vitatja Heinz Pagels és mások véleményét, miszerint
a hálózat plurális és decentralizált volna. Mészáros Barabásira és
másokra utalva jelenti ki, hogy éppen ellenkezőleg, a természetes
hálózatok erősen centralizáltak. Vagyis a lehetséges irodalmi hálózatok
is rendelkezhetnek beágyazottabb pontokkal (csomópontokkal) és
periférikus elemekkel. 

Szűts Zoltán tanulmányaiban és köteteiben szintén több szempontból
vizsgálta a hálózat, hálózatosság és irodalomtudomány, szépirodalom
kapcsolatlehetőségeit. A világháló metaforái. Bevezetés az új média
művészetébe (2013) és Szellem a gépben – Hálózati irodalomtudomány
(2014) című köteteiben nemcsak az új média által megjelenített új
olvasási technikákra utal, de a szépirodalom új írásformáira is (így
például említi az első jelentős magyar hipertextuális kísérletet, Farkas
Péter Gólem44 című alkotását, amely 1997 és 2005 között íródott a
világhálón).45 Mint megjegyzi, „[a] hálózati irodalom értelmezése
során el kell szakadni a szerző központú szemlélettől, és a hálózatok,
a közösségi tartalomlétrehozás vizsgálata felé kell lépni, kiemelve,

42 MÉSZÁROS Márton: Hálózat és irodalom = Szépirodalmi Figyelő, 2008/3., 47–55.
43 MÉSZÁROS Márton: Hálózat és kánon = www.napkut.hu/naput_2010/2010_

05/053.htm.
44 Farkas Péter regényének kapcsolási rajza elérhető a következő linken:

http://www.interment.de/golem/golem_kapcsolasi.pdf.
45 SZŰTS Zoltán: A világháló metaforái. Bevezetés az új média művészetébe. Budapest,

Osiris Kiadó, 2013, 98.
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hogy a hálózati szövegeknek egyszerre válik alkotójává a felhasználói
közösség is. Ennek értelmében az irodalomról szóló diskurzus a
kortárs művek esetében már nem csupán a nyomtatott, de a
hálózati kontextust beszédtémájává kell, hogy tegye. És nem utolsó
sorban figyelembe kell venni azt is, hogy a médiakonvergencia és
linkelés következményeként a hálózati irodalom vitájában meg
kell jelennie a mellett a hálózati zene, a kép és a mozgókép prob-
lematikájának is.”46

A hálózatelmélet magyarországi megjelenésének fontos eseményei
azok a konferenciák, amelyekre 2009 óta – először Szombathelyen,
majd Budapesten – kerül sor minden évben a legkülönfélébb tudo-
mányterületek képviselőinek részvételével.47 A konferenciák anyagából
kiadott kötetek közül témánk szempontjából a Balázs Géza – Kovács
László – Szőke Viktória által szerkesztett Hálózatkutatás (2010)
emelhető ki, hiszen a Nyelv és hálózatok, Társadalom és hálózatok,
Gazdaság és hálózatok, Zene és hálózatok, Pszichológia és hálózatok,
Technológia és hálózatok fejezetcímek mellett Irodalom és hálózatok
fejezetet is tartalmaz a kötet. Simon Levente Tamási Áron hálózatai
címmel Tamási Áron Az énekes madár című drámájának és színházi
adaptációjának szövegét hasonlítja össze, miközben a szereplők há-
lózatára és az intertextuális utalások hálózatos jellegére is kitér.48

Szabó Roland Jelzőhálózatok a Csáth-novellákban című tanulmánya
nem annyira irodalmi, sokkal inkább nyelvészeti indíttatású, amelynek
anyagát éppen egy szépirodalmi korpusz adja. Erre a tényre maga a

46 SZŰTS Zoltán: Szellem a gépben – Hálózati irodalomtudomány. Budapest, Kossuth
Kiadó, 2014.

47 Erről részletesen: BALÁZS Géza: A magyarországi hálózatkutatás eseménytörténe-
téhez. In BALÁZS Géza – KOVÁCS László – SZŐKE Viktória szerk.: Hálózatkutatás.
Hálózatok és (inter)diszciplínák. Budapest, INTER – Magyar Szemiotikai Társa-
ság, 2016, 221–235.

48 SIMON Levente: Tamási Áron hálózatai. In BALÁZS Géza – KOVÁCS László –
SZŐKE Viktória szerk.: Hálózatkutatás. Budapest, INTER – MSZT – BOM –
EÖTVÖS, 2012, 173–177. 

HÁLÓZATELMÉLET ÉS IRODALOMTUDOMÁNY

29

UJ_NemethZ_proba_Layout 1  2019. 01. 09.  9:48  Page 29



szerző is utal: „Új megközelítési mód lévén […] minden, a hálózat
és nyelvészet kérdésében történő kutatás újszerűnek hat, legyen szó
akár szépirodalmi, akár más természetű szövegekről; ebből kifolyólag
meglátásunk szerint nem releváns a szövegek ilyen szempontú meg-
különböztetése, sokkal inkább az elméleti alapok konzekvens alkal-
mazása a gyakorlatban a lényeges.”49 E két tanulmány mellett utal-
hatunk még Feleky Gábor Attila: A hálózatkutatás kialakulása a
hispán világban előadására is a Hálózatok 2012 című konferencián.

Hálózatelmélet és irodalomtudomány együtt történő értelmezésének
új aspektusaira figyelhetünk fel a Prae irodalmi folyóirat 2011/4.
számában is, ahol a Hálózatok című blokkban Kovács László, Pál
Dániel Levente, Simon Levente és Fűzfa Balázs írásai kaptak helyet.
Témánk szempontjából két tanulmányra hívhatjuk fel a figyelmet.
Kovács László Hálózatelmélet és nyelvészet című tanulmánya ugyan a
nyelvészet felől vizsgálja a hálózatelmélet lehetőségeit, de több meg-
állapítása könnyen átvihető az irodalomtudomány területére is.
Ilyen például a szemantikai hálózatok vizsgálata az egyes alkotói
életművekben és írói szótárakban, vagyis annak a belátásnak a hasz-
nosítása, hogy „[s]zemantikai hálózatot alkothatnak még szótárak,
illetve szövegek kulcsszavai. A szemantikai hálózatok szintén skála-
független tulajdonságokat, valamint kis-világ karaktert mutatnak”.50

Pál Dániel Levente a hypermedia és hypertext fogalmai felől, a
nem-lineáris és kontextuális szövegfogalmak nyomán jelenti ki: 
„A hálózat paradigma abszolutizálása a linearitástól (pl. narratológia)
való elszakadásra tett nagy ívű és látványos kísérlet – nemcsak az in-
formatikában és irodalomelméletben, hanem majd minden tudom-
ányágban. Ezzel szemben a kritikát úgy lehetne megfogalmazni,
hogy egy nem-evolúciós történetbe helyezzük az egészet: a váltást és
átértést nem egy tökéletesebb fázisként látjuk, mely korábban nem
megoldott kérdéseket válaszol meg, új kérdéseket tesz fel, hanem
49 SZABÓ Roland: Jelzőhálózatok a Csáth-novellákban. In Hálózatkutatás, 178.
50 KOVÁCS László: Hálózatelmélet és nyelvészet = Prae, 2011/4., 7.
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funkció(k)nak, melyek közül mindegyik párhuzamosan létezik és él
egymás mellett, noha másféle kódolással, és a fentebb említett kettőnél
több rétegben.”51

A fentebb ismertetett tanulmányok – Szabó Roland nyelvészeti szem-
pontú elemzése kivételével – egyike sem rajzol gráfot, nem áll
szándékukban bemutatni a szépirodalom hálózatos működésének
vizuális modelljét, éppen úgy, ahogy Antal Alexandra két hálózatelméleti
jellegű irodalomtörténeti tanulmánya sem. A szerző A bécsi Magyar
Hírmondó (1789–1803) szerkesztői hálózata és A bécsi Magyar Hírmondó
(1789–1803) mecénási hálózata című tanulmányában is pontosan meg-
határozza, hogyan építi fel irodalmi hálózatait, még ha vizuálisan nem
is láthatjuk is ezeket: „A hálózat elemeinek a hírlap működtetésében
részt vállaló személyeket tekintjük, az összekötő éleket pedig a közöttük
lévő kapcsolatok jelentik. A társaság törzshálózatát a hírlap közvetlen
közelében működő, azaz a szerkesztéssel foglalkozó személyek
adják, így elsősorban Görög Demeter, Kerekes Sámuel, Péteri
Takáts József és Márton József számítanak csomópontoknak; ők
rendelkeztek a legtöbb kapcsolattal a hírlap és a társaság története
szempontjából.”52; „A mecénási hálózat elemeinek, a hírlap fenn-
tartásában és a különböző munkák megjelentetésében pénzügyi
részt vállaló személyeket, az összekötő éleknek pedig a közöttük
lévő kapcsolatokat tekintjük.”53 A továbbiakban mindkét tanulmány
hasznosít olyan fogalmakat (gyenge kapcsolatok, népszerűségi
törvény, a hálózat hibatűrő képessége, valódi hálózat stb.), amelyek
a hálózatelméleti megfontolások felől értelmezik az irodalmi cso-
portképződés történeti képződményeit.

51 PÁL DÁNIEL Levente: Az olvasás lehetséges matematikája = Prae, 2011/4., 13.
52 ANTAL Alexandra: A bécsi Magyar Hírmondó (1789–1803) szerkesztői hálózata

= Irodalomtörténeti Közlemények, 2014/1.,114; online: http://itk.iti.mta.hu/meg
jelent/2014-1/antal.pdf.

53 ANTAL Alexandra: A bécsi Magyar Hírmondó (1789–1803) mecénási hálózata =
Irodalomtörténeti Közlemények, 2014/4., 443; online: http://epa.oszk.hu/02500/
02518/00346/pdf/EPA02518_irodalomtortenet_2014-4_432-448.pdf.
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Bátori Anna a historia litteraria műfajával, pontosabban e kompilációs
műfaj szövegátvételeinek hálózatos elrendezésével foglalkozik A tudás
hálózatai: Wallaszky Pál historia litterariája és a 18. századi tudástranszfer
című tanulmányában: „e dolgozatban végső soron arra a kérdésre
keressük a választ, hogy honnan gyűjtötte össze Conspectusának anyagát
Wallaszky, illetve hogy munkája milyen viszonyban áll a korszak más
historia litterariáival”.54 Az átvételek vizualizációja során „egy irányított
hálózat jött létre, amelyben az élek szigorúan egyik pontból mutatnak a
másikba, a kapcsolatok nem kölcsönösek”.55 Az így felépülő hálózat
különálló szigeteket is tartalmaz,„azaz a hivatkozások rendszere valójában
nem tud összefüggő hálózatot alkotni, helyette egy nagyobb »kontinensből«
és több kis »szigetből« áll”.56 Más típusú hálózat jön létre az ún.
nőéletrajzok vizualizációja során, hiszen itt nem a hivatkozások rendszere
a vizsgálat tétje, hanem a Wallaszky Pál historia litterariájában megtalálható
nőéletrajzok forrásainak kapcsolatai. Bátori Anna hálózatából kiderül,
mely művek számítanak sok kapcsolattal rendelkező csomópontnak: „A
18. század végi historia litteraria nézőpontjából felrajzolt hálózat azt
mutatja, hogy a források nem egyenértékűek. A szabály szerint ugyanis a
hálózat régi pontjai könnyebben szereznek új kapcsolatokat – hiszen
több idejük volt erre.”57 A tanulmány jó kiindulópont lehet olyan kuta-
tásokhoz, amelyek a szövegek hálózatos terjedését, illetve az intertextualitás
hálózatelméleti vizsgálatát tűzik ki célul maguk elé.

LEHETŐSÉGEK, IRÁNYOK

Talán az eddigiekből is egyértelmű, hogy az irodalomértelmezés területén
több esetben is fontos új szempontokra hívhatja fel a figyelmet az
54 BÁTORI Anna: A tudás hálózatai: Wallaszky Pál historia litterariája és a 18. századi

tudástranszfer = Irodalomismeret, 2016/3., 38; online: http://www.irodalomisme
ret.hu/files/2016_3/batori_anna.pdf.

55 Uo., 43.
56 Uo., 44.
57 Uo., 50.
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irodalmi jelenségek hálózatként való értelmezése. Elsőként a Mészáros
Márton által is említett kánon és kanonizáció kérdéskörét emelhetjük ki.
Hálózat és irodalomtudomány egyik lehetséges útjaként jelölhető ki egy
olyan vizsgálat, amely egyes írói életművek hálózatos jellegére hívja fel a
figyelmet, amely hálózatosságnak döntő szerepe lehet a kanonizációban.
A szöveget, írói életművet körülvevő (pozitív) kritikai visszhang, a
recepció irányai, a díjak és ösztöndíjak, meghívások, fellépések és
felkérések olyan hálózatot hoznak létre, amely a sikerfaktor biztosítéka.
Különösen érdekes lehet a komparatisztikai szemlélet hasznosítása, vagyis
néhány kiválasztott életmű (vagy szöveg) megfigyelése az előbb említett
hálózatosság összehasonlítása által. Ennek nyomán bizonyos kanonikus
pozíciók felértékelődésére – „a gazdag egyre gazdagabb lesz” – vagy félol-
dalasságára is fény derülhet. Tanulságos ebből a szempontból összehasonlítani
kortárs szerzők irodalomtörténeti kanonizációját egy olyan hálózatban,
amelynek csomópontjait az egyes irodalomtörténetek, kapcsolatait pedig
a szerző neve, illetve az életművet értékelő elemzés jelenti. Regionálisan,
politikai, generációs vagy más szempontból értékelt szerzők és irodalom-
történeti helyük összehasonlító vizsgálata gyakran meglepő eredményekkel
szolgál, mint például ha Esterházy Péter, Kovács András Ferenc, Oravecz
Imre és Sziveri János hálózatos irodalomtörténeti helyét vizsgáljuk az
1989 után megjelent irodalomtörténetekben.58

Az egyes életművek/szövegek szépirodalmi kánonban elfoglalt pozíciója
mellett hálózatelméleti szempontból vizsgálható egy-egy életmű vagy
szöveg hálózatossága is: egyrészt az intertextualitás, másrészt az
intratextualitás szempontjából. Míg előző esetben az képezheti a vizsgálat
tárgyát, hogy vajon egy-egy életmű vagy szöveg milyen szövegháló se-
gítségével építi fel önmagát59 (Esterházy Péter életműve, illetve több
58 Erről bővebben: NÉMETH Zoltán: Hálózatelmélet, kánon, regionalitás = Tiszatáj

(2014), http://tiszatajonline.hu/?p=49960.
59 Vö. NÉMETH Zoltán: Ágyra dőlt szöveg. Műfordítás és szövegalkotás hálózatel-

méleti megközelítése Csehy Zoltán műveiben. In Magdaléna HRBÁCSEK-NOSZEK

szerk.: Mentés másként – Uchovávanie literárnych diel: Literárny preklad a literárne
odkazy – Műfordítás és irodalmi kapcsolatok. Nyitra, AB-ART, 2013.
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regénye lehetne jó alapanyag egy ilyen típusú vizsgálatra), addig az
utóbbi esetben önidézetekből épül fel az életmű belső hálózata
(például Parti Nagy Lajos visszatérő, sőt gyakran többször felhasznált
önidézetei kapcsolják össze az életmű bizonyos részeit versben,
prózában, drámában és drámafordításban). 

Az irodalom kontextusában artikulálódó sikertörténetek – legyenek
azok egyéni írók, irodalmi szövegek vagy egy-egy kiadó, brand,
márka karriertörténetei – olyan valóságos hálózatokat hoznak létre,
amelyek a skálafüggetlen hálózatépítés felől értelmezhetők, s amelyeket
„két törvény irányít: a növekedés és a népszerűségi kapcsolódás.
Minden hálózat egy kis magból indul és új pontok hozzáadásával
bővül. Aztán amikor ezek az új pontok arról döntenek, hogy hová
kapcsolódjanak, előnyben részesítik azokat a pontokat, amelyek
több linkkel rendelkeznek.”60 Az először Barabási Albert-László által
megfigyelt modellt a már említett, „a gazdag egyre gazdagabb lesz”61

elve irányítja, vagyis egy olyan „egyszerű algoritmus”, amely két sza-
bályból áll: a növekedésből és a népszerűségi kapcsolódásból.62

Ez a leírás az irodalmi karriertörténetek sajátosságára is fényt de-
ríthet.63 Az írói sikertörténetek jellegzetessége, hogy egy idő után
szinte minden irodalmi folyóirat ugyanazon szerzők kéziratát szeretné
megszerezni és közölni, s hogy minden irodalmi lap a sikeres szerző
könyveiről próbál kritikát, recenziót íratni. Ennek eredményeként
az irodalmi intézményrendszerbe egyre jobban és mélyebben
ágyazódhat be a szerző (például díjak, ösztöndíjak, felolvasások,
megkeresések által) – amely újragenerálja a felkérések, szereplések,
felolvasások, a szakmai ismerősi kör, a recenzeált kötetek, az újabb
díjak stb. számát, bonyolult hálózatot hozva létre ezáltal. A sikeres

60 BARABÁSI Albert-László: Behálózva…, 98.
61 Uo., 100.
62 Uo., 98.
63 A kollektív álnév kanonizációja kapcsán lásd: NÉMETH Zoltán: Hálózatos iden-

titásteremtés: Tsúszó Sándor = Kalligram, 2013/11., 83–91.
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szerző egyre sikeresebb lesz, s fokozatosan fonja át az irodalmi tér
jelentős területeit.

Nincs ez másként a kiadói hálózatépítés esetében sem. Pusztán
annyival összetettebb (és természetesen jóval összetettebb) a helyzet,
hogy egy kiadó mint hálózat az összes benne résztvevő egyén összes
kapcsolatával együtt hozza létre és jeleníti meg önmagát. Nem
szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy ezek a kapcsolatok az irodalmi
élet és intézményrendszer olyan elemeivel együtt generálódnak,
amelyek nem humán természetűek – az irodalmi élet pozíciói, az
irodalmi díjak, a szakmai szervezetekben betöltött tagság által is
megsokszorozódnak az intézmény, illetve a márka növekedési
lehetőségei és népszerűségi kapcsolódásai. 

Ennek következtében az irodalmi intézmények, kiadók, folyóiratok,
alkotói csoportosulások, írói életművek stb. olyan szuperorganiz-
musként kezdenek funkcionálni, „amelyeknek saját életük van,
növekednek, fejlődnek”,64 s a hálózatot alkotó csomópontok (szö-
vegek, szerzők, életművek stb.) ezáltal „meghaladhatják magukat
és korlátaikat”.65 Az irodalmi hálózat saját alkotóelemeinek, kap-
csolódási pontjainak és a köztük lévő kapcsolatoknak, gráfoknak,
huzaloknak a segítségével hozza létre önmagát mint szuperorga-
nizmust. Az így elképzelt irodalmi szuperorganizmus alkotóelemeit
egyrészt a benne található alkotók (szerzők, szerkesztők, műfordítók
stb.), másrészt intézményi elemek (irodalmi és társadalmi pozíciók,
díjak, az irodalmiság területei stb.) hozzák létre. E két kategória
együttmozgása, egymásban mozgása által reprezentálja önmagát
hálózatként a fent leírt szuperorganizmus az irodalmi térben.66

64 CHRISTIAKIS–FOWLER: Kapcsolatok hálójában, 12.
65 Uo., 12.
66 A Kalligram kiadóra és folyóiratra összpontosítva, bővebben: NÉMETH Zoltán:

A Kalligram-sztori. Hálózatelmélet, regionalitás, kánon. In BÍRÓ Annamária –
BOKA László szerk.: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások.
Oradea, Partium Kiadó, 2014.
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A kánon, a recepció, az inter- és intratextualitás hálózata mellett
az egyes irodalmi lapokban publikáló szerzők hálózatának vizsgálata,
sőt összehasonlító vizsgálata, vagy egy-egy kiadó szerzői hálózatának
interpretációja éppúgy releváns lehet, mint a regionalitás hálózatelméleti
értelmezése. Ez utóbbi esetben a regionális irodalmi játéktér háló-
zatelméleti szempontból is jelentéses, hiszen más csomópontok,
más összeköttetések nyomán tárulhat fel a regionális irodalom,
regionális kánon felépítése. Vagyis a határon túli, illetve kisebbségi
irodalmak talán éppen eltérő beágyazottságuk miatt is válhatnak ér-
telmezhetővé hálózatelméleti szempontból. Mint ahogy a női
irodalom kánonja is hasonló szempontok nyomán alakíthatja ki
szerzőinek, szövegeinek, intézményeinek saját, eltérő hálózatát. Ter-
mészetesen ezek olyan lehetséges alhálózatok, amelyek más alháló-
zatokkal együtt alkotják meg a magyar irodalom hálózatát. Szövegek
és szerzők különféle típusú hálózata mellett az olvasók hálózatának
vizsgálata is szerepet kaphat – ennek egyfajta lehetősége egy-egy
szerzői „könyvtár” elemeinek és kapcsolatainak hálózatos feldolgozása
és összehasonlítása. 

A hálózatelméleti felfogást követve a szöveg, az életmű stb.
nem autonóm, hanem beágyazott. Egy hálózat részeként, kom-
ponenseként funkcionálva éppen a más pontokkal, szövegekkel
való kapcsolatok által jelenik meg, terjeszti ki érvényességi körét,
definiálja és reprezentálja önmagát. Vagyis kapcsolatainak többlete,
rendszere, topológiája, hálózata által is értelmezhető. Ebből a
szempontból a hálózatot alkotó komponens tranzitivitása is fontos
szempont: vagyis a szöveg, életmű stb. beágyazottságának mértéke,
kapcsolatainak sűrűsége. Az, hogy milyen hálózat részeként van
jelen, visszahat a szövegre, életműre stb. is, befolyásolja értelmez-
hetőségét, más szövegekkel, életművekkel szemben és velük együtt
elfoglalt helyét az irodalomban. (Gondoljunk például az álneves
szövegeket körülvevő értelmezések, félreértelmezések, blogbejegy-
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zések, kommentek, irodalmi pletykák hálózatára, amely a „barátok
barátainak barátai” és még távolabbi kapcsolatok vizsgálata nyomán
tárulhat fel.)

Éppen a szépirodalom hálózatként való felfogása nyomán vál-
hatnak nyilvánvalóvá az irodalmiság olyan aspektusai, amelyekre
egyébként nem figyel fel az irodalom értelmezője. Ennek nyomán
az a tapasztalat bír jelentőséggel, hogy a hálózatnak saját élete
van, olyan „tulajdonságai és funkciói, amelyeket a hálózatot
alkotó egyének nem képesek irányítani, sőt, amelyeknek tudatában
sincsenek. Ezeket a tulajdonságokat csak akkor érthetjük meg, ha
nem az egyes egyéneket vizsgáljuk, hanem a csoport egészét és
annak szerkezetét”.67 Az irodalmiság kapcsolati hálóinak makroszintű
vizsgálata nyomán arra a következtetésre jutunk, hogy egyetlen
irodalmi hálózat sem azonos pusztán alkotóelemeinek egyszerű
összegével, hanem az a jellegzetessége válik nyilvánvalóvá, amely
szerint léteznek „olyan, az egészre jellemző új vonások, amelyek a
részek közötti kölcsönhatásokra és a köztük fennálló kapcsolatokra
vezethetők vissza”.68

Az irodalomtudomány hálózatelméleti kutatásai a tudatossá
tett interdiszciplinaritás nyelvi és vizuális terepén helyezhetők el.
Az irodalomtudomány számára valószínűleg azok az értelmezési
módok a legperspektivikusabbak, amelyek egyszerre képesek mű-
ködtetni a természettudományok kvantitatív meghatározottságait
a humán tudományokra jellemző hermeneutikai, már eleve az ér-
telmezettség állapotát tudatosító belátásokkal. Ellenkező esetben
vagy az irodalmi szövegek jelennek meg puszta eszközként, il-
lusztrációként, vagy a hálózatelméletet válik illusztrációvá. 
E kettős szorításban azonban az irodalmiság új jelentései, az ér-
telmezés új felismerései mutatkoznak meg. Vagy ahogyan Barabási

67 Uo., 41.
68 Uo., 42.
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Albert-László írja: „A hálózattudomány sikerének folytatódása
azon múlik, hogy képesek leszünk-e fenntartani a kutatás multi-
diszciplináris jellegét, lehetővé téve, hogy minden kutató belevigye
a saját nézőpontját. Az ötleteknek és szempontoknak ez az ütköztetése
a kutatási terület erőssége és szellemi hajtómotorja marad.”69

(2017)

69 BARABÁSI Albert-László: A hálózatok tudománya…, 34.
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Költészet és nemiség…70

(Hálózatelmélet 71 és irodalomtörténet-írás)

Az erotika, obszcenitás, testiség, illetve nemiség szövegbe írása
minden bizonnyal különféle, egymástól eltérő stratégiák mentén ér-
telmezhető. Érdekes kérdés azonban, hogy vajon hogyan strukturá-
lódnak ezek az eltérések azon nyelvhasználati paradigmák mentén,
amelyeket kortársinak érez az olvasó. Ebből a szempontból különösen
érdekes vállalkozás lehet azoknak a szövegeknek a vizsgálata, amelyet a
recepció a posztmodern irodalom körébe sorol, hiszen lehetséges,
hogy egy szűkebb terület – jelen esetben a nemiség reprezentációja –
felől lefolytatott olvasás egyúttal destruálja is az uralkodó elképzeléseket.

A korpuszt, amelyet vizsgálat tárgyává teszünk, Weöres Sándor
Psyché (1972), Oravecz Imre 1972. szeptember (1988, 1993), Petri
György Hogy elérjek a napsütötte sávig (1990), Orbán János Dénes
Anna egy pesti bálban (2002), Farkas Wellmann Éva Itten ma donna
választ (2002), Kiss Judit Ágnes Irgalmasvérnő (2006), Csehy Zoltán
Hecatelegium (2006), Nemes Z. Márió Alkalmi magyarázatok a
húsról (2006), Varró Dániel Szívdesszert (2007), Polgár Anikó
Régésznő körömcipőben (2009), Krusovszky Dénes Elromlani milyen
(2009), Gerevich András Barátok (2009), Tóth Krisztina Magas
labda (2009), Nádas Péter Szerelmetes sugdosódásra ajánlott obligát
mondatok (2009), Takács Zsuzsa A test imádása / India (2010),
70 Ez a tanulmány variáció a Szépírók Társasága által 2006. szeptember 14-én ren-

dezett Az újraolvasott negyedszázad címet viselő konferencián előadott és a Bárka
folyóirat 2006/6. számában rövidített formába közölt szövegre, az ott kifejtett
gondolatok új szempontok szerint megírt változata. 

71 A hálózatelmélet kapcsán a következő kötetek szolgáltak inspirációul: Mark BU-
CHANAN: Nexus, avagy kicsi a világ – A hálózatok úttörő tudománya, BARABÁSI Al-
bert-László: Behálózva – A hálózatok új tudománya (Fordította: Vicsek Mária,
Magyar Könyvklub, Budapest, 2003), valamint „SIMONRAPER”: Graphing the his-
tory of philosophy című vizualizációja: http://drunks-and-lampposts.com/2012/
06/13/graphing-the-history-of-philosophy/.
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Rosmer János Hátsó ülés (2010), k. kabai lóránt Klór (2010),
Borbély Szilárd A Testhez (2010), Csobánka Zsuzsa Hideg bűnök
(2011), Lanczkor Gábor Hétsarkúkönyv (2011) és Erdős Virág 
A Trabantfejű Nő (2011) szövegei, illetve kötetei alkotják. 

A verseskötetekben megjelenő szövegformálási eljárások kapcsán
olyan fogalmak, jelenségek, tendenciák mentén célszerű vizsgálni a
felsorolt alkotásokat, amelyek relevánsnak tűnnek a kortárs magyar
irodalom kapcsán – és ezen túl lehetőséget nyújtanak arra, hogy
mátrixszerűen térbeliesítsék a felsorolt alkotásokat, hálózatszerűen
rajzolva fel a kapcsolódási pontokat és elkanyarodásokat.72 Így végül
is a következő csomópontok felől jön létre a hálózat: 

1. metafizika
2. vallomás
3. formai kérdések, rímelés  
4. maszk és álnév
5. intertextualitás és antikizálás
6. autoreferencialitás
7. nyelvjáték  
8. irónia és paródia
9. naplószerűség

10. világszerűség 
11. az alárendeltnek adott hang
12. trauma 
A hálózatot kijelölő szótár összeállítása természetesen nem objektív,

egyáltalán nem mentes attól az előzetes tudásról, amelyet a
posztmodern irodalomról évek során kialakítottam, s amely szerint
három stratégia különböztethető meg a posztmodernizmusban.
Mindez ahhoz a megfigyeléshez is kapcsolódik, amelyre Hal Foster
már 1984-ben felhívta a figyelmet: eszerint az amerikai kultúrában
a posztmodernnek két megjelenési formája van. Az egyik politikai
72 Ebből a szempontból a recepció által használt fogalmi „szótár” szélesebb merítésű

megalkotása, feltérképezése lenne a cél a továbbiakban.
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szempontból neokonzervatív, a modernizmusra köthető, leginkább
stílusként határozza meg önmagát, visszatérést jelent az elbeszéléshez,
a narrációhoz, a díszítéshez, a szóképekhez, visszatér a történelemhez,
a humanista tradícióhoz és a szubjektumhoz. Ezzel a „neokonzervatív
posztmodern”-nel szemben létezik azonban egy másik, „posztstruk-
turalista” posztmodern, amely Foster szerint tulajdonképpen „az
ember halála” koncepciót veszi át azáltal, hogy tagadja a reprezentációt
és a történelmet, pontosabban a szubjektum centrális pozícióját, s
így lényegét tekintve antihumanista álláspontot foglal el.73

Hans Bertens néhány évvel később már arról ír, hogy stratégiája
„azon a feltevésen – vagy inkább tagadhatatlan tényen – alapul, mi-
szerint a posztmodernizmus nem monolitikus jelenség”,74 majd
pedig szintén kétféle posztmodernizmust különböztet meg. Az egyik
lemond a referencialitásról és a jelentésről, a másik viszont törekedik
a referenciális jelentésre, sőt néha megpróbál lokális, időleges, pro-
vizórikus igazságokat megjeleníteni. A nem-referenciális posztmodern
magába foglalja az önreferenciális vagy metafikcionális írásmódot,
és a strukturalista, posztstrukturalista intenciókhoz kapcsolódik. A
referenciális posztmodern a fenomenológiai megközelítéssel roko-
nítható, a szubjektumon keresztül – amely sokkal kevésbé stabil és
koherens, mint a modernizmusban – kapcsolódási pontokat keres
és talál a világszerűséghez, s nem szükségszerűen, de jelentéseket
keres és konstruál.75

A Foster és Bertens által felvetett kérdések azonban még nem
vetettek számot az olyan jelenségekkel, mint a posztkolonializmus,
kulturális antropológia, multikulturalizmus, posztmodern feminizmus,
ökokritika, etikai kritika, amelyek a nyolcvanas évektől mind az iro-

73 Hal FOSTER: (Post)Modern Polemics = New German Critique1984/33. 67. 
74 Hans BERTENS: The Postmodern Weltanschauung and its relation and its Relation

to Modernism: An Introductory Survey. In Joseph NATOLI – Linda HUTCHEON

(szerk.): A Postmodern Reader. Albany NY, SUNY Press, 1993. 26. 
75 Uo., 56–57.
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dalomtudományban, mind a szépirodalomban egyre fontosabb szerepet
töltöttek be. Erre tesz töredékes kísérletet a Postmodernism: The Key
Figures c. tanulmánykötetben Joanne Gass Angela Carter, Thomas B.
Hove Toni Morrison, Martine Antle Marguerite Duras és David G.
Nicholls Ishmael Reed kapcsán. Thomas B. Hove megfogalmazására
utalhatunk, aki Toni Morrison regényeit értelmezve hívja fel a figyelmet
arra a tapasztalatra, mely szerint ez a típusú szépirodalom „kétségbe
vonja azt a kulturális tradíciót, amely patriarchális, asszimilációs és to-
talizációs standardok mentén definiálódik”.76

Visszatérve tehát a hálózat kialakításához felhasználható terminológiai
szótárhoz, az jól látható, hogy olyan ívet rajzol ki, amely a kései mo-
dernben is fellelhető jellegzetességek (metafizika, vallomás, formai
kötöttségek) felől indul, átvezet a posztmodern tendenciák felé
(álneves irodalom, intertextualitás, autoreferencialitás, paródia),
majd pedig a kultúratudományi fordulat irányába mozdul (napló-
és világszerűség, a marginális megszólaltatása, traumaszövegek). Ki-
indulópontunk az, hogy a nemiség kódjai ugyanabban a nyelvi
térben, ugyanazon nyelvi stratégia részeként jelennek meg, mint
bármely más szépirodalmi jelenség. Vagy pontosabban: a nemiség
kódjai is ugyanabban a nyelvi mátrixban és fogalmi hálóban képesek
csak megjelenni, mint más szépirodalmi jelenségek.  

1. A metafizikai kérdésfelvetések jelenléte, a nemiségnek transzcendens
élményként való megtapasztalása, a végső kérdésekkel való kapcsolata
a vizsgált korpuszból főként Nádas Péter prózaversében és Takács
Zsuzsa verseiben van jelen. Takács Zsuzsa kötetének első részében a
test mint ima, imádás a szerelmi érzés mindent elsöprő ereje felől értel-
meződik. Mint ahogy a kereszténység Jézus testének sebein keresztül
tapasztalta meg a hit igazolását, úgy a könyv első harmadában az
emberi test jelenik meg és magasztosul fel, a szeretett test, az öröm
76 Thomas B. HOVE: Toni Morrison. In Hans BERTENS – Joseph NATOLI (szerk.): Post-

modernism: The Key Figures. Malden – Oxford, Blackwell Pulishers Ltd, 2002, 254. 
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emberi test jelenik meg és magasztosul fel, a szeretett test, az öröm
teste. Verseiben a test a szeretéssel, az örömmel, a gyönyörrel lesz egy-
lényegű: 

Egy-egy tökéletes arc, amelynek
rabszolgája lennél. Csak el ne árulja 
magát! A porcelán maszk mögött ne legyen  

ragadozó száj. Képzeld, a megközelíthetetlen 
szépséget látod. Adj Istennek hálát, hogy van. (11.)

Borbély Szilárd A Testhez című kötetének darabjai két párhuzamos
síkon futnak: női monológok nyelvi terébe helyezett traumatikus
emlékezőszövegek váltakoznak allegorikus-filozofikus ódákkal. Ez
utóbbiakban érhetők tetten azok a filozófiai, teológiai és metafizikai
kérdések, amelyek témánkba vágnak:

Avagy csupán egy jel a Test
szavak közé bezárva,

egy grammatikai eset
fura félrecsúszása

a metafizikába? (156.)

Paradox módon Petri György Hogy elérjek a napsütötte sávig című
opusában, amely „az alantas esztétikai minőségének abszolutizálásával”77

tűnik ki, éppen a címbe emelt és a vers utolsó mondatában is
visszatérő „napsütötte sáv” teremti meg a maga toposzával a vers
metafizikai olvasatát. 

Nemes Z. Márió, Csehy Zoltán, Varró Dániel, Krusovszky Dénes,
Rosmer János verseiben, illetve Borbély Szilárd kötetének női mo-

77 KERESZTURY Tibor: Petri György. Pozsony, Kalligram, 1998, 153.
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nológokat közreadó nyelvi terében viszont a transzcendens-metafizikus
kérdések nincsenek jelen, és a válaszok elmaradnak.

1. ábra. A metafizikai kérdésfelvetések jelenléte a vizsgált korpuszban

2. Az önmagát a lírai alany vallomásaként szituáló szöveg erőteljes
jelenléte figyelhető meg Tóth Krisztina verseiben:

Ha negyvenéves elmúltál, a tested
egyszer csak elkezd magáról beszélni,
és minden rejtett minta, amit az évek
az emlékezetre tetováltak,
átüt a bőrön. (15.)

Hasonló az intonációja Takács Zsuzsa és Petri György verseinek, de
k. kabai lóránt kötetében is bőven találhatunk a vallomásos líra felől
konstruált szövegeket:

estéink holdja, melyre fel-felpillantunk néha,
tompa fényében tonnás magány,
köztes éjszakáink, nappalaink keserítették el,
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már nem az a hold, mit korábban neveltünk,
nézed, hallod, megérinted, a mi tükrünk:
de se az arcod meghitt, mosolygós nyugalma,
se jól ismert, mégis mindig rejtélyes tested,
sem pedig beszéded, hallgatásod vagy tetteid,
csalárd ünnep, áruló öröm,
semmi gyönyörű mocskosság nem teheti kétségessé…(67.) 

A vallomásos lírafelfogás elemeivel Gerevich András, Csobánka
Zsuzsa, Erdős Virág kötetében is találkozunk, az előbbiek esetében
azonban gyakran az önéletrajziság kódjaival keveredve, amely szét is
feszíti és új kontextusba helyezi a vallomásosság kereteit. Erdős
Virágnál pedig a felidézett forma helyezi zárójelbe a vallomásos ka-
raktert. Csehy Zoltán, Polgár Anikó, Nemes Z. Márió költészete
viszont nem sok lehetőséget nyújt a lírai alany vallomásának megje-
lenítésére.  

3. formai kérdések, rímelés – a formai kérdések azért is fontosak,
mert a magas irodalmi nyelv megjelenésére utalnak, vagyis a líra
dignitása – mint jellegzetes kései modern attitűd – kapcsán használható
jelenség. A vizsgált korpuszból a rímes verselés Kiss Judit Ágnes,
Tóth Krisztina, Varró Dániel, Orbán János Dénes, Farkas Wellmann
Éva, Lanczkor Gábor és Erdős Virág köteteiben érhető tetten,
valamint Borbély Szilárd verseskötetének allegorikus-filozofikus
ódáink jellegzetes vonása. Csehy Zoltán esetében a disztichon az
antik verselés szabályszerűségeit idézi fel. Weöres Sándor Psychéjében
pedig mind a rímes, mind az időmértékes verselés fontos funkciót
tölt be: a versújítás utáni korszakban szocializálódó költőnő formai
magára találásának és költői önreprezentációjának terepe. 

Az előzőekkel ellentétben, főként Oravecz Imre, illetve Nemes Z.
Márió néhány szövege vizuálisan is a prózaverset idézi fel, de a szinte
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prózai modalitás jellegzetes vonása többek között Krusovszky Dénes,
Polgár Anikó, Csobánka Zsuzsa, Gerevich András, Rosmer János
verseinek. Esetükben a szinte prózai intonáció egészen eltérő nyelvi
karaktert ölt – Polgár Anikó antikizáló lírája, Gerevich András
szövegeinek narrativitása, Csobánka Zsuzsa verseinek hangsúlyosan
lírai karaktere, Krusovszky Dénes szövegeinek önreflexív-filozofikus
rétege más irányok felé mutat.  

2. ábra. A kötött formák (rím, időmérték) jelenléte a vizsgált korpuszban

4. A maszkos és álneves költészet a posztmodern magyar irodalom
egyik jellegzetes vonása, Weöres Sándor Psychéjétől kezdődően. A
vizsgált korpuszban több olyan szöveg található, amely az álnév, a
maszk és a lírai alteregók felhasználása felől értelmezhető. Orbán
János Dénes Óda a kövér nőhöz című versének mottója idézi meg
ezt a lírai alteregót, eszerint ez olyan vers „Melyet Hümér Galamb
nevében / szerzett a lágy Yvette-hez”: 
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Ó, másfél mázsás lágy Yvette!
Ontanék kövér verseket,
ha tudnám: falod valahol;
és átvonszolnám testedet
a tengeren, az óceánon.
Akkor is, ha híztál azóta. (45.)

Más versek alatt az „Írta Troppauer Hümér” formula szerepel,
felidézve ezáltal a Rejtő Jenő-i szövegvilágot, nevek által megidézve
egy fiktív világ nyelvi terét. A Don Quijote második szerenádja című
vers egy másik alteregóval operál, s ebben az esetben a macsó,
obszcén jelentésképzés erőteljesebb. Nem véletlen, hogy Farkas
Wellmann Éva az Orbán János Dénes-vers által megszólított madonna
maszkjában válaszverset írt, amely egy lehetséges női nézőpont felől
destruálja az OJD-vers Don Quijote-jának „második szerenád”-ját:

fogjad, la Mancha – koppan,
értsd gesztusként e választ.
Csak ez, mi lángra lobban – 

s itten ma donna választ (36.)

Csehy Zoltán Hecatelegiumának lírai beszélője Pacificus Maximus,
„egy XIV. századi cinikus tréfamester”, „korunk porából megéledt
Propertiusa, Tibullusa, Gallusa, Martialisa és Ovidiusa”, ahogy a
kötet paratextusai állítják. A titokzatos Rosmer János pedig – aki
„civilben régiségkereskedelemmel foglalkozik” – minden bizonnyal
álnév, olyan maszk, amelyet a mai napig nem oldott fel a mögötte
álló szerző.    
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3. ábra. A maszk és álnév jelenléte a vizsgált korpuszban

5. A tudatos intertextualitás szintén jellegzetesen posztmodern vonás,
a posztmodernizmusnak azzal az attitűdjével hozható kapcsolatba,
amely elutasítja a romantikában és a klasszikus avantgárdban megképződő
eredetiség- és újdonságképzeteket, a szöveg eredet nélküli variációs
játékként való felfogását. Ezzel ellentétben a posztmodern stíluseklek-
tikaként is definiálja önmagát, az újraírás, újrafelhasználás, a palimp-
szesztszerű szöveg értelmében. A vizsgált korpuszból rengeteg példát
találhatunk, a teljesség igénye nélkül: „1 gondolat bánt engemet / ki-
gomboljam az ingemet?” (Varró Dániel, 73.), „A kortárs patkányok
között / tombolt a város peremén / szerelmünk.” (Orbán János Dénes,
90.), „Az vagy nekem, mi magadnak sosem…” (Kiss Judit Ágnes,
75.). Erdős Virág több verse szinte csak intertextusokból áll, amelyet
gyakran a sorok zeneisége, ritmusa idéz föl, de szinte minden verse
eleve az újraírás nyelvi terébe helyezi önmagát:

szívem minden melegével 
leszoplak
az okosok úgyis mindent
beszopnak
ugyan minek futnék meg hát
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hova is
magyar vagyok mégha félig
roma is (79.) 

Izgalmas kérdés a versbe írt személyneveknek mint intertextuális
vonatkozási pontoknak a kérdése. Ebből a szempontból Polgár
Anikó verseskötetét emelhetjük ki, amelyben főként az ókori görög
mitológia nőalakjai idéződnek meg versről versre, Létó, Kasszandra,
Niobé, Aphrodité és mások. Csehy Zoltán Hecatelegiumának nevei
szintén főként az antik, valamint a reneszánsz világ jellegzetes
alakjait írják bele a vers szövegtestébe. Borbély Szilárd A Testhez
című kötetének női monológjai Singer Magdolna Asszonyok álmában
síró babák, születés és gyász, a Pécsi Katalin által szerkesztett Sós kávé
című antológia, valamint a Legenda Aurea gyűjteményének újraírásai,
újratördelései. De az is érdekes észrevétel ebből a szempontból,
hogy három, a korpuszba sorolt, a nemiség és erotika témakörében
értelmezhető verseskötet is felhasználja, szövegbe írja Vronszkij
alakját Tolsztoj Anna Karenina című regényéből: Kiss Judit Ágnes
Vronszkij (42.), Takács Zsuzsa Vonatút (10.) és Csobánka Zsuzsa
Orosz telek (18.) című verséről van szó.

Az intertextualitás egyik elterjedt formájaként értelmezhető a
kortárs európai és magyar irodalomban az antikizálás, amely Weöres
Sándor, Csehy Zoltán és Polgár Anikó kötetében, valamint Lanczkor
Gábor Berzsenyi-versében – Berzsenyi Dániel hátrafordul – érhető
tetten, de itt érdemes utalni a más korokkal és stílusokkal folytatott
játékokra is. Mint például a Kiss Judit Ágnes által újraírt villoni
ballada műfajára, Weöres Sándornak a felvilágosodás- és reformkorba
helyezett Psychéjére, Borbély Szilárd esetében a középkori legenda-
irodalomra vagy Erdős Virág esetében a Parti Nagy Lajos-féle
nyelvjáték alkalmazására. 
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4. ábra. Intertextusok tudatos felhasználása a vizsgált korpuszban

6. Az autoreferencialitás jellegzetesen posztmodern, önreflexív utalás
az írás folyamataira, a jelölők egymásra vonatkoztatott játékára a
szövegen belül. Nemes Z. Márió költészete több szinten mozgósítja
a diegetikus és metadigetikus szintek keveredéséből adódó autorefe-
renciális helyzeteket. „A filcekkel bemázolom a mellbimbódat, aztán
kutyákat rajzolok” (21.) kijelentés a testírás folyamatára tett önreflexív
utalásként értelmezhető, hasonlóan a „papírból hajtogatták a tes-
tem”-hez. (35.) Varró Dániel egész kötetét átszövik az írás médiumára
(műfajiság, versforma, szó, sms, e-mail, billentyűzet stb.) tett
utalások: „mint vagabundusi vágy fütyörész ki a hexameterből”
(31.), „hogy mondjam el milyen nagyon szeretlek én ha bakker /
nem áll rendelkezésre csak 160 karakter” (78.). Orbán János Dénes
verseiben is folyton tematizálódik a vers versszerűsége: „S miközben
ezt a kettős testet lihegve mászom, / fölsejlik régi énem a vers
mögötti vásznon.” (79.) Vagy k. kabai lórántnál: „nem írok arról,
hogy vagyok, a szövegekből lejön, / úgyis utáljuk a referenciálisat,
úgyse tudunk máshogy”. (86.) Csehy Zoltán Hecatelegiumának
második és harmadik verse egymásra olvasva szintén az autoreferen-
cialitás egyik lehetséges esete, amikor a dicsőítő retorika először
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Korvin Mátyás, a másik esetben pedig a szultán tetteit magasztalja,
felépítve egy egész, egymással ellentétes keresztény–muszlim to-
poszrendszert, hogy végül mindkét vers ugyanazzal a hat sorral zá-
ruljon:

Csöpp a homok szeme, ám a sivatag lakik ebben a csöppben,
csöppnyi por egy ember, ám a világ ura lesz!
Vedd e kötetkémet, s hidd el, hogy a föld sok ezernyi
elszórt tagjából csak te csinálsz alakot,
csak te lehetsz eggyé formálónk, majdani Caesar,
örvendő híved várja kegyes szavaid. (12., 13–14.) 

7. A játékos nyelv középpontba állítása, a nyelv retorikai mozgásának
felhasználása a jelentésalkotásban különösen Varró Dániel, Erdős
Virág, Csehy Zoltán, Orbán János Dénes és Farkas Wellmann Éva
köteteiben érhető tetten. A Farkas Wellmann-versből már felidézett
„itten ma donna választ”-ban rejlő „madonna” az Orbán János Dé-
nes-versben megjelenő maszkulin felsőbbrendűségre adott csattanós
nyelvi válaszként értelmezhető. Varró Dániel költészete is a jelölők
areferenciális játékossága által manifesztálódik: „Gatyáim mit mosod
ki? Aggódva, eltökélve” (11.) Erdős Virág versei szintén a nyelv
játékos természetéből bontják ki jelentésüket, Hol című verse például
majdnem kétszáz soron keresztül a -ban és a -ben rag bravúros, játé-
kos-dilettáns halmozásából, ismétléséből épít verset. Csehy Zoltán
verseskötetében szintén a nyelv játékos teljesítőképessége tesztelődik,
amikor ötven vulvát és ötven péniszt sorol fel egymás után,
szinonimák végeérhetetlen játékaként.

Oravecz Imre, Petri György, Borbély Szilárd, Gerevich András,
Csobánka Zsuzsa, Krusovszky Dénes, Rosmer János köteteinek
versei felől azonban nem vagy nagyon kevéssé lehet összekötő
vonalakat, gráfokat húzni a játékos nyelv kategóriájához.  
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5. ábra. A játékos nyelv, illetve a nyelvjáték megjelenése a vizsgált korpuszban

8. Az irónia és paródia kódjainak szerepe kapcsolatban áll a
nyelvjátékkal és az intertextualitással is, amennyiben a nyelv játékos
természetének parodisztikus megjelenítése, illetve a rontott, paro-
disztikus újraírás áll a jelentésgenerálás középpontjában. Az irónia
és paródia kódjainak megjelenése azonban legalább kétféle a vizsgált
korpuszban: egyik esetben nem-referenciális karakterű, míg másik
esetben tudatosan és hangsúlyosan világszerű, sőt politikai stratégiát
közvetít. Az első esetre k. kabai lóránt önironikus versei, Varró
Dániel és Csehy Zoltán játékosan parodisztikus versei, Orbán János
Dénes és Farkas Wellmann Éva ironikus-parodisztikus költészete,
valamint Nemes Z. Márió abszurd-grotesz parodisztikus szövegei, a
másikra Erdős Virág költészete mutatnak jó példát. 

De az is fontos megfigyelés lehet hálózatunk kialakításában, hogy
Takács Zsuzsa, Oravecz Imre, Krusovszky Dénes, Polgár Anikó,
Csobánka Zsuzsa, Gerevich András verseiben az ironikus-parodisztikus
jelentésképzésnek szinte a teljes hiánya figyelhető meg.

9. A naplószerűség szintén fontos viszonyítási pont a vizsgált kor-
puszban. Oravecz Imre 1972. szeptember című kötetében a töredékes

KÖLTÉSZET ÉS NEMISÉG…

52

UJ_NemethZ_proba_Layout 1  2019. 01. 09.  9:48  Page 52



naplóforma válik a benne megszólaló hang műfaji keretévé, mint
arra a szerző is utal a kötethez írt előszavában, amikor „keltezés
nélküli naplóként” (7.) definiálja a kötet szövegeit. Csobánka Zsuzsa,
Rosmer János és Gerevich András versei szintén a töredékes
naplóforma felől értelmezhetőek, és az Oravecz-kötethez hasonlóan
ebben az esetben is szerelmi kapcsolatok hálójának töredékes em-
lékdarabjai generálják a kötetet:

Együtt fáztunk az Erzsébet-hídon,
amikor először ölelkeztünk,
én fogtam a baseball-sapkám,
ne fújja a Dunába a szél,
te zavartan mosolyogtál,
hogy két férfi, csak úgy, csak itt,
csókolózik autók és buszok között. (Gerevich, 57.)

Harmadnapra esett le a hó.
A Kálvinon az éjszakait vártam,
alvó ablakszemekkel szemközt
a ház belealudt a lassú szorongásba. (Csobánka, 104.)

Petri György Hogy elérjek a napsütötte sávig című versének narratív
szituációja szintén a lírai napló szerkezetét idézi fel, mint ahogy
Krusovszky Dénes több (próza)verse is abból a narratív helyzetből
indít, amely a naplóformával hozható kapcsolatba, miközben úgy
destruálódik a forma, hogy az egyes szám első személyű beszélőt az
egyes szám harmadik személlyel cseréli fel: „A megérkezésre nem is
emlékszik, csak egy kivilágított, üres városra.” (32.) Borbély Szilárd
verseskötetének női monológjai szintén zsugorított, rövidített
naplókhoz hasonlítanak, amelyek egész életsorsokat idéznek meg.
Nem lehet véletlen, hogy az ide tartozó szövegek általában prózaversek
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vagy a prózai megszólalásmód és intonáció lehetőségei felől
értelmezhető lírai alkotások.

10. Az areferenciális szövegalkotással szemben bizonyos szövegek vi-
lágszerűsége figyelhető meg. Erdős Virág például hangsúlyozottan a
mai Magyarország viszonyait írja bele szövegeibe, s ezáltal politikai
stratégiát követ. Csehy Zoltán Hecatelegiumában egy bennfentes olvasó
számára nyomokban a szlovákiai magyar (és általában a magyar)
irodalmi élet alakjai is megjelennek. Polgár Anikó antik hősei az ezred-
forduló szülőszobáiban találják magukat, sőt, a kötet első verse tovább
konkretizál helyet és időt: „Ez a nadstandard, kérem, az ötezerkoronás!”
(7.) Lanczkor Gábor verseinek konkrét terei erőteljesen szólnak bele a
szövegalkotásba, a Maros, a Tisza, a Sághegy krátere fontos viszonyítási
pontok, ciklusképző erő működteti. Könyvének második ciklusábanpedig
konkrét személy, egy különös, hibrid identitású festőnő, Amrita Sher-
Gil életrajza jelenik meg:

Amrita Sher-Gil, az indo-magyar festőnő
világra jöttét így mondja el az anyja:
a Szilágyi Dezső téren laktunk Budán, a vár alatt,
ahol az az egytornyú téglatemplom áll.

Később, a húszas években Bartók is ott lakott, 
ugyanabban a bérházban, ahol Amrita született. (126.)

Borbély Szilárd női életsorsai is felidézik azt a világot, amelybe a női
történetek beleágyazódnak: a holocaustot, a kádári szocializmust, a
romániai diktatúrát: 

Ha vérző nő érkezett, egyből a Securitate emberét
kellett hívni. Az kérdésekkel gyötörte. A végsőkig
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elment. Voltak, akiknek nem hitték el, hogy 
spontán elvetélt. Addig faggatták, míg elvérzett. (97.) 

11. A világszerűséggel és a szöveg politikájával szoros kapcsolatban áll az
alárendeltnek, a marginálisnak adott hang. A Polgár Anikó kötetének
szülőszobáiban megjelenő női sorsok, a Borbély Szilárd-verskötet mo-
nológjaiban alávetett helyzetben megjelenő nők szavai is a marginálisnak
adott nyelv megjelenéseként értelmezhetők. Kiss Judit Ágnes Ballada a
kettős erkölcsről című verse a női nézőpontból megjelenített patriarchális
társadalom nemfelfogásának kritikája. Erdős Virág kötetében a nő, a
roma és a kiszolgáltatott áll a szöveg középpontjában. Gerevich András
és Rosmer János verseiben a rejtegetett, titkolt meleg identitás kap
nyelvet és hangot. Oravecz Imre, Krusovszky Dénes, k. kabai lóránt és
Csobánka Zsuzsa egyes verseinek lírai alanyai egy szociokulturálisan
nem meghatározható alárendelt szubjektum pozíciójából szólalnak
meg, amelyben saját testüket, identitásukat viszik vásárra egy nem hét-
köznapi interperszonális, leggyakrabban szerelmi vagy szexuális kapcsolat
keretein belül:

…belenézni egy szájba és csak figyelni 
a nedves, sötét szavak áradását, 
mintha nem lenne vesztenivalónk. 
Aki megsimogatott, éreztem a kezén, 

korábban gumikesztyűt viselt, 
és amit igazából mondani akartam, 
az most rúgkapálva süllyed 
egy vastag zsákba varrva. (Krusovszky, 76.)

12. Az alávetettség tapasztalata leggyakrabban ún. traumaszövegekben
jelenik meg, amelyek a kiszolgáltatott identitás tapasztalatát mutatják

KÖLTÉSZET ÉS NEMISÉG…

55

UJ_NemethZ_proba_Layout 1  2019. 01. 09.  9:48  Page 55



meg, nyelvként. Borbély Szilárd női monológjaiban az elhagyatottság, a
magány, az abortusz, a vetélés, a holocaust tapasztalata olyan trauma-
szövegeket eredményeznek, amelyek a női identitás elhallgattatott ta-
pasztalataira irányítják a figyelmet, és ezáltal a hatalomnak kiszolgáltatott,
marginalizált szubjektum jogaira is figyelmeztetnek. Polgár Anikó ver-
seskötetében görög és római istennők szülnek és szoptatnak, istennők
szenvednek és jajgatnak a szülőágyon, istennők fejik le a tejet mellükből.
Lanczkor Gábor verseskötetének záró ciklusában Amrita Sher-Gil
abortuszai és nyitott házassága a szerelmi líra kontextusában kapcsolódnak
a női test és identitás szenvedéseihez. Csobánka Zsuzsa, Krusovszky
Dénes, Gerevich András, Rosmer János, k. kabai lóránt nem egy
szövege a traumatizált lírai alany töredékes monológjaként olvasható,
amely gyakran a szerelmi kapcsolat, a test és az identitás kiszolgáltatottsága
felől nyeri el kontúrjait.

Ez a rendkívül vázlatos bevezetés ahhoz nyújt segítséget, hogy az
egymástól elkülönülő paradigmákat hálózatszerűen, térbeliesítve tudjuk
szemlélni, s szövegszerű kapcsolódási pontokat találjunk. Így a kapcsolódási
vonalak sűrűsége mentén alakulhat ki egy olyan hálózat, amely utalhat
egyrészt a szövegek és életművek paradigmatikus csoportosulására,
másrészt az egymástól elkülönülő nyelvhasználati-világszemléleti jelen-
ségekre, harmadrészt pedig azokra az originális egyéni teljesítményekre,
amelyből megteremhetők a csomópontok és hálózatok rendszere. 

Hálózatunk első sorában a kötetek megjelenése sorrendjében sorakoznak
az egyes költők nevének rövidítései. A második sorban található a
fogalmi szótár, pontosabban annak terminusai rövidítve. A harmadik
sorban a posztmodern irodalmon belül megképződő törésvonalak
mentén elkülönülő háromféle stratégia található megnevezve. A negyedik
sorban pedig megint csak a vizsgált szerzői nevek rövidítései sorakoznak,
de most már nem időrendi sorrendben, hanem a három paradigmával
kiépített kapcsolatok sűrűsége alapján.
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Hálózatunk azonban virtuális, mert itt és most eltekintünk az
egyes síkokon helyet foglaló, irodalmi tényezőket összekötő egyenesek
feltüntetésétől. A hiányzó egyeneseket jelen esetben a 12 fogalom
kapcsán a fentiekben működtetett értelmezői nyelvben kirajzolódó
háló helyettesíti. Ha a nevek által jelzett köteteket/szövegeket össze-
kapcsoljuk a vizsgált fogalmakkal, akkor a kapcsolatok sűrűsége,
azaz a két pont közötti gráfok78 (kapcsolatokat jelző vonalak) adják
ki számunkra azt a nyelvi-szövegalkotási kontextust, amely jelen
van a szövegekben. Sőt: a kapcsolatokból kirajzolódó hálózatok
mentén ebből levezethetjük az egyes paradigmák erőterét is, vagyis
hogy mely szövegek/alkotók hogyan, mi módon foglalnak helyet az
elkülönülő paradigmákban vagy azok határán. Így a fenti névsor,
amely a kötetek megjelenési időpontja szerint rendeződik el, alul
már az egyes paradigmák kontextusában a paradigmák változásában
demonstrálódó időbeliségét, egyfajta folyamatszerűséget rajzol ki. 

6. ábra: A posztmodern három stratégiájának elkülönítése szerzők és szö-
vegalkotási eljárások kapcsolataként79

78 A gráfok sűrűségének, illetve a kapcsolat erősségére, gyakoriságára utaló vastag-
ságának jelölése ebben a tanulmányban kivitelezhetetlennek tűnik.

79 Borbély Szilárd elemzett verseskötete két poétikailag eltérő síkon fut: a metafizi-
kai-filozófiai versek a korai posztmodern, a női traumaszövegek az antropológiai
posztmodern szövegformálás irányába mutatnak.
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Persze mindez pusztán elnagyolt vázlat, amely annál közelebb vihet
az irodalomtörténeti terep értelmezéséhez, minél több fogalom –
irodalmi tény, illetve minél több szöveg – kötet – alkotó közötti
kapcsolat, azaz gráf hozza létre a hálózatot. Ezek a kapcsolódási
egyenesek, gráfok egyrészt a szövegek/kötetek/alkotók – és a fogalmak
között húzódnak, másrészt az egyes fogalmak – és a paradigmák
között. Így rajzolják ki a kortárs irodalomban egymás mellett létező
eltérő paradigmák, nyelvhasználati módok hálózatos terét, amely
egy időszak irodalomtörténeti kontextusaként is értelmezhető. 

A nemiség, a test, az erotika és obszcenitás eszerint a korai poszt-
modernben gyakran a transzcendens-metafizikai szerelem eksztati-
kus-vallomásos megélése által jelenik meg, és erős vonzódást mutat
a test és erotika történeti konstrukciói iránt: legtöbbször egy magas
irodalmi nyelven, amelyben a kötött formák dominálnak, miközben
a maszkos identitásjáték és az intertextuális utalásrendszer hozza
játékos helyzetbe. A nemiség egzisztenciális kérdések által jelenik
meg, az én polivalenciájának tapasztalataként, s az ironikus-parodikus
nyelvi elemek is ennek az énnek a sokszínűségét hivatottak alátá-
masztani. Takács Zsuzsa, Weöres Sándor, Tóth Krisztina, Nádas
Péter (illetve Borbély Szilárd kötetének metafizikus-filozófiai) versei
ebben a nyelvi térben fogalmazzák meg erotika és nemiség kérdés-
irányait. Kiss Judit Ágnes versei – a Ballada a kettős erkölcsről
kivételével, amely az antropológiai posztmodern felé mutat – szintén
ide sorolhatók. Petri György, Farkas Wellmann Éva, Orbán János
Dénes és Varró Dániel verseinek is van egy rétege, amely a
hagyományos formák, a vallomásosság vagy a magas irodalmi nyelv
felé mutat, de úgy, hogy ennek a felidézett hagyománynak az ironi-
kus-parodisztikus destruálásaként értelmezhető.  

Az areferenciális posztmodernben megjelenő nemiség legtöbbször
nyelvi játék, pontosabban a nemiségnek gyakran kizárólag nyelvi
tétje van: hogyan lehet érvényes áterotizált-obszcén nyelvet létrehozni?

KÖLTÉSZET ÉS NEMISÉG…

58

UJ_NemethZ_proba_Layout 1  2019. 01. 09.  9:48  Page 58



Így aztán olyan areferenciális intertextuális játékként jelenik meg,
amely az obszcén kifejezésekkel, az sms-nyelvvel, az antikvitás
erotikus nyelvével vagy a test abszurd nyelvi terének megjelenítésével
kísérletezik e nyelvi tér szimulációja és egyúttal belakása érdekében,
amelyet gyakran egy-egy álnév vagy maszk jelenít meg. Az intertextuális
utalásokban manifesztálódó parodisztikus-ironikus nyelv Farkas
Wellmann Éva, Orbán János Dénes, Varró Dániel, Csehy Zoltán
verseiben erőteljes. Sajátos változata Nemes Z. Márió költészete,
amely abszurd-groteszk elemekkel bővíti a testről való beszéd lehe-
tőségeit. Polgár Anikónál az antik réteg válik fontos intertextuális
térré, k. kabai lóránt esetében az ironikus-önironikus erotikus-
obszcén megszólalás, Erdős Virágnál a parodisztikus-nyelvjátékos
intertextuális poétika idézi fel ezt a stratégiát.

Az antropológiai posztmodernben már nem játék, nem nyelvi tét
az identitás, mint az előzőben, hanem a marginalitásba szorított, az
alárendelt hangjaként mutatkozik meg. Az ide sorolható versek
beszélője nemiségében kiszolgáltatott, megalázott kreatúraként jelenik
meg, s a megszólalás a traumatizált szexualitás nyelvi terét építi fel.
Petri György és Erdős Virág szociálisan hátrányos alakjai, Polgár
Anikó vajúdó istennői, Lanczkor Gábor kevert identitású, abortuszok
sorozatát elszenvedő nőalakja értelmezhető ebben a kontextusban.
Csobánka Zsuzsa, Oravecz Imre, k. kabai lóránt és Krusovszky
Dénes verseinek beszélői a nemiségben is manifesztálódó viszonyok
alárendeltjeinek szerepében jelennek meg, gyakran örömtelen vagy
éppen traumatizált kapcsolatok testileg is kiszolgáltatott alanyaiként.
Gerevich András és Rosmer János versei a titkolt, megvetett meleg
identitásnak adnak hangot és nyelvet. Borbély Szilárd női mono-
lógjaiban az erotika a trauma, a test a kiszolgáltatottság színterévé
válik. 

Az alábbi vázlatos és hevenyészett fejtegetés kísérlet próbált lenni
annak bizonyítására, hogy a hálózatos megközelítés mennyire pers-
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pektivikus lehet az irodalomtörténet-írás számára, illetve ha egy
adott téma, mint például az irodalom és nemiség paradigmatikus
változásfolyamatait próbáljuk megközelíteni. Az irodalomtörténet-
írás hálózatelméleti irányú újragondolása minden bizonnyal sokkal
meggyőzőbb eredményekkel is szolgálhat majd a jövőben. 

(2012)
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Hálózatos identitásteremtés: 
Tsúszó Sándor

(A Tsúszó-jelenség hálózatelméleti értelmezése)

A kortárs posztmodern magyar irodalom egyik jellegzetes eljárása az
irodalmi hamisítás technikáival összefüggésbe hozható álneves-
maszkos szövegformálás, amelynek fontos előzményeként is értel-
mezhetjük Tsúszó Sándor alakjának megteremtését. A Weöres Sándor
Psychéje (1972) és Esterházy Péter Csokonai Lilije (1984) után
1987-ben80 színre lépő Tsúszó Sándor fiatal pozsonyi irodalmárok
beszélgetéséből született meg a Madách Kiadóban. A visszaemlékezések
szerint Hizsnyai Zoltán, Grendel Lajos, Balla Kálmán, Karsay
Katalin, Szőke Edit, Tóth Károly próbáltak nevet találni a Fiatal
Írók Körének díjára. A „segély” – „csúszópénz” – „csúszó-segély”
asszociációs láncot bejáró diskurzus közben merült fel a kérdés:
„De ki az a Csúszó???” „No és akkor már kész is volt a fiktív legenda
ötlete, és nagy izgalommal, egymás szavába vágva közösen csiszoltuk
tovább. Vagyis Tsúszó eleve egy közösségé volt, a jelenlevőké. Sőt,
kettőé, mert a FÍK-nek, a FÍK tagságának a számára született” –
emlékszik vissza Hizsnyai Zoltán.81

Tsúszó Sándor megteremtésében minden bizonnyal a hivatalos
irodalommal szembeszegülő iródiás „fíling”-nek is jelentős szerepe
volt. A szocializmus idején befutott, elfogadott írók hagyományta-
lanságra, dilettantizmusra célozgató vádjaival szemben Tsúszó alakja
megteremtett egy alternatív „iródiás hagyomány”-t, mintegy az „iró-
diások kiáltványa”-ként (Hizsnyai Tóth Ildikó kifejezései82) kezdett
el funkcionálni. Vagyis egy ellenkulturális identitásképletet nyújtott,

80 Az első Tsúszó-szövegek és Tsúszó Sándorról szóló tanulmányok az Irodalmi
Szemle 1987/10. számában jelentek meg.

81 Szóbeli közlés alapján.
82 Szóbeli közlés alapján.
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s az esztétikai (némely esetben nemzedéki) elhatárolódást egy fiktív
név és irodalmi életmű kollektív maszkjaként prezentálta.  

Mindez azt is jelenti, hogy Tsúszó Sándor sajátos helyet foglal el a
kortárs magyar irodalmi álnevek galériájában, hiszen míg az álnevek
és maszkok döntő többsége egyetlen szerzőhöz köthető (például
Psyché Weöres Sándorhoz, Csokonai Lili Esterházy Péterhez,
Sárbogárdi Jolán, Virágos Mihály és Dumpf Endre Parti Nagy
Lajoshoz, Lázáry René Sándor, Alekszej Asztrov, Jack Cole, Caius
Licinius Calvus Kovács András Ferenchez, Szív Ernő Darvasi
Lászlóhoz stb.), addig Tsúszó Sándor neve kollektív maszkká vált. 
A kollektív álnév annyira különlegesnek tűnik a kortárs magyar iro-
dalomban, hogy szinte csak egyetlen, párhuzamba állítható példát
tudunk hozni: az 1994-ben megjelent Már nem sajog című kötetben
tizenhárom kortárs költő (Balla Zsófia, Bodor Béla, Ferencz Győző,
Gergely Ágnes, Imre Flóra, Kántor Péter, Nádasdy Ádám, Orbán
Ottó, Parti Nagy Lajos, Rakovszky Zsuzsa, Somlyó György, Takács
Zsuzsa és Várady Szabolcs) írja meg József Attila „legszebb öregkori
versei”-t. Mint arra Kulcsár-Szabó Zoltán utal, ez a vállalkozás
„igazi posztmodern ötlet”, amely „onnan nyeri el legfőbb sajátosságát,
hogy a kötetben szereplő tizenhárom költő »beleír« egy »név« által
meghatározott lírai kánonba”.83

Tsúszó Sándor neve azonban – eltérően József Attila időskori
maszkos identitásától – fiktív névként és identitásként vált kollektív
maszkká, ráadásul a név humoros jelentésén át mintegy pimasz ja-
vaslatot is tett önnön fiktivitásának azonnali leleplezésére – bár
Tóth Károlytól tudjuk, volt olyan szlovákiai magyar irodalomtörténész,
aki kétségbeesett telefonálásokkal igyekezett információkat szerezni
a két világháború közötti kisebbségi csehszlovákiai magyar irodalom
e neves és méltatlanul elfeledett alkotójáról.84 A parodisztikus írói
név által így Tsúszó hatványozottabban válik előzményévé azoknak
83 KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: Már nem sajog = Tiszatáj, 1996/4., 73.
84 Szóbeli közlés alapján.
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az álneveknek, amelyek a humoros-parodisztikus szövegformálás
által utalnak már előre a szövegkorpuszba tartozó szövegek humo-
ros-parodisztikus intonációjára. Mint például a Székely Árti név
(Sántha Attila) a székely nyelvjárás és a dilettáns versformálás jelleg-
zetességeit, a Virágos Mihály név (Parti Nagy Lajos) a petőfieskedő,
illetve népnemzeti irányzat archaizáló-dilettáns újraírását, a Petrence
Sándor név a „nípi költészet” vagy Kafga Feri neve (Tolnai Ottó) a
Franz Kafka név ironikus-parodisztikus modifikációját vetíti előre.
Ezek a „beszélő nevek” parodisztikusan eljátsszák azt, hogy visszahódítják
a köznévi jelentést, s olyan „motivált nevek”-ként jelennek meg a
kortárs magyar álneves irodalomban, amelyek utalnak az általuk
jelzett szöveggyűjtemény némely jellegzetességére is.

Még ennél is fontosabbnak érzem azonban a Tsúszó Sándor-tör-
ténetnek azt a sajátosságát, hogy már kezdettől fogva nemcsak
különféle szerzők szépirodalmi szövegei jelentek meg Tsúszó Sándor
neve alatt, hanem olyan irodalomtörténeti, irodalomelméleti, iro-
dalomkritikai erőfeszítés is célozta Tsúszó alakját, amely a fiktív ka-
nonizáció létrehozásában volt érdekelt. Hizsnyai Zoltán, Tóth Károly,
Juhász R. József, Zalabai Zsigmond, Dusza István, Ravasz József,
Hodossy Gyula, Krausz Tivadar, Filep Tamás, Szombathy Bálint és
mások fiktív elméleti és visszaemlékező szövegei originális kontextusokat
gyártottak Tsúszó alakja köré, s tulajdonképpen a fiktív kanonizáció
eszközévé váltak. Bár az álnév ilyen típusú kanonizácójára és kon-
textualizácójára tudunk példát hozni – Weöres Sándor például
Psyché köré épített hasonló kontextust (Csernus Marianna: Egy szi-
nésznő Psychéről. 1842., Achátz Márton: Egy kortárs Psychéről.
„Magyar asszonyok arcképcsarnoka” [Budapest, 1871]), azonban
ilyen mértékű fiktív kontextualizációra és kanonizációra nincs példa.
(Spiegelmann Laura és Centauri már megszűnt blogja és honlapja a
folyton aktualizált teljes recepciót is tartalmazta, ezek azonban
létező, valós szerzők valódi kritikáiból és tanulmányaiból álltak
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össze, s az új média által biztosított önmenedzselő kanonizáció
sikeres és kreatív fejleményeként értékelhetők.)

A fiktív kollektív álnév és a fiktív kollektív kanonizáció olyan
plusz lehetőségeket és egyúttal veszélyeket jelent a fiktív szerző
számára a kortárs magyar irodalom terében, amelyekre a hálózatelméleti
megközelítés képes fokozott mértékben figyelmeztetni. A Tsúszó-
identitás és Tsúszó-jelenség hálózatos felépülésére, a hálózatelméleti
megközelítés relevanciájára Hizsnyai Zoltán már 2005-ben utalt
egy beszélgetésben. Eszerint „A Tsúszó-kutatás legfontosabb, empi-
rikusan is messzemenően beigazolódott elméleti eredménye talán az
a felismerés, hogy a kollektív én nem egyszerűen az individuális
ének összege, nem is ezen utóbbiak legkisebb közös nevezője, és
nem is kvintesszenciájuk, hanem egy önálló, minden részelemétől
diametrálisan megkülönböződő minőség”.85 Ez a megállapítás a há-
lózatelméletben használt szuperorganizmus fogalmával vonható pár-
huzamba, amely „a kapcsolatrendszer és a fertőzésszerű terjesztés”86

nyomán képes önmaga hatósugarának kiterjesztésére. 
A hálózatelmélet napjaink egyik legizgalmasabb tudományterülete,

s talán az irodalomtudományban is hasznosítható felismeréseket
hordoz magában. Kialakulása idején, illetve kezdeti szakaszában
főként a matematikai problémák megoldására korlátozódtak a ku-
tatások, gondoljunk csak az elhíresült Leonhard Euler-féle 1736-os
königsbergi bizonyításra87 vagy az Erdős Pál – Rényi Alfréd-féle grá-
felméleti tanulmányokra az ötvenes évek végéről, hatvanas évek ele-
jéről.88 Később a szociológia – például Mark Granovetter és Stanley
Milgram írásaiban89 – számított a hálózatelmélet kísérleti terepének.
Az utóbbi másfél évtizedben a hálózatelmélet szempontjainak kiter-
85 NÉMETH Zoltán: A bevégezhetetlen feladat: Bevezetés a „szlovákiai magyar” iroda-

lom olvasásába. Dunaszerdahely, NAP, 2005, 159–160. 
86 CHRISTIAKIS–FOWLER: Kapcsolatok hálójában, 46.
87 BARABÁSI Albert-László: Behálózva…, 16.
88 Mark BUCHANAN: Nexus…, 38.
89 CSERMELY Péter: A rejtett hálózatok ereje, 19–20.
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jesztése figyelhető meg. Barabási Albert-László például többek között
a rák kutatása90 során tárt fel fontos törvényszerűségeket a hálózatelmélet
szempontjai felől kiindulva, Csermely Péter táblázatos összefoglalásában
a fehérjeszerkezetektől a pszichológián át a dráma szerkezetéig sorol
fel a nemzetközi szakirodalomra is kitekintve olyan területeket,
ahol a hálózatelmélet felhasználása eredménnyel járhat.91

A hálózatelméleti megfontolások irodalomtudományi hasznosítása
során kiindulópontunk az, hogy a vizsgálat tárgyául szolgáló szövegek,
életművek stb. olyan szuperorganizmusként funkcionálnak, „ame-
lyeknek saját életük van, növekednek, fejlődnek”,92 s a hálózatot
alkotó csomópontok (szövegek, életművek stb.) ezáltal „meghaladhatják
magukat és korlátaikat”.93 Ebben a felfogásban éppen ezért a szöveg,
az életmű stb. nem autonóm, hanem beágyazott. Egy hálózat
részeként, komponenseként funkcionálva éppen a más pontokkal,
szövegekkel való kapcsolatok által jelenik meg, terjeszti ki érvényességi
körét, definiálja és reprezentálja önmagát.

Vagyis a kollektív identitásképletből adódóan kapcsolatainak többlete,
rendszere, topológiája, hálózata által is értelmezhető a Tsúszó Sándor-
jelenség, s mint kollektív maszk kiválóan megfelel egy olyan hálózatelméleti
megközelítés számára, amely a kanonizáció lehetőségét és akadályait
vizsgálja az életműben. Ennek érdekében Tsúszó eddig napvilágot
látott alkotásainak, a szerzői csoport belső összefüggéseinek hálózatából
éppúgy érdemesnek látszik kiindulni, mint a külső kontextualizáció
hálózatként való értelmezéséből. A fiktív költői életmű darabjait ezidáig
két gyűjteményes kötet tartalmazza: 1992-ben jelent meg a Legyél
helyettem én. Tsúszó Sándor Emlékkönyv94 című antológia, amelyet

90 BARABÁSI Albert-László: Behálózva…, 209–212.
91 CSERMELY Péter: A rejtett hálózatok ereje, 288–290.
92 CHRISTIAKIS–FOWLER: Kapcsolatok hálójában, 12.
93 UO., 12. 
94 Hodossy Gyula vál.: Legyél helyettem én: Tsúszó Sándor Emlékkönyv. Dunaszer-

dahely, Lilium Aurum, 1992.
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2011-ben a Legyél helyettem én! Tsúszó Sándor-breviárium I.95 követett,
s a tervek szerint még idén napvilágot lát a Legyél helyettem én! Tsúszó
Sándor-breviárium II. kötet is. 

Tsúszó Sándor álnéven költők tucatjai írtak/írnak verseket, és
Tsúszó fiktív életművével is több tanulmány foglalkozik. Mindez
nagyszerű lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a Tsúszó Sándor név köré
rajzolódó szerzői hálót értelmezzük: egyrészt a tanulmányok által
kijelölt hálózatot, másrészt a szépirodalmi alkotások hálózatát. Pon-
tosabban érdemes feltenni azt a kérdést, hogy vajon tényleg hálózatot
alkotnak-e az ide sorolható szövegek, tényleg hálózatként működnek-
e. Ennek vizsgálatához érdemes a Legyél helyettem én (1992) című
antológia tanulmányait és szépirodalmi alkotásait megfigyelni hálózat-
elméleti szempontból. Ha az antológiában megjelenő tanulmányokat
abból a szempontból vizsgáljuk meg, hogy mennyiben utalnak egymásra,

mennyire lépnek
párbeszédbe egy-
mással, akkor
egy valós vagy
skálafüggetlen
hálózatot ka-
punk, mint a
mellékelt ábrából
jól látható. 

7. ábra. A Legyél
helyettem én – Tsú-
szó Sándor Emlék-
könyv (1992) esz-
széinek, tanulmá-
nyainak hálózata

95 Hizsnyai Zoltán vál.: Legyél helyettem én!: Tsúszó Sándor-breviárium I. Dunaszer-
dahely, Lilium Aurum, 2011.
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A korpusz bizonyos elemei szinte teljes izoláltságban állnak: ezek
azok a tanulmányok, amelyek egyrészt nem hivatkoznak a Tsúszó-
kutatás már elért eredményeire, másrészt rájuk sem hivatkozik a
Tsúszó-szakirodalom. Példaként Z. Németh István vagy Szászi
Zoltán írásait említhetjük; néhány tanulmány azért tartozik ide,
mert vagy a kötet előszavaként működik, mint Hizsnyai Zoltán első
írása, vagy kései szakaszban, a nyomdai anyag lezárása előtt
készülhettek, mint Szombathy Bálint két írása.96 Ezek a szövegek
nem vesznek részt a kötet hálózatának kialakításában. Más tanulmányok
alig egy-két kapcsolódási ponttal rendelkeznek, mint például Fehér
Sándor vagy Vörös Attila tanulmányai, esszéi – ezzel szemben
Hizsnyai Zoltán harmadik tanulmánya kilenc, Filep Tamás tanulmánya
tíz, Szombathy Bálint első tanulmánya tizenegy kapcsolódási ponttal
rendelkezik. Ezek azok a csomópontok, amelyek összekötik a Tsúszó
Sándor-életművet értelmező tanulmányokat, vagyis a leginkább be-
ágyazott szövegek. Természetesen itt sem hagyhatjuk említés nélkül,
hogy Hizsnyai Zoltán, Tóth Károly, Juhász József és Hodossy Gyula
(első) tanulmányai azért rendelkeznek viszonylag kevés kapcsolattal,
mert a Tsúszó-kultusz kialakulása tulajdonképpen ezekhez a kezdeti
írásokhoz kötődik, vagyis még nem utalhattak egymásra. Mint
látható, ezek a szövegek alapműként funkcionálnak, hiszen megle-
hetősen sokan hivatkoznak rájuk a későbbi szerzők közül.

Az is tanulságos továbbá, hogy az egyes tanulmányokban
létrejövő névhálózat milyen elemekből jön létre, illetve mely tanul-
mányszerzőket von be saját terébe. Ebből a szempontból Hizsnyai
Zoltán A Tsúszó-életmű kritikai szintézise a megjelentetett méltatások
tükrében című tanulmánya a Tsúszó-hálózat és -életmű egyik
origójának számít.

96 A későbbi kötetekben megjelenő további tanulmányok természetesen módosít-
hatják ezt a képet a szóban forgó írásokra való hivatkozások által. 
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8. ábra. Hizsnyai Zoltán A Tsúszó-életmű kritikai szintézise a megjelentetett
méltatások tükrében című tanulmányának hálózata

Rendkívül izgalmas tehát, hogy a Tsúszó kapcsán íródott esszékben,
tanulmányokban milyen irodalmi kontextus, milyen névsor és
hagyomány rajzolódik ki az életmű értelmezésébe bevont nevek:
költők, írók, képzőművészek, filmrendezők életművének felhasználásával.
Ennek nyomán fontos szempont, hogy a Tsúszóról szóló szövegek
egymásra utalásai milyen hálózatot hoznak létre, kik (és konkrétan
mely tanulmányok) ennek a szerveződésnek a csomópontjai, központi
alakjai, és kik azok, akik nem kapcsolódva ehhez a hálózathoz tulaj-
donképpen mintegy kívül kerülnek az így megjelenő Tsúszó-szuperor-
ganizmuson. 

Az is tanulságos, hogy a nevek hálózata által milyen kontextusokat
mozgósít egy-egy Tsúszó-kutató a Tsúszó-életmű köré. Összehasonlítva
például Zalabai Zsigmond Tsúszástükör című tanulmányának névhálózatát
Szombathy Bálint Homályból világba című tanulmányával, vizuálisan
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is egyértelművé válik, hogy míg Zalabai írása egy szűk szlovákiai
magyar kontextust rajzol fel a Tsúszó-életmű köré, addig Szombathy az
óegyiptomi és kínai mintáktól kezdve a francia szimbolista és avantgarde
költőkön keresztül, az olasz irodalmat is érintve a Gruppe 63-ig és a
tágan értett magyar irodalmi hagyományig tágítja a Tsúszó-életmű ér-
vényességi tartományát. Az is meglepő lehet, hogy a csehszlovákiai-
felvidéki Tsúszó Sándor szlovák irodalmi kapcsolataira csupán Slavko
Matkovič utal, akkor is pusztán egy fiktív név által (Hurban Hollý). 

A hálózati elemek iránya egyúttal azt is megmutatja, hogy egy-egy
Tsúszó-tanulmány mennyire ágyazódott bele a recepcióba, mennyire
tartotta fontosnak a párbeszédet más elméleti szövegekkel, illetve –
más szempontból nézve – mennyire kényszerített ki dialogikus viszonyt
a recepcióval. Az alábbi hálózati ábrák tehát vizuálisan mutatnak rá az
egyes tanulmányok Tsúszó-kontextusának tágasságára vagy szűkösségére,
a szövegek párbeszédképességére vagy -képtelenségére, centrális vagy
marginális helyére az elméleti szövegek Tsúszó-hálózatán belül:

9. ábra. Filep Tamás Tsúszó mindenkié! című tanulmányának névhálózata
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10. ábra. Balla D. Károly „Mindig volt emberek” (Tsúszó Sándor hét hónapja
Ungváron) című tanulmányának névhálózata

11. ábra. Zalabai Zsigmond Tsúszástükör című tanulmányának névhálózata
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12. ábra. Szombathy Bálint Homályból világba (A Tsúszó-kutatások újabb
momentumai Tsúszó Sándor nemzetközi kifutása tekintetében) című tanul-
mányának névhálózata

13. ábra. Slavko Matovič levelének névhálózata
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14. ábra. Z. Németh István Tsúszó Sándor Komáromban című cikkének
„névhálózata”

Míg a tanulmányok, esszék valódi hálózatot alkotnak, kereszthivat-
kozásaik által meghaladva az egyes tanulmányok lehetőségeit jól
szervezett csoportként hatékonyan működnek közre a kanonizáció
szempontjából, addig a Legyél helyettem én antológia szépirodalmi
szövegei nem képesek hálózatként működésbe lépni. Elmondható,
hogy egymástól izolált darabokból álló korpusz jön létre, ahol
mindenki saját jól bejáratott nyelvjátékát működteti – csak éppen
Tsúszó Sándor maszkjában. A Tsúszó Sándor álnév alatt publikáló
szerzők egyrészt nem vetnek számot a maszkadás, az álnév, az iden-
titáskérdés lehetőségeivel (amely kapcsolódási pontokat teremthetne),
másrészt szinte minden esetben a saját név alatt már publikált
szövegek eddig használatos poétikáinak intencióit követik, s így
Tsúszó Sándor szépirodalmi korpusza elemeire hull. A neoavantgárd
költő Tsúszó álnév alatt is neoavantgárd verset ír, a metafizikai
kérdéseket versben megfogalmazó alkotó saját Tsúszó-versében is
metafizikai kérdésekkel foglalkozik, a nyelvi játékosságból építkező
szerző a Tsúszó-versben is a humoros nyelvjáték elemeit használja
ki. Vagyis a Tsúszó-korpusz szépirodalmi szövegei nem lépnek
egymással párbeszédbe, nem reflektálnak egymás poétikai eredményeire,
eklektikus, széteső, kapcsolatok nélküli, izolált elemekre bomlanak.
Mindez, úgy vélem, azt is maga után vonja, hogy a szépirodalmi
jellegű Tsúszó-szövegek nem képesek hálózatot, s ezáltal jellegzetes
Tsúszó-hangot létrehozni, s ez a kanonizáció akadályaként is értel-
mezhető. Annál is inkább, mert a Tsúszó-maszk kollektivitása miatt
nemcsak az figyelhető meg, hogy több jellegtelen szöveg is a
korpuszba került, másod-, harmad-, negyedvonalbeli írók-költők
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jóvoltából, hanem az is, hogy ezek a szépirodalmi szövegek nem lépve
egymással dialógusba, voltaképpen nem alakítanak ki hálózatot, s nem
képesek a csoport dinamikájában lévő többletet kihasználni. Vagyis
míg az elméleti szövegek egy része valóban párbeszédbe lép egymással,
s valódi hálózatként, szuperorganizmusként működik, addig a Tsúszó-
maszkban írt szövegekről ez sokkal kevésbé mondható el. 

15. ábra. A Legyél helyettem én – Tsúszó Sándor Emlékkönyv (1992) izolált
szépirodalmi szövegeinek vizuális megjelenítése

Tsúszó Sándor szépirodalmi szövegei azonban mégiscsak értel-
mezhetőek a hálózatelméleti szempontból értett kanonizáció felől.
Ezt a hálózatelméletben rendkívül elterjedt „kis világ” elmélet felől
bizonyíthatjuk: Tsúszó Sándor ugyanis a Tsúszó álnéven író Hizsnyai
Zoltánon, Parti Nagy Lajoson, Szombathy Bálinton, Csehy Zoltánon,
Talamon Alfonzon stb. keresztül a kortárs magyar álneves irodalom
olyan – gyakran kultikus – szereplőitől áll csupán egy lépésnyi tá-
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volságban, mint Sárbogárdi Jolán, Virágos Mihály, Dumpf Endre,
Pacificus Maximus vagy Samuel Borkopf. Tsúszó Sándor Parti Nagy
Lajoson, Hizsnyai Zoltánon, Talamon Alfonzon, Csehy Zoltánon
stb. keresztül mintegy „együtt mozog” a kortárs magyar irodalom
más álneveivel, kollektív maszkos jellegzetességeiből adódóan hálózatot
hozva létre az álnevek között, ezáltal nagyságrendekkel növelve ka-
nonizációjának lehetőségeit.

16. ábra. A kollektív maszkként működő Tsúszó Sándor név által létrejövő
álnévhálózat a kortárs magyar álneves irodalomban 

A hálózatos kollektív identitásépítkezésnek is köszönhetően a Tsú-
szó-életmű fokozatosan tágul, nevét és alkotásait egyre több területen
használják a legkülönfélébb célokra. A Legyél helyettem én című
Tsúszó-emlékműsort 1995 szilveszterén tűzte programjára a Magyar
Televízió, a több mint egy órányi anyagból Vallai Péter főszereplésével
harminc perces műsor készült, de a Magyar Rádióban és Vígszínházban
is megjelentek a Tsúszó-életmű egyes darabjai.97 Tsúszó kanonizációjára
97 Z. NÉMETH István: Tsúszó Sándor újonnan fellelt remekei = Új Forrás, 1998/1.,

http://www.jamk.hu/ujforras/9801_12.htm.
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utal az is, hogy Fűzfa Balázs középiskolai irodalomkönyvében szinte
önálló Tsúszó-fejezet szerepel Dilettáns beszélő(k) és önmegértés a
posztmodernben cím alatt.98 A fiktív költői életmű egy más típusú
hasznosítására a pozsonyi Szőrös Kő irodalmi lapban került sor,
ahol a mottóként felhasznált Bettes István-verset („szőrös kő szundikál
/ többé aligha ébred / nem éber nem ember / egyszerű szőrös kő /
szőrös kő szundikál”) talán a jogi vitákat elkerülendő egy Z. Németh
István által írt Tsúszó-vers váltotta fel az 1999/2. számtól kezdődően:
„vagyok egy lázas akvarell / szőrös kő, borostás mellszobor /
végtelennek udvarló bohóc / apró szakáll egy ércfejen”. Az utóbbi
években Hizsnyai Zoltán tevékenységének köszönhetően két kötetben
újra napvilágot lát a Tsúszó-életmű Legyél helyettem én! Tsúszó
Sándor-breviárium I-II. cím alatt, s megalakult a Tsúszó Tudományos
Akadémia, amelynek tagjai döntő többségében pályájuk elején álló
szlovákiai magyar fiatal irodalmárok: Baka L. Patrik Czucz Enikő,
Csillag Lajos, Gužák Klaudia, Gyenes Gábor Hizsnyai András,
Mucha Attila Nagy Krisztián, Nagy Hajnal Csilla, Sipos Janka,
Szászi Zoltán, Takács Zsuzsi, Václav Kinga, Vörös Gergely. 

A Tsúszó Tudományos Akadémia megalapítása jó példa arra,
hogy a hálózatos kánonépítés mennyire kézen fekvő lehetőség főként
fiatal írók-költők számára, hiszen nemcsak egy bejáratott brandként
van jelen, hanem bárki számára nyitott (ál)névként is, amelyet
felvéve a kezdő író Tsúszó Sándor nevén keresztül hirtelen egy
lépésnyi távolságra lesz Csehy Zoltántól, Hizsnyai Zoltántól, Parti
Nagy Lajostól, Szombathy Bálinttól és másoktól. Vagyis írásai egy
olyan szuperorganizmus részévé válnak, amely hálózatos felépítésének
köszönhetően hívja fel a figyelmet, s erősíti fel az ide sorolható
szövegek hatáslehetőségeit. 

Ráadásul hasonló identitásképzésre és technikára figyelhetünk
fel, mint az antik és középkori sajátos álnévhasználat idején, amikor

98 FŰZFA Balázs: irodalom_12. Budapest, Krónika Nova, 2008, 226–229.
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közismert szerzők neve mögé bújva, azt álnévként használva alkottak
többnyire olyan tanítványok, akiket ma Pszeudo-Plutarkhosz, 
Pszeudo-Dionüsziosz, Pseudo-Augustinus stb. néven emleget az
utókor. Pál Katalin írja Szókratész kapcsán, hogy „a tanítványok a
filozófusra nem csak mint mesterükre, de mint médiumra is
tekintettek, kinek segítségével saját tanaikat örökíthették meg.”99

Tsúszó Sándor nevét hasonlóan médiumként használják a Tsúszó-
maszkban alkotó művészek, és a saját poétika elfogadtatására szolgáló
kiváló eszközként működtetik azt, több mint negyedszázada. 

Mint látható, az 1980-as évek végétől napjainkig Tsúszó Sándor a
kollektív játék, a kollektív identitásteremtés és a játékos párbeszéd,
valamint a kollektív fikcióalkotás ereje által a játékos és nagyon is
tudatos irodalmi hálózatépítés egyik kiváló példája. A Tsúszó Sándor
álnév hálózatként köti össze a benne résztvevőket, irodalmi szuper-
organizmusként megnövelve a poétikai hatás és a kanonizáció
esélyeit.  

(2013)

99 PÁL Katalin: Ki nevet a végén: A szórakozott tudós típusának eredete. In KO-
VÁCS Flóra – LENGYEL Zoltán szerk.: Szövegek között 16. Szeged, SZTE BTK,
Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, 2011, 7. 
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Ágyra dőlt szöveg
(Műfordítás és szövegalkotás hálózatelméleti megközelítése 

Csehy Zoltán műveiben)

I.
Vajon milyen helyet foglal el a műfordítás a kortárs magyar
irodalom folyamataiban? Milyen szerepe van a műfordításnak a
szépirodalmi megszólalásformák között, milyen párhuzamok és
ellentétes attitűdök figyelhetők meg eredeti irodalom és műfordí-
tás-irodalom között? Hogyan értelmezhetők a műfordítás-irodalmon
belül tapasztalható törésvonalak, s ezek milyen kapcsolatban
állnak a kortárs magyar irodalom egymástól eltérő paradigmáival?
Mikor sikeres egy műfordítás, hogyan képes hatni a műfordítás
az eredeti irodalomra, illetve az eredeti irodalom a műfordításra?
Milyen lehetőségek állnak a műfordító rendelkezésére saját ön-
reprezentációjához, és lehet-e kanonikus „szerző” a műfordító a
kortárs magyar irodalomban?

II.
Nem áltatom magam azzal, hogy ezekre a kérdésekre meg tudom
adni a pontos, kimerítő választ, tény azonban, hogy Csehy Zoltán
műfordítói és szövegalkotói tevékenységének vizsgálata azzal kecsegtet,
hogy az előbbi kérdések némelyikét legalábbis egészen közelről
tudjuk szemlélni. Olyan alkotóról van szó ugyanis, aki egyrészt a
kortárs magyar műfordítás-irodalom egyik legsokoldalúbb alakja,
akinek műfordítói tevékenysége az ógörög és latin nyelvű, főként
antik irodalmat éppúgy felöleli, mint az olasz, angol, cseh, szlovák,
leginkább kortárs irodalmat; másrészt pedig műfordítói munkássága
elválaszthatatlan szépírói és tudományos (irodalomelméleti, iroda-
lomtörténeti és -kritikai) tevékenységétől. 
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a) Műfordítás
Csehy Zoltán első önálló műfordításkötete 2000-ben jelent meg

Hárman az ágyban cím alatt, alcíme szerint erotikus görög és latin
versek fordítását tartalmazta. Egy évre rá látott napvilágot a szerző és
Polgár Anikó közös fordításkötete, az Illatos kenőcsök háza, amely a kö-
zépkori vallásos latin költészetből adott közre válogatást. Még ugyanabban
az évben Csehy Zoltán fordításában jelent meg Antonio Beccadelli-
monumentális pornográf eposza, a Hermaphroditus. 2002-ben Sztratón
erotikus-obszcén verseinek fordítójaként találkozhatunk Csehyvel, a
Kölyökmúzsaavagy A fiúszerelem művészete című kötetben. A következő
évben Marcus Valerius Martialis Költők, ringyók, pojácák című, a római
költő válogatott epigrammáit tartalmazó fordításkötete jelenik meg.
Francesco Petrarca latin nyelvű verseinek gyűjteményét 2004-ben
Orpheusz lantja, Dávid hárfája cím alatt adja közre. Poggio Bracciolini:
Elméncségek. Reneszánsz egypercesek című kötete 2009-ben jelent meg
Csehy fordításában, 2012-ben pedig Amalthea szarva cím alatt száz
itáliai humanista költő verseit tartalmazó antológiát adott közre,
várhatóan szintén 2012-ben jelenik meg Pier Paolo Pasolini Korom
vallása című kötete Csehy Zoltán fordításában. Nem szabad megfe-
ledkeznünk arról sem, hogy Marcus Fabius Quintilianus Szónoklattan
című kötetének (szerkesztője Adamik Tamás) 2008-as újrafordításából
Csehy Zoltán is tevékeny részt vállalt.

Emellett Csehy kortárs költőket és prózaírókat, sőt irodalomtudományi
szövegeket is fordít, leginkább a Kalligram folyóirat számára. A szlovák
prózairodalomból például Radoslav Lipták A szenvelgés féregjárata,
Barbora Škovierová Akrobata, Katarína Kucbelová Játék nyílt lapokkal,
Juraj Raýman Elbeszélés, Juraj Šebesta Csodavárás, Pavol Rankov 
A fénykép; Levélváltások; Két újsághír / Utasok című kisprózáit, elbeszéléseit.
A szlovák költészetből többek között Marián Milčák Kalüpszó; Héphaisztosz,
Ján Ondruš Nyári eső, Štefan Strážay Lány, Ivan Laučík Első benyomások,
Jozef Mihalkovič -felé, Milan Rúfus Kút, Štefan Strážay Portré című
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versét. A szlovák kritikairodalomból Barbora Škovierová, Jozef Bžoch,
Marta Součková, Alexander Halvoník és Vladislav Gális kritikáit Pavel
Vilikovský Az utolsó pompeji ló című regényéről. A Jelenkor folyóirat
számára a szlovák irodalomból Stanislava Chrobáková Repar, Peter
Javorík, Ivan Žucha, Pavel Vilikovský prózáját, Marián Milčák, Erik J.
Groch, Peter Šulej, Ivan Štrpka, Miroslav Brück verseit fordította.

Szintén a Jelenkor folyóiratban jelentek meg versfordításai a kortárs
cseh irodalomból, ahol Milan Andrássy, Ivan Švanda, Přemysl Mareček
verseit fordította. Vérbe fulladt csontváz cím alatt az Irodalmi Szemle
közölt posztmodern cseh költőket Csehy Zoltán fordításában: Václav
Ryčl, Karel Jan Čapek, Petr Odillo Stradický-Stanczyk ze Strdic, Petr
Halmay verseit. 

A kortárs afro-amerikai gay költészetből szintén Csehy Zoltán közöl
összeállítást a Kalligram 2001/9–10. számában, Lyle Ashton Harris, J.
Colemann, Sabah As-Sabah, Thomas Glave, Steve Langley, K. Maurice
Jones, Thom Bean, Wrath verseinek fordításait.

Végezetül nem feledkezhetünk meg a szerző egy fiktív fordításáról
sem: a Kalligram folyóirat 1994/11. számában jelent meg Tsúszó
Sándor nyers éjszaka című verse Csehy Zoltán fordításában. 

b) Tanulmányok, kritikák, műfordításelmélet
Hiba lenne azonban Csehy Zoltán fordításait élesen elkülöníteni

fordításelméleti munkáitól. A szöveg hermaphroditusi teste.Tanulmányok
a humanizmus, az antikvitás és az erotográfia köréből címmel a Kalligram
Kiadónál jelent meg tanulmánykötete 2002-ben. Benne többek között
Beccadelli Hermaphroditusáról, Janus Pannoniusról, Aulus Gelliusról,
a Quattrocento neolatin költészetének önreprezentációs mintáiról, az
obszcenitásteóriáról, illetve a reneszánsz és kortárs homoerotikus köl-
tészetről találhatunk tanulmányokat.

2007-ben Parnassus biceps. Kötetkompozíciós eljárások és olvasási
stratégiák a humanista, neolatin és a régi magyar költészetben címmel
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szintén a Kalligramnál látott napvilágot az a tanulmánykötete, amelynek
tematikája a humanista és neolatin kötetkompozíciós eljárások értel-
mezésétől Petrarca, Beccadelli, Enea Silvio Piccolomini, Girolamo
Angeriano, Vetési László, Istvánffy Miklós, Balassi Bálint, Vergilius,
Gyöngyösi István költészetén át a priapikus líra hagyományáig, a
szerelmi dedikációs verskötet kompozíciós technikáiig terjed.

A két tanulmányköteten kívül Csehy számos folyóiratban van jelen
tanulmányaival, kritikáival (irodalomkritikákat és zenekritikai írásokat
egyaránt közöl). Ezekben az írásaiban főként a kortárs irodalom
jellegzetes kérdéseivel és alkotóival foglalkozik.

c) Interjúk 
Csehy Zoltán műfordításaival szoros kapcsolatban állnak azok az

interjúk is, amelyben a munkásságát érintő kérdéseken belül gyakran
fordításelméleti problémákra ad választ, illetve saját műfordítói te-
vékenységét értelmezi. Az önértelmezésnek itt nemcsak pusztán
gesztusairól beszélhetünk, hanem karakteresen kifejtett, originális
gondolkodásmód jelenik meg – ebben az esetben dialogikus formában.
Különösen a 2008-ban megjelent Nyelvi álarcok című, Tizenhárman
a fordításról alcímet viselő kötetben szembesülhet az olvasó Csehy
műfordításról vallott nézeteivel, ahol a szerzővel folytatott hosszabb
beszélgetés leginkább a műfordítás elméleti és gyakorlati kérdéseire
irányult. 

De szinte minden, a szerzővel készített interjú kitér műfordítási kér-
désekre is – így például az Új Forrás 2002/4-es számában megjelent
szöveg, a Karácsonyi Zsolt által a Helikon 2009/14. számában, a
Szepesi Dóra által a Bárka online felületén közölt, a Mislay Edit által
az Új Szónak, illetve az Orcsik Roland által a Tiszatáj 2011/3-as
számába készített interjúk is. 
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d) Verseskötetek
Végezetül azzal a termékeny és izgalmas szövegjátékkal is szükségszerűen

szembe kell nézni, amely Csehy Zoltán saját versei, illetve műfordításai,
elméleti munkái, interjúi között rendkívül dinamikus párbeszéd
formáját ölti. A szerző szépirodalmi szövegei, „eredeti” művei, verseskötetei
nemcsak azért releváns tényezői egy műfordítási kérdésekről szóló ta-
nulmánynak, mert a szerző legtöbb verse a világirodalommal is
dialógusba lép, hanem azért is, mert több verseskötete elválaszthatatlannak
látszik azoktól a kérdésektől, amelyek a műfordítás és a műfordítás-
elmélet területén is foglalkoztatják. Ezek a kérdések a nút (1993) című
első verseskötetben még talán nyomokban sem lelhetők fel, hiszen
például a kötetben helyet kapó Marszüasz dalaiból című vers is, amely
címében mitológiai alakra utal, sokkal inkább a regionális nyelvhasználat
és az egyéni létkérdések felől értelmezhető, mint a címben felidézett
antik mitológiai háttér újraírásaként. A Csehy Zoltán alagyái, danái és
elegy-belegy iramatai (1998) azonban már mintegy előrevetíti a későbbi
fordításköteteteket – mind a formai változatosság (időmértékben írt
versek), mind az intertextuális szövegháló (az ógörög és latin irodalommal
folytatott dialógus), mind a műfordítás-kérdések prezentálása által. Ez
utóbbi legszebb példája a Catullusi című szöveg, amelynek egyes
darabjai, sorai, strófái Catullus-fordításként térnek vissza a Hárman az
ágyban (2000, 2010) című fordításkötetben. A Hecatelegium (2006) is
mind felépítésében (gondolhatunk itt a humanista kötetkompozíciós
eljárások Csehy által elemzett jellegzetességeire és az általa fordított re-
neszánsz költőkre), mind formai téren (az időmértékes verselés lehető-
ségeinek kihasználása) a már jelzett műfordítás-elméleti, irodalomtörténeti,
illetve konkrét műfordítói praxissal lép dialógusba, ezeknek a területeknek
a szövegbe írása jellemzi. Emellett a versek névhálózatában egy egész
mitológiai háttér artikulálódik, miközben a feloldott álnév által
(Pacificus Maximus) szintén a humanizmus és reneszánsz kontextusa
íródik bele a kötetbe. A Hecatelegium éppen ezért az életmű egyik leg-

ÁGYRA DŐLT SZÖVEG

81

UJ_NemethZ_proba_Layout 1  2019. 01. 09.  9:48  Page 81



fontosabb csomópontja, amely originális szépirodalomként aktivizálja
a műfordítás-elméleti, irodalomtörténeti és műfordítói gyakorlatot.
Ebből a szempontból a Homokvihar (2010) óvatos váltást is jelent,
amennyiben egyrészt Csehy zenekritikai szövegei íródnak bele az egyes
szövegekbe, másrészt nem az antik és humanista megszólalásminták és
formák, sokkal inkább a kortárs amerikai és nyugat-európai prózavers
teljesítőképessége manifesztálódik: a kötet inkább értelmezhető a
Csehy által is fordított amerikai gay költészet, mint az antik és
reneszánsz irodalom felől.

Az „eredeti” művek között szükséges megemlítenünk egy speciális
szöveget, a nyers éjszaka című verset, amely Tsúszó Sándor neve alatt
közölt versként, de „Csehy Zoltán fordítása”-ként jelent meg a Kalligram
1994-es novemberi számában. Ez a korai szöveg azért érdekes, mert
egyrészt a maszkos-álneves versnek a Hecatelegiumban megvalósított
lehetőségei, másrészt az „eredeti szöveg”-be írt fordításkérdéseknek a
későbbiekben kiterjesztett prezentációja felől is értelmezhető – az
életmű szinte egész kontextusában.

III.
Hálózatelméleti szempontoknak azért felelnek meg különösen jól a

Csehy Zoltán név alá vonható szövegek, mert többféle műfajban, a
textualitás eltérő konstrukcióiban manifesztálódó életműről van szó,
tele önértelmező gesztusokkal, az intratextualitás elemeivel, a leállíthatatlan
dialogikus viszony lehetőségeivel. Éppen ezért hálózatelméleti szempontból
egy rendkívül gazdag huzalozású, belső és külső textuális kapcsolatokat
építő korpuszról van szó, amely valóságos hálózatként, szuperorganiz-
musként áll elénk.

Csehy Zoltán egymástól elkülöníteni vélt műfajiságú szövegei között
rendkívül dinamikus hatáseffektus működésére figyelhetünk fel, sok-
tényezős, bonyolult hálózatra, amelynek kapcsolatai nélkül kevéssé ér-
telmezhetőek az egyébként elkülöníteni vélt tényezők. Ennek a
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hálózatnak éppúgy részét képezik a műfordítások, mint a saját szövegek,
a tanulmányok, illetve az interjúk. Ezek a műfajok azonban szintén
nem tekinthetők homogén minőségnek. Kiindulópontunk tehát az
lehet, hogy Csehy Zoltán szépírói tevékenysége kiváló példát jelent
arra, hogy a hálózatelmélet szempontjai felől értelmezzük szövegeit. Ez
azt jelenti, hogy nem lehet érvényesíteni a műfaji izoláció formáit.
Műfordításai, saját szövegei, a szerzővel készített interjúk és a tanul-
mánykötetek bonyolult hálózatot alkotnak, amelyek egymást értelmező
javaslatokat tesznek. 

Minden pontot, így szövegeket is többféle módon kapcsolhatunk
össze. Hálózatelméleti szempontból azt jelenthetjük ki, hogy egyetlen
szöveg sem autonóm, beágyazottsága az életmű egészébe, illetve a magyar
és világirodalom folyamataiba bonyolult hálózatot hoz létre. Éppen
ezért van az, hogy ebben az esetben a műfajok egymásra rakódnak,
egymást erősítik, s így tulajdonképpen – az életmű és a világirodalom
hálózatában – az újraírás, az önidézet, a hypotextualitás, a palinódia, a
metafikció a mise-en-abyme szempontjainak műfajokon átívelő láncolata
által olyan gazdag huzalozású életmű áll elénk, amely a hálózat többlet-
jelentése felől is értelmet nyer. A szövegek közötti kapcsolati hálók és a
kapcsolatok rendszere újfajta értelmezésre nyújt lehetőséget. Az egyes
műfajoknak mint csoportoknak az átfedései a beágyazottság kérdését
vetik föl. A leginkább tranzitív csomópont, problémakör ennek az
életműnek a topológiájában kétségkívül az „áterotizált szöveg”: az
életműbe leginkább beágyazott problémakörről van szó. 

Az „áterotizált szöveg”, a testként megjelenő szöveg, a szöveg mint
testírás válik az életmű bonyolultságának, struktúrájának és lendületének
generálójává. Ha az életmű egésze felől vizsgáljuk, jól látszik, hogy a
Hárman az ágyban ógörög és latin erotikus verseitől kezdve (Anakreóntól
kezdve mondjuk Catullusig), a Sztratón-, Beccadelli-, Martialis-fordí-
tásokon át egészen a Pasolini és a gay költők fordításáig rendkívül erős
kapcsolathálót alakít ki a műfordítás területén. A Csehy Zoltán alagyái,
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danái, elegy-belegy iramatai című verseskötet több szövege, a Hecatelegium
és a Homokvihar verseinek nagy része szintén az erotikus nyelv egy-egy
változataként reprezentálódik. A két tanulmánykötetben is a priapikus
hagyomány, a szerelmi dedikációs verskötet, az obszcenitásteóriák és a
homoerotika tematikája dominál. És az „áterotizált szöveg” koncepciója
önreflexióként, tudatosan vállalt szövegalkotási elvként jelenik meg az
interjúkban is, hiszen Csehy már a 2002-es Új Forrás-beszélgetésben
kijelenti: „Már az antikvitás irodalmában megfigyelhető, kivált Catullus
vagy Martialis költészetében az alkotói, illetve befogadói folyamat játékos
erotizálása. A szövegnek kétségtelenül vágyat kell keltenie ahhoz, hogy
potensnek bizonyuljon. A humanista irodalomban ráadásul megjelent a
perszonifikált verskötet típusa is, ami nem mást jelent, mint azt, hogy a
textus egy bizonyos síkon azonosul a testtel, s a testi kalandok allegorizmusára
rakódnak rá a költészetesztétikai polémiák, a hagyományértelmezések
rétegei. Ezt az örökséget vélem továbbgondolhatónak.”100

17. ábra. Az áterotizált nyelv hálózata Csehy Zoltán műfordításaiban,
eredeti műveiben, tanulmányaiban, interjúiban
100 NÉMETH Zoltán: Interjú Csehy Zoltánnal = Új Forrás 2002/4.,
http://www.jamk.hu/ujforras/0204_08.htm.
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IV.
A fenti ábra azt mutatja, hogy Csehy Zoltán műfordításainak nagy
részét nem lehet izoláltan, az életmű egészétől elválasztva értelmezni,
amennyiben legtöbb műve olyan textuális szuperorganizmus részeiként
funkcionál, amelynek elemei összetett kapcsolatban állnak egymással,
egymást értelmezik. Ez a bonyolult, önreflexív viszony a szövegek
teljesítőképességét azáltal maximalizálja és terjeszti ki, hogy e szövegek
külön-külön is az életmű hálózatának részeként funkcionálnak, és
így a hálózatépítés többletét hasznosítják mind az olvasóval való ta-
lálkozáskor, mind a kánonba való belépéskor. 

Hogy mennyire fontos lehet a hálózatban való részvétel, a csomó-
pontként való megjelenés, arra Csehy szlovák fordításai adhatnak
példát. Ez egy viszonylag nagy terjedelmű korpusz, amely akár
önálló kötetben is megjelenhetett volna. Az, hogy mégsem jelentek
meg önálló kötetben, talán annak is köszönhető, hogy ezek a
szövegek nem léptek párbeszédbe az életmű más részével, izoláltak
maradtak, nem váltak a hálózat részévé, s így az életmű kontextusában
tulajdonképpen kevésbé jelentősek más fordításokhoz képest. 

Másrészt viszont azt is látni, hogy az életmű egyik központi
helyén a Hárman az ágyban című kötet áll, amelyből a legváltozatosabb
irányokba nyílik kapcsolódás. Míg a második és harmadik verseskötet
szinte tökéletesen leképezi, megelőlegezi és utánírja a Hárman az
ágyban kapcsolódási pontjait, addig arra is felfigyelhetünk, hogy a
Homokvihar szakít az antik és reneszánsz hagyomány előző két ver-
seskötetben gazdagon felhasznált világával, viszont az erotikus
versnyelv kortársi prózai intonációja jelenik meg benne, kiegészülve
a zene kontextusával. Ez az életmű dinamikájára és a hálózat terjesz-
kedésére, növekedésének természetére is utal. Hiszen a szerző tervezett
kötetei egyrészt az erotika, melegség – Ali baba és bandája. Homo-
szocialitás, barátságretorika és queer jelleg a magyar irodalomban
(2012), a 20. századi műfordítás – Pier Paolo Pasolini: Korom
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vallása (2012), valamint a zeneelmélet – Experimentum mundi.
(Poszt)modern euroatlanti operakalauz (2012 vagy 2013) felé tágítják
a hálózatot. Ezek a finom elmozdulások néhány év múlva talán új
aspektusokkal egészítik ki a műfordítás helyét ebben a hálózatban. 

(2012)
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Hálózatelmélet, kánon, regionalitás
(Sziveri János helyének hálózatelméleti értelmezése 

a kortárs magyar irodalmi kánonban)

„Bízom abban, hogy az ezredvég költészetét verseim mellőzésével
már nem tárgyalhatjaegy jövendő irodalomtörténet.” 
(Sziveri János)

„Ne az határozza meg irodalmunkat, ki hol született, vagy hol
él, hanem: milyen nyelven – és mit – alkotott! Budapesten
kvázi elismert írónak számít egy sor közepes firkász, csak azért,
mert ott él, és ügyesen melegszik a tűznél, miközben a határon
túliakat csupán »kuriózumként« ha emlegetik, s nem a műveik
miatt, melyek el sem jutnak az olvasóhoz, nemhogy megfelelő
– reális? – kritikai visszhangra találjanak.” 
(Sziveri János)

1.
Az irodalomtörténet-írás kihívásai jelentős mértékben torlódtak fel
az utóbbi évtizedekben. A posztmodern állapotból fakadó, egymásnak
ellentmondó, fragmentált nézőpontok tapasztalata kétségbe vonja
mindenféle szintézis és objektív megközelítés lehetőségét. A recepció
feldolgozását érintő elvárások, annak érdekében, hogy a múlt pár-
beszédhelyzetbe kerüljön, szinte irreális munkát követelnek az iro-
dalomtörténetek szerzőitől. Az „egyidejű egyidejűtlenségek” tapasztalata,
az egymást kizáró párhuzamos kánonok és az irodalom folyamatsze-
rűségének feszültségei szinte kétségbe vonják az irodalomtörténet-
írás lehetségességét. Az „esztétikai ideológia” felé kritikusan közelítő
irodalomelméleti irányzatok a kisebbség, a másság, az alárendeltség
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kategóriáit kérik számon az irodalomtörténetbe foglalt kánonon. 
A populáris műfajok irodalomtörténetbe kerülése érdekében több
kritikus a számonkérés retorikáját működteti az elit irodalom
történetére szűkített irodalomtörténeteken. 

A magyar irodalomtörténet számára további kihívást jelent a 
20. századi magyar irodalomra jellemző többközpontúság jelensége.
A „magyar irodalom története” fogalom értelmezésébe már eleve
beleírja magát a többértelműség: jelentheti a „magyarországi irodalom
történeté”-t, a „magyar nemzetiségű szerzők által írott irodalom tör-
téneté”-t és a „magyar nyelvű irodalom történeté”-t is, illetve
jelentheti e jelentéstartományok valamilyen kombinációjának vég-
eredményét. A fogalom használata koronként változik, gondoljunk
csak a magyarországi latin nyelvű irodalom (pl. Janus Pannonius)
helyére a magyar irodalomtörténetekben, s ennek alapján talán
meggondolandó lehetne Agota Kristof, Terézia Mora, Melinda Nadj
Abonji műveit is a magyar irodalomtörténet kontextusában is értel-
mezni. De itt szükséges felvetni azt a kérdést is, hogy a határon túli
irodalmak és életművek helyét hogyan kezeli a magyar irodalomtör-
ténet-írás. Elvileg több lehetőség is adódik: vagy teljesen megfeledkezik
a kérdésről, s egyáltalán nem foglalkozik határon túli irodalommal
és szerzőkkel másodlagosnak nyilvánítva azokat; vagy a határon túli
magyar irodalmakat eltávolítja, száműzi a magyar irodalom folya-
mataiból, rezervátumba zárva külön kategóriaként kezeli; vagy a
magyar irodalmi folyamatok természetes részeként tárgyalja, s annak
megfelelő helyén tárgyalja (itt persze felvetődik a nézőpont kérdése,
ahonnét belátható lehetne egy ilyen megközelítés).  

Sziveri János életművének irodalomtörténeti helye ebben a –
most csupán röviden vázolt – irodalomelméleti-irodalomtörténeti
kontextusban formálódik, s egész sor további kérdéssel szembesíti
azt a kutatót, aki a szerző kánonban elfoglalt helyét érintő kérdésekkel
foglalkozik. Hiszen a Sziveri-életmű több ponton is kánonközeli
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helyzetben található, az irodalmi kanonizáció több területén mutat
jelentős teljesítményeket. Ennek legfontosabb vetülete feltétlenül a
regionalitáshoz köthető. Sziveri János helye a jugoszláviai, vajdasági,
szerbiai magyar irodalomban megkérdőjelezhetetlennek tűnik. 
A vajdasági magyar irodalom legendás, legprogresszívebb irodalmi
lapjának, az Új Symposionnak a főszerkesztőjeként az életmű is
valódi legenda részévé vált, amelyet tovább erősített a politikai
okokból történt leváltástörténet is. Ehhez társul az a tapasztalat,
hogy a Sziveri-életmű a generációs alapú kanonizációból is kivette a
részét, hiszen egy olyan nemzedék tagjaként került be az irodalmi
köztudatba, amelyhez az irodalmi nyelv modernizálása kapcsolható.
A generációs alapú kanonizálást erősítette a szerző magyarországi je-
lenléte is: Sziveri Szájbarágás (1988) című kötete a JAK füzetek
sorozat 40. darabjaként látott napvilágot a Magvető Könyvkiadónál,
Parti Nagy Lajos szerkesztésében. A kanonizáció további biztosítékaként
jelenik meg az, hogy a költő magyarországi kötetei jelentős kiadóknál
láttak napvilágot (az 1989-es Mi szél hozott?, az 1990-es Bábel és
Magánterület a Szépirodalmi Könyvkiadónál), hogy halála után két,
összegyűjtött verseit és műveit tartalmazó kötete is megjelent (a
Sziveri János minden verse 1994-ben a Kortárs Kiadónál, a Sziveri
János művei 2011-ben Reményi József Tamás szerkesztésében a
Gondolat Kiadónál). A kanonikus pozícióra utal, hogy Keresztury
Tibor Félterpeszben (1991) című interjúkötetében, amely a JAK
füzetek sorozatban jelent meg, Esterházy Péter, Zalán Tibor, Csengey
Dénes, Szőcs Géza, Kukorelly Endre, Parti Nagy Lajos, Márton
László, Szilágyi Ákos, Markó Béla, Csordás Gábort és Marno János
mellett Sziveri Jánossal is készült beszélgetés. A kanonizáció intézményi
biztosítéka a Sziveri János Társaság működése, konferenciaszervező
tevékenysége is, illetve az 1992-től létező Sziveri-díj (a díjazottak
többek között Babics Imre, Háy János, Orbán János Dénes, László
Noémi, Fekete Vince, Hizsnyai Zoltán, Szálinger Balázs, Csehy
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Zoltán, Lovas Ildikó, Orcsik Roland, Kollár Árpád, Lanczkor
Gábor). Sőt, Partitúra ne légy soha! (2011) címmel napvilágot látott
a Sziveri-díjasok antológiája is.   

A regionális, nemzedéki és intézményi kanonizációt azonban a
legtöbb esetben jelentősen árnyalják, módosítják, sőt felülírják a
hatás, a folytathatóság és a recepció szövegszerű kontextusai. A Szi-
veri-szöveguniverzum szépirodalmi és irodalomtudományos továb-
bírásai, újraírásai között feltétlen említésre méltó a Reményi József
Tamás által szerkesztett Barbár imák költője – Sziveri János (2000)
című kötet, amely tanulmányokat, kritikákat, esszéket, beszélgetést
tartalmaz, illetve közli a Sziveri-kötetek recepcióját is.101 Kanonizációs
aktus a Puskin Utca 2007/2–3. számának Sziveri-blokkja, két
interjúval (Balázs Attilával és Reményi József Tamással), valamint
Förköli Gábor, Lábadi Zsombor és Hózsa Éva tanulmányaival; s az
újraértelmezés gesztusával készült a Parnasszus 2009. tavaszi száma
is, Balázs Attila-, Fenyvesi Ottó, Bozsik Péter-, Balogh Robert-
esszével, Nemes Z. Márió-, Fekete Vince-, Borsik Miklós-tanulmánnyal,
Szügyi Zoltán- és Payer Imre-verssel. A recepció egyik legfontosabb
teljesítménye Lábadi Zsombor Sziveri-monográfiája, A lebegés
iróniája, amely az egész életművet és kontextusát is vizsgálja.102 De
a Sziveri-életmű újraértésében fontos szerepet játszanak az olyan
események is, mint a 24. JAK-táborban megvalósult akció, amelynek
során Sziveri János költészetéről beszélgetett Balázs Attila, Keresztury
Tibor, Kollár Árpád, Nemes Z. Márió és Reményi József Tamás.
Sziveri János kanonizációjának hálózatos összefoglalása arról győzheti
meg az értelmezőt, hogy olyan életműről van szó, amely a kanonizáció
egymástól gyakran eltérő kontextusaiban képes reprezentálni ön-
magát.

101 REMÉNYI József Tamás szerk.: Barbár imák költője – Sziveri János. Budapest, Kor-
társ, 2000.

102 LÁBADI Zsombor: A lebegés iróniája. Sziveri-szinopszis. Újvidék, Vajdasági Ma-
gyar Felsőoktatási Kollégium, 2008.
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18. ábra: A Sziveri János-életmű kanonizációjának hálózatos rajza   

2.
A kanonizáció hálózatként való értelmezése azért is hozhat új ered-
ményeket a kánonkutatásban, mert olyan szuperorganizmusként
szemléli tárgyát, amely kapcsolatok rendszeréből jön létre, s egy-egy
életmű kanonikus beágyazottságának egzakt képét nyújtja. A háló-
zatosságnak döntő szerepe lehet a kanonizációban, hiszen a szöveget,
írói életművet körülvevő (pozitív) kritikai visszhang, a recepció
irányai, a díjak és ösztöndíjak, meghívások, fellépések és felkérések
olyan hálózatot hoznak létre, amely a sikerfaktor biztosítéka lehet.
Ennek hálózatos feldolgozása nyomán bizonyos kanonikus pozíciók
felértékelődésére – „a gazdag egyre gazdagabb lesz”103 – vagy félol-
dalasságára is fény derülhet. 

A Sziveri-életmű hálózatként való bemutatása olyan képet mutat,
amely egy önmagát építő, folyton növekedő hálózatos kanonizáció

103 BARABÁSI Albert-László: Behálózva…, 90.
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képét nyújtja. A kanonizáció két fontos, ha nem a legfontosabb
komponensével azonban eddig nem foglalkoztunk: a szépirodalmi
újraírás, felhasználás és az irodalomtörténeti kánonképzés kontextusával.
Tanulmányomban a továbbiakban ez utóbbi területre összpontosítok,
s kiindulópontként azokat az irodalomtörténeti jellegű munkákat
fogom használni, amelyek az 1989-es rendszerváltás utáni időszakban
láttak napvilágot, vagyis nem kellett megfelelniük irodalmon kívüli
elvárásoknak. A korpuszt irodalomtörténetek, illetve szintézisjellegű
munkák alkotják, amelyek az 1945 utáni és kortárs irodalom iroda-
lomtörténeti jelentőségű életműveivel és szövegeivel foglalkoznak.104

A tizenegy kötet mindegyikében megjelenik Esterházy Péter neve
és életműve, gyakorta önálló fejezetként, vagyis az Esterházy-életmű
huzalként mind a tizenegy irodalomtörténetet összeköti. Ez a kano-
nizáltság rendkívül magas fokára utal, egy irodalomtörténeti szem-
pontból megkerülhetetlen életműre, amelynek értelmezését és elhe-
lyezését mind a tizenegy irodalomtörténet fontosnak tartja. A poszt-
modern prózafordulat egyik legjelentősebb inspirátorának az esetében
természetesen ez egyáltalán nem meglepő.

104 GRENDEL Lajos: A modern magyar irodalom története – Magyar líra és epika a 
20. században. Pozsony, Kalligram, 2010; KELECSÉNYI László Zoltán: Magyar iro-
dalom. Budapest, Athenaeum 2000, 2001; KULCSÁR SZABÓ Ernő: A magyar iroda-
lom története 1945–1991. Budapest, Akadémiai, 1993; MENYHÉRT Anna szerk.:
Kortárs irodalmi olvasókönyv. Budapest, Anonymus–BBMKI, 2006; MÉSZÁROS

Márton: Mai magyar irodalmi olvasókönyv. Bevezetés a kortárs magyar irodalom ol-
vasásába. Budapest, Hatágú Síp Alapítvány, 2010; SZ. MOLNÁR Szilvia: Bevezetés a
kortárs magyar irodalomba. Budapest, Hatágú Síp Alapítvány, 2005; NÉMETH Zol-
tán: A magyar irodalom története 1945–2009. Besztercebánya, FHV UMB, 2009;
SCHEIN Gábor: A közelmúlt irodalma, Kortárs irodalom. In GINTLI Tibor szerk.:
Magyar irodalom. Budapest, Akadémiai, 2010, 935–1062.; SCHEIN Gábor – GINTLI

Tibor: Az irodalom rövid története 2. Pécs, Jelenkor, 2007; SZEGEDY-MASZÁK Mi-
hály: Irodalom és művészetek a XVIII. század elejétől napjainkig. In KÓSA László
szerk.: A magyarságtudomány kézikönyve. Budapest, Akadémiai, 1991. 541–725.;
SZEGEDY-MASZÁK Mihály szerk.: A magyar irodalom történetei 3. Budapest, Gon-
dolat, 2007.
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19. ábra. Az 1989 utáni irodalomtörténetek hálózata az Esterházy Péter-
gráf felől

Mivel Sziveri János költői életművet hagyott hátra, érdemes egy
kanonikus költői életmű hálózatépítő potenciájára kitérnünk a
felhasznált irodalomtörténetek kontextusában. Oravecz Imre Sze-
gedy-Maszák Mihály korai, 1991-es összefoglalásán kívül mindegyik
irodalomtörténetben szerepel, szintén többször önálló fejezetként.
Vagyis az Oravecz-életmű is rendkívül sűrű huzalozású hálózatot
volt képes létrehozni a kortárs magyar irodalomtörténeti kor-
puszban.
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20. ábra. Az 1989 utáni irodalomtörténetek hálózata az Oravecz Imre-gráf
felől

Sziveri János irodalomtörténeti helyének vizsgálatakor az sem elha-
nyagolható tényező, hogy határon túli szerzőről van szó. Éppen
ezért a felhasznált irodalomtörténetekből olyan szerzőt érdemes ki-
emelnünk, aki határon túli lírikusként volt képes kikényszeríteni az
irodalomtörténészek figyelmét. Mint látható, Kovács András Ferenc
életműve szintén megkerülhetetlennek tűnik, hiszen Szegedy-Maszák
Mihály említett korai, 1991-es szintézisén kívül csak Grendel Lajos
2010-es irodalomtörténetéből hiányzik. Vagyis ebben az esetben is
egy gazdag huzalozású hálózat áll elénk.
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21. ábra. Az 1989 utáni irodalomtörténetek hálózata a Kovács András Fe-
renc-gráf felől

Sziveri János neve a vizsgált tizenegy irodalomtörténeti vagy szintetikus
jellegű kötetből hatban található meg, vagyis a ritkább hálózatosság

kisebb mértékű
kanonizációra
utal, mégis, vi-
szonylag kánon-
közeli helyzetre
láthatunk rá. 

22. ábra. Az
1989 utáni iro-
dalomtörténetek
hálózata a Sziveri
János-gráf felől
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A tizenegy kötetből azonban pusztán két kötetben esik szó Sziveri
János poétikai teljesítményéről. Mint már említettük, öt munkában
egyáltalán nem szerepelt a neve, további négy kötetben pedig
pusztán egy felsorolás részeként (leggyakrabban mint az Új Symposion
egykori főszerkesztője) jelent meg. Vagyis az életmű poétikai jelen-
tőségének, karakterének csupán két kötet szentelt teret, s így a
vizsgált irodalomtörténeti korpuszok között valódi értelmezői
hálózatos viszonyt nem tudott létrehozni.  

23. ábra. Az 1989 utáni irodalomtörténetek „hálózata” a Sziveri János-gráf
felől

Az említett két kötetből ráadásul az egyik csak egyetlen mondatot
szentel a Sziveri-poétikának, míg Kelecsényi László Zoltán némiképp
hosszabb, három mondatos elemzésben méltatja a Sziveri-életművet.
Vagyis a kortárs irodalomtörténetekben Sziveri János költészete
nem volt képes kanonikus helyet kikényszeríteni magának, ami az
életmű kanonizációjának féloldalasságára enged következtetni.
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3.

24. ábra. A Sziveri-kanonizáció ellentmondásos jellege

A Sziveri-életmű hálózatosságának vizsgálata azt mutatja, hogy
rendkívül jelentős mértékben tér el egymástól a Sziveri-kultusz,
vagyis a szuperorganizmusként hálózatos formában felépített regionális,
nemzedéki és intézményi kánon a kortárs magyar irodalomtörténe-
tekben megjelenő Sziveri-hálózattól. Azt azonban, hogy irodalom-
történeti jelentőségű életműről van-e szó, nem az intézményi formák,
nem a generációs öntudat, nem a regionális pozíciók, sőt, talán még
csak nem is a kortárs irodalomtörténetek döntik el – hanem a leál-
líthatatlanul íródó szépirodalom, amely életműveket süllyeszt el és
emel föl, s amely a folyamatszerű hatás és újraírás gyakorlatán
keresztül kikényszerítheti az irodalomtörténeti figyelmet is.   

(2013)
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A Kalligram-sztori
(Hálózatelmélet, regionalitás, kánon)

A Kalligram Kiadó és a Kalligram folyóirat a kilencvenes évek elejétől-
közepétől olyan egyedülálló, alulról szerveződő „intézménnyé” vált a
kortárs magyar irodalomban, amelynek felépítését és működését a há-
lózatelmélet kontextuális szempontjainak figyelembe vételével célszerű
értelmeznünk. A kiadó, amely indulásakor – 1991-ben – négy kötettel
jelentkezett,105 2011-ben már nyolcvan (80!) magyar és ötven (50!)
szlovák nyelvű kötetet jelentetett meg, vagyis egyetlen év alatt összesen
százharminc könyvet. Egy marginálisnak tűnő, határon túli kiadóból
fokozatosan az egyik legjelentősebb szellemi-kulturális centrummá
vált, amely a Kalligram Kiadón és az azonos nevű folyóiraton keresztül
alapvetően szól bele a magyar irodalom alakulástörténetébe. 

A kiadó honlapja huszonhat olyan sorozatot106 sorol fel, amelynek
mindegyike önmagában is megálló fontos teljesítmény. A Csallóközi
Kiskönyvtár (a sorozat szerkesztője Koncsol László) a regionális
történelmi-kulturális emlékezet alapvető műveit jelenteti meg, az
újrakiadástól (Bél Mátyás, Ipolyi Arnold…) a téma szempontjából
alapvető jelentőségű, első kiadásban megjelenő könyvekig (Koncsol
László, Liszka József…). A Mercurius Könyvek-sorozat kötetei a
kisebbségi, főként szlovákiai magyar léthelyzetek tudományos
igényű (történettudomány, szociológia, nyelvészet) feldolgozását
kísérelik meg. A Visegrád Könyvek-sorozat Közép-Európának
mint összetartozó kulturális térségnek a képét erősítik, cseh,
lengyel és szlovák szerzők (Tadeusz Konwicki, Adam Michnik,
105 A Kalligram Fábry Zoltán Üresjárat 1945–1948. Napló a jogfosztottság éveiből,

Tomáš Garrigue Masaryk Demokrácia, nemzetiség. Gondolatok s kisebbségi kér-
désről és az antiszemitizmusról, Simkó Tibor Tikirikitakarak és Urbán Sándor
Fölparcellázott égbolt című könyvét jelentette meg 1991-ben.

106 http://www.kalligram.com/?cl=edicia&iid=1&PHPSESSID=a759b045197
9786ba186c68e0f8f0f95.
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Bohumil Hrabal, Jan Patočka, Dominik Tatarka) művein keresztül.
A Kalligram a kulturális közvetítés logikáját követve jelenteti
meg életműsorozatként a világirodalom fontos szerzőinek legje-
lentősebb alkotásait – a Witold Gombrowicz-, Maurice Blan-
chot-, Robert Musil-, Pier Paolo Pasolini-, William Faulkner-
életműsorozat monumentális vállalkozása is innét értelmezhető.
Hasonlóan monumentális vállalkozás klasszikus magyar szerzők
kritikai kiadása – mint például Kosztolányi Dezső összes műveinek
kritikai kiadása mintegy harminc-harminchárom kötetben, illetve
Krúdy Gyula összes műveinek kiadása.

A kortárs magyar irodalomban a Kalligram olyan fontos szerepet
tölt be, amelynek jelentősége messze túlmutat egy határon túli kiadó
szereplehetőségein. Egyrészt az irodalomelméleti tér formálása, másrészt
az 1945 utáni magyar irodalom modern kritikai recepciója az a terület,
ahol megkerülhetetlen a Kalligram Kiadó tevékenysége. Az 1994-től
kezdődően 2011 májusáig 31 monográfiát közreadó Tegnap és Ma-
sorozat azért tűnik megkerülhetetlen vállalkozásnak, mert a magyar
irodalomelmélet kilencvenes évekbeli robbanását, az „irodalomelméleti
bummot”, illetve a korszerű irodalomértést konvertálta át az 1945
utáni irodalom értelmezésébe, illetve az 1945 utáni magyar irodalom
jelentős életműveinek újraértelmezésébe. A sorozatszerkesztő Szegedy-
Maszák Mihály mellett olyan irodalomtudósok vettek részt ebben a
projektben, mint Kulcsár Szabó Ernő, Balassa Péter, Thomka Beáta,
Tolcsvai Nagy Gábor, Szirák Péter, Kulcsár-Szabó Zoltán, Bónus Tibor
– s az 1945 utáni, illetve a kortárs magyar irodalom olyan jelentős
alkotóiról születtek monografikus igényű értelmezések, mint Pilinszky
János, Mészöly Miklós, Nagy László, Esterházy Péter, Oravecz Imre,
Nádas Péter, Ottlik Géza, Hajnóczy Péter. A monográfiák egymás
mellé állított sora egy rejtett, nem hagyományos értelemben vett iro-
dalomtörténetként is felfogható, amelynek a magyar irodalmi kánont
átértékelő szerepe is tagadhatatlan. 
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A Kortárs Magyar Irodalomtudomány-sorozat kötetei is hasonlóan
fontos szerepet játszanak az irodalomelméleti tér modernizálásában.
Bombitz Attila Mindenkori utolsó világok (2001) című kötetében az
1945 utáni osztrák irodalom reprezentáns alakjainak – Ingeborg
Bachmann, Thomas Bernhard, Peter Handke, Robert Menasse,
Christoph Ransmayr – írásművészetében figyeli meg a „monarchi-
kusság” szimptomatikus jegyeit. Benyovszky Krisztián Jelek szerint
(2003) című kötete a detektívregény műfaji sajátosságait vizsgálja.
Polgár Anikó Catullus noster (2003) című monográfiája nemcsak
a magyar Catullus-recepció megkerülhetetlen alkotása, de a mű-
fordítás és intertextualitás kérdései mentén haladó értelmezés
műfordítás-elméleti alapművé is válik a műfordítás négy alap-
alakzatának – domesztikáció, integráció, rekonstrukció, applikáció
– működtetésével. A kortárs magyar irodalomelmélet az említett
sorozatokon kívül is rendkívül jelentős szerepet tölt be a kiadó
tevékenységében – ennek kapcsán elég a Szegedy-Maszák Mihály
Válogatott munkái-sorozatra utalni. 

A Kalligram ezen túl a kortárs magyar szépirodalom egyik legje-
lentősebb alkotóműhelyeként is funkcionál. Egyrészt jelentős kortárs
szerzők kiadója (többek között Kukorelly Endre, Borbély Szilárd,
Grendel Lajos, Pályi András, Csaplár Vilmos, Kornis Mihály
könyveié), másrészt a legprogresszívebb fiatal magyar irodalom is el-
képzelhetetlen a Kalligram könyvei nélkül. Csobánka Zsuzsa, Kru-
sovszky Dénes, Csehy Zoltán, Lanczkor Gábor, Mizser Attila, Vida
Gergely, Lövétei Lázár László, Bartók Imre, Kálmán Gábor, Mestyán
Ádám, Gerevich András és mások kalligramos kötetei nélkül a fiatal
magyar irodalom elképzelhetetlenül szegényebb lenne. 

Nem véletlen tehát az a megállapítás, amely szerint a Kalligram
olyan folyamat részese lett, amelynek során egyfajta védjeggyé vált,
s ennek alakításában a Kalligram folyóirat107 is rendkívül fontos
107 A Kalligram folyóirat első száma 1992 júniusában jelent meg. 1993-ban a Kal-

ligram főszerkesztője Grendel Lajos, szerkesztői Csanda Gábor, Farnbauer Gábor,
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szerepet tölt be. Az 1992-ben induló Kalligram folyóirat fokozatosan
vált olyan fórummá, amely nyitottságával, a kulturális párbeszéd
elősegítésével, illetve provokatív magatartásával, esztétikai radikalitásával
szólította meg olvasóit. A lap végletes nyitottsága abban is megnyil-
vánult, hogy olyan tematikus számai jelentek meg viszonylag szűk
időintervallumban, mint az 1996. áprilisi Éneklő Borz-szám, az
1996. októberi Juraj Špitzer-emlékszám, az 1998. évi nyári Porno -
gráfia-anyag vagy a 2001. áprilisi, Erdélyi Zsuzsannát köszöntő
blokk. A főszerkesztő, Hizsnyai Zoltán (1995-2003) tevékenységének
köszönhetően egyúttal olyan tematikus blokkok és lapszámok láttak
napvilágot – többek között Mészöly Miklósról, Esterházy Péterről,
Nádas Péterről, Parti Nagy Lajosról –, amelyek túlmutattak egy
kortárs irodalmi folyóirat lehetőségein, az egyes tanulmányok szinte
irodalomtörténeti kontextusba helyezték a vizsgált szerzői életműveket,
inspirálva és meghatározva a recepció további irányait. 

Ezenkívül a legtágabb értelemben vett kulturális közvetítés,
szűkebb területen a közép-európaiság perspektívájának, még szűkebb
területen a magyar–szlovák kulturális párbeszédnek a folytonos, tu-
datosan vállalt jelenlétére is felfigyelhetünk a lapban. A szlovák
kultúra és szépirodalom magyar nyelvű közvetítése, illetve a fordítások
ösztönzése által a Kalligram ajánlatot is tett a közép-európai térség
kulturális lehetőségeinek újragondolására. Egyúttal alapvető jelentőségű
stratégiaként jelenik meg az, hogy a kortárs magyar irodalmi lapok
többségétől eltérően a Kalligram kezdettől fogva felvállalta a világ-

Hizsnyai Zoltán, Széky János és Tóth László. 1994-re a szerkesztőbizottság tagjai
Csanda Gábor, Hizsnyai Zoltán, Széky János, de ugyanebben az évben főszerkesz-
tőként már Hizsnyai Zoltán jegyzi a lapot, amelynek Grendel Lajos főmunkatársa,
szerkesztői Csanda Gábor és Széky János. 1995-ben Hizsnyai Zoltán mint főszer-
kesztő, Grendel Lajos pedig mint főmunkatárs szerepel az impresszumban.
Csehy Zoltán 1997-től volt a lap szerkesztője, majd 2004-től 2006-ig főszer-
kesztője. 2007-ben főszerkesztő Németh Zoltán, a szerkesztők Gerevich András,
Szolláth Dávid és Beke Zsolt, majd pedig a lap főszerkesztője Mészáros Sándor lett,
szerkesztői Beke Zsolt, Kukorelly Endre és Szilágyi Zsófia.
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irodalmi perspektívát is, és a fordításirodalom fontos részét képezte
a lap profiljának. A későmodern amerikai költészetnek, a kortárs
afro-amerikai gay költőknek, a portugál és a finn irodalomnak
éppúgy blokkot szentel, mint Flaubert Bovarynéjának.   

A folyóirat nemcsak a Hizsnyai Zoltán által szerkesztett lap
tematikus számai és a kortárs magyar irodalomban jelentős szerepet
betöltő szerzői miatt vált fontos részévé a magyar irodalmifolyóirat-
kultúrának, hanem annak a vizuális váltásnak köszönhetően is,
amelyre Csehy Zoltán főszerkesztősége (2004–2006) idején, Hrapka
Tibor grafikai szerkesztőnek köszönhetően került sor. A provokatív,
gyakran sokkoló vizuális effektusok (marokra fogott pénisz a borítón,
meztelen női és férfitestek, mellbimbók, kinyújtott nyelv) felerősítették
azt a szépirodalmi irányt, amely a test, identitás, másság, idegenség,
kulturális diverzitás stb. tematikájában generált párbeszéd által nyil-
vánult meg. Ez a stratégia azzal az előnnyel is járt, hogy a kortárs
fiatal magyar irodalom nem egy szerzőjét vonzotta a laphoz, s a fo-
lyóiratban közölt szövegek után szinte egyenes út vezetett a kiadóhoz. 

Vagyis a kiadó és a folyóirat kontextusában elhelyezhető szerkesz-
tőknek és szerzőknek fokozatosan olyan hálózata generálódott,
amely a kortárs magyar irodalom egyik legfontosabb műhelyévé
tette a Kalligramot. Arra a kérdésre szükséges tehát választ találni,
miként lép működésbe, hogyan generálja magát saját szerzőin és
szerkesztőin keresztül egy brand, hogyan hoz létre saját kontextust
és hálózatot a kortárs magyar irodalmon belül.

Sőt: a Kalligram jócskán túllépett a magyar irodalom kontextusán.
A bevezetőben már szó esett arról, hogy a Kalligram a szlovák iroda-
lomban is rendkívül erőteljes pozíciókkal rendelkezik. A kiadó első
szlovák nyelvű könyvei 1994-ben jelentek meg: Fábry Zoltán Ob-
žalovaný prehovorí és Wolfgang Kraus Budúcnost , – Európa című
könyvei még fordításkötetek, éppúgy, mint az 1995-ben szlovák
nyelven kiadott három könyv is: Konrád György Masky sa vracajú,
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Mészöly Miklós Samota motýľa, illetve Mészöly Miklós Domov a
svet című kötetei. 1996-től kezdődően azonban már szlovák szerzők
szlovák nyelvű kötetei is napvilágot látnak a Kalligram kiadásában –
Rudolf Chmel: Moja maďarská otázka, František Mikloško: Čas
stretnutí, František Šebej: O plameni a nočných motýľoch, Juraj
Špitzer: Svitá, až keď je celkom tma, Peter Zajac: Sen o krajine –, s ez
egy olyan sikeres projekt kezdőlépése volt, amelynek eredményeként
a Kalligram a szlovák kulturális és irodalmi életben, illetve könyv-
piacon legalább olyan erős pozíciókkal rendelkezik, mint a ma-
gyarban. A kiadó huszonkét (22!) olyan könyvsorozattal van jelen
a szlovák könyvkiadásban, amelyek – ahogy már a magyar
sorozatok esetében erről volt szó – mindegyike önmagában is je-
lentős. Az Ad fontes-sorozat például alapvető filozófiai szakirodalmat
ad ki szlovák fordításban: Plutarkhosz, John Stuart Mill, Thomas
Hobbes, Arthur Schopenhauer, Søren Kierkegaard, Bertrand
Russel, Jürgen Habermas, Peter Sloterdijk műveit. Az Anthro-
pos-sorozat könyvei a szociológiától az irodalomelméletig terjedő
szakirodalmat képviselik: Antoine Compagnon, Arthur C. Danto,
Gérard Genette, Jean Leduc, Francoise Susini-Anastopoulos és
mások könyvei jelentek meg ebben a sorozatban. A Domino-
könyvek a közép-európaiság humanista eszméjét képviselik, főként
hazai, szlovák szerzők (Adam Bžoch, Ján Čarnogurský, Fedor
Gál, Miroslav Kusý, František Šebej, Tomáš Štrauss, Pavel
Vilikovský, Peter Weiss…), illetve több magyar alkotó (Fábry
Zoltán, Grendel Lajos, Konrád György, Mészöly Miklós) könyvei
is ebben a sorozatban jelentek meg. De a klasszikus szlovák iroda-
lomnak éppúgy (hatvan kötetesre tervezett) kalligramos sorozata
van, mint a világirodalomnak (ez utóbbiban jelent meg Bánki Éva
Esőváros, Dragomán György Fehér király, Esterházy Péter Egy nő,
Kukorelly Endre Tündérvölgy, Németh Gábor Zsidó vagy? című
regénye is szlovák nyelven). Továbbá az említett sorozaton kívül is
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sok magyar szerző van jelen a szlovák könyvpiacon a Kalligram jó-
voltából – itt most elég csak Nádas Péterre utalni, akinek már öt
kötete jelent meg szlovákul, az Emlékiratok könyve például Juliana
Szolnokiovának köszönhetően, megelőzve minden más nyelvet,
szlovákul jelent meg először fordításban. Itt szükséges megjegyezni
azt is, hogy Michel Foucault mellett Márai Sándor könyvei is
önálló sorozat részeként jelennek meg a Kalligramnál. A Márai-
összes szlovák nyelvű megjelentetése nemcsak a magyar irodalom
szlovák recepcióját és a két nemzet közötti kulturális transzfert
segíti elő, de egy új (szlovák–magyar) fordítói generáció (Gabriela
Magová, Renata Deáková, Jitka Rožňová, Peter Macsovszky,
Denisa Pochylá-Kečkéšová, Peter Kováč) kinevelése, illetve erőteljes
megjelenése is kapcsolódik a projekthez. A Kalligram a magyar
Tegnap és Ma-kiadványokhoz hasonló szlovák kismonográfia-so-
rozatot is elindított, hasonló szándékkel: a Váhy (Mérleg)
sorozatában megjelenő kötetek a legújabb irodalomelméleti né-
zőpontok felől értelmezik újra az 1945 után megjelenő szlovák
irodalom legfontosabb alkotóit és szövegeit (René Bílik: Ľubomír
Feldek, Stanislava Chrobáková-Repar: Mila Haugová, Peter Darovec:
Pavel Vilikovský, Ján Gavura: Ján Buzássy, Tomáš Horváth: Dušan
Mitana, Dana Kršáková: Dušan Dušek…). Tovább bővíti a kiadó
játékterét az a tény, hogy a szlovák folyóirat-kultúrában is jelen van, a
Kalligram jelenteti meg a szlovák Anthropos és az Os folyóiratokat –
az előbbi kultúratudományi, az utóbbi politológiai-szociológiai
irányultságú lapként reprezentálódik.

Vagyis a magyar kultúrához és irodalomhoz hasonlóan a szlovák
kultúrában, irodalomtudományban, filozófiában, humán tudo-
mányokban is rendkívül erős hálózatos felépítés mutatható ki: a
Kalligram márka szerkesztőkön, költőkön, prózaírókon, műfor-
dítókon, irodalomtudósokon, filozófusokon, történészeken, szo-
ciológusokon, néprajztudósokon, sőt politikusokon keresztül építi
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fel önmagát. Kérdésfelvetésünk tehát a hálózatelmélet közismert
kérdését érinti, vagyis hogy „mi az oka annak, hogy egy jól
szervezett csoport hatékonyabban működik, mint egy ugyanilyen
létszámú – sőt nagyobb –, egymástól független emberekből álló
halmaz? Miből fakad, hogy az egész több, mint részeinek összessége?
Mi az oka ennek a »többletnek«?”108

Az irodalom kontextusában artikulálódó sikertörténetek – legyenek
azok egyéni írói karriertörténetek, irodalmi szövegek karriertörténetei
vagy egy-egy kiadó, brand, márka karriertörténetei – olyan valóságos
hálózatokat hoznak létre, amelyek a skálafüggetlen hálózatépítés
felől értelmezhetőek, s ezeket „két törvény irányítja: a növekedés és
a népszerűségi kapcsolódás. Minden hálózat egy kis magból indul
és új pontok hozzáadásával bővül. Aztán amikor ezek az új pontok
arról döntenek, hogy hová kapcsolódjanak, előnyben részesítik
azokat a pontokat, amelyek több linkkel rendelkeznek”.109 Az
először Barabási Albert-László által megfigyelt modellt „a gazdag
egyre gazdagabb lesz”110 elve irányítja, vagyis egy olyan „egyszerű
algoritmus”, amely két szabályból áll: a növekedésből és a népsze-
rűségi kapcsolódásból.111

Ez a leírás az irodalmi karriertörténetek sajátosságára is fényt
deríthet. Az írói sikertörténetek sajátossága az, hogy egy idő után
szinte minden irodalmi folyóirat ugyanazon szerzők kéziratát
szeretné megszerezni és közölni, s hogy minden irodalmi lap a
sikeres szerző könyveiről próbál kritikát, recenziót íratni. Ennek
eredményeként az irodalmi intézményrendszerbe egyre jobban és
mélyebben ágyazódhat be a szerző (például díjak, ösztöndíjak,
felolvasások, megkeresések által) – amely újragenerálja a felkérések,
szereplések, felolvasások, a szakmai ismerősi kör, a recenzeált

108 CHRISTIAKIS–FOWLER: Kapcsolatok hálójában…, 24.
109 BARABÁSI Albert-László: Behálózva…, 98.
110 Uo., 100.
111 Uo., 98.

A KALLIGRAM-SZTORI

105

UJ_NemethZ_proba_Layout 1  2019. 01. 09.  9:48  Page 105



kötetek, az újabb díjak stb. számát, bonyolult hálózatot hozva
létre ezáltal. A sikeres szerző egyre sikeresebb lesz, s fokozatosan
fonja át az irodalmi tér jelentős területeit.

Nincs ez másként a kiadói hálózatépítés esetében sem. Pusztán
annyival összetettebb (és természetesen jóval összetettebb!) a helyzet,
hogy egy kiadó mint hálózat az összes benne résztvevő egyén összes
kapcsolatával együtt hozza létre és jeleníti meg önmagát. Nem
szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy ezek a kapcsolatok az irodalmi
élet és intézményrendszer olyan elemeivel együtt generálódnak,
amelyek nem humán természetűek – az irodalmi élet pozíciói, az
irodalmi díjak, a szakmai szervezetekben betöltött tagság által is
megsokszorozódnak az intézmény, illetve a márka növekedési
lehetőségei és népszerűségi kapcsolódásai. 

Ennek következtében az irodalmi intézmények, kiadók, folyóiratok,
alkotói csoportosulások, írói életművek stb. olyan szuperorganizmusként
kezdenek funkcionálni, „amelyeknek saját életük van, növekednek,
fejlődnek”,112 s a hálózatot alkotó csomópontok (szövegek, szerzők,
életművek stb.) ezáltal „meghaladhatják magukat és korlátaikat”.113

Az irodalmi hálózat saját alkotóelemeinek, kapcsolódási pontjainak és
a köztük lévő kapcsolatoknak, gráfoknak, huzaloknak a segítségével
hozza létre önmagát mint szuperorganizmust. Az így elképzelt irodalmi
szuperorganizmus alkotóelemeit egyrészt a benne található alkotók
(szerzők, szerkesztők, műfordítók stb.), másrészt intézményi elemek
(irodalmi és társadalmi pozíciók, díjak, az irodalmiság területei stb.)
hozzák létre. E két kategória együttmozgása, egymásban mozgása által
reprezentálja önmagát hálózatként a fent leírt szuperorganizmus az
irodalmi térben. 

A Kalligram kiadó és folyóirat pozsonyi, 1991. május 2-i megala-
kulása, cégként való bejegyzése sem a semmiből történt, hiszen a
benne részt vevő személyek – Szigeti László, Grendel Lajos, Farnbauer
112 CHRISTIAKIS–FOWLER: Kapcsolatok hálójában…, 12.
113 Uo., 12.
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Gábor, Juhász R. József, Fazekas József (illetve támogató-alapító in-
tézményként a Diósförgepatonyi FSZ) – magukkal hozták addigi
kapcsolatrendszerüket. 

25. ábra. A Kalligram cégszerű hálózata az alapítástól napjainkig114

A 90-es évektől kezdődően ez a brand a növekedés és a népszerűségi
kapcsolódás logikájának köszönhetően bonyolult szuperorganizmussá
vált, amelybe fokozatosan olyan szereplők épültek be, akik a
Kalligram számára magukkal hozták saját, már kialakított hálózatukat,
illetve a Kalligram segítségével ki is terjesztették azt. A 2010-es évek
elejére olyan bonyolult hálózat jött létre ezáltal, amely nevek és in-
tézményi elemek százait, kapcsolatok tízezreit hozta létre – behálózva
az irodalmi élet fontos területeit. 

114 http://firemny-register.sk/firma/17311527-KALLIGRAM-spolsro/.
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26. ábra. A Kalligram-hálózat születésének és működésének vázlatos,
jelzésszerű modellje   

Ennek megjelenítése, a bonyolult kapcsolódási lehetőségek és pontok
feldolgozása szinte képtelenség, ezért csak egy vázlatos, jelzésszerű
modellt tartottam ésszerűnek bemutatni. A Kalligram szerzői
rendkívül sok területről érkeztek, illetve a könyv médiuma által
rendkívül sok területet képesek magukkal hozni az így felépülő há-
lózatba. A klasszikus és kortárs magyar irodalom, a klasszikus és
kortárs szlovák irodalom, a klasszikus és kortárs világirodalom, a
magyar, szlovák és a legtágabb értelemben vett irodalomtudomány,
filozófia, szociológia, politológia, történettudomány, sőt magának a
nagypolitikának a kontextusa is fontos területe a Kalligram szupe-
rorganizmusként reprezentálódó jelenségének. 

A Kalligram-hálózat egy másfajta logikát követve is felrajzolható
– aszerint, hogy a kiadót reprezentáló személyek milyen intézményi
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háttért hoznak magukkal, jelenítenek meg ebben a szuperorganiz-
musban. Éppen azért, hogy e két alkotóelem – az egyének és intéz-
mények – bonyolult játéka egy branden belül követhető legyen,
voltaképpen e két eltérő státuszú alkotóelem egymásban láttatása,
egymásban mozgatása szükséges. Mivel a Kalligram által, a kiadó
segítségével reprezentálódó személyek száma is több százra tehető,
ebben az esetben is a hálózatosodás pusztán jelzésszerű, vázlatos
modelljét van módunk felrajzolni.  

27. ábra. A Kalligram-hálózat intézményi beágyazottságának vázlatos,
jelzésszerű modellje

1991 óta tehát a Kalligram mint kiadó, mint folyóirat, mint
szellemi műhely fokozatosan olyan szuperorganizmussá vált a benne
jelen lévő, általa (is) reprezentálódó szerzőkön, munkatársakon,
szerkesztőkön, műfordítókon, illetve az általuk képviselt egyéb in-
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tézményi elemeken keresztül, amely befolyásolni képes a közép-
európai, főként magyar (magyarországi magyar, szlovákiai magyar,
erdélyi magyar) és szlovák irodalmi közeget. Ennek a folyamatnak
és állapotnak köszönhetően a Kalligram egyfajta védjeggyé vált az
általa reprezentálódó szerzők szellemi nyitottsága, toleranciája, pro-
vokatív hangja okán, illetve a progresszív irodalmi, kulturális és
politikai folyamatok generálójának szerepébe került. Olyan szellemi
műhellyé vált, amely kihasználva a kultúraköziség állapotát a
kisebbségi lét alárendeltségi pozícióit centrális helyzetté volt képes
transzformálni. A határhelyzetek, határfeszültségek, kulturális kü-
lönbözőségek így vitaképes pozícióba kerültek, s az európai szellemiség,
a tudás, a progresszivitás és az értékközpontúság generálójává váltak.
Mindez a könyv médiumán keresztül valósult meg, s elképzelhetetlen
lett volna a benne résztvevő elemek hálózatként való működése
nélkül.   

(2013)
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„Az Úr Nyolcadik Kerülete”
(Új média, hálózat, karrier)

Abban minden számottevő elméleti irodalom egyetért, hogy az új
média megjelenése gyökeresen megváltoztatta az irodalmi alkotások
létfeltételeit és pozícióit, átalakította az irodalmi és mediális közeget,
az olvasási szokásokat stb. Az internetkultúra megjelenése sok,
egymással kölcsönös, bonyolult folyamatot generált, aminek vég-
eredménye – mivel e folyamatok sodrában tartózkodunk éppen –
még teljességgel beláthatatlan. Olyan események és fogalmak övezik
ezt a bizonytalan új mediális környezetet, mint a Gutenberg-galaxis
vége, a hipertextualitás, a digitalizált alkotás, az online könyvtár és
szöveg, a multimedialitás, a nonlineáris alkotás és olvasás. 

A változások mértékére az is utal, hogy sokan már magán a
hálózati kultúrán belül is paradigmaváltásról beszélnek. Szűts Zoltán
a világháló és az internet különbségei kapcsán arra mutat rá, hogy
„szemben a korábbi, szerkesztő-, kiadó- és egyéniszerző-centrikus
világhálómodellel, amikor a tartalmat a felület tulajdonosa hozta
létre, a szolgáltató ma általában már csupán a kontextust biztosítja,
melyben a közösség jellemzően magas fokú interakció során létrehozza,
megosztja vagy véleményezi a tartalmat. Ezt a jelenséget nevezi a
médiatudomány webkettőnek, és kiemeli, hogy a megkülönböztető
tulajdonságai nem technikai, hanem kommunikáció-, média és
művészetelméleti eredetűek. A korábban uralkodó, szerkesztő és hi-
vatásos kommunikátor központú paradigmával szemben radikális
tartalom-előállítási eltérést látunk, a hangsúly a publikálásról a meg-
osztásra, a passzív jelenléttől a részvétel felé tolódik”.115

Az új média és az irodalom kapcsolata alapvetően két irányból ér-
telmezhető: 1. milyen lehetőségeket biztosít egy új médium az

115 SZŰTS Zoltán: A világháló metaforái, 60.
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irodalom számára; 2. hogyan hasznosítja az irodalom az új médium
színre lépése által megjelenő lehetőségeket önmaga számára.

Más nézőpontból úgy vetődik fel ez a kérdés, hogyan képes az
irodalom elhelyezkedni, megjelenni az új médiumon, átalakítva
annak addigi jellegzetes vonásait is akár, illetve hogyan alakítja át az
irodalom a médiumot, hogyan hasznosítja saját céljaira, az új
médium addig beláthatatlan dimenzióinak, lehetőségeinek utat
nyitva. Nagy Balázs az új médiával kapcsolatban álló, gyakran
egészen új műfajok között olyanokat emleget, mint az online regény,
a holoköltészet, interaktív költészet, sms-vers, s ide sorolja a Face-
book-költészetet is.116 A Facebook olyan közösségi felületként funk-
cionál, amely az irodalom számára is nagyszerűen hasznosítható. 
A feltöltött irodalmi szövegek, versek, vizuális költészeti alkotások
mellett fontos szerepet töltenek be az egy-egy könyv számára
létrehozott Facebook-oldalak. Például Nagy Gabriella Üvegház,
Simon Márton Polaroidok, Molnár Illés Hüllők és izzók, Korpa
Tamás Egy híd térfogatáról, Bartók Imre A patkány éve vagy Szécsi
Noémi Gondolatolvasó című kötetének Facebook-oldalára gondol-
hatunk, amelyekre hangzó- és képanyagok kerülnek fel a szövegek
mellé. Az ilyen típusú oldalakat általában maguk a szerzők hozzák
létre és frissítik, s az értelmező számára nagyszerű lehetőséget
nyújtanak az egyéni önreprezentáció, illetve a szerző önmenedzselő
képességének megfigyelésére is. Az online publikációk feltöltése, a
készülő kötet karakterjegyeinek fokozatos kiélesítése, a promóciós
eljárások, a reklám, a megjelenés bejelentése, a kötet recepciójának
posztolása szerzői kommentárok kíséretében – nos, a szövegszerű és
paratextuális jellegzetességek egymásra kopírozódásának rendkívül
bonyolult – időbeli és önértelmező – rétegeire láthatunk rá az ilyen
típusú oldalakon található posztokból.

116 NAGY Balázs, Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben. PhD-
értekezés, Miskolc, 2014 = http://docplayer.hu/5243009-Phd-ertekezes-nagy-
balazs-az-irodalmi-kreativitas-lehetosegei-az-ujmedialis-kornyezetben.html.
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Pál Dániel Levente Az Úr Nyolcadik Kerülete című Facebook-
oldala annyiban tér el az előbb felsoroltaktól, és ez alapvető, döntő
jelentőségű eltérés, hogy szövegei eleve Facebook-közlésekből, –
bejegyzésekből jöttek létre, s az egymás után következő posztok
egy idő után új műfajjá álltak össze. Vagyis éppen fordított
irányra figyelhetünk fel: amíg a fentebb említett esetekben egy
készülő vagy már papírkötésben megjelent kötet számára készítettek
Facebook-oldalt, addig Pál Dániel Levente esetében először voltak
a bejegyzések, majd ezek számának megnövekedésével vetődött
fel a kötetben való megjelenés lehetősége. Hasonló műfajteremtő
vállalkozás köthető Nyáry Krisztián nevéhez is, aki posztjaiban
híres magyar írók szerelmi kapcsolatait tárgyalta szórakoztató és
egyúttal ismeretterjesztő jelleggel, nem kevésszer elképedést kiváltva
az olvasókból. Mindkét esetben műfajteremtő vállalkozásról van
szó, amelyben az új médium adta lehetőségekből kiindulva jön
létre egy új, formateremtő műfaj, amely persze sok szállal kötődik
a hagyományos irodalmi műfajokhoz is.

Pál Dániel Levente „Az Úr Nyolcadik Kerülete” projektje a Fa-
cebookon jelen tanulmány megírásának idején mindösszesen 
2 253 oldalkedveléssel rendelkezik, s valódi lájkvadász szerepkörben
áll a Facebookon. A 2013. július 5-én létrehozott oldal látogatója
a következő leírást olvashatja névjegyként: „A helyszín a nyócker.
A médium a Facebook. Könyv lesz, amiből könyvnek kell
lennie.”117 Az idézet utal a projekt médiumközi helyzetére: egyfelől
az online, közösségi szövegre, másrészt a hagyományos könyvkul-
túrában elfoglalni vágyott helyre is. Sajátos határhelyzetről van
szó ugyanis, amelyre a szerző így reflektált: „Az egész úgy
kezdődött, hogy az ismerőseim szórakoztatására elkezdtem kis 
dialógusokat posztolni a Facebookon. Apró párbeszédeket vagy
elkapott beszélgetésfoszlányokat, amik itt a nyolcadik kerületben
117 PÁL Dániel Levente: Az Úr Nyolcadik Kerülete = https://www.facebook.com/

azurnyolcadikkerulete/?fref=ts.

„AZ ÚR NYOLCADIK KERÜLETE”

113

UJ_NemethZ_proba_Layout 1  2019. 01. 09.  10:39  Page 113



»történtek« meg velem. Ezek elszaporodtak, egyre több kérdést és
biztatást kaptam, hogy legyen belőle könyv.”118

Az első bejegyzés szerint: 

A helyszín a nyócker (otthonom). A médium a Facebook (második
otthonom). A főszereplő én vagyok. A lájkok, kommentek és
levelek eldöntötték a kérdést: könyv lesz, amiből könyvnek kell
lennie. Szerethető vagy sem: lesz, és kész!: D119 (9 lájk)

A Facebookra posztolt szövegek státusza többszörösen is kétséges,
szinte minden bejegyzés határhelyzetben áll a szerzői – narrátori
pozíciót illetően. Egyrészt a bejegyzések azt imitálják, hogy a
Facebookra felkerülő szövegek nem a szerző saját szövegei, hanem
az utcán, a „Nyolcadik Kerületben” elcsípett, hallott beszélgetések,
párbeszédek, monológok puszta rögzítéséből adódnak. Ez a játék
eltörli a szerző – legalábbis a romantika óta – hagyományosan ki-
tüntetett szerepét, hiszen azt az – egyes írók és olvasók számára
talán ijesztő – perspektívát kínálja fel, hogy bármely szövegtörmelék
„irodalmi alkotássá” válhat:

Nyócker, az új kisbolt előtt. Fiatal cigány anyuka ringatja a sport-
babakocsiban 2,5 - 3 éves forma göndörödő fürtös lyánykáját.
Várják, aki benn vásárol. Körülöttük a szokásos koraesti társa-
ság.

lyányka: “Mi van oda írva?”
anyuka: “El tudod már olvasni, szentem.”
lyányka: “N..Y...I..T...NYIT....V...A... VA... nyitva?”

118 TOROCZKAY András: A pulykafeldolgozótól a hárommillió olvasóig, Pál Dániel Le-
vente költővel, szerkesztővel beszélgettünk önmenedzselésről, szerelemről, költészetről,
digitális olvasásról és Az Úr Nyolcadik Kerületéről = http://www.irodalmijelen.hu/
2013-nov-18-1225/pulykafeldolgozotol-harom-millio-olvasoig.

119 PÁL Dániel Levente: Az Úr Nyolcadik Kerülete, 2013. július 5. = https://www.
facebook.com/azurnyolcadikkerulete/?fref=ts.
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anyuka: (mosolyogva a fürtökbe túr) “Igen.”
cigány öregasszony: “Kiolvasta? A kisgyermek olvasta ki?”
anyuka: “Igen. Gyorsan megtanulta...”
öregasszony: “Hány esztendős?”
(többen odafordulnak kíváncsian, érdeklődve, megállnak)
anyuka: “Éppencsak három.”
(egy férfi elismerőt füttyent)
öregasszony: “Ennyi okossággal államtitkár lesz belőle! Vagy

miniszter, ha nem vigyázol rá!”
(a többi helyesel, bólogat... odébb egy fáradt tekintetű vézna kis

kurva kiköpi a szotyit, s maga elé dörmögi, hogy csak én
hallom, aki épp előtte megyek el)

kiskurva: “Vagy boszorkány... ha Ő nem vigyáz rá.”120 (102 lájk)

Másrészt olyan szöveget is találunk, amelyet – a narrátor állítása
szerint – még csak nem is a szerző „hallott”, hanem egy ismerős,
barát, rokon. Ez a közbeiktatott személy további távolságot idéz elő
az irodalmi szövegtől hagyományosan elvárt eredetiség kontextusában
(s tovább élezi, problematizálja a szerzőség kérdését):

Haver sztorija: aluljáró, hajnal négy, 60 feletti fogatlan cigány-
aszszony:

– Fiatalember, nem akar egy jó szopást?
– Köszönöm, szeretem, ha fogaznak.
Séta kifelé, utamat állja két négyajtós cigány, és felteszik az ultimate

kérdést:
– Mit mondtál az anyánknak?121 (54 lájk)

120 PÁL Dániel Levente: Az Úr Nyolcadik Kerülete, 2014. július 11. = https://www.
facebook.com/azurnyolcadikkerulete/?fref=ts.

121 PÁL Dániel Levente: Az Úr Nyolcadik Kerülete, 2013. október 16. = https://www.
facebook.com/azurnyolcadikkerulete/?fref=ts.
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Harmadrészt pedig a Facebook nem az a mediális felület, ahol az iro-
dalmiság hagyományosan első közlésként megjelenik. Szűts Zoltán
utal a „digitális alkotások súlytalanság”-ára,122 s ez a megjegyzés abban
a tekintetben is értelmet nyer, hogy ha egy irodalmi alkotás nem neves
irodalmi folyóiratban vagy elismert kiadónál jelenik meg, akkor a pro-
feszszionális irodalmár és olvasói réteg gyanakvással tekint rá.

Pál Dániel Levente Facebook-posztjai mindent meg is tesznek e gya-
nakvás életben tartásához. Tudatosan játszanak el a hagyományos iro-
dalmiság kódjaival, lerombolják azokat, s az új médium, illetve a po-
pularitás koncepciójára támaszkodva egyúttal különös játékra invitálnak.
Mindez nem valósulhatna meg, ha e Facebook-posztok nem játszanának
el a hagyományos műfaji kategóriák lehetőségeivel is. Az Úr Nyolcadik
Kerülete bejegyzései ugyanis műfajok hálójába helyezik magukat, s
egyrészt a köztük lévő interakciók, határfeszültségek, másrészt e műfajok
és az új média által biztosított felület interakcióiból és határfeszültségeiből
profitálnak.

28. ábra: Az Úr Nyolcadik Kerületével szorosabb kapcsolatba hozható műfajok 

122 SZŰTS Zoltán: A világháló metaforái, 156–157.
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A Facebook felülete főként az ún. rövidműfajok számára megfelelő,
s az olyan, akár „irodalom alattinak” nevezhető műfajokkal is kap-
csolatot tart, mint a vicc, a poén, a hecc, de legtöbbjük dialogikus
rövidtörténetnek, örkényi egyperces novellának vagy anekdotának
is felfogható, sőt a jelenet, a bohózat vagy a mikrodráma elemeivel
is érintkezik. Egyetlen Facebook-bejegyzés az új média megváltozott
felületén keresztül epikai, lírai és drámai műfajok keveredésére ad
lehetőséget, elbizonytalanítva a bejegyzések státuszát illetően, populáris
geg és esztétikai jelentésképzés határvidékére helyezve önmagát. 

Thomka Beáta A pillanat formái című kötetében a rövid elbeszélő
formák konstituálódásában szerepet játszó elveket a következőkben
jelölte meg: redukció; erősség és kiterjesztés; sűrítés, tömörítés; egy-
szerűsítés; fragmentumszerűség; metaforikusság; szimbolizáció; pél-
dázatosság; irónia; paradoxon.123 Míg az első öt princípium az
elhagyás (detractio), a második öt a helyettesítés retorikai eljárásaira
épít.124 Pál Dániel szövegei is ugyanezeknek a konstrukciós elveknek
az alkalmazásával élnek, de retorikai eljárásai ráíródnak az új médium
által biztosított lehetőségekre.

Az Úr Nyolcadik Kerülete bejegyzéseiben az utcán elhangzó szöveg
mint műalkotás áll elénk. Az élőbeszéd, az orális kultúra olyan retorikai
eljárások nyomán kódolja önmagát, amely az ábrázolás közvetlenségének
képzetét hozza létre. Egyfajta sajátos formaprimitivizmus jellemzi
ezeket a szövegeket, néhány mondat, amely egy-egy párbeszéd részeként
hangzik el, rövid monológ, amely poénnal végződik. A töredék
lehetőségei jelennek meg abszurd, groteszk nyelvi elemek által. 

És nem szabad megfeledkeznünk a címbe emelt „Nyolcadik Kerület”
fontos jelentéseket generáló kontextusáról sem. A Gauder Áron rendezte
Nyócker! (2004) című kultikus magyar animációs film is előzménynek
tekinthető ebből a szempontból, egy sajátosan kevert kultúrájú (magyar,

123 THOMKA Beáta: A pillanat formái. A rövidtörténet szerkezete és műfaja. Újvidék,
Forum Könyvkiadó, 1986, 21.

124 Uo., 22.
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roma, zsidó) közeg, más nézőpontból Budapest sötét helye, prostituáltak
és stricik uralta utcákkal. Ennek a „város a városban” típusú földrajzi
tájegységnek egy sajátos szociografikus megjelenítése is megfigyelhető
Pál Dániel szövegeiben. A szubstandard nyelvi törmelék a városi folklór
és a népi kultúra nyelvi elemeiként jelenik meg, amelyre a „pesti vicc”
rakódik rá. Az Úr Nyolcadik Kerülete nemcsak a marginalizálódott tár-
sadalmi csoportok nyelvi térképét jeleníti meg, hanem szociológiai
vagy pszichológiai esettanulmány oralitásba nyúló bázisaként is
működésbe léphet:

Helyszín: nyócker, 0-24 kisbolt előtt; Időpont: éjfél körül
Kurva: “Szia. Leszophatlak?”
Én: “Nem.”
Kurva: “Akkor nem tudok vacsorát venni a kislányomnak.”
Én: “Adjak pénzt?”
Kurva: “Inkább leszopnálak. Olyan fiatal és helyes vagy.”125 (41

lájk)

Práter utca, egy cigány família lányai és asszonyai mennek-men-
degélnek hazafelé.

kislány (3 éves forma): (szalad veszettül, kicsit még fejnehezen
előredőlve)

fiatalasszony (anyukája?): „Ne rohanjál! Ott a sötét! Ott a mu-
mus!”

kislány (rákapcsol a tempóra, édesen selypítve rikoltja): „MEG-
ÖJÖÖÖÖÖÖM!”

fiatalasszony (valamiféle büszkeséggel): „Az én lyánykám.”
öregasszony (halkabban): „Vagy a Józsié, rohadjon meg, meglás-

suk.”126 (91 lájk)

125 PÁL Dániel Levente: Az Úr Nyolcadik Kerülete, 2013. október 18. = https://www.
facebook.com/azurnyolcadikkerulete/?fref=ts.

126 PÁL Dániel Levente: Az Úr Nyolcadik Kerülete, 2014. szeptember 5. = https://
www.facebook.com/azurnyolcadikkerulete/?fref=ts.

„AZ ÚR NYOLCADIK KERÜLETE”

118

UJ_NemethZ_proba_Layout 1  2019. 01. 09.  9:48  Page 118



Egy másik nézőpontból a voyeur tapasztalatát és egy lehetséges
voyeurnyelv poétikáját látjuk működésbe lépni a kihallgatott beszélge-
tésekből, megfigyelt emberek elcsípett félmondataiból. Utcai jelenetek,
hol megható, hol durva, néha lírai, leggyakrabban trágár, obszcén
nyelvi elemekből felépítve adják ki Budapest VIII. kerületének sajátos
nyelvi térképét: 

Este, a kisbolttól egy kapualjnyira:
strici (1): „Járkálj, járkálj, néz a rendőr!”
strici (2): „Közlekedjél!”
kurva (1): „Hagyjátok, ért hozzá!”
strici (1): „Ne ácsoro-o-o-ogj!” 
kurva (2): „Szopjatok le, én vagyok a kurva. Tudom, hogy kell.”127

(31 lájk)

NYÓCKER, Muzsikus cigányok tere, lányok beszélgetnek a busz-
megállóban, nézegetik a telefonjukat, s egyszer csak… (Kizökken
az idő.)

barna lány: „KÁRHOZAAAAAAT!”
Másik két lány döbbenten ránéz.
barna lány: „Kárhozat! Kárhozat! Kárhozaaat! Azért születtem,

hogy átkúrjanak!!??”
A másik két lány döbbenten húzódik elfelé.
barna lány: „Nem kellett volna leszopnod! Nagyon nem kellett

volna leszopnod!” (nekiesik a szőkének, karommá görbült
ujjakkal tépni kezdi a haját és a pólóját) „Fulladj bele a gecibe,
TEEEEEE! Széttéplek, te gecilufi, TEEE!” (a szőke lány
sikoltozik, kitépi magát, menekül) „Hát mi vagy te? MI VAGY
TEEEE? Azt hitted, nem tudom meg!? Álljál meg! Széttéplek!
Hogy merted leszopni?!”

kigyúrt srác: (vidáman odakurjant) „Szopjál inkább le engem!”
127 PÁL Dániel Levente: Az Úr Nyolcadik Kerülete, 2013. november 25. = https://

www.facebook.com/azurnyolcadikkerulete/?fref=ts.

„AZ ÚR NYOLCADIK KERÜLETE”

119

UJ_NemethZ_proba_Layout 1  2019. 01. 09.  9:48  Page 119



barna lány: (kergetőzés közben) „Elkapom. … Megölöm. … Várjál
meg. … Kétezer.”

(Visszazökken az idő, a bámészkodók mennek tovább, a fákon ma-
darak csipognak.)128 (121 lájk)

Thomka Beáta a rövidtörténetet sajátos „puha”, rögzületlen műfajként
emlegeti: „Az a tény, hogy a rövidtörténet mind ez ideig nem alakította
ki saját kánonját, feltételezni engedi, hogy e kis elbeszélő forma kizárja
a megszilárdulást, s hogy attól a pillanattól fogva, melyben az iroda-
lomtudomány feltérképezi poétikai arculatát, már csupán irodalom-
történeti tény és forma-történeti érdekesség lesz belőle. Jellemző e vo-
natkozásban az is, hogy míg a magyar kritikai szaknyelvben el sem
terjedt a rövidtörténet elnevezés, a mai német, angol, francia, amerikai,
dél-amerikai prózában már új nevekkel illetik a miniatűr elbeszéléseket.”129

Ez a rögzületlenség Pál Dániel szövegeinek is egyik hajtóereje, amely a
műfaji határtalanság és a folytonosan mozgásban lévő formátlan nyelvi
massza keveredéséből nyeri energiáit:  

Egy idősebb vak úr áll a körúti piros lámpánál, a Baross utcánál.
én: „Jó napot kívánok. Segíthetek?”
vak úr: „Köszönöm szépen.”
(zöldre vált, elindulunk)
vak úr: „Milyen forrón süt a nap… Biztos szépek ilyenkor a lányok.”
én: „Hajjajj.”
vak úr: „Ha ráér egy keveset, elmesélné, milyenek?”
én: „Persze… ott le tudunk ülni... s majd mesélem, amit látok.”
(Kb. fél órával később… kettőt csörren a mobilja.)
vak úr: „Ez a feleségem, elkészült az ebéd, indulnom kell. Megtenné,

128 PÁL Dániel Levente: Az Úr Nyolcadik Kerülete, 2014. július 26. = https://www.
facebook.com/azurnyolcadikkerulete/?fref=ts.

129 THOMKA Beáta: A pillanat formái, 183.
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hogy visszakísér a túlsó oldalra, ott már ismerős, onnan hazatalá-
lok.”130 (173 lájk)

Játszótér, 5-6 éves kisfiú: “Apu, apu, átmehetek a másik homokozóba....
átmehetek a másik homokozóba, s játszhatom, hogy többen va-
gyunk?”131

83-as troli, két nyugdíjas néni jön a piacról, beszélgetnek.
„Kellene valami kaland az életembe.”
„Tartsál szeretőt!”132 (108 lájk)

koldus lány: “Most te jössz. Nyugodtan menj oda.”
koldus fiú: (odajön hozzám) “Jó napot kívánok! Tetszik adni nekünk

egy kevés kis pénzt? Ennivalóra gyűjtünk, szeretnénk ebédelni.”
én: “Persze, tessék.” (kitúrom, adok)
koldus fiú: (vissza a lányhoz) “Nézd, nézd, kaptunk!”
koldus lány: “Látod, ne félj kérni. Hányszor mondjam még, ne félj az

emberektől.”133 (37 lájk)

Kálmán C. György internet, közösségi hálók és irodalom kapcsolatát
értelmezve két fontos szempontra hívja fel a figyelmet, egyrészt az ún.
internet-persona, másrészt az ún. közös alkotások megjelenésére utalva:
„Az alkotó személye az internet közegében sajátos átalakuláson megy
át (...). Egyfelől egészen meglepően hozzáférhetővé, közelivé válik: a
Facebookon megeshet, hogy láthatjuk a szerző valamennyi személyes

130 PÁL Dániel Levente: Az Úr Nyolcadik Kerülete, 2014. augusztus 2. = https://
www.facebook.com/azurnyolcadikkerulete/?fref=ts.

131 PÁL Dániel Levente: Az Úr Nyolcadik Kerülete, 2015. január 25. = https://www.
facebook.com/azurnyolcadikkerulete/?fref=ts.

132 PÁL Dániel Levente: Az Úr Nyolcadik Kerülete, 2014. november 6. = https://
www.facebook.com/azurnyolcadikkerulete/?fref=ts.

133 PÁL Dániel Levente: Az Úr Nyolcadik Kerülete, 2013. október 12. = ttps://www.
facebook.com/azurnyolcadikkerulete/?fref=ts.
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bejegyzését, megtudhatjuk, kik az ismerősei, és így tovább. (…) Persze
jó volna, ha lenne valami világos képünk arról, hogy a nyomtatott
sajtó és könyv világában (a megszokott, papír-alapú irodalmi életben)
hogyan alakul ki ez a persona, milyen tényezői, fogásai, típusai vannak
– akkor pontosabban meg lehetne mondani, mennyiben különbözik
ettől az internet-persona jellege. Mert a családias, bensőséges közvetlenségen
kívül – másfelől – jelen van az identitás ködösítése, az anonimitás, a
szerző kilétének eljelentéktelenítése.”134 Nem szabad megfeledkeznünk
róla, hogy minden Pál Dániel Levente-poszt egyúttal kommenteket is
kivált, amelyek szinte azonnal beleíródnak a posztolt szövegek jelen-
téslehetőségeibe, és irányítják az olvasót. Másrészt az arccal, névvel
rendelkező szerző is kommentárt ír szövegéhez, sőt párbeszéd alakulhat
ki szerző és olvasó között, amelyet más olvasók százai, ezrei követhetnek.
Ilyen interakcióra a papíralapú irodalmi életben sosem volt példa. 

A Facebook-irodalom egy „új irodalmiság” generálója is:az életrajzi
szerző mediális színre vitelét figyelhetjük meg az arcon, testen keresztül,
a jellem, a habitus, a Kálmán C. György-féle persona megteremtését.
S mindez a virtualitásban, neten, posztokon és kommenteken keresztül
artikulálódik. Ezt az „új irodalmiság”-ot nem pusztán a szöveg alkotja
(a név, arc, test nélküli szöveg mint a formalista irányzatok ideálja itt
elképzelhetetlen). Az „új irodalmiság” 

1. az arc, a test, az életrajzi szerző 
2. vizuális és hangzó effektusok (megzenésített szövegek, képanyag,

hang…) 
3. a szöveg 
hármas interakciójából épül fel. Az „új irodalmiság” tehát egyúttal

új referencialitás a médián keresztül, illetve új személyesség is.135

134 KÁLMÁN C. György: Folytatás (kollektivitàs) = Prae, 2010/44, 12.
135 Erről bővebben lásd: NÉMETH Zoltán: A Facebook-költészet. In Csehy Zoltán,

Polgár Anikó szerk.: Trópusok, facebook, költészet. Dunaszerdahely, Media Nova
M, 2014, 35–44.
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Az Úr Nyolcadik Kerülete projekt éppen ezért nem csak szövegen ke-
resztül építi fel önmagát, nem pusztán a szöveg ad jelentéslehetőségeket
az értelmező számára. Az ide sorolható szövegekhez sorolhatjuk azokat,
amelyek lírai versként megjelentek a szerző blogján,136 továbbá amelyek
hetilapokban, szépirodalmi lapokban láttak napvilágot,137 esetleg egy
felolvasás részeként hangoztak el és kerültek fel a Youtube-ra.138 Az Úr
Nyolcadik Kerülete nyomán tartott a szerző városi sétákat a VIII.
kerületben, ahol a Facebook-sztorik egy része is említésre került, sőt:
stand-up akcióként, színészek bevonásával el is játszották ezeket a
jeleneteket a városi sétára jelentkező nézőknek. De Az Úr Nyolcadik
Kerülete projekt az új médiával professzionálisan foglalkozó szerző elő-
adásában konferencia és tudományos folyóirat részeként is reprezentá-
lódott.

29. ábra: Az Úr Nyolcadik Kerületét körülvevő médiumok

136 PÁL Dániel Levente: Zóna (3) – Zónagyerekek, Zóna (2), Zóna (1) = https://
paldaniel.wordpress.com/2013/08/.

137 Például: PÁL Dániel Levente: Az Úr Nyolcadik Kerülete: 13. rész: Egyetemisták,
Magyar Idők, 2015. szeptember 6. = http://magyaridok.hu/kultura/az-ur-
nyolcadik-kerulete-13-resz-egyetemistak-8692/.

138 Például: Mizsur Dániel és Pál Dániel Levente az Apokrif őszi lapbemutatóján (#3.),
Közzététel: 2013. okt. 18. = https://www.youtube.com/watch?v=XGzhGRdR
B9M.
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A Facebook-felületről a könyv irányába tett mediális elmozdulás
fontos eseményeként értelmezhetjük a „képregény” műfajának fel-
bukkanását. A szerző 2013. október 9-én jelentette be egy külön
posztban:

Mit szólnátok ahhoz, ha ‘Az Úr Nyolcadik Kerülete’ c. könyvem
nem csak szövegekből (azaz kis párbeszédekből és jelenetekből,
amiket régóta posztolok a facebookon is) állna, hanem képregény
lenne? Igazi szép képregény? 139

Majd megjelentek a további információk, később lapok is a készülő
kötetből:

30. ábra Facebookra posztolt kép Az Úr Nyolcadik Kerülete kötetből

139 PÁL Dániel Levente: Az Úr Nyolcadik Kerülete, 2013. október 9. = https://www.
facebook.com/azurnyolcadikkerulete/?fref=ts.
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31. ábra Facebookra posztolt kép Az Úr Nyolcadik Kerülete kötetből

Az önmagában is több kérdést felvető információ egyúttal arra is
utal, hogy Az Úr Nyolcadik Kerületeprojekt nemcsak „szépirodalmi
szöveg”, hanem az önreprezentáció, a reklám, a mediális önmenedzselés
professzionális eszköze is, gyakran szinte a nárcizmus stratégiáját
követve. Az információk folyamatos adagolása az olvasói érdeklődés
fenntartásában jelentős marketingfogás, amely a később megjelenő
könyv eladási lehetőségeit is alakíthatja. Így vált Az Úr Nyolcadik
Kerületeprojekt részévé a kiposztolt kritika, beszélgetés, újsághír
mint a projekt mediális kiterjesztése.

32. ábra. Facebookra
posztolt esemény Az Úr
Nyolcadik Kerülete kö-
tetből
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33. ábra A Facebookon folytatott önmenedzselés példája

Az Úr Nyolcadik Kerülete olyan – a megváltozott mediális környezettel
való professzionális bánásmód eredményeként létrejövő – projekt,
amely Facebook-bejegyzésektől, kommentároktól, blogon elhelyezett
verseken, hetilapban megjelenő cikkeken, interjúkon, felolvasásokon,
konferenciaelőadásokon, városi sétákon, stand-up eseményeken át
illusztrált kötetig, marketingfogásokig terjed. Egy rendkívül tudatos,
az új média lehetőségeit magas színvonalon elsajátító és használó,
saját tevékenységére többszörösen reflektáló szerző fontos mediális
alkotásáról van szó, amely arccal, képpel, szöveggel stb. együtt háló-
zatszerűen építi fel önmagát. Fontos esemény, mert az irodalmiság
egy lehetséges útját jelölheti ki az új média formálódó lehetőségei-
ben.

(2015)

„AZ ÚR NYOLCADIK KERÜLETE”

126

UJ_NemethZ_proba_Layout 1  2019. 01. 09.  9:48  Page 126



Hálózatelmélet és kánon 
(az afrikaans irodalomban)

(Burgert A. Senekal Canons and Connections. A Network Theory
approach to the study of literary systems with specific reference to

Afrikaans poetry c. könyvéről)

Burgert A. Senekal, mint az könyvének alcíméből is kitetszik, a há-
lózatelméletet rendszerelméleti vonatkozásaiban kezeli, s az afrikaans
irodalom viszonyainak értelmezéséhez használja. A kötet első
fejezetében Duncan Watts megállapításából indul ki, aki arra mutat
rá, hogy az utóbbi két évtized a kapcsolatok korszaka, s hogy a Fa-
cebook, a Twitter és a YouTube nyomán a világ kisebb hely lett,
mint előtte volt. A komplex rendszerek és a hálózatok iránti
érdeklődés éppen a kapcsolódások növekedésével magyarázható. A
hálózatelmélet hasznosítása kezdetben főként a fizika, a szociológia
és a közgazdaságtan területén hozott eredményeket, de fontos
szerepet játszott nyelvészeti kutatásokban is. Az irodalom területén
Senekal ennek kapcsán utal Hendrik Van Gorpra, aki szerint „rend-
szerfogalmakat” már az orosz formalista Jurij Tinyanov, továbbá
Jurij Lotman, Claudio Guillén és Robert Estival értelmezései is
mozgósítottak, de az 1970-es évektől Niklas Luhmann, Siegfried J.
Schmidt és Itamar Even-Zohar műveiben vált kutatási eszközzé. Az
utóbbi szerző nevéhez köthető sokrendszerű irodalomelmélet (polysys-
tem theory) elemeit a francia szociológus, Pierre Bourdieu is
integrálta kutatásaiba. Senekal ennek kapcsán édesapja, Jan Senekal
1987-es kijelentésére is utal, eszerint: „Az utóbbi időben az irodalomra
rendszerként tekintünk, és nem könyvek/szövegek/nyelvi konstrukciók
gyűjteményére.” (4)    

Hálózatelmélet és irodalomtudomány viszonyát a szerző, Burgert
A. Senekal úgy gondolja el, hogy a hálózatelmélet új kutatási
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potenciált jelent az irodalom területén, viszont nem új elméleti bá-
zisként tekint rá, hanem szerinte a hálózatelmélet a már létező
irodalomelméleti bázison belül jelenthet új, objektívebb kutatási
módszert. (6) Ennek kapcsán a hálózatelmélet egy jelentős előnyére
hívja fel a figyelmet: a vizuális reprezentációra (a gráf vagy a szo-
ciogramma értelmében), amely lehetővé teszi az irodalmi rendszer
modellálását. Amíg a hagyományos rendszerelméleti tanulmányok
csupán valamiféle absztrakt rendszerről referáltak, addig a hálózatel-
méleti vizualizáció konkréttá teszi a rendszert és annak megértését.
Egy másik fontos előnye továbbá a hálózatelméletnek az interdisz-
ciplinaritás: az irodalmi rendszerek és kapcsolatok elemzésekor a
hálózatok matematikai, biológiai, szociológiai stb. működésének
belátásait is mozgósítjuk, s ez nemcsak az egyes tudományterületek
közötti éles határokat bontja le, de új lehetőségeket is megnyit saját
tudományterületünk számára.  

A második fejezet a hálózatelmélet rövid történetébe nyújt
betekintést. Kiindulópontként a matematikai gráfelmélet jelenik
meg, Leonhard Euler híres königsbergi hídhálózata, majd pedig
Jacob Moreno és Helen Jennings szociometriai technikája, amely a
csoportok szerveződésére és az egyénnek azon belül elfoglalt helyére
ad választ. Senekal kitér a szociális hálózatok középpontosságának
elméletére (Kurt Lewin), a véletlen gráfok koncepciójára, a skála-
függetlenségre (Erdős Pál, Rényi Alfréd), a kisvilág-jelenségre, a
Stanley Milgram-féle „hat lépés távolság” elméletére és a „gyenge
kapcsolatok” koncepciójára (Mark Granovetter) is.  Míg a hálózat-
elmélet kezdetben leginkább mint matematikatudomány jelent meg,
az 1950-es években az antropológiai kutatásokban Kurt Lewin,
Émile Durkheim és Siegfried Frederick Nadel hívták fel arra a
figyelmet, hogy a társadalmak nem monolit entitások, hanem
hálózati mintát követnek. Az 1960-as években a szociológia területére
helyeződött át a hangsúly, míg a kilencvenes években a fizikában is

HÁLÓZATELMÉLET ÉS KÁNON (AZ AFRIKAANS IRODALOMBAN)
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alapvető jelentőségű kutatások történtek. Senekal természetesen
említi a Barabási Albert-László és Albert Réka nevéhez köthető há-
lózatelméleti fordulatot is, amely a komplex hálózatokat skálafüggetlen
hálózatokként határozza meg, s amely – mint ahogy Strogatz
fogalmaz – robbanásszerű fejlődéshez vezettek a különféle tudo-
mányterületeken található komplex hálózatok struktúráinak feltér-
képezésében. 

A kötet harmadik fejezetében az elméleti háttér felvázolását kö-
vethetjük nyomon. Senekal megkülönbözteti azokat az elméleteket,
amelyek a rendszert mint rendszert tárgyalják, illetve azokat, amelyek
a rendszert hálózatként fogják fel. Von Bertalanffyt idézi ennek
kapcsán, aki a rendszert olyan elemek csoportjaként definiálja,
amelyek kölcsönhatásban állnak egymással. (21) A rendszer kategóriáján
belül megkülönböztetett egyszerű és komplex rendszerek közötti
különbség abban áll, hogy míg a komplex rendszerek képesek a kör-
nyezetükhöz való alkalmazkodásra és az önkorrekcióra, addig az
egyszerű rendszerek nem tudják ezt megtenni. Ilyen komplex
rendszer a család, fiziológiai perspektívából az emberi test, pszicho-
szociális perspektívából az emberi test, az agy, az ökoszisztéma, a
korporációk, az internet, a civilizáció – és az irodalom is. A szerző
Even-Zohart idézi, aki az irodalmi rendszer résztvevői közé sorolja a
szerzőket, a kritikusokat, a lapokat, a kiadókat, az irodalmi
társaságokat, csoportokat, intézményeket stb. Majd de Wetre utal,
aki szerint az irodalom rendszerszerű szemlélete azt is jelenti, hogy a
vizsgálat fókuszába az egyes entitások és a köztük lévő, rendszeren
belüli dinamikus viszony kerül, az erre történő összpontosítás pedig
szemben áll az egyes entitások izolált vizsgálatával. (27) Az irodalomnak
mint komplex rendszernek a felfogása egyúttal azt is jelenti, hogy a
rendszer egyes elemei megváltoznak a más elemekkel való interakció
során. Ezeknek a változásoknak a vizsgálata egyúttal azt a belátást
vonja maga után, hogy az irodalmi rendszer vizsgálatához nem
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elegendő az izolált szövegek tanulmányozása. Ez persze nem zárja ki
az egyedi szöveg szoros olvasását, viszont nem segít bennünket az
irodalomnak mint rendszernek az értelmezésében. Az irodalmi
rendszer vizsgálata persze fölvet egy másik kardinális kérdést is. Ha
a rendszer egyes elemei interakcióban állnak egymással, akkor meg-
kerülhetetlen, hogy minden viszony a vizsgálat tárgyát képezze.
Senekal szerint viszont nem szükséges minden kapcsolat megjelenítése,
gyakorlati szempontból elég azokat a kapcsolódási pontokat és
hálózati elemeket vizsgálnunk, amelyek vizsgálatunk szűkebb tárgyát
képezik. A hálózatelmélet ugyanakkor ebből a szempontból jobban
teljesít, mint az eddigi rendszerelméletek: jóval több adatot tud
kezelni, és jóval kiterjedtebb viszonyokat képes felrajzolni. Senekal
ebben a fejezetben az entrópia és a rendszeren belüli interakciók
kérdésével is foglalkozik hálózatelméleti megközelítésben. Even-
Zoharra hivatkozva jelenti ki, hogy az irodalmi rendszer a kanonizált
szövegek és az irodalmi modellek kanonizált kemény magjából,
valamint a perifériából áll. Codde-ra hivatkozva pedig azt állapítja
meg, hogy a centrum és a periféria közötti inkorporáció, valamint a
konfliktusos és dinamikus viszonyok képesek megakadályozni az
irodalmi és kulturális rendszer automatizációját és petrifikációját.

A kötet negyedik fejezete a komplex hálózatok makroszintű tulaj-
donságaival foglalkozik, s itt tér rá hálózatelméleti vizsgálatainak
szűkebb tárgyára, az afrikaans költészetet érintő hálózatelméleti ér-
telmezéseire. A 2000–2012 közötti afrikaans költészet rendszerelméleti
elemzéséhez a szerző a hálózatokat vizualizálja is. Az afrikaans
irodalom hivatkozási hálózata, a költészet hálózata, a költők –
műveik – kiadóik hálózata, valamint a kritikusok és a publikációs
felületek, illetve a kritikusok és műveik hálózata mind valóságos há-
lózatként jelenik meg, melyek középpontjában a sok kapcsolattal
rendelkező csomópontok – költők, kritikusok, műveik, kiadók, fo-
lyóiratok – találhatók. 
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34. ábra. Az afrikaans költészet hálózata 2000–2012

Ebben a fejezetben tér ki a szerző az ún. Máté-effektusra, amely a
valóságos hálózatoknak „a gazdag egyre gazdagabb lesz” elvét írja le,
s amelyet az irodalmi rendszer viszonyaira úgy fordít le a szerző,
hogy egyrészt a minőség nem garanciája a kanonizációnak, másrészt
a kanonizáció nem véletlen folyamat. Hasonlóan külön alfejezetet
szentel Lotka törvényének, amely szerint egy tudományterületen a
kutatási teljesítmény egy szűk kisebbséghez köthető. Senekal táblázata
az afrikaans költészet kutatóiról alátámasztja ezt a törvényt, amely a
skálafüggetlen vagy valóságos hálózatok jellegzetességével is össze-
függésbe hozható, miszerint ezekben a hálózatokban a centrális cso-
mópontok  nagyobb valószínűséggel építenek további kapcsolatokat,
mint a periférikus csomópontok. 
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35. ábra. Az afrikaans költészet hálózatának centruma

Külön alfejezetben foglalkozik a fokszám-korreláció [degree correlation]
kérdésével, amelynek kapcsán felsorolja a tíz legtöbb kapcsolattal
rendelkező afrikaans kritikust és könyvet, s alkalmazza a fokszám-
korreláció törvényét az irodalom területén, eszerint: „A fokszám-
korreláció arról győz meg bennünket, hogy a »legitim« kritikusok és
irodalomtörténészek »legitim« költőkkel foglalkoznak, és interakciójuk
kölcsönösen előnyös.” (69) A hálózatelméleti robusztusság kérdésével
szintén külön alfejezetben foglalkozik a szerző. Senekal ennek
kapcsán arra koncentrál, hogy megtalálja az afrikaans költészet
kulcsfiguráját, illetve kulcsfiguráit, akiknek kiiktatásával az afrikaans
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költészet hálózata a legjelentősebb veszteségeket szenvedné el. Sor-
rendben Bernard Odendaal, Joan Hambidge, Louise Viljoen és
Marius Crous nevét említi, de Barabási Albert-Lászlóra hivatkozva
nem felejti el megjegyezni, hogy bár a valóságos hálózatok sokkal
sérülékenyebbek, mint a véletlen hálózatok, mégsem úgy kell elkép-
zelnünk azokat, mint amelyeknek középpontjuk van, nem ül ott
egy pók, amely ellenőrizné és figyelemmel tartaná az egész hálózatot. 

Az ötödik fejezetben a komplex hálózatok mikroszintű tulajdonságait
vizsgálja Senekal. Bevezetésként utal arra, hogy a szociális hálózatok
elemzése abból indul ki, hogy minden egyén társadalmi kapcsolatok
hálózatában létezik, és pozíciójának vizsgálata elengedhetetlen annak
megértéséhez, hogyan működik egyénként. Emirbayerre és Godwinra
utalva a hálózatanalízist antikategorikus imperatívusznak nevezi,
mivel az emberi tevékenységet nem valamilyen társadalmi osztály,
politikai párt, életkor, gender, szociális státusz, vallás, etnicitás,
szexuális orientáció vagy pszichológiai prediszpozíciók termékeként
vizsgálja, nem az individuális jellegzetességekre koncentrál, hanem
az egyén hálózatban elfoglalt pozíciójára, vagyis azokra a kötésekre,
amelyek létezését fenntartják. Ennek kapcsán az irodalom területén
azok az egyéni kapcsolatok válnak fontossá, amelyek elemzéséhez
három lényeges kategóriát mozgósít a szerző. 

A fokszám-központiság [degree centrality] fogalma arra utal, hogy
egy kapcsolat mennyire aktív, hány csomópontot képes elérni,
milyen mennyiségű kapcsolattal rendelkezik. Bár nem minden
esetben győz a „minél több kapcsolat, annál jobb” elve, mivel
gyakran fontosabb lehet a hálózatban elfoglalt hely, a pozíció, a
kapcsolatok minősége – a mennyiség mégis meghatározó elem.
Senekal ennek kapcsán táblázatokba foglalja az afrikaans irodalom
legtöbb aktív kapcsolattal rendelkező publikációs felületeit (weboldalak,
irodalmi periodikák, folyóiratok), könyvkiadóit, költőit, kritikusait,
valamint köteteit. Senekal mindegyik táblázat alatt fontosnak tartja
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megjegyezni, hogy ezek a számok pusztán mennyiségi mutatók,
nem minőségiek. Csupán egy esetben van értelme minőségi követ-
keztetéseket levonni: a publikációs felületeken általában olyan
kritikákat közölnek, amelyek elérnek bizonyos színvonalat. A költők
közül a szerző Antjie Krogot emeli ki, akinek a könyvével/könyveivel
a legtöbb kritika foglalkozott. Azt is megjegyzi ugyanakkor, hogy az
sem mindegy, ki ír kritikát ezekről a könyvekről. 

Míg az előző kategória szimplán mennyiségi mutatókkal dolgozott,
addig a közöttiség-központiság [betweenness centrality] azzal fog-
lalkozik, hogy mennyire erős egy szerző pozíciója a hálózatban.
Vagyis arról van szó, utal Senekal a Zhu–Watts–Chen szerzőhármas
által jegyzett publikációra, hogy egy hálózati csomópontnak hány
olyan hálózati csomóponttal van kapcsolata, amelyek egymással
viszont nem állnak kapcsolatban. (84) A közöttiség központisággal
jellemzett kapcsolatokat tartják általában a legfontosabb kapcsolatoknak
a hálózatban, ez a „kapuőrző”, amely kontrollálja a hozzáférést a
szerveződés vezetőjéhez. Összefüggésbe hozható ez a pozíció Simmel
és Merton „teritus gaudens”-koncepciójával, annak a pozíciónak az
előnyös helyzetével, amely az emberek között teremt kapcsolatokat.
Az irodalmi hálózatban ezek a kapcsolatok jelentik a legjelentősebb
strukturális koherenciát, és szállítják a legtöbb új információt a há-
lózatba, viszont ebben az esetben sincs szó ezeknek a csomópontoknak
az artisztikumáról. Senekal ebben az esetben is hierarchikus
táblázatokba foglalja a legtöbb „közöttiség-központisági” mutatóval
rendelkező publikációs felületek, kiadók, kritikusok, költők csoportját. 

A közelség-központiság [closeness centrality] azt a képességet
jelöli, hogy milyen gyorsan ér el egy entitás más entitásokat a
hálózaton belül, vagyis az útvonal, a kapcsolatok távolságára utal.
Senekal ebből a szempontból több táblázatot közöl, a kötési távolság
szempontjából alkotja meg az afrikaans líra első harminc verseskötetének
hierarchikus sorrendjét: mint írja, „ezek a verseskötetek töltenek be
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centrális pozíciót az afrikaans költészet hálózatában, hiszen a legkö-
zelebbi távolságban állnak más, erősen középpontban elhelyezkedő
kiadókkal, kritikusokkal és publikációs felületekkel. (94) Senekal
ezek után, ugyanebből a szempontból, megalkotja a legfontosabb
húsz kiadó, publikációs platform, valamint a legfontosabb harminc
kritikus hierarchikus táblázatát is. Az afrikaans költészet legfontosabb
kiadói ebből a szempontból a Proteus, a Tafelberg és a Human &
Rousseau; legfontosabb publikációs felületei a www.litnet.co.za, a
Burger és a Beeld; legfontosabb kritikusai Joan Hambidge, Bernard
Odendaal és Marius Crous; legfontosabb költői Joan Hambidge,
Antjie Krog és Daniel Hugo. Mint látható, Joan Hambidge pozíciója
mind a kritikusok, mind a költők között a legfontosabb – Senekal
szerint ő „a” centrális figurája az afrikaans költészet hálózatának. 

36. ábra. Joan Hambidge kritikusainak hálózata 
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37. ábra. Hambidge köteteinek centrális pozíciói az afrikaans irodalom há-
lózatában

Az ötödik fejezet végén Senekal nagyon fontos distinkciókat tesz
hálózatelméleti felismerései kapcsán. Mint megjegyzi, a fenti értel-
mezések pusztán azt jelentik, hogy az említett költők, publikációs
felületek, kiadók és kritikusok vannak a leginkább összeköttetésben
másokkal a hálózat többi részéhez képest, és hogy ez a tény

HÁLÓZATELMÉLET ÉS KÁNON (AZ AFRIKAANS IRODALOMBAN)

136

UJ_NemethZ_proba_Layout 1  2019. 01. 09.  9:48  Page 136



középpontját jelenti a formálódó költészeti kánonnak. A teljes ka-
nonizáció azonban csak akkor következik be, amikor az irodalom-
történetnek is a részévé válnak. Minden hálózatelméleti centralizmus
csak strukturális pozícióra utal: ugyanis az említett költők az iroda-
lomtörténetbe a műveikről alkotott szubjektív esztétikai döntések
és az irodalmi ízlés nyomán kerülnek be, és nem pusztán a költészet
fentebb vázolt hálózataiban elfoglalt pozíciójuk okán. Másrészt
azonban a kötetben megalkotott, vizualizált hálózatokban elfoglalt
helyük nem véletlen, ez a hely azt jelenti, hogy presztízsük az
afrikaans irodalomban jelentős, s ezt az irodalomtörténésznek is fi-
gyelembe kell vennie. Joan Hambidge és Antjie Krog hálózati
pozíciói tehát irodalomtörténeti helyük indikátoraivá válhatnak. 

A kötet utolsó, hatodik fejezete a Centrum és marginalitás az
afrikaans költészet hálózatában címet viseli, és a két fogalom megha-
tározásának nehézségeivel szembesít. Hálózatelméleti szempontból
Hoppe és Reinelt észrevételéből indul ki, eszerint sok hálózat
jellemzője a mag–periféria-struktúra: míg a hálózat centrumában
található domináns csomópontok sok kapcsolattal rendelkeznek,
addig a perifériára a viszonylag kevés kapcsolódás jellemző. Senekal
az előző fejezetben említett publikálási felületek, kiadók, kritikusok
és szerzők együttes hálózatát közli, majd ebből a hálózatból egymás
után emeli ki, mutatja meg vizuálisan is a centrális pozíciót betöltő
entitásokat, külön kiemelve azok közül a publikálási felületeket, va-
lamint a kiadókat, a kritikusokat és végezetül a szerzőket. Senekal
mindezek után teszi fel a kérdést: miért van az, hogy bizonyos
kötetek központi szerepet töltenek be ebben a hálózati elrendezésben,
míg más kötetek a periférián helyezkednek el. (113) Heilna du
Plooy In die landskap ingelyf című verseskötetének centrumközeli és
Joan Hambidge centrális pozíciójának különbségeire mutat rá: a
publikálási felületek nagyságára, a könyv által megszólított, mozgósított
kritikusok számára is kitérve. Hambidge központi helyzetét ezek
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után marginális afrikaans szerzőkkel, majd az ugyancsak jelentős
szerzőnek számító Antjie Krog hálózati helyével hasonlítja össze. Ez
utóbbi kapcsán meglepő lehet, hogy Hambidge mennyivel inkább
centrális figurája az afrikaans költészet hálózatának, mint Krog.
Ugyanakkor – vonja le a konklúziót Senekal – természetesen ez
nem azt jelenti, hogy Hambidge jobb költő, mint Krog. A fentiek
csak azt mutatják, hogy Hambidge-nak az afrikaans költészet
hálózatán belül jobb kapcsolatai vannak, mint Krognak. (120) 

38. ábra. Hambidge (1) és Krog (2) pozíciója
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Senekal ebben a fejezetben további példákat hoz fel a centrális és a
marginális pozíció elkülönítésének érdekében. Konklúziója, hogy
az irodalmi rendszer belső felépítését döntően határozzák meg olyan
tényezők, hogy ki ír egy kötetről, és hogy ez a kritika hol jelenik
meg, vagyis a centrális pozíció a kapcsolatok kapcsolatainak és azok
kapcsolatainak a kapcsolatai felől érthetőek meg, a kánonban
elfoglalt pozíció a rendszer más „játékosainak” pozíciójától függ.
(125) Végezetül a szerző arra a kérdésre, hogy hol található a
valóságos irodalmi hálózatokban a centrum és a marginalitás határa,
egy sajátos megoldást javasol. Véleménye szerint a gazdag kapcsolódási
vonalakkal rendelkező központi mag és az alacsony huzalozású
periféria között szükséges elkülöníteni a félig centrális, félig marginális
pozíciókat. Ezek az elkülönítések a szerző szerint fontos szerepet
játszhatnak például az irodalomtörténet-írásban, amely olyan szerzőkre
és szövegekre fókuszál, melyek az irodalmi hálózat centrumában he-
lyezkednek el.   

Burgert A. Senekal könyve jelentős kísérlet a hálózatelmélet
produktív hasznosítására az irodalom területén. A kötet hálózatelméleti
megalapozottsága kiválónak mondható, azonban éppen irodalmi
hasznosíthatósága vet fel több kérdést is. Ugyanis – mint arra maga
a szerző utal is – csupán kvantitatív, mennyiségi adatokkal dolgozik.
Ez az eljárás nem számol az irodalomtudomány olyan 20. századi
felismeréseivel, amelyek döntő módon szólnak bele az értelmezés
kérdéseibe. A kvantitatív adatok ugyanis nem igazán teszik lehetővé
a szövegek hermeneutikai és történeti pozícióinak tudatosítását. Rá-
adásul Senekal a kánonértelmezést célozza meg vizsgálataival: a
kánon azonban egyrészt temporális természetű, másrészt eleve az ér-
telmezettséget feltételezi, harmadrészt pedig párhuzamos kánonok
is léteznek. A kérdés az, hogyan vehetik figyelembe a Senekal által
mozgósított mennyiségi mutatók, csomópontok és centrális hálózati
pozíciók például az irodalom minőségi kérdéseit. Ha nem tudjuk fi-
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gyelembe venni a kiadók minőségét, a költők életművéről szóló
kritikák elméleti megalapozottságát, ha pusztán mennyiségi szempontok
mentén generálódnak a hálózatok és a hálózatban elfoglalt helyek,
akkor az például a „jó kapcsolatokkal rendelkező, termékeny, sőt
túltermelő tisztes középszer” (saját meghatározás) irodalmának rend-
kívüli módon kedvez. Végül pedig, ha már mennyiségi szempontokat
mozgósító kánonértelmezésről van szó, akkor az olyan esetekben,
mint az ún. egykötetes szerző, a fiatalon elhunyt író vagy a saját ko-
rukban marginális alkotók, egyenesen kontraproduktívnak tűnhet
ez a vizsgálati módszer. Senekal hálózatelméleti értelmezéseit éppen
ezért lenne szükséges kiegészíteni az irodalomtudomány hermeneutikai
felismeréseivel.

(Burgert A. Senekal: Canons and Connections. A Network 
Theory approach to the study of literary systems with specific 

reference to Afrikaans poetry. 
New Academia Publishing, Washington, DC, 2014.)

(2017)
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A tanulmányok első megjelenési helye

Hálózatelmélet és irodalomtudomány = Helikon, 2017/2., 173–192.
Költészet és nemiség... Hálózatelmélet és irodalomtörténet-írás = Opus,

2012/5., 55–67.
Hálózatos identitásteremtés: Tsúszó Sándor = Kalligram, 2013/11., 83–91.
Ágyra dőlt szöveg. Műfordítás és szövegalkotás hálózatelméleti megközelítése

Csehy Zoltán műveiben. In Magdaléna Hrbácsek-Noszek szerk.: Mentés
másként. Műfordítás és irodalmi kapcsolatok – Uchovávanie literárnych
diel. Literárny preklad a literárne odkazy. AB-ART, 2013, 159–172.

Hálózatelmélet, kánon, regionalitás (Sziveri János helyének hálózatelméleti
értelmezése a kortárs magyar irodalmi kánonban) = Tiszatáj, 2014/1.,
114–122.

A Kalligram-sztori. Hálózatelmélet, regionalitás, kánon. In Bíró Annamária
– Boka László szerk.: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócso-
portosulásulások. Nagyvárad, Partium Kiadó, 2014, 337–346.

„Az Úr Nyolcadik Kerülete” (Új média, hálózat, karrier). In Bíró Annamária
– Boka László szerk.: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócso-
portosulásulások 2. Nagyvárad–Budapest, Partium Kiadó – reciti, 2016,
333–345.

Hálózatelmélet és kánon (az afrikaans irodalomban) = Helikon, 2017/2.,
302–312.

Az első megjelenéshez képest némely szöveg változáson ment át. A bevezető
tanulmányból kimaradtak azok a mondatok, amelyek a vonatkozó Heli-
kon-lapszám felépítésére utaltak, továbbá kimaradtak a Csehy- és Sziveri-
tanulmányok hálózatelméleti alfejezetei, amelyeket a bevezető tanulmány
sokkal részletesebben fejt ki, és redundánsak lettek volna a kötetben.
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A so ro zat ban ed dig meg je lent

2005 

H. Nagy Péter: Féregjáratok 

Németh Zoltán: A bevégezhetetlen feladat

Tóth László: Lapszél

2006 

Grendel Lajos: A kutya fája 

H. Nagy Péter: Paraziták 

Zalán Tibor: Elfogult írások 

2007

H. Nagy Péter: Hibridek 

Mizser Attila: Ami marad 

Beke Zsolt: Az irónia hurka

2008 

Bohár András: Poétikák és világlátások

Halmai Tamás: Közelítések, távlatok

H. Nagy Péter: Extrák

2009

Keserű József: Mindez így

2010

Benyovszky Krisztián: Szövegek szeszélye

Halmai Tamás: Újraírt emlékezet

H. Nagy Péter: Protézisek

L. Varga Péter: Töréspontok

Fukári Valéria: Visszatekintés
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2011

Bárczi Zsófia: Mezsgye

Keserű József: Az össze nem függő parkok

Németh Zoltán: Feszített nyelvtükör

2012

Mizser Attila: Lapos vidék

2013

H. Nagy Péter: Párhuzamos mintázatok

Zalán Tibor: nemzedéktelen arc

2014

N. Tóth Anikó: Vízjelek

2015

Németh Zoltán: Itinerárium 

2016

Nagy Csilla: Átkötések

Baka L. Patrik: Függőhidak

2018

H. Nagy Péter: Médiumközi relációk

Baka L. Patrik: Kristályszilánkok
Deisler Szilvia: Puzzle effektus
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