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A doktori értekezés témája és célkitűzései 

A kutatás azt hivatott vizsgálni a regionalitás és az irodalom kapcsolatának elemzésén 

keresztül, egyfajta kanonizációs kísérletként, hogy a XX. századi olasz prózairodalomban 

létezik-e egy kifejezetten emíliai stílus. A mai Emilia-Romagna tartomány központjaiban már 

a reneszánsztól kezdve jelentős, a latin mellett „vulgáris”, olasz nyelvű irodalmi alkotások is 

születtek olyan szerzők tollából, mint Matteo Maria Boiardo, Giosué Carducci vagy Corrado 

Govoni. Amellett, hogy a ’60-as években végbement gazdasági fellendülés egyik 

legfontosabb színtere Emilia-Romagna tartomány, a kortárs és modern irodalmi történések 

szempontjából is kiemelkedő a Pó-síkságot körülölelő terület, mely élen jár a műfaji 

kísérletezésben és kitűnő táptalajt ad az egyéni szerzői útkereséshez is. Az időrendiségen 

alapuló műelemzésen keresztül a dolgozat azt hivatott vizsgálni, hogy Gianni Celati, Ermanno 

Cavazzoni, Daniele Benati, Paolo Nori és Ugo Cornia írók miben követik az emíliai stílus 

előfutárának is tekinthető Luigi Malerba nyelvi, tematikai és stiláris újításait. A közös 

stílusjegyek vizsgálatán keresztül célom ábrázolni az emíliai különlegességeit, melyek a régió 

sokszínű irodalmában külön csoportot képviselnek. Különös figyelmet szentelek azoknak a 

különbségeknek, melyek alapján a csoport tevékenysége elkülöníthető az általánosan Emilia-

Romagna tartományhoz köthető írók munkásságától.  

Az értekezésben vizsgált hat szerző tevékenysége az 1995 és 1997 között megjelent Il 

Semplice folyóirat hasábjain kapcsolódik össze. Stílusuk megkülönböztető jegyei a 

megbízhatatlan narrátor alakjának használata, az egyszerű, formai maníroktól mentes 

nyelvezetre való törekvés, mely gyakran párosul a beszélt nyelvre jellemző fordulatok 

alkalmazásában, ennek nyelvi hibáival és dialektusra utaló jegyeivel. Mindezen jellemzők 

együttes jelenléte a szövegekben hozzájárul a szövegek érvényesüléséhez, élvezhetőségéhez 

hangos felolvasáskor, mely egy ritka tulajdonsága a kortárs olasz irodalom prózairodalmának.  

A vizsgált művek kiválasztásának szempontjai 

A disszertációban hat szerzőt (Luigi Malerba, Gianni Celati, Ermanno Cavazzoni, 

Daniele Benati, Paolo Nori és Ugo Cornia) vizsgálok részletesen, elsősorban stilisztikai 

szempontból. A modern és kortárs prózában elemezni kívánt emíliai stílus kiindulópontjaként 

Luigi Malerba írásművészetét jelölöm meg, aki a Gruppo 63’ mozgalom résztvevőjeként a 

prózában is igyekezett megvalósítani az irodalom megújítását célzó elméleti törekvéseket. 

Sokszínű munkásságából három kiválasztott alkotásának (Il serpente, Salto mortale, Il 

protagonista) részletes elemzésén keresztül alkalmazom a bevezető rész vizsgálati 
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szempontjait. A szóban forgó szerzők írói tevékenysége eltérő stílusú művekre is kiterjed, az 

elemzés során az egymással a megadott kritériumrendszer szerint összehasonlítható írások 

vizsgálatára fókuszáltam, melyek az Il Semplice folyóirat által megfogalmazott célkitűzéseket 

is szem előtt tartják. Gianni Celati írásai közül a Parlamenti buffi című trilógia első darabján, 

a Le avventure di Guizzardi regényen keresztül mutatom be a stiláris, tematikai és nyelvi 

stílusjegyeket, majd az író második alkotói korszakának első darabját, a Narratori delle 

pianure című novellagyűjteményt veszem górcső alá, különös figyelmet szentelve a szerző ars 

poeticájában megjelenő változásoknak. Mindkét mű a beszélt nyelviségre és egyszerű, 

letisztult, formai sallangoktól mentességre való törekvés szellemében keletkezett, mégis már 

műfaji tekintetben is gyökeresen eltérnek egymástól. Ermanno Cavazzoni írásai közül első és 

második regényét elemzem, az Il poema dei lunatici (magyarul is megjelent A holdkórosok 

eposza címmel 2014-ben, Horváth Csaba kitűnő fordításában) és Le tentazioni di Girolamo 

című alkotásokat. Utóbbit könyvekkel, olvasással, olvasói habitusokkal kapcsolatos témája 

miatt kívántam részletesen bemutatni, mivel az irodalom és olvasók kapcsolata nem csak 

Cavazzoni, de a csoport többi tagjának írásművészetében is visszatérő elem. Daniele Benati 

alkotásai közül első művét, a Silenzio in Emilia című novellagyűjteményt hasonlítom össze – 

a többi szerző művei mellett – második munkájával, a Cani dell‟inferno című regénnyel. Az 

elemzésben kifejezetten nagy hangsúlyt kap a két műben fellelhető helyszínek, síkság és 

város, valamint az ezek által kijelölt, eltérő tulajdonságú narratív terek elemzése. Paolo Nori 

számos műve közül a Bassotuba non c‟è regényt elemzem, mely a Learco Ferrari sorozat 

második darabjaként ismertséget hozott az író számára. Paolo Nori talán az olasz kortárs 

prózairodalom legtermékenyebb szerzője, és műveinek különböző témái és megformálása 

ellenére összetéveszthetetlenül egyedi hangot képvisel Itália irodalmában. A hatodik szerző, 

Ugo Cornia művei közül első regényét Sulla felicità a oltranza választottam ki. 

Az elemzés során azt kívánom vizsgálni, az egyszerűséget hirdető stílus mennyiben és 

pontosan miben változott Luigi Malerba műveitől Cornia regényéig. A dolgozatban nem 

szentelek figyelmet az egyéni írói stílusváltozásnak, az összehasonlító elemzések tárgyát a 

szerzők közötti áthallások képezik, melyek vizsgálatával képet kaphatunk az emíliai stílus 

formajegyeiről. 
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Tér és irodalom kapcsolata 

A tér és az irodalom gondolatának összefűzése nem napjaink vívmánya, az embert a 

kezdetektől foglalkoztatják a szövegekhez kapcsolható helyek megjelenési formái a 

textusban. Az olasz irodalomtudományban Carlo Dionisotti 1967-ben megjelent Geografia e 

storia della letteratura italiana című tanumánygyűjteménye indította el mozgalomszerűen az 

irodalom és tér kapcsolatát vizsgáló tudományos gondolkozást. A gyűjteményben a szerző 

főként a középkori és reneszánsz időszak világirodalmi szempontból is meghatározó műveit 

vizsgálja azok lehetséges földrajzi kapcsolódási pontjai alapján. Olaszországban az irodalom 

földrajzi szempontú vizsgálata a régió történelmi viszontagságainak ismeretében abszolút 

helytálló módszer, mely új távlatokat nyit a klasszikus műelemzésben. 

A narratív terek és a szövegek földrajzi kapcsolódásának elemzése nem csupán a szerző 

születési helye vagy tevékenysége alapján kívánja elhelyezni a művet a világtérképen: a tér és 

irodalom fogalma közti lehetséges kapcsolatrendszer feltérképezésén túl vizsgálja az 

antropológiai helyek és a szöveg viszonyát, különös figyelmet szentelve a szöveg földrajzi 

kötődéséből fakadó nyelvi, stiláris és nyelvtörténeti sajátosságainak. A térhez kapcsolódó 

fogalmak részletes vizsgálata során (helyek, a Marc Augé francia antropológus által definiált 

nem-helyek) kívánom bemutatni a kiválasztott művek vizsgálati lehetőségeit. Megvizsgálom 

tér és idő viszonyát a narráció szempontján keresztül, és kitérek a csend és a szó között 

fennálló ellentétpár megjelenésére a földrajzi és irodalmi térben egyaránt. A dolgozat 

következő fejezetében összefoglalom az általam vizsgált írók földrajzi megközelítésű 

jellemzését különböző szakirodalmi tételekben, majd ismertetem a dolgozatban használt 

vizsgálati szempontokat a művek elemzésekor. 

Az értekezés felépítése 

A szövegek földrajzi szempontú elemzési lehetőségeinek ismertetése és az írócsoport 

földrajzi megközelítésű jellemzése után bemutatom az egyszerű stílus formajegyeit. A 

vizsgált írók, akiket az emíliai jelzőn túl a „Pó-menti őrültség” képviselőjeként is megnevez a 

kritika az egyszerűségre, az irodalom sallangoktól, manierizmusoktól mentes művelésére 

törekednek. A nem csak Emilia-Romagna régióban, hanem Európa-szerte megjelenő gondolat 

országonként eltérő eredményeket mutat fel. Az egyszerű stílus mibenléte nem az 

egyszerűsítésben, „lebutításában” fogható meg, inkább abban a szándékban, hogy az irodalmi 

szövegek ne adhassanak teret berögzült formák, modellek, módszerek használatának, csupán a 
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kényelem miatt, mert ez sok esetben mesterkélt irodalmi produktumot szül. Ezen törekvés 

eredményeképpen, pontokba szedett alkotói program nélkül, sőt, kifejezetten a 

programnélküliség kiáltványával születik meg 1995-ben a Viva Voce programból az Il 

Semplice című folyóirat, mely 1995 és 1997 között hat számban jelenik meg a Feltrinelli 

kiadó jóvoltából. A folyóirat egyfajta medicamentum simplex, füveskönyve az egyszerűségre 

törekvés jegyében született prózai alkotásoknak. Az itt megjelenő irodalmi alkotások 

mindegyike a hangzó szó fontosságának szellemében keletkezik, így kívánva visszaállítani 

alkotó és közönség közti közvetlenebb kapcsolatot. Az Il Semplice folyóirat hagyományát 

követi és ennek szellemében, irodalmi kiáltvány nélkül 2010 és 2012 között jelenik meg a 

L‟Accalappiacani folyóirat, ahol az egyszerűségre törekvő stílust zászlójukra tűző szerzők 

ismét teret kapnak.  

A két folyóirat fontosságát elemző fejezet után bemutatom a óz értekezésben 

alkalmazott vizsgálati szempontokat a sorrendben elsőnek elemzett Luigi Malerba 

írásművészetén keresztül. Malerba egyike azon szerzőknek, akik tevékenysége a Novecento 

második felében magában foglalta a klasszikus regény formájának megújítási törekvését új, 

szokatlan nézőpontok és irodalmi műfajok alkalmazásával. Írói nyelve „irodalomellenesnek” 

is tűnhet: erősen szembehelyezkedik az írott olasz nyelvre rakódott formai berögződésekkel, 

melyek leginkább a népszerű szépirodalmi műveket hatották át. Luigi Malerba első regényei 

elvetik a klasszikus, XIX. századi romantikus regényre jellemző történetmesélést, ezen túl a 

mindentudó narrátor „megbízhatatlan” figuráján és ennek a szokásoktól eltérő 

nyelvhasználatán keresztül hozza létre a narratív teret, ezzel együtt alakítva az olvasót. 

Nyelvhasználatában visszaidézi a beszélt nyelv sajátosságait, hanglejtését, mindazonáltal nem 

szolgai módon másolja a beszélt nyelvi fordulatokat, inkább egy, az irodalmi és a beszélt 

nyelv között elhelyezkedő nyelvezetet hoz létre, melyben megjelenik az Emilia-Romagnára 

jellemző regionális köznyelv, annak színezetével, hanglejtésével, képi világával együtt. Nem 

hiányoznak a szerző nyelvi kreativitását megcsillantó szókapcsolatok, szójátékok sem, mely 

találékonyság a művek szerkezetében is tükröződik is. A nyelvezet beszélt nyelviségre való 

törekvésének elemzésében fontos megemlíteni a szövegek nagyszerű érvényesülését is hangos 

felolvasáskor, mely tulajdonság a kortárs irodalomban született művekre kevéssé jellemző, 

ahogyan az alkotói folyamat során sem kap nagy szerepet. 

A művek nyelvi megformálásának hasonlóságának és különbözőségeinek vizsgálatán 

túl kitérek a jellemző motívumok elemzésére is. A halál motívumát mind a megbízhatatlan 

narrátor, mind pedig az olvasó recepciója szempontjából górcső alá veszem, valamint 

összehasonlítom az álom és ébrenlét közti lebegés állapotával. Ez a fajta tudatállapot 
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„mentségül szolgálhatna” a művekben használt nyelvezet furcsaságaira, a folytonos 

perspektíva-váltásra, az ismétlésekre és a mondatok ritmusosságára, ezt fokozzák a 

központozás „hibái” vagy annak teljes elhagyása. A halál témájával szorosan összefügg az űr 

koncepciója, az a fajta elveszettség-érzés, mely a művekben szereplő alakok mindegyikének 

sajátja és meghatározza nyelvezetüket. Visszatérő elem ezen túl a természetföldrajzi elemek, 

domborzati viszonyok szerepe (síkság), az ezeket alkotó helyek és nem-helyek, valamint a 

térben történő mozgás motívuma, legyen ez a szereplő sétája vagy közlekedési eszközzel való 

haladása. 

A művek elemzésekor különös figyelmet szentelek a “megbízhatatlan narrátor” 

alakjának, akinek tulajdonságai nagyban megegyeznek a mindentudó narrátor jellemzőivel: a 

megbízhatatlan elbeszélő is minden, a textus szövetét alkotó esemény tudatában van, de 

ahelyett, hogy (sor)vezetőként szolgálna a regény eseményei közt, sokszor szándékosan 

félrevezeti az olvasót.  

A VI – XII. fejezetekben a fent ismertetett vizsgálati szempontok alapján elemzem az 

emíliai stílus képviselőinek kiválasztott műveit, a tér, a térbeli haladás motívumától kezdve. 

Itt kitérek a különböző domborzati viszonyok által meghatározott mozgási lehetőségekre: a 

síkság végtelen kiterjedése miatt megszámlálhatatlan bejárható útvonalat rejt magában, míg a 

város, mint narrációs tér, leszűkíti, sokszor lehetetlenné teszi a térbeli mozgást, mely 

kötöttség megjelenik a szövegben is. Az elemzett művek cselekményének színhelye 

legtöbbször Emilia-Romagna tartomány, kevés kivételtől eltekintve, azonban minden 

szövegről elmondható, hogy a konkrét helyszín helyett a hely szövegben megjelenő jellemzői 

alakítják a narrációt, mozdítják előre vagy állítják meg annak folyamatát. A város 

átláthatatlan úthálózataival, tömegként hömpölygő lakosaival megállítja a narrációt, és a 

mozdulatlanságában kétségbeesett megbízhatatlan narrátor monológjaiban visszatérő 

ismétlésekre kényszeríti.  

A kiválasztott művekben a helyeken és az ezekhez kapcsolódó motívumokon, 

szövegjellemzőkön túl a megbízhatatlan narrátor alakja mellett a női figurákat is 

megvizsgálom, akik általában a cselekmény szempontjából funkció nélküli 

mellékszereplőként, a szereplők viszonyában a narrációs teret kibővítő elemként vannak jelen. 
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