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1. Bevezetés: a téma jelentősége, a dolgozat felépítése, módszertana, a 
nyelvválasztás indoklása 
 

A  jelenkori  irodalom  aktuális és jövőbe mutató tendenciáiról  kevés elemzés születik. 

Pontosabban mondva, kevés disszertáció születik, mivel csupán az irodalom 

intézményrendszerének másik elengedhetetlen része, a kritika műfaja hivatott arra, hogy a 

legfrissebb irodalmi alkotásokat vizsgálja, értékelje, negatív vagy  pozitív bírálatban 

részesítse és rámutasson arra a művészeti trendre, irányzatra, amelybe az elemzett szöveg 

illeszkedik. A disszertáció írójának mint a teljességre törekvő, tudományos szempontokon 

nyugvó értekező műfaj szerzőjének, ugyanakkor a jelenkori irodalom vizsgálatakor számos 

nehézséggel kell megbirkóznia. Többek között azzal a ténnyel, hogy szinte lehetetlen a 

kortárs irodalom tendenciáinak átfogó és arányos vizsgálata, hiszen nem áll rendelkezésre 

az az időbeni távolság, amely  lehetővé tenné számára a  részrehajlást nélkülöző, objektív 

nézőpont kialakítását, hogy egy lezárt irodalmi periódus vitathatatlan leírását adja. Ráadásul 

maga a kortárs jelző is problematikusnak bizonyul, hiszen nem csupán a legfiatalabb 

írógenerációnak a legfrissebb műveit kell értenünk alatta, hanem az irodalmi pályájukat már 

jóval korábban megkezdő, ma már meghaladottnak tetsző irányzatot képviselő, de máig 

alkotó generáció szerzőinek műveit is. A műfordítások különleges helyzetéről nem is szólva, 

tekintve, hogy egy „nemzeti” irodalom világirodalmi kánonjának alakulása is különböző 

kronológiai anomáliákhoz vezethet, hiszen lehetnek olyan már rég nem élő szerzők, akik 

csupán napjainkban válnak olvashatóvá egy adott nyelven. Jelen disszertáció a kortárs 

irodalom elemzésének sajátosságaként, személyes látásmód alapján íródott. Fennáll annak a 

lehetősége tehát, hogy a jövőbeni alakulástörténettel majdan összevetve, az általa kiemelt 

bizonyos melléktendenciákat túlzóan háttérbe szorított jelenségként, netán bizonyos kiemelt 

szerepben tárgyalt témákat pedig túlságosan markánsnak könyvel el. A jelenkor vizsgálata 

a számos buktatótól eltekintve, ugyanakkor elengedhetetlen ahhoz, hogy a „tegnap és a 

holnap irodalmát” megérthessük, valamint, hogy az irodalomtörténet egyik legvitatottabb 

jelenségének, a kanonizációnak az alakulástörténetére reflektálhassunk. Hiszen a ma 

„tegnapnak” számító ’60 – ’70es években világszerte útjára indult posztmodern bizonyos 

jelenségeinek hatása  pontosan a mai kortárs szerzők műveiben érhető tetten. Különösen 

érdekes eredmények születhetnek  egy olyan „nemzeti” irodalom vizsgálatának esetén, 

amelyről viszonylag kevés információ áll rendelkezésünkre magyar nyelven, és amelynek 

jelenléte ily módon elenyészőnek tekinthető a magyar világirodalmi kánonban.  
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A brazil kortárs irodalom prózatendenciáinak jelen disszertációban történő ismertetése és 

elemzése tehát arra hivatott, hogy a lehetőségekhez mérten átfogó és tudományos érveléssel 

alátámasztott eredményeivel segítse a hasonló területen érdeklődő kutatókat, netán kiadókat 

és műfordítókat a globális trendekbe általánosan illeszkedő és némely ponton eltérést mutató 

brazil irodalmi irányzatok közötti tájékozódásban. A tematikában, az irodalmi műfajokban 

és a művek kiadási körülményeiben megjelenő új trendek elemzését olvashatjuk, amelyek 

példaként illusztrálják jelen disszertáció elsődleges hipotézisét, miszerint egy radikális 

korszakváltás előtti, átmeneti időszak művészeti periódusát éljük, amely az 1960as és 1970

es évek virágzó intertextuális irodalomszemléleti módja helyett egyre inkább a hipertextuális 

interpretációs elv szükségességét hirdeti.  

A társadalom, és kultúratudományon alapuló irodalmi megközelítések relevanciájának 

idejét éljük, amely határozottan eltávolodik a szövegimmanencia és a szó szoros értelemben 

vett textuális elemzés modernségben születő gondolatától, és még a posztmodern 

intertextuális értelmezési elvén is túlmutat. Napjaink  irodalmi  tendenciáit uraló 

dokumentarista, „új komoly” és hiperrealista irányzatok, valamint ezen irodalmi szövegek 

elemzésében megjelenő társadalom,  és kultúratudományos szempontok  újból egy 

lehetséges kontextualizáló irodalomszemléleti mód lehetőségét teremtik meg.  A 

világirodalmi viszonylatban általánosan az 1970es években születő posztmodern és a rá 

jellemző, gyakran olvashatatlansággal megbélyegzett, depoetizáló  és areferenciális 

művektől való eltávolodás, a különböző populáris szubkultúrák felé való nyelvi, formai és 

tartalmi elmozdulás, valamint a nyomtatott könyv mellett megjelenő egyéb  elektronikus 

publikálási lehetőségek és platformok  joggal vetik fel egy korszakváltás eljövetelének 

kérdését. A posztmodern utáni posztposztmodern korszak vette kezdetét a XXI. században?  

Jelen disszertáció az intertextualitás és hipertextualitás  jelenségének átfogó vizsgálata 

által (2. fejezet) kíván válaszolni a legaktuálisabb irodalomelméleti kérdésekre, amelyeknek 

alátámasztására az értekezés brazil irodalomtörténeti része (3. fejezet) szolgál. Az elméleti 

részben kifejtett alapvetés szerint, az intertextualitást meghaladva, egy új, az újmédia és a 

világháló működési elvének analógiájára épülő, hipertextuális értelmezési mód uralja 

mindennapi gondolkodásmódunkat és így művészeti, valamint irodalmi elméleteinket is. A 

kortárs brazil irodalom új epikus formái és új témái, az intertextualitástól a hipertextualitásig 

vezető út egyes állomásainak implicit és explicit módon történő megnyilvánulásaiként 

értelmezhetőek. Jelen értekezés jelentősége és eredetisége pontosan ezen szervező elv 

használatában rejlik, amelynek segítségével megvalósíthatóvá válik a fentebb vázolt 

nehézségek következtében lehetetlennek tűnő vállalkozás: bemutatni a kortárs brazil 
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prózairodalom tematikai és formai kísérletezéseit. A világháló és újmédia jelenségeinél 

használt hipertextualitás fogalmának és működési mechanizmusának analógiájára felállított 

szemléletmód fényében kerülnek vizsgálat alá tehát azok a kortárs brazil tematikai, formai 

és megjelenési stratégiák, amelyekre már bizonyos  brazil  irodalomtudósok különkülön 

rámutattak (Schøllhammer, Resende, Buarque de Hollanda, Süssekind, Santiago), de 

amelyeknek közös irodalomelméleti kontextusát még nem emelte ki senki.  Jelen 

disszertációban, ahogy az értekezés címe is jelzi, kizárólag az újszerű, vagy új irány felé 

mutató prózatendenciák kerülnek górcső alá,  és kizárólag a különböző irodalmi 

elismerésekben részesült,  a  XXI.  században (is) termékenynek számító szerzők művei 

szolgálnak irodalomtörténeti például. 

A különböző kísérletező tendenciák közti közös nevező megtalálása érdekében felállított 

szervező elv mellett a disszertáció másik jelentős aspektusa, a nyelvválasztás. A tárgyalt 

irodalomtörténeti terület okán logikusnak tűnt volna a portugál nyelv választása, ugyanakkor 

annak tudatában, hogy még nem született magyar nyelven egy hasonló kiadvány sem, amely 

a kortárs brazil irodalmat ilyen átfogó módon vizsgálná, szükségessé és logikussá vált a 

magyar nyelv használata. Pontosabban elvétve, egyegy közölt műfordítás (elbeszélés, 

novella, regény) vagy tanulmány kapcsán jelentek meg az adott szerzőt és brazil irodalmi 

jelenséget összegző írások a Nagyvilág  világirodalmi folyóiratban1  vagy különböző 

elbeszélésantológiákban,2  ugyanakkor az aktuális brazil irodalmi színtér bemutatására 

magyar nyelven még nem került sor. Különösen hasznosnak mondható tehát az értekezés 

brazil irodalomtörténeti részében tárgyalt, eddig magyar irodalmi fórumokon nem olvasható 

szerzők és elemzett műveik magyar nyelven történő bemutatása, amely akár a műfordításban 

érdekelt szakemberek tájkozódását is segítheti, hiszen a kortárs brazil irodalom csupán 

elenyésző mértékben van jelen  Magyarországon. A különböző hipertextuális stratégiák 

elemzésekor felmerülő szerzők esetében, tehát jelen értekezés lábjegyzetben mindig közzé 

teszi, az adott szerző magyarul is olvasható írásait, nem titkolva jelen disszertációnak az 

ismeretterjesztésben is betöltött kiemelt szerepét.     

  

 
1 Nagyvilág 59. évf. 4. szám, 2014. 
2  Brazil szerzőkről és művekről írt jegyzetek, tanulmányok  itt olvashatóak magyarul: Boszorkányszombat, 

brazil elbeszélők  (Rónai Pál szerk.) (Budapest, Európa Könyvkiadó, 1986.); A modern brazil elbeszélés 

antológia (Pál Ferenc, Pál Dániel Levente szerk.) (Budapest: Prae.hu, 2007.); Hidak és áthallások (Pál Ferenc 

szerk.) (Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2016.) 
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2. Két korszak közti átmenet az ezredfordulón: intertextualitásból a 

hipertextualitásba 

2.1. Az intertextualitás fogalma 
 

Az irodalomtudomány egyik legtöbbet tárgyalt, vitatott és félremagyarázott elméleti 

kérdése minden kétséget kizáróan az 1960as évek második felében megfogalmazott 

intertextualitás. A francia strukturalista  Roland Barthes tanítványa, a bolgárfrancia Julia 

Kristeva  használta először a terminust 1967ben megírt cikkében.3  Kristeva  a  bahtyini 

intratextualitást, azaz a szövegen belül lejátszódó dialogicitás  fogalmát bővítette ki és 

alkalmazta egy átfogó  irodalomelméleti megközelítésként. Az orosz  formalista Bahtyin a 

beszédműfajokon belül vizsgálta az írott irodalmat. Az egyszerű beszédműfajokhoz 

hasonlóan egyfajta kommunikációs modellt feltételezett az összetett típusú 

megnyilatkozásokban is, mint amilyen az irodalmi szöveg  vagy általában a kulturális 

érintkezésformák, mint a művészet, tudomány, közélet és politika egyéb műfajai.4 Ahogyan 

„A beszéd műfajai” című írásában megfogalmazza, a tudományos és művészeti jellegű 

szövegek „bármennyire különböznek is a párbeszéd replikáitól, természetüket tekintve a 

beszédkapcsolat ugyanolyan alapegységei: határaikat éppúgy a beszédalanyok cserélődése 

szabja meg”.5 A szerző egyéniségét és az olvasó aktivitását egyértelműen hangsúlyozó orosz 

elméletíró, Dosztojevszkij poétikáját elemezve arra a felismerésre jutott, hogy azon túl, hogy 

az irodalmi szövegek szerző és olvasó között párbeszédet tesznek lehetővé, a polifonikus 

regény más mozzanataiban is hordozza a dialogicitást.  

 
A nyílt párbeszéd replikái, valamint a hősök belső dialógusának 

replikái kereszteződnek, egybehangzanak vagy összekeverednek 

egymással. Mindenütt az történik, hogy eszmék, gondolatok és 

szavak meghatározott összessége végigfut néhány egymástól 

független és különféleképpen felhangzó szólam mentén. (…) az 

intenciók tárgya, a téma végigfuttatása számos különböző szólam 

mentén, a téma elvileg megszüntethetetlen sokszólamúsága. 

Dosztojevszkij számára a szólamok elosztása és kölcsönhatása is 

fontos. (Bahtyin, 1986: 353.) 
 

 
3 „Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman” címen kiadott cikkében, amelyet később a Sèméiotikè: recherches 
pour une sémanalyse c. kötetében publikált újra 1969ben, Párizsban a Seuil Kiadónál. Magyarul az 1996os 
Helikon folyóirat 12. számában olvashatóak írásai. 
4 Bahtyin, 1986: 361. 
5 Bahtyin, 1986: 382. 



7 
 

Kristeva ezzel szemben a dialogicitásnak azon aspektusát emeli ki, amely egy adott 

irodalmi szöveg és a diskurzív kontextusa, azaz a történelem között lép fel:  

 
Intertextualitásnak fogjuk nevezni azt a textuális interakciót, amely 

egyetlen szövegen belül alakul ki. A megismerő alany számára az 

intertextualitás az a fogalom, amely jelzi azt a módot, ahogyan a 

szöveg a történelmet olvassa, és ahogyan beleilleszkedik a 

történelembe. Egy adott szövegben az intertextualitás 

megvalósulásának konkrét módja adja a textuális struktúra legfőbb 

(„társadalmi”, „esztétikai”) jellemvonásait. (Kristeva, 1996: 18 – 
19.) 

 

A szövegstruktúra fontos részeként nevezi meg Kristeva az intertextualitás jelenségét, amely 

mellé egy másik fontos fogalmat, az  ideologémát társítja, amely alatt azt az általános 

funkciót érti, „amely az intertextualitás terében egy konkrét struktúrát (mondjuk a regényt) 

más struktúrákkal (mondjuk a tudomány diskurzusával) kapcsol össze.”6  A szöveg 

ideologémáján keresztül tehát az adott irodalmi szöveg intertextuális kapcsolódási pontjait, 

a  szövegnek a „történelmi és társadalmi textusba való beilleszkedéseit”7  vizsgálja.  Az 

irodalmi szöveget tehát, Kristeva és általában a Tel Quel folyóirat köré szerveződött szerzők 

egyfajta produktivitásként határozzák meg a nyelv reproduktív használatával szemben, azaz 

az addig zárt struktúrát egyfajta nyitott, transzgresszív mezőként képzelik el a szemiológia 

általános rendszerében,8  amelyben minden szöveg sok más szöveg beolvasztásaként és 

transzformációjaként van jelen.9 

Ahogy már Kristeva és Bahtyin értelmezési különbségének példája is mutatja, az 

intertextualitás fogalmának alapvetően két irányultságát különböztetjük meg, az egyik a 

Kristevától induló, majd Jacques Derridán keresztül kiteljesedő általános filozófiai 

irányultság, a másik pedig a jóval gyakorlatiasabb, konkrét szövegelemzési módszert kiépítő 

irányvonal, amely a francia strukturalista Gérard Genette munkásságán alapszik.10 Mindkét 

irány nagymértékben befolyásolta a mai  irodalomszemlélet kialakulását,  és az általuk 

tárgyalt elméleti és gyakorlati kérdések máig az irodalomértelmezés legfőbb szempontjainak 

számítanak. A pozitivista kontextuális és a modern textuális interpretációs elv 

megújításaként jelentkezik – az 1960as évek posztmodernjétől kezdve – az az intertextuális 

irodalomértelmezési elv, amely a szerző–mű–befogadó hármasában, az irodalomtörténetben 

 
6 Kristeva, 1996: 19. 
7 Kristeva, 1996: 20. 
8 Wahl, 1996: 10. 
9 Wahl, 1996: 10 – 12. 
10 Orosz, 2003: 100 – 103. 
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először, a befogadóra helyezi a hangsúlyt. Ahogyan Bókay fogalmaz, „a posztmodernben a 

mű éppúgy, mint használó szubjektumai, szövegek hálózatának összefüggéseiben léteznek. 

A mű és befogadó kapcsolata, pedig ezen szöveghálók bonyolult, sokelemű rendszereinek 

az idő folyamatában előrehaladó érintkezéséből áll fel.”11  Míg a XIX. századot uraló 

pozitivista szemlélet a szerző–mű kapcsolatban, illetve a mű keletkezésének történelmi, 

társadalmi, filozófiai kontextusában kereste az irodalmi szöveg jelentését, a modernség 

pedig ennek a kontextusnak az elhagyásával, a szöveg immanenciájának hangsúlyozásával 

és az irodalmi szöveg irodalmiságának, belső struktúrájának és műfajtörténetének 

felállításával igyekezett megragadni kutatási tárgyának jelentését és értelmét, addig a 

posztmodern egy jóval szubjektívebb lehetőséget kínál fel. A befogadó szubjektumának, 

valamint magának a befogadás aktusának hangsúlyozása által, a posztmodern 

irodalomelméletek, mint az amerikaifrancia  dekonstruktivizmus,  valamint  a  Heidegger 

művei nyomán kialakult modern ontológiai hermeneutika az értelem változásának és szabad 

mozgásának folyamatát hangsúlyozzák  a stabil értelem  és jelentéskonstrukcióval 

szemben.12  A kontextus pozitivista fogalma helyett, tehát egy új kontextusfogalom 

alkalmazása szükségeltetik, amely a strukturalizmus nyelvi immanenciája és 

logocentrizmusa ellenében „a szöveget körülvevő szubjektív kontextust, a perem, a határ 

meghatározó szerepét”13 foglalja magába. Az irodalmi szöveg peremterületének a vizsgálata 

válik tehát a posztmodern elsődleges feladatává, ami elsősorban az intertextuális 

irodalomértelmezésből ered.  

Derridának az írásról alkotott elképzelése is egyértelműen az irodalmi szöveg 

határára, valamint az irodalmi szövegen túlra irányítja figyelmünket. Derrida elképzelése 

szerint az írás ugyanis nem egyszerű gondolatok kimondásának a rögzítése, hanem benne 

átsejlik valami, a világ szerkezetéből, olyan kép, amely a gondolatainkhoz  képest 

elsődleges.14  Derrida tehát egyfajta kitágított kontextust  feltételez, amelybe az írás 

beleíródik,  és amely minden egyes írott kijelentésünk mögött ott rejlik. Ahogyan Orbán 

Jolán, Derrida magyarországi monográfusa fogalmaz, a derridai irodalomkoncepció 

tisztátalansága pontosan abből a felfogásból ered, miszerint „minden szöveget más típusú 

szövegek szőnek át, melynek felületén kirajzolódnak e más szövegek mintázatai.”15 Derrida 

a beszéd egyértelműségével és közvetlenségével szemben  az írás félrevezethetőségét és 

 
11 Bókay, 1997: 277. 
12 Vilcsek, 1995: 277 – 278. 
13 Bókay, 1997: 278. 
14 Bókay, 1997: 368. 
15 Orbán, 1994: 62. 
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tisztátalanságát hangsúlyozza, azáltal, hogy az írás valamiféle mélységgel és többlettel 

ruházza fel a nyelvünket. „Az írás ugyanis nemcsak lehetőséget nyújt, hanem rákényszerít a 

nyelvi objektumok határainak a meghaladására, arra a meggyőződésre, hogy minden 

lényeges nyelvi egységen, kijelentésen túl egy átfogóbb szöveg működik, és annak az 

átfogóbb szövegnek is szöveg részeként teremtődik értelme.”16  Derrida tehát az írás mögött 

egy átfogóbb  és végeláthatatlan textuális rendszert feltételez, amibe minden egyes írott 

szövegünk beleíródik, és amivel, ezáltal dialógust is folytat:17 

 
Akár írott, akár beszélt szöveg esetében egyetlen elem sem 

funkcionálhat jelként anélkül, hogy ne kapcsolódna valami más 

elemhez, amely egyszerűen nincs jelen. Ez a kapcsolat azt jelenti, 
hogy minden „elem” –  fonéma vagy graféma –  azon  nyomra 
vonatkoztatva épül fel, mely a szekvencia vagy a rendszer más 

elemeiből származik. Ez az összeszövődés a szöveg, mely egy másik 

szöveg transzformációján keresztül teremtődik. Semmi sincs, se az 
elemekben, se a rendszerben egyszerűen jelen vagy távol. Csak 

különbségek és nyomok nyomai vannak mindenütt. (Derrida, 1972: 

26.) 
 

Ilyenformán a szöveg immanenciája teljes mértékben kizárható elmélet, tekintve,  hogy 

Derrida nem az írott szöveg lezártságát, hanem folytonos alakulását, dinamikáját 

hangsúlyozza,  és ezáltal a szöveg jelentését sem a formalista és strukturalista elméletek 

gyakorlata alapján fogalmazza meg, hiszen tagadja a végső struktúra és jelentés létezését. A 

megnyugtató öncsalás helyett, a derridai dekonstrukció tehát azokat a nyomokat kutatja és 

mutatja meg, amelyek a nyelvhasználat logikáját az adott szövegkontextusban építik vagy 

éppen szétbomlasztják.18  A  logocentrizmus  helyett  egy abszolút szétszóródó jellegű 

szövegfelfogás születik, amely különböző írott szövegek más szövegekbe  való 

szövődésének, kiválásának és más új szövegekbe való beépülésének lehetőségét vizsgálja: 

„A textualitás Derridánál nem egy pretextuális, nem is egy szubtextuális, poszttextuális, 

extextuális, vagy transztextuális dimenzió, hanem egy intratextuális, intextuális aktivitás, 

a szövegek működése, dinamikája magukban a szövegekben a szövegszerűsödés 

többdimenziós folyamata.”19    Ebben  a  heterogén szövegvilágban tehát,  Derrida elmélete 

szerint fontos szerepe van az intertextualitásnak, amely a szövegközti nyelvi tér szerepének 

megismerését hangsúlyozza, és ezáltal olyan olvasási módot kínál, amely érvényesülni 

 
16 Bókay, 1997: 372. 
17 Orbán, 1994: 63. 
18 Bókay, 1997: 375 – 378. 
19 Orbán, 1994: 165. 
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hagyja az értelem szétfutó sokféleségét.20  Amire többek között a strukturalista és a 

szemiotikai orientációjú Roland Barthes is rámutatott:  

 
Tudjuk most már, hogy egy szöveg nem szavak egyetlen vonalra 

illeszthető sorozata, amelyek sorra átadják egyetlen jelentésüket, 

mintegy teológiai mintára, hanem sokdimenziós tér, amelyben 

sokféle írás verseng és fonódik össze, s ezek közül egyik sem 

eredeti: a szövegek idézetek szövedéke, amelyek a kultúra ezernyi 

forrásából rajzanak elő. (Barthes, 1996: 53.)  
 
 

Erre a textuális hálózatrendszerelvre épül a heideggeri modern ontológia hermeneutikája és 

a  Paul  Ricoeurféle „gyanú  hermeneutikája”  is,  amelyek  szintén a posztmodern 

irodalomszemléletek egyik fontos irányai  lesznek. A szakrális transzcendens magértelem 

kutatásától nagy utat tett meg a modern hermeneutika, amíg saját maga elemzési módjainak 

hermeneutikájává nem vált.21  Ahelyett, hogy az addig rá jellemző végső szakrális 

intenciókutatást alkalmazná,  „egy végsőnek látszani akaró konstrukciót leplez le.”22  A 

leleplezés mögött azonban egy újabb rejtett konstrukció található, ami mögött pedig megint 

csak valamiféle sejtett illúzió rejtőzik. A modern ontológia tehát önmaga értelmezési 

folyamatának végtelenségébe fordul, egyfajta „metametahermeneutikai láncolatot hoz 

létre”, ami azt eredményezi, hogy a heideggeri alapvetésekre épülő Gadamer és tanítványa 

Jauss,  valamint  az  1963ban induló Poétika és hermeneutika kutatócsoport  másik tagja 

Wolfgang Iser a „Mit mond a szöveg?” kérdés helyett a „Hogyan olvassunk?” és a „Mi a 

létmódja annak a tevékenységnek, amely a szöveget létezésben tartja?” metaértelmezési 

kérdéseket állítják irodalomszemléletük középpontjába.23 Az irodalmi szöveg autonómiája 

helyett  a  befogadói oldal, azaz a befogadás aktusának módja, valamint a befogadás 

történetiségének kérdése válik hangsúlyossá.  Gadamer  az  1960ban  kiadott  Igazság és 

módszer  című munkájában a hermeneutika hagyományos felosztásából, a megértés–

értelmezés–alkalmazás hármasából az alkalmazás képességét (subtilitas) mint a befogadói 

helyzet körülírását tartja a legfontosabbnak.24  Ahogyan Gadamer magyarázza: „(…) a 

megértésben a megértendő szöveget valamiképpen mindig alkalmazzák az interpretáló 

jelenlegi helyzetére. (…)  a hermeneutika feladata a szöveg értelmének a hozzáidomítása 

ahhoz a konkrét szituációhoz, amelyben a szöveget értelmezik.”25 A modern hermeneutika 

 
20 Bókay, 1997: 377, 421. 
21 Bókay, 1997: 287. 
22 Bókay, 1997: 287. 
23 Bókay, 1997: 320 – 321. 
24 Gadamer, 2003: 343. 
25 Gadamer, 2003: 344. 
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a szöveg és az értelmező/befogadó között egyfajta dialógust feltételez, amely 

tulajdonképpen a befogadó gondolati horizontjának alakulása mentén formálódik. A szöveg 

jelentése tehát nem valamiféle rejtett igazság reprodukálásának folyamata során jön létre, 

hanem egyfajta produktív folyamatként, a szöveg és olvasó horizontjának mentén 

teremtődik. A mű megértésének csúcsteljesítményeként  Gadamer tehát az alkalmazás 

folyamatát írja le, amely egyfajta dialógust vagy közvetítést jelent olvasó és szerző, szöveg 

és szövegrész, múlt és jelen hagyománya között.26  

A későbbi Jaussféle recepcióesztétika olyan irodalomelméleti hermeneutikaként 

jelentkezik, amely „az alkalmazás, a hatástörténeti tudat, a horizontösszeolvadásaktusa 

felől konstruálja az irodalmi jelentést.”27  

 
Ahogy az alkotó mindig egyben befogadó is, amikor írni kezd, az 

értelmezőnek is először olvasóként kell bekapcsolódnia a játékba, 

ha be akar lépni az irodalmi hagyomány dialógusába. Egy 

dialógushoz nem csak két beszédpartner szükséges, hanem a 

készenlét a másiknak a maga másságában való felismerésére és 

elismerésére. Ez még inkább érvényes akkor, ha a másikat egy 

szöveg reprezentálja, amely már nem közvetlenül szól hozzánk. Az 

irodalmi megértés csak akkor lesz dialogikus, ha a szöveg másságát 

a saját elvárási horizontja előtt keresi és ismeri el, ha nem előzi meg 

egy  naiv  horizontösszeolvadás, hanem a saját elvárást, a másik 

tapasztalata korrigálja és bővíti ki. (Jauss, 1999: 286.) 
 

Az  adott irodalmi szöveg értelme tehát a jelenlegi olvasó elvárási horizontjának és a 

szöveghorizont ütközéspontjainak metszéspontján, valamint a mű jelen recepciójának  az 

adott mű recepciótörténetével való összevetésének mozzanatában keletkezik.28  A szerző 

ilyformán megjelenő háttérbeszorulása, avagy drasztikus halála, amire mind Roland Barthes, 

mind  Michel  Foucault,  mind  pedig  a  Jaussféle recepcióesztétika rámutat, egyre inkább 

erősíti a szöveg–befogadó közt lezajló, valamint a szövegnek más szövegekkel lefolytatott 

párbeszédének, és ezáltal az irodalom intertextualitásának a lehetőségét. Mind a derridai 

dekonstrukcióra, mind a gadameri hermeneutikára, vagy a Jaussféle recepcióesztétikára 

igaz tehát, hogy az irodalmi szöveget nem egy zárt, hanem egy folyamatosan alakuló 

háttérrendszerben képzelik el, amely a  múltban  és jelenben artikulálódó szövegek 

 
26 Irodalom, irodalomtudomány, irodalmi szövegelemzés, 2006: 47. 
27 Bókay, 1997: 331.  
28 Jauss, 1999: 72 – 85. 
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„palimpszesztjeként”29  folytonos mozgásban van, és ami ezáltal  teljesen  kizárja a mű 

egyediségének elvét és megnyitja az intertextualitás elvének horizontját.  

A leglátványosabb és egyben legtöbbet kritizált intertextuális irodalomszemléleti 

mód a kultúratudományos irodalomértelmezés módszerében érhető tetten, amely a szerző 

mellett a befogadó szerepét is redukálja az interpretáció során, és ezzel az intertextualitás 

elvét radikálisan érvényesíti. Wolfgang Hallet a magyarul is olvasható „Az intertextualitás 

mint a kultúratudományos irodalomtudomány módszertani alapvetése” című tanulmányában 

a kultúra szövegszerűségére, illetve az irodalmi szövegnek a kulturális diskurzusban 

betöltött szerepére mutat rá. Mindez azért lehetséges, mert a kultúratudományos 

megközelítés a kultúrát egyfajta szövegszerű diskurzusként fogja fel, amely „egymáshoz 

rendelt, vagy egymásra vonatkoztatható szövegek sokasága, amelyekben  a társadalom a 

tudását őrzi.”30 Az emlékezetként felfogott tudáshalmaz jelentős részét képezi az irodalmi 

szövegproduktum azáltal, hogy a textuális, diskurzív egységként felfogott kultúra bizonyos 

nyomai azonosíthatóak a szövegben. Az irodalmi szöveg tehát „befogadja kulturális 

kontextusának diskurzív elemeit és elgondolásait, variálja azokat, majd visszahelyezi őket a 

körforgásba.”31  

Az intertextualitás irodalomszemlélete ezúttal nemcsak bizonyos irodalmi szövegek, 

hanem irodalmi szövegek  és a kultúra nem irodalmi tartalmai közt is létrejön, emiatt az 

amerikai Új Kritika által szorgalmazott close reading (szoros olvasás) fogalma helyett egy 

ún. wide  reading  (széleskörű olvasás) alkalmazása szükségeltetik, amely képes a szöveg 

jeleibe és struktúráiba beleíródott kontextuáliskulturális dimenzió felfejtésére.32  Az 

intertextualitás elvének ily módon kiterjesztett értelmezése természetesen sok veszélyt rejt 

magában, tekintve, hogy a kultúratudományos irodalomelmélet felfogásában  az  irodalmi 

szöveg csupán kiinduló pontként szolgál ahhoz, hogy egy átfogóbb vizsgálati tárgyhoz, az 

ún. „kulturális szöveghez” jusson el, „melynek szerveződési formája és kommunikatív 

funkciója a nyelvi szövegekéhez hasonlít”.33 Ilyenformán a kultúratudományként felfogott 

irodalomtudománynak  pont az a veszélye, hogy a tárgya, az irodalmi szöveg vész el  a 

 
29  Genette  Palimpsestes: La littéreture au second degré  (Palimpszesztek:  Másodfokú  irodalom) című 

munkájában használja a palimpszeszt kifejezést, mint azon irodalmi szövegek gyűjtőnevét, amelyek valamely 

transztextuális kapcsolat okán, (Genette terminológiájában elsősorban a hipertextuális kapcsolatokat  érti 
alatta), valamely régi szöveg jelenléte (A szöveg) felismerhető az új szövegben (B szöveg). „Átszűrődik A 

szöveg a B szövegen.” (Genette, 1982: 451 – 452.) 
30 Hallet, 2014: 216. 
31 Hallet, 2014: 216. 
32 Hallet, 2014: 217. 
33 Gymnich, Nünning: 2014: 221. apud. Schönert, 1998: 494. 



13 
 

jelentésképzés során.34  Az új historicizmus, a kultúrakritika,  cultural  studies,  valamint  a 

feminista irodalomkritika mind az irodalomnak a kultúrára kiterjesztett intertextualitás elvét 

vallják, és az adott kulturális tematika jelenlétét kutatják az irodalmi szövegben. Az irodalmi 

szöveg kulturális diskurzivitását, valamint az irodalom kulturális diskurzusalakító 

tevékenységét hangsúlyozzák. Mindez természetesen azért  lehetséges, mert abból az 

alapvetésből indulnak ki, hogy az irodalom az adott kultúrában rendelkezésre álló 

tudáselemekhez, toposzokhoz, sztereotípiákhoz, értékhierarchiákhoz és narratív sémákhoz 

nyúl, tehát az irodalmi szövegek nyitott és dinamikus viszonyban állnak keletkezési idejük 

kulturális tudásával, nemcsak hogy táplálkoznak a kulturális emlékezet elemeiből, de 

egyúttal aktívan részt is vesznek annak konstrukciójában.35  Ebből adódóan az irodalmi 

szöveg más, nem irodalmi, de még társművészetinek sem mondható területekkel kerül 

mellérendelt helyzetbe, mint a képek, újságok, filmek, hírek, anekdoták stb.36 Az irodalom 

demokratizálódásának a folyamata, az elitirodalom popularizálódásának és egyes populáris 

klisék magasirodalmivá emelésének tendenciái, valamint az irodalmi nyelv regiszterének a 

hétköznapi nyelv regiszterével való összefonódása  elsősorban az irodalmi szövegekben 

található kulturális implikációk felismerésének következtében erősödtek. Az irodalom 

ugyanis lényegében a kultúra három elkülönített dimenziója közül (szociális, materiális, 

mentális dimenzió), a materiális dimenzió részeként van jelen  a kultúra más materiális 

produktumai mellett, mint pl. a festmények, fényképek, építészet, törvényszövegek stb.37 A 

másik két dimenzióval, a szociális (individuumok, intézmények, társadalmi berendezkedés), 

valamint a mentális kódokkal (viselkedésmódok, önképek, normák és értékek) is 

ugyanakkor  kibogozhatatlanul összefonódott.38  Az irodalom szépen lassan elveszíti az 

addigi hierarchiában betöltött szerepét, és más művészeti és nem művészeti, de kulturális 

produktummal kerül közös nevezőre.  

Annak ellenére, hogy a wide  reading  alapvetően nem zárja ki a close  reading 

fogalmát, a kultúratudományos szemléletmód hajlamos csak a szövegek inter  és 

extratextuális kontextusait kiemelni, „és annak végtelen spektrumából egy egyéníthető 

kontextust létrehozni”, és eközben a szószerinti szövegelemzést, vagyis a szövegen belüli 

 
34 Gymnich, Nünning: 2014: 182. apud. Lauer, 2002: 927. 
35 Gymnich, Nünning: 2014: 185. 
36 Rojek, Chris: 2007: 48 – 49. 
37 Gymnich, Nünning: 2014: 190. apud. Posner, 1991: 37 – 74. 
38 Gymnich, Nünning: 2014: 191. 
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intra és infratextuális39 viszonyok kutatását pedig mellőzi. A kettő ugyanakkor nem zárja ki 

egymást, sőt csupán együtt lennének képesek arra, hogy egy valóban olvasóbarát irodalmi 

értelmezést adjanak. Az intertextuális jelenségek befogadása során fellépő nehézségekről 

Orosz Magdolna is ír Az elbeszélés fonala  című tanulmánykötetének az intertextualitást 

tárgyaló fejezetében. Tekintve, hogy az intertextuális jelenségek szerinte pragmatikai 

vonatkozásban is értelmezhetőek a szemantikai és szintaktikai sík mellett, és  meglátása 

szerint a szöveg befogadása során az intertextuális elemek megnehezítik, bonyolultabbá 

tehetik az adott műalkotás befogadását.40 Hiszen az olvasó felé olyan elvárásokat generál, 

amelyek eltántoríthatják a ”nem kellőképpen edzett olvasókat”, akik számára a 

kultúratudományos szemlélet által kínált egyértelmű társadalmi kontextuselemzés 

könnyebben befogadható. Az intertextuális jelenségek szövegszintű elemzése tehát 

elengedhetetlenné válik ahhoz, hogy trenírozott olvasók szülessenek, még az erről gyakran 

tudomást sem vevő kultúratudományos szemléletben megfogant szövegértelmezés során is. 

Az intertextualitás elvének gyakorlatias kidolgozása, azaz konkrét irodalmi 

szövegelemzési eszközzé formálása  a francia irodalomtudós Gérard Genette nevéhez 

köthető,41  akinek terminológiakészletét mai napig használják az irodalomtudományi 

elemzések, ahogy jelen disszertáció brazil irodalomtörténeti kutatása is. A Kristevaféle 

kibővített intertextualitás elvét Genette  transztextualitásnak kereszteli, és  azon belül öt 

különböző típusú  szöveghatárokat átlépő jelenséget nevez meg. Annak ellenére, hogy 

Genette maga is a poétika tárgyaként nem a különösségében vett szöveget,  hanem  a 

transztextualitást mint mindazon elem gyűjtőnevét nevezi meg, „ami a szöveget nyilvánvaló 

vagy  rejtett kapcsolatba hozza más szövegekkel”,42  mégis elmondható, hogy a szöveg 

fogalmának kitágításával ő a szöveg irodalmiságának egy aspektusát hangsúlyozza, és nem 

az irodalmiságnak a kultúrában való feloldódását szorgalmazza, mint azt az elnagyolt 

kultúratudományos szemléletmód teszi. A transztextuális kapcsolatok első konkrét típusát 

nevezi intertextualitásnak, amelyet egy szövegnek egy másik szövegben való tényleges 

jelenléteként határoz meg. Genette  Michael Riffaterre kutatásának eredményét emeli ki, 

hogy ezáltal is hangsúlyozza az általa transztextualitásnak, de Kristeva és Riffaterre 

szókészletében intertextualitásnak használt fogalom kulcsszerepét az irodalmiság

 
39 Gymnich, Nünning: 2014: 184.  (apud. Danneberg 2000: 334.) Danneberg szerint az intratextualitás, az egyes 
szövegrészek egyazon szöveg más részeihez fűződő viszonyát írja le, az infratextualitás pedig egy szövegnek 

vagy szövegrésznek a szövegegészhez való viszonyulását. 
40 Orosz, 2003: 109. 
41 Orosz, 2003: 103. 
42 Genette, 1996: 82. 
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kutatásban. Riffaterre szerint, míg a szövegben explicit vagy implicit módon elrejtett 

idézetek, plágiumok, célzások stb. egyszerű lineáris olvasata által is megteremtődik az 

olvasóban egyfajta tartalmi jelentés, mégis ezen elemek nem lineáris, hanem intertextuális 

olvasatával születik a lehetséges szövegjelentés.43 A transztextualitás második típusa, az ún. 

paratextualitás, amelyet a mű pragmatikai dimenziójának, vagyis az olvasóra gyakorolt 

hatásának egyik kiváltságos helyeként tart számon Genette. A címet, alcímet, belső címeket, 

előszókat, utószókat, bevezetőket, lapszéli, lapalji jegyzeteket, mottókat, illusztrációkat, 

borítókat magába foglaló kategória képes arra, hogy a jaussi értelemben vett olvasói 

elváráshorizontot befolyásolja.44  A harmadik típus  az ún. metatextualitás, amelyet 

kommentárszerű kapcsolatnak nevez Genette. Minden olyan kapcsolat metatextuális, amely 

„egy szöveget ahhoz a másik szöveghez köt, amelyről beszél, de amelyet nem feltétlenül 

idéz meg.”45  Itt egyfajta kritikusi attitűd nyilvánul meg, amely a szövegelemzési módok 

legexplicitebb transztextuális viszonya. Ezzel szemben a következő és egyben legelvontabb, 

Genette szerint teljesen néma kapcsolat az architextualitás, amely „legfeljebb egy tisztán 

rendszerbéli hovatartozásra utaló paratextuális jelzést ad (címbelit, mint: Költemények, 

Esszék,  Rózsaregény,  illetve  legtöbbször címalattit: Regény, Elbeszélés, Versek, stb, 

megjelölés, amely a borítólapon a címet kíséri)”46, és ezáltal szintén a befogadás aktusának 

befolyásolásában van szerepe. Legyen az olvasó, kritikus vagy bármilyen közönség a műfaji 

meghatározás alapján módosítja majd elvárási horizontját.47 Az irodalmi szöveg tehát – azon 

túl, hogy egyes elemei közt is felfedezhető egy ún. intratextuális kapcsolat – más irodalmi 

szövegekkel is kapcsolódhat, konkrét vendégszövegek, idézetek, utalások, de még a műfaji 

besorolás által is. Ugyanazon műfaji besorolással bíró szövegek pedig implicit módon, 

akaratlanul is dialógusba lépnek egymással a műfajtörténet szintjén, ami viszont már egy 

erősen metatextuális reflexiót von maga után, és így tovább, palimpszeszként rakódnak 

egymásra a különböző irodalmi szövegek és az eltérő szöveghagyományok.  

Az  utolsó  és egyben Genette tanulmányában a leghangsúlyosabb szerepet kapó 

transztextualitás, a hypertextualitás fogalma, ami eltér a jelen disszertációban előrevetített 

hipertextualitás  fogalmától, de amihez mégis komoly kapcsolódási pontok fűzik. Genette 

hypertextusnak hív  minden olyan szöveget, amely egy korábbi szövegből egy egyszerű 

transzformációval vagy közvetett transzformációval, paródia, imitáció, travesztia, 

 
43 Genette, 1996: 83. 
44 Genette, 1996: 84 – 85. 
45 Genette, 1996: 85. 
46 Genette, 1996: 85. 
47 Genette, 1996: 85. 
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transzpozíció, pastiche stb. útján jött létre.48  A B szöveg egyfajta derivált szövegtípusa az 

A szövegnek. A szöveg nélkül B szöveg nem létezne. A francia irodalomtudós könnyen 

értelmezhető példán keresztül egy egész hipertextuális láncolatot magyaráz Homérosz 

Odüsszeiájától (hypotext), egészen Joyce Ulysseséig (hypertext). Ugyanakkor ezt a konkrét 

használati módot ki is bővíti és megjegyzi, hogy „a hypertextualitás (…) az irodalmiság 

egyik aspektusa (…), nincs olyan irodalmi mű, amely – valamilyen fokon és az olvasóktól 

függően –  ne idézne fel, valamely másik művet, ebben az értelemben tehát minden mű 

hypertextuális.”49 

A bemutatott intertextualitásfelfogások fogalomhasználatából is kitűnik, hogy nincs 

egy egységes, és a félreértéseket nélkülöző meghatározás, amely az intertextualitás elméleti 

és gyakorlati használatát egyértelműen megkülönböztetné. Így minden egyes irodalmi 

elemzéskor, elengedhetetlen, hogy ki legyen emelve, mely irodalomtudós és mely 

irodalomszemlélet intertextualitásfogalmának elemzését követjük. Egy azonban biztosan 

állítható, hogy mind az irodalomtörténet elméleti fejtegetéseiben, mind pedig gyakorlati 

módszereiben határozott elmozdulás figyelhető meg a szövegimmanencia elvtől,  egyfajta 

kitágított irodalomkoncepció felé, amely újra az irodalmi szöveg kontextusára, pontosabban 

azon túlra, annak peremére  helyezi a hangsúlyt, ami erőteljesen megnyilvánul a 

posztmodernség irodalmi produktumaiban és irodalomfelfogásában egyaránt. 

 

2.2. Posztmodern poétika és intertextualitás: a történetiség és a  lineáris 

temporalitás megkérdőjelezése 
 

Az intertextualitás  jelenségének elemzésekor számos más olyan fogalom előkerül, 

amelyekkel a máig vitatott posztmodern poétikát jellemezni lehet: metafikcionalitás, 

hatástörténeti tudat, palimpszeszt, véletlenszerűség stb. Mindezen fogalmak a posztmodern 

filozófiai gondolkodásban gyökerező intertextuális interpretációs elvnek köszönhetően 

születtek meg, azaz egy olyan újféle irodalomszemléletnek hála, amely a premodern 

pozitivista,  valamint  a  modernkori  formalista  és  strukturalista koncepciókat 

megkérdőjelezte, és amely nem a valóság–mű relációban kereste az adott irodalmi szöveg 

értelmét,  hanem  a  szöveg–szöveg  kapcsolatban.  De  az  1960as évek második felében 

jelentkező irodalomszemléleti fordulat, mégis minek köszönhetően alakult ki? Melyek azok 

 
48 Genette, 1996: 88. Genette Palimpsestes: La littérature au second degré c. művében részletesen bemutatja 

az összes lehetséges szövegtranszformációt. (Genette, 1982: 33 – 40.) 
49 Genette, 1996: 89. 
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a művészeti és általános világszemléleti változások, amelyek a posztmodern szemlélethez 

vezettek? És melyek azok, amelyek a 2020as évek kezdetére már meghaladottnak 

látszanak?  

A posztmodern fogalmat már számtalan teoretikus, kritikus, irodalomtudós 

magyarázta, és mindegyikük azzal a szinte kötelező bevezetővel kezdi meg írását, hogy a 

posztmodern  kor teljességre törekvő bemutatása lehetetlen, tekintve, hogy a vizsgált 

periódus még jelenleg is tart, és ebből következően hiányzik az a fajta időbeni távolság, 

amely alkalmassá tenné őket arra, hogy a korszak tendenciáinak kezdetét, közepét és 

lehetséges kimenetelét, esetleges későbbi hatásaikat értékeljék. Sőt, maga a periódusjelleg 

mint kronologikus, történeti rendszerező elv kérdőjeleződik meg a posztmodernben, ami 

miatt, lehetetlen vállalkozásnak számít az eddig megszokott pozitivista logika alkalmazása 

a pozitivista szemléletet tagadó  irodalmi és világszemléleti jelenség elemzésekor.50  Jelen 

disszertáció sem törekszik arra, hogy egy újféle posztmodern definíciót találjon ki, mégis 

fenntartja magának a jogot, hogy érzékeltesse, hogy a posztmodern indulásának számító 

1967es év óta, amikor is a korszak jelentős elméleti és szépirodalomi produktumai 

megszülettek – mint például Derrida korszakváltó könyvei, John Barthnak „a kimerülés 

irodalmáról” szóló esszéje, vagy Hans Robert Jauss „Az irodalomtörténet  mint  az 

irodalomtudomány provokációja” címen előadott székfoglaló előadása, Gabriel García 

Márquez Száz év magány című regénye – már eltelt annyi idő, hogy az esetleges irodalom 

és világszemléletbeli, valamint a gyakorlatiasabb szövegszerkesztési és kiadási változásokra 

rámutasson.  

Annak ellenére, hogy a posztmodern fordulat kifejezés valami újszerűt ígér, maga az 

elnevezés pontosan ennek hiányát sugallja. Ahogy a posztmodernség első teoretikusa Ihab 

Hassan fogalmaz, a fogalom csupán átmeneti jellegű és csupán azt foglalja magában, amin 

túl akar lépni és amit le kell gyűrnie: magát a modernizmust. Ebben is különbözik a többi, 

már lezártnak tekinthető korszaktól, mint a romantika, a klasszicizmus, a rokokó vagy a 

barokk, amelyek mind, valamely stílusjegyükről kapták a nevüket. Ugyanakkor a fogalom 

szemantikailag is instabil, mind Hassan, mind pedig Kulcsár Szabó Ernő rámutat arra, hogy 

már magának a modernizmusnak, vagy modernségnek, ami elleni reakcióként született a 

posztmodern jelenség, sem tulajdonítanak egységes jelentést, tekintve, hogy sokan egyaránt 

a modern kifejezést használják a XX. század eleji klasszikus modernségre, a történeti 

avantgárdra, de még az 1950es  és 1960as évek neoavantgárd kísérletezéseire is  annak 

 
50 Hassan, 1990: 52. 
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ellenére, hogy ezen utolsó sokak számára pedig már az új, posztmodern korszak kezdetét 

jelentette.51 

Ezen túl  érdekes különbség figyelhető meg a fogalom latinamerikai 

szakirodalmában is, hiszen modernismo kifejezés alatt a XIX. század végi angolszász art 

nouveau  mintájára jelentkező irodalmi irányzatot,52  valamint a nicaraguai Rubén Darío 

szimbolista és parnasszianista költészetét értették,53 míg ugyanazt a modernismo terminust 

Brazíliában pedig az 1922ben kezdődő Semana da Arte Moderna rendezvény, és kiállítás

sorozattal induló, leginkább avantgárd technikákkal dolgozó művekre alkalmazták.  Ezen 

túlmenően, Hassan kiemeli, hogy a posztmodern kifejezés  egyfajta időbeni linearitást és 

egyfajta megkésettséget, illetve dekadenciát sugall, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a 

posztmodern  jelenség nem kizárólagos, és ezzel párhuzamosan múltbéli eszmék és 

mozgalmak egyaránt jelen vannak az irodalmi, a művészi, a tudományos életben és általában 

a minket körülvevő társadalmi folyamatokban.54  Ahogyan Kulcsár Szabó Ernő rámutat, 

elsősorban Lyotard írása óta ugyanis biztosan állítható, hogy a posztmodern jelenségkör nem 

csupán művészeti érdekeltségű, annak ellenére sem, hogy Hassan egyértelműen a 

művészeteket és az irodalmat nevezi meg mint a jelenség leglátványosabb megjelenési terét. 

Az 1980as évek elején már filozófiai, ideológiakritikai, gazdasági, szociális és politikai 

dimenziókban is egyértelműen megragadhatóvá válik, így Kulcsár Szabó Ernő szerint azon 

posztmodern értelmezések állnak legközelebb a valósághoz, amelyek az irodalmi és 

művészeti élettől kissé elrugaszkodva, egy tágabb kortudat definícióját keresik.55    

A posztmodern terminus instabilitása nem csupán a modernség fogalmának 

konszenzushiányában, hanem magának a posztmodern jelzőnek az eltérő használatában is 

megmutatkozik. A posztmodern kifejezést ugyanis, Frederico de Onís használta először az 

1934ben, Madridban kiadott Antología de la poesía española (1882–1932) bevezetőjében56 

jóval korábban a tendencia hivatalos,  1960as évek második felében történő indulásához 

képest. Ezután Dudley Fitts használta 1942ben  az  Anthology  of  Contemporary  Latin 

American  Poetryben, mindketten egy kisebb költői mozgalmat értettek alatta, amely a 

modernizmuson belül, annak egyik fázisaként jelentkezett. Valamint Arnold Toynbee 1934

 
51 Kulcsár Szabó, 1987: 139. 
52 Scholz, 2005: 119. 
53 García Torés, 2016: 1 – 6. A latinamerikai szakirodalmon túl a spanyol és katalán irodalomtörténetben is 

eltérő jelentéssel ruházzák fel  a  modernismot. Lásd bővebben: Világirodalmi lexikon 8. kötet: 483 –  485. 
(Szerdahelyi István szerk., Budapest: Akadémia Kiadó, 1992.) 
54 Hassan, 1990: 49. 
55 Kulcsár Szabó, 1987: 137. 
56 Onís, Federico de, 1961: XVIII. 
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ben megjelent Study of History című művében PostModernism alatt a nyugati civilizáció 

új, 1875 körül kezdődő ciklusát értette, amelyet csupán a XX. század közepétől lehetett 

érzékelni.57  A  spanyolamerikai irodalom ráadásul előszerettel különbözteti meg a 

posztmodernizmust (posmodernismo) a posztmodernitástól (posmodernidad). Míg előbbi a 

Federico Onís által kiemelt 1905 és 1914 között, az 1850es évek irodalmi ’modernista’ 

irányzatára adott ellenreakciót jelöli, addig a posztmodernitás kifejezés alatt azt a történelmi, 

kulturális jelenséget kell értenünk, amely az 1960as években kezdődött olyan értelmiségiek 

irása nyomán, mint Sontag, Barth, Warhol vagy Derrida.58  A  spanyolamerikai  irodalmi 

terminológia tehát a modern (moderno) és posztmodern (posmoderno) irodalmi művek 

elnevezése helyett az avantgárd (vanguardismo) és posztavantgárd (posvanguardismo) 

kifejezéseket részesíti előnyben.59 

A terminus instabil és átmeneti jellege okán Hassan tehát egy új elnevezést javasol, 

a romantika, klasszicizmus, és más irodalmi korszakok elnevezésének analógiájára 

alapozva, kiemelve a korszak két meghatározó stílusjegyét: indetermináció és immanencia. 

A Hassan szójátékából született elnevezés, az „indetermanencia”, tehát a posztmodern 

korszak két centrális  alkotó tendenciáját emeli ki, amelyek mögött olyan erőteljes és új 

filozófiai elgondolások rejlenek, amelyek egy teljesen új irodalomértelmezéshez vezettek. 

Az ’indetermináció’  szó alatt értett meghatározhatatlanság,  a posztmodern poétika egyik 

alapvető igazságára utal, amely elveti a modernizmus logocentrizmusát és magértelmét, és 

elfogadja a kétértelműséget, a látszólagos rendszer mögött rejlő rendezetlen és 

végeláthatatlan káoszt. Míg a modernisták a formalista és strukturalista elképzelésekkel 

igyekeztek az általuk felfedezett rendszertelenséget felfoghatóvá és feldolgozhatóvá tenni, 

addig a posztmodernisták elfogadták a káoszt, „és tulajdonképpen valamiféle bensőséges 

viszonyban éltek vele.”60 Ennek a magértelemnek a tagadása pedig egyfajta instabilitáshoz, 

illetve meghatározhatatlansághoz vezetett, melynek okán eltűnik a lineáris logikai érvelésre 

támaszkodó célelvűség, és helyette a véletlenszerű játéktermészetfelfogás erősödik. 61 Ez a 

fajta átrendeződés Bókay szerint, a kultúrának  az egyén és társadalom életében betöltött 

szerepeinek változásában is megmutatkozik. Míg a premodern egyértelműen a Bildung 

jelenségére támaszkodva, egyfajta „kiképző és nevelő” funkciót tulajdonított a kultúrának 

és benne az irodalmi  műveknek, felhatalmazva ezzel a szerzőket arra, hogy morális és 

 
57 Hassan, 1990: 50. 
58 Toro, 1991: 443 – 444. 
59 García Bedoya, 1993: 5—6. 
60 Bókay, 1997: 249. 
61 Bókay, 1997: 247. 
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hazaszeretetre nevelő, idealizáló művek szülessenek, amelyek „az egyént beépítik a történeti 

társadalom adekvát irányaiba,”62 addig a modern a kultúrában, már az egyén önteremtésének 

egyik  legfőbb eszközét látta. Az elefántcsonttornyukba  visszavonuló szerzők lehetőséget 

láttak az irodalomban az önérvényesítésre és a radikális ellenállásra az elnyomó politikai és 

társadalmi rendszerek hatalmával szemben. Bókay szerint erre az időre tehető, annak a már 

sokkal korábban, a romantika idején elinduló folyamatnak a radikalizálódása, miszerint az 

elit  és tömegkultúra  határozottan elkülönül. A posztmodern pedig egy teljesen újfajta 

kultúrakoncepciót hozott magával, amelyben a közösség, és emberformáló szándék nemes 

eszméi teljesen hiányoznak. A morális és nevelő hangsúly, valamint az önmegvalósítás 

formális szerepe átadja a helyét az önélvezetnek, egy pusztán használati orientációjú 

kultúrában, amely csupán átfogó fogyasztási stratégiaként értelmezendő.  Lyotard  A 

posztmodern állapot  című írásában pedig a hatalom szerepét emeli ki  mint az önélvezet 

rejtett érvényesítési stratégiáját. A posztindusztriális társadalom általános fogyasztói 

magatartása olvasható ki Lyotard szavaiból, aki az önélvezet és vágy mögött rejlő hatalmi 

viszonyrendszer alapját szolgáló tudás szerepének átalakulását elemzi művében, és arra a 

következtetésre jut, hogy korunkban, a posztmodern korban „a tudás immár nem önmagáért 

van, elveszíti használati értékét, és helyette csereértékhez jut.” Ahogyan Bókay magyarázza, 

a tudás immár nem önmagáért, azaz saját hasznosságáért van, nem azért, hogy általa valami 

megvalósítható legyen, hanem hogy szolgálhasson egyegy emberi vágyat, aminek a kultúra 

lesz  az  egyik  legalkalmasabb  terepe.63  Annak ellenére, hogy Lyotard írása elsősorban a 

posztmodern filozófia társadalomelméleti vetületét hangsúlyozza, az általa kifejtett tudás 

merkantilizálódásának folyamata nagyban befolyásolja az irodalmi tendenciák alakulását is. 

Ennek egyik legfontosabb következménye, hogy egy soha nem látott heterogeneitás 

jelenik meg, mind az emberi közösségek által létrehozott gondolkodási stratégiák, mind 

pedig az irodalmi produktumok szintjén.64 Megkérdőjeleződnek a modernség által felvázolt 

egyértelműsített fogalomrendszerek, amelyek már maguk  is  egyfajta metanarratívaként 

foghatóak  fel  Lyotard  szerint.  A posztmodernben nem csupán ezen metanarratíváknak a 

kétségbevonása történik, hanem általában  eltűnik minden metanarratíva legitimációja és 

érvényessége, azért, mert ahogyan Bókay fogalmaz, „a posztmodern tudás bázisa nem egy 

univerzális alapeszme, vagy elv, hanem heterogén emberi közösség által létrehozott 
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heterogén gondolkodási stratégiák gyűjteménye.”65  Ezen logika alapján pedig a 

metanarratíva lényegében rejlő ígéret  egy lehetséges és végső, mindent összefoglaló 

metanarratíva iránt, öncsaló ámítás csupán.  Ahogyan Lyotard fogalmaz: „A posztmodern 

tudás feltűnő tulajdonsága az, hogy explicit módon  benne  van  az  a  diskurzus,  amelyik 

azokról a szabályokról folyik, melyek azt érvényessé teszik.”66  Ez az ún. állandó 

metapozíció tehát elengedhetetlenné válik mind a tudományos, mind pedig a kulturális 

folyamatok produktumaiban.  

A  metajelleg,  pedig  egyértelműen az olvasó szubjektív pozícióját  és általában a 

mindenkori interpretátor szerepét helyezi előtérbe. Míg a modern igyekezett a maga 

strukturalista rendjében egyfajta objektív,  lényeglátó stratégiát kidolgozni, addig a 

posztmodern az olvasói szubjektivitás gondolatát és általa az átélésmegértés pozíciójának 

szerepét hangsúlyozza. A Derrida és Paul de Man által képviselt dekonstrukciós filozófiai 

irányzat egyik alapfogalma  az  allegória  is  –  a  modernség  szimbólum fogalmával 

szembeállítva –  erre  az  olvasói létteremtő funkcióra hívja fel a figyelmet. Bókay Lacan 

pszichoanalízisét hozza fel példaként, és annak úttörő jellegét emeli ki. Lacan ugyanis nem 

az egyszerű, világos tudományos beszéd műfaját imitálja írásában, hanem 

többértelműségével arra készteti olvasóját, hogy ne mint szimbólumot dekódolja művét, 

hanem mint allegóriát élje át, majd érzései alapján egy érthetőbb, megfoghatóbb szinten 

állítson fel magának egy lehetséges értelmezést.67 A posztmodern tehát tagadja a szöveg 

mindenkori immanenciáját, és sajátos immanencia  fogalmat kreál magának. Nietzsche és 

Freud egységes szubjektumelvének a tagadásából kiindulva, a posztmodern tagadja a stabil 

identitás létezését, ezáltal a szubjektumra – hasonlatosan az irodalmi szöveghez – nem mint 

valaminek a középpontjára, hanem mint valamire vonatkozó reakcióra néz. Egy dinamikus 

és állandó változásokon keresztülmenő instabil szubjektumot és irodalmi szövegképet kreál 

magának Hassan indetermanenciakorszaka, amely felismeri, hogy mind a történelem, mind 

a társadalom és így a művészetek is „nem racionálisan átlátható, evolúció által szervezett 

tárgyias folyamatok, hanem dolgok összevisszaságának rendszert adó diskurzusok egymás 

után következő sora.”68  A  diskurzus  pedig  egy  folyamatos és szubjektív interpretációs 

folyamat eredménye, amelyet kizárólag a benne résztvevő egyének alakítanak, és nem 

valamiféle  kívülről érkező rendszerező ideológiai elv. A társadalom ezen pozitivista 
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szemléletből kiinduló pozícióvesztése pedig felhatalmazza az egyént,  hogy  arra  a 

felismerése jusson, miszerint „ő maga is csupán egy nyelvi lénnyé válik, egy ún. homo 

pictorisszá, vagy homo  significansszá, egy önmagát létrehozó gnosztikus lénnyé.”69 

Ilyenformán az állandó önreflexió és metapozíció, valamint az önlegitimáció általi teremtés 

aktusa válik kulcsfontosságúvá az indetermanencia  társadalomról és művészetekről, és 

ezáltal az irodalomról való gondolkodásában. 

Lyotard A posztmodern állapot című írásában előrevetít egyfajta nyitott és állandó 

elmozdulásokra és változásokra kész társadalmi rendszert, amely a konszenszus  helyett  a 

disszenzust, az egyedit, a másságot és a szabálytalant emeli ki a racionális logika 

létfeltételeivel szemben.70  Ilyenformán, ahogyan Kulcsár Szabó Ernő is rámutat, a 

posztmodern korszak egyik fő velejárója lesz az európai gondolkodás nagy kulturális 

szimbólumainak az újragondolása és újraértelmezése.71 Egyfajta krízistudat következik be, 

amelynek következtében olyan filozófiai alapvetések,  mint a történetiség és a lineárisan 

fejlődő temporalitás megkérdőjeleződnek.  

A történetiség a premodernben egyfajta reprezentatív önkonstruáló elvnek számított. 

A kontextuális interpretációs elv alapvetése is  egyfajta  okokozati  viszonyrendszeren 

alapulva határozta meg az irodalmi mű jelentését. De maguk a tudományok  is  ezen 

szemléletmód szerint szerveződtek, köztük az irodalomtudomány  is a történetiség 

kulcsszerepe folytán vált irodalomtörténetté a XIX. században és vált önálló tudományággá 

a humán diszciplínák között.72 Az okokozati összefüggésekre, a lineárisan alakuló fejlődési 

és változási  folyamatokra építő premodern ezután szemben találta magát a modernkori 

strukturalista elképzelésekkel: a premodern történetiség elve átalakult, és egyfajta szinkrón

diakrón strukturalista viszonyban kezdték el tárgyalni a lineáris fejlődést.73  A szöveg 

immanenciájának gondolata elvágta annak a lehetőségét, hogy az adott irodalmi szöveg 

történeti kontextusának elemzése konstruálja a szöveg jelentését, ami által a strukturalista 

elképzelések a műfajtörténet legnagyobb eredményeihez vezettek a korszakban. A 

posztmodernben ugyanakkor, ahogyan Bókay fogalmaz, újra középponti szerepet kap az idő, 

és ezzel együtt a történetiség kérdése. Mind a posztmodern hermeneutika hatástörténeti tudat 

fogalmában, mind pedig a Jaussféle horizontösszeolvadásban kiemelt szerepet kap a 

történetiség gondolata. Ugyanakkor pontosan a gadameri hermeneutika erőteljes 
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metapozíciójából kiindulva, a  történetiség sem hagyományos módon értelmezendő. A 

történetiség a posztmodern számára ugyanis nem a valóság történéseinek megértése okán 

kialakult struktúra lesz, hanem csupán egyfajta történeti beszéd, egy diskurzus, amelyet a 

nyugati világ a valóságra helyez. Ilyenformán a jelentett, azaz a valóság helyett a jelentő 

szerkezeteit, azaz ezen diskurzusnak az elemeit, szerkezetét és retorikáját kell, hogy 

vizsgálja.74 A történész és így az irodalomtörténész is egyfajta interpretátorként, olvasóként 

van  jelen, aki hasonlóan egy általános irodalmi szöveg olvasójához, a saját személyes 

recepcióján keresztül allegorizálja a szöveg értelmét.75  

Linda Hutcheon is kulcsfontosságú szerepet tulajdonít a történetiségnek. A Poetics 

of postmodernism című művében a történelem, illetve a múlt jelentőségére mutat rá a paródia 

és a historiográfiai metafikció fogalmak alkalmazásával. Hutcheon szerint ugyanis minden 

posztmodern irodalmi szöveg kapcsán felmerül az imitáció, a pastiche, valamint a kritikus 

attitűddel való újragondolás és utánzás kérdése. Az északamerikai  marxista  teoretikus, 

Fredric  Jameson  Postmodernism,  or  the  Cultural  Logic  of  Late  Capitalism  (1991) című 

művében többek között a történetiség eltörlését, a historicitás válságát emeli ki mint egy 

lehetséges posztmodern poétika főbb vonását. Jameson az építészetből és kulturális életből 

egyaránt hoz példákat arra a jelenségre, amelyet ő historicizmusnak nevez: 

 
(…) amit az építészettörténészek ’historicizmusnak’ neveznek, 

vagyis a múlt összes stílusának ötletszerű kannibalizációját, az 

ötletszerű stilisztikai utalások játékát, és általában azt, amit Henri 

Lefebvre a ’neo’ fokozódó primátusának nevezett. Az utánzat 

mindenütt jelenvalósága azonban nem összeegyeztethetetlen 

bizonyos humorral (…) egy történelmileg egészen egyedi fogyasztói 

étvággyal, amely az önmaga puszta képeivé transzformálódott 

világra, pszeudoeseményekre és ’látványokra’ irányul. (…) maga a 

múlt módosul: az a múlt, amely egykoron, a történelmi regényben, 

ahogy Lukács meghatározta, a kollektív burzsoá projektum szerves 

genealógiája volt (…) időközben képek hatalmas gyűjteményévé 

vált, nagyszámú fotografikus képmássá. (…) hogy hűek legyünk a 

posztstrukturalista nyelvelmélethez, a múlt mint ’referens’ 

fokozatosan zárójelbe téve találja magát, s azután teljesen kitörlődik, 

semmit sem hagy ránk, csak szövegeket. (Jameson, 1993: 122 – 
123.) 
 

Míg Jameson a jelen szövegeiben  a múlt  szövegeinek feloldódását látja  és egyben ezen 

diskurzusok történetiségének az eltörlését, addig Hutcheon a paródiának mint posztmodern 

szövegszerkesztő stratégiának a párbeszéd jellegét hangsúlyozza. Jameson kannibalisztikus 
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historicitás fogalma helyett, Hutcheon tehát a posztmodern poétika egyik lehetséges közös 

nevezőjeként a paródiát nevezi meg:  

 
Itt – mint ahogy az egész tanulmány során végig –, amikor „paródiáról” 

beszélek, akkor nem a kanonizált elméletek és definíciók nevettető 

imitációjára gondolok, amely a XVIII. századi humorelméletekből 

született. A paródia gyakorlatának kollektív jelentősége a paródia 

fogalmának mint egyfajta kritikusi távolságból való ismétlés technikájának 

az újraértelmezését eredményezi, amely lehetővé teszi magában az 

azonosságban, a másság ironikus kiemelését. (Hutcheon, 1991: 47. saját 

fordítás)  
 
A kanonizált hagyományok beépítése a posztmodern szövegekbe és műalkotásokba, tehát 

nem feltétlen csak ezen hagyományok elgyökértelenedésével jár,  hanem új kontextusba 

helyezésükkel  egyfajta sajátos dialógus alakul ki a múlt és a  jelen  irodalom  és 

világszemlélete között. A látszólagos eklekticizmus és kannibalisztikus stílusötvözés pedig 

példásan mintázza az irodalomnak  mint plurális, sokszínű, végeláthatatlan hálózatszerű 

diskurzusnak a posztmodern dilemmáját. Az ilyenformán lefestett irodalomkoncepcióban 

tehát mind a térbeliség, mind az időbeliség alapvető feltételei megkérdőjeleződnek, és a 

furcsa történetietlen történetiség paradoxona áll elő.76  Ezt az anomáliát erősíti továbbá, 

magának az írás és olvasás aktusának az időbeni távolsága is. Gadamer rámutat, hogy „az 

irodalmi folyamat egyik különösen zavarbaejtő jelensége az, hogy az irodalmi művek 

történeti pillanathoz kötött születésük ellenére egyidejűek is.”77  Valamint, hogy különös 

identitásuk elsősorban annak köszönhető, hogy az írott szövegeknek megvan a 

rögzítettségükben rejlő változatlanságuk, mégis minden befogadásban változnak, 

ismételtetnek  és folyamatot formálnak.78  Jauss éppen emiatt emeli ki székfoglaló 

beszédében,  amely nem véletlenül kapta az „Irodalomtörténet, az irodalomtudomány 

provokációja” címet, hogy az irodalmi elemzés elengedhetetlen eleme a szinkronitás és 

diakronitás metszéspontjának kiemelése, vagyis, az adott szöveg múltbéli 

elváráshorizontjának és a jelen olvasat recepciós körülményeinek az összevetése, ami a két 

időpont között húzódó hatástörténeti folyamatát fedi majd fel. Tagadja tehát az objektív, 

egyszer és mindenkorra megfogalmazott jelentés értelmét az irodalmi szövegben, nem mű 

és valóság, hanem mű és mű, valamint szöveg és szöveg közötti párbeszédet, intertextuális 

interpretációs elvet dolgoz ki. A történetiség értelemképző elvének az újragondolása tehát a 
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megértés és alkalmazás módjainak újragondolásához, egy erősen metanarratív jelleghez 

vezetett,  ami  heterogén intertextuális irodalmi diskurzust eredményezett. Ezen 

irodalomszemléleti változások pedig végérvényesen nyomot hagytak a posztmodern szerzők 

irodalmi alkotásaiban. 

  SzegedyMaszák Mihály  a XX. század második felében születő posztmodern 

irodalmi alkotások egyik legmeghatározóbb jellegének, a célelvűség eltűnését és ezáltal az 

okokozati viszonyok felszámolását tekinti. A Nietzschetől induló örök visszatérés 

gondolata, a lineáris idő és történelemszemlélet megkérdőjelezése olyan gondolatrendszert 

indított útjára, amelynek következtében az 1960as évektől, egyre több olyan irodalmi 

szöveg született, nemcsak európai, de észak, és délamerikai területen is, amely nem csupán 

egyegy történelmi esemény újraértelmezését tűzte  ki célul (Linda  Hutcheonféle 

historiográfiai metafikció), hanem magának a történetiségnek mint elbeszélésrendszerező

elvnek a kiiktatásával kísérletezett. SzegedyMaszák Mihály arra a posztmodern jelenségre 

kíván rámutatni „Modern és posztmodern: ellentmondás vagy összhang?” című 

tanulmányában, hogy a XX. század második felében egyre több olyan alkotás születik, 

amelyek eseményláncolatát nem könnyű történetté összerakni, vagy azt eldönteni, hogy mi 

is az “ami ténylegesen” meg is történik, és mi az, ami egyszerűen mint álomkép, képzelgés, 

vagy emlékezés útján kerül bele az elbeszélésbe.79  Az Ihab Hassan által lefestett jelzők, 

amelyekkel  az  indetermanencia  kifejezés ’indetermináció’  részét  magyarázta, mint az 

ambiguitás, a  diszkontinuitás, a  heterodoxia,  a  pluralizmus,  a  deformáció, az  antiforma 

stb.,80 tehát explicit módon érvényre jutnak a posztmodern szerzők műalkotásaiban, amelyek 

eredőjének  SzegedyMaszák  a célelvűség és okokozatiság pozitivista fejlődéselvének 

megkérdőjelezését látja. Ezen túlmenően, pedig három olyan népszerű szerkezeti modellt 

nevez meg, amelyek ennek a célelvűségnek a lerombolását eredményezik. Mind a 

körkörösség, mind a nyitott befejezés,  a halmazszerűség vagy  az  aleatória,  azaz  a 

véletlenszerűség alkalmazása olyan formális kísérletezéseket eredményez, aminek 

következtében az olvasóban lehetetlenné válik a lineáris és passzív befogadás lehetősége.  

SzegedyMaszák azon túl, hogy a posztmodernt egyfajta kiszélesített kortudatként 

kezeli, az olvasói befogadás aktusát is kiemeli. Hiszen azt írja, hogy nem az az érdekes, hogy 

Nietzsche, illetve a posztmodern filozófiai irányzatok és dekonstrukciós elméletek mennyire 

hatottak a szerzőre, hanem az, hogy a XX. század második felében már lehettek olyan 

olvasók, „akik nem keresnek célelvű előrehaladást és hajlamosak korunkbeli szövegek 
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alapján értelmezni korábbi műveket.”81 A kultúra és benne az irodalom szolgáltatásjellegét 

és fogyaszthatóságának feltételeit emeli ki ezzel SzegedyMaszák, ami hűen tükrözi azt a 

posztmodern korszellemet, amelyet Lyotard és Bókay is elemzett, és amivel elsősorban a 

XX. század második felében jelentkező posztindusztriális szolgáltatás és fogyasztásalapú 

információs  társadalom  körvonalazódik, és benne a fogyasztónak, interpretárornak és 

olvasónak a primordiális szerepe. Nem véletlen, hogy a posztmodernben fogalmazódnak 

meg olyan irodalomelméleti fogalmak, mint az „implicit olvasó”, ami a részben posztmodern 

fenomenológiát képviselő Iser gondolata, vagy az Umberto Eco által bemutatott lector  in 

fabula kifejezése, amely egyfajta ideális olvasót modellez a szövegben. Eco, James Joyce 

Finnegans  Wake  (1939) és Ulysses  (1918–1920)  című regényeit  idézi  mint látványos 

posztmodern példákat, de ugyanígy lehetne számos más világirodalmi műalkotást említeni, 

olyan szerzők műveit, akiket Joycehoz hasonlóan, a posztmodern előfutárának  tartottak: 

Laurence  Sterne  Tristram Shandy úr élete és gondolatai  (1759  –  1767), André Gide 

Pénzhamisítók (1925), Jorge Luis Borges Fikciók (1944) című kötetében megjelent „Pierre 

Menard, a Don Quijote szerzője”, „Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, vagy „Herbert  Quain 

munkássága” című elbeszélései, Julio Cortázar Sántaiskola  (1963) című regénye,  vagy a 

brazil Oswald de Andrade két, elsősorban avantgárd technikákkal kivitelezett kísérletező 

regénye,  a Memórias Sentimentais de João Miramar  (1924), és a Serafim Ponte Grande 

(1933). Joyce regényeinél kevésbé lehetne nyitottabb művet felhozni példaként, írja Eco, és 

kiemeli,  hogy  ezen  művek olvasója, nem lehet akárki. A művek a  gazdag intertextuális 

utalásoknak,  a  metatextuális megjegyzéseknek,  valamint  a lineáris történetszövés 

eltűnésének köszönhetően kizárólag művelt, olvasott, kiváló asszociációs érzékkel 

rendelkező olvasók számára válhatnak befogadhatóvá.82 

  A posztmodern világ  és irodalomszemlélet interpretációs elvének számító 

intertextualitás képes arra, hogy a logocentrizmus tagadásának következtében fellépő 

krízistudattól szenvedő művészeteket és elsősorban  a nyelv művészetét jelentő irodalmat 

kihozza a válsághelyzetből. Új interrelációs viszonyokat teremtve mű és mű között, egyfajta 

párbeszédet kezdeményez múlt és jelen hagyománya és látásmódja között. A posztmodern 

filozófiai gondolkodás számos új irodalomelméleti és irodalomtörténeti kérdést felvet, 

amelyek hatására megkérdőjeleződnek olyan, eddig bevett szövegszerkesztési elvek, mint a 

történetiség és a lineáris temporalitás kérdése. Ennek okán a posztmodern szerzők a 

célelvűség kiiktatásával, olyan újszerű kísérletező műveket hoznak létre, amelyek 

 
81 SzegedyMaszák, 1987: 49. 
82 Eco, 1993: 61 – 62. 
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olvashatósága  kizárólag az aktív befogadói részvételen múlik. Ez a kísérletezés  nem 

kizárólagosan posztmodern jelenség, tekintve, hogy a modernségben a történeti avantgárd 

eszközeivel megalkotott szövegek is hasonló jegyeket mutatnak, a posztmodern ugyanakkor, 

ahogyan Kulcsár Szabó Ernő is rámutat, a modernizmussal ellentétben nem különíti el magát 

a  fogyasztói tömegkultúra hatásaitól  és ezáltal az irodalomtörténeti korszakokban 

egyedülálló módon, a XX. század második felében radikalizálódott leginkább az  elit  és 

populáris irodalmi kultúrák egymáshoz közelítése.83    A posztmodern kezdeti, akár 

neoavantgárd fázisnak is tekinthető korszakában az intertextualitás révén múltbéli irodalmi 

szöveghagyományok palimpszeszként rakódtak egymásra. A ma irodalmát vizsgálva 

ugyanakkor, nem csupán brazíliai, latinamerikai, európai, de világirodalmi kontextusban is 

ettől a posztmodern neoavantgárd fázistól merően eltérő, újrealista, az intertextualitás 

gondolatát szélsőségesen, egyfajta hipertextuális kulturális hálózatrendszerben értelmező 

irodalmi művekkel találkozunk, amelyek akár egy posztposztmodern periódus előfutárai is 

lehetnek.  

 

   

 
83 Kulcsár Szabó, 1996: 251 – 252. 



28 
 

2.3. Posztposztmodern korszakváltás, avagy a posztmodern radikalizálódása 
 

Ha már a XX. század irodalmi periódusainak egyezményes elnevezése is 

problematikusnak bizonyul, akkor még inkább nehéz  a  ténylegesen jelenkornak számító 

XXI. századi irodalmi tendenciák egyértelmű meghatározása  és felcimkézése.  A 

posztmodern  1970es évekre  tehető fordulatának irodalmi produktumaihoz képest 

egyértelmű változást látunk napjaink irodalmában. A neoavantgárd technikákkal 

megszerkesztett, a különböző műfajhatárokkal kísérletező, erősen metafikcionális, 

areferenciális, tipikus posztmodernnek számító szövegek annak ellenére, hogy nem szűntek 

meg teljesen, mégis egyre inkább átadják a helyüket egy újrealista hagyományokra épülő, 

lineáris, szociografikus olvasatot igénylő irodalomnak. A posztmodern logocentrizmus

tagadásának gondolatából eredő formai  és nyelvzsonglőrködés  egyre inkább távolinak 

tetszik, és egy lehetséges posztposztmodern korszak eljövetele válik nyilvánvalóvá. A 

kérdés azonban ennél jóval összetettebb. 

A Kricsfalusi Beatrix, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás, Tamás Ábel által 

szerkesztett  Média és kultúratudomány című kézikönyv (2018) úttörő vállalkozásként  az 

ezredforduló utáni kultúra, és médiatudományos paradigma elterjedését mutatja be, amely 

az irodalmi szöveget elgondolhatatlannak tartja annak meghatározott kulturális 

összefüggésrendszere nélkül, valamint azon médiumok elemzése nélkül, amelyek lehetővé 

teszik hozzáférhetőségét.84  A modernség szövegimmanenciagondolata és a Hassanféle 

metapozíciós szövegimmanencia után újra egy látszólag pozitivista érdekeltségű, erősen 

kontextualizáló irodalomszemlélet születik. De csupán látszólag beszélhetünk pozitivista 

irányultságról. Ahogy a kötet szerkesztői az előszóban fogalmaznak, az ezredforduló után 

nemcsak  a  konkrét irodalmi szöveg elemzésének szemléletmódjában történik változás, 

hanem az irodalmat intézményes szinten egyfajta átalakulás jellemzi. Magyarországon 

például számos egyetem intézetei és tanszékei kaptak új nevet, így a korábbi Magyar 

Irodalomtörténeti Intézetek, Magyar Irodalom  és Kultúratudományi Intézetté alakultak, 

mind a Debreceni Egyetemen, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Károli Gáspár 

Református Egyetemen és a Pannon Egyetemen, ezenkívül, az ELTE Esztétika Tanszéke, 

média és filmes képzésekkel bővítette oktatói profilját és létrehozta a Művészetelméleti és 

Médiakutatási Intézetet.85  A Magyar Tudományos Akadémia gondozásában megjelenő 

vezető irodalomelméleti és irodalomtudományi folyóirat a Helikon, Irodalomtudományi 

 
84 Kúltúra, és médiatudomány Kézikönyv, fülszöveg. 
85 Kultúra, és médiatudomány Kézikönyv, Előszó, 2018: 7. 
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Szemléből, Irodalom, és Kultúratudományi Szemlévé vált.86 Ezen intézményi változások is 

rámutatnak jelen  korunk  irodalomelméleti szemléletmódjának lényegére, miszerint „az 

önmagában álló irodalom, illetve a tiszta művészet kutatása tágabb összefüggésekbe 

ágyazódik és új elméleti keretezést kap,”87 amit többek között már Derrida irásfogalma is 

előrevetített.88  Tehát nem csupán egy konkrét irodalmi szöveg értelmezésekor felmerülő 

kérdésről, azaz a szöveg immanenciájának a teljes elvesztéséről esik szó, hanem magának 

az irodalomnak mint művészeti ágnak más művészeti és nem művészeti területekben való 

feloldódásáról, illetve ezen területek összehasonlíthatóságának tudományos 

megalapozottságáról és egyfajta interdiszciplináris szemléletmód szükségességéről is.89  

Alapvetően két kultúratudományos megközelítési módot különböztetünk meg: a 

német eredetű kultúratudományokat (Kulturwissenschaften), amelyek „a korábban jórészt 

elkülönülten tanulmányozott művészeti ágak összehasonlító vizsgálatát állítják előtérbe, de 

továbbra is a „magaskultúra” humán műveltségeszményét tartják szem előtt”90; valamint a 

birminghami iskola felfogásából induló, mára nemcsak az angolszász területen, hanem 

Európában, Ázsiában és DélAmerikában is hódító cultural  studies,  az  1990es évek óta 

’kritikai kultúrakutatásként’ magyarosított irányzatát, amely „a népszerű és az anyagi kultúra 

felértékelésével  a politikai egyenlősítés programjának megvalósításához igyekszik 

hozzájárulni.”91 Tehát alapvetően egy mérsékelt elitista és populáris aktivista irodalmi elit 

között húzódó határvonal mentén alakul napjaink irodalomelmélete.  A  kritikai 

kultúrakutatás a népszerű kortárs kultúra kutatását (amely gyakran egybeesik a populárissal) 

és a marginális társadalmi csoportok érdekvédelmét tűzi ki célul, – „(…) a cultural studies 

számára ugyanis, a kultúra nem monolitikus jelenség, hanem egymással konfliktusban lévő 

társadalmi csoportok terepe, melyek kialakítják a saját életformájukat, intézményeiket, 

hiedelem, és értékrendszerüket, kommunikációs hálózatukat. (…) a kultúra arénájában tehát 

identitáspolitikai küzdelem zajlik”.92  Az  angolszász kritikai kultúrakutatás egy újfajta 

interdiszciplináris és transznacionális jelleggel működik, amelynek jelensége erősen 

összefügg azzal a változással, amely  az  1960as évektől jelentkezik  az  egyetemeken. 

Ahogyan Fodor Péter és Kálai Sándor fogalmaznak a kézikönyv cultural  studies 

szócikkében,  

 
86 Kultúra, és médiatudomány Kézikönyv, Előszó, 2018: 7. 
87 Kultúra, és médiatudomány Kézikönyv, Előszó, 2018: 7. 
88 Orbán, 1994: 62. 
89 Orbán, 1994: 63. 
90 Kultúra, és médiatudomány Kézikönyv, Előszó, 2018: 7. 
91 Kultúra, és médiatudomány Kézikönyv, Előszó, 2018: 7. 
92 Fodor, Kálai, 2018: 33. 
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(…) az 1960as években jelentkezik annak az új egyetemistának a 

típusa, aki családjából elsőként vagy az elsők között jut be a 

felsőoktatásba, és szkeptikus az akadémiai módszerekkel, 

rituálékkal szemben. Ennek következménye lesz az akadémiai 

hierarchia és kutatási területek megkérdőjelezése, a kutató saját 
kulturális háttere elismertetési szándéka. (Fodor, Kálai, 2018: 37.) 

 
A  birminghami társadalmi és oktatáspolitikai helyzet természetesen nem 

egyedülálló, és számos más fejlett és fejletlenebb ország alakulástörténetére ráhúzható. Ez a 

fajta politikai indíttatású kultúraszemlélet az 1980as évek egyik legfőbb irodalomelméleti 

exportcikke lett, olyannyira, hogy DélkeletÁzsiában, valamint a latinamerikai országokban 

máig a legmeghatározóbb hatástörténettel bír.93 A kultúrának ezen kitágított és politikailag 

irányított elképzelése természetesen magával hozta a mindennapjainkat meghódító 

korántsem független médiaipar és populáris sajtó fölemelkedésének vizsgálatát is, melynek 

köszönhetően a cultural  studies  számára az irodalmi szövegek  egyenértékűek azon 

médiaipari szövegekkel, amelyek az adott kiterjesztett kulturális diskurzus részét képezik. 

Ezen  interdiszciplináris jelleg következtében  pedig fennáll annak a veszélye, hogy az 

irodalom visszafordíthatatlanul szembesül saját identitásvesztésével, valamint maga az 

irodalomtudomány is elveszti tudományos megközelítésének érvényességét, és elemzési 

módszereinek szigora lazulni kezd.94  Ezzel ellentétben a német indulású 

Kulturwissenschaften  megőrzi magasirodalmi érdeklődését, és erősen filozófiai 

irányultságát. Kulcsár Szabó Ernő a kultúratudomány ’kultúra’  fogalmának elemzésén 

keresztül rámutat a kultúrakoncepció és a posztmodern hermeneutika metajellegében 

megmutatkozó hasonlóságokra:  

 
(…) –  a történelemhez hasonlóan –  a kultúra fogalma is olyan 

önreflexív, önmagát is megfigyelni képes értelmezési rendszerben 

jelenik meg, ahol a fogalom jelöltje, a kultúra mint olyan, az 

egyáltalán vett, ipsa cultura nem valamely világdarab, életkör vagy 
tudatforma ápolásának és művelésének (cultura agri, cultura horti, 
cultura animi) szimbolikus tere, hanem olyan emberi előállítású mű 

is, amelynek létrehozója maga egyszersmind terméke is annak, amit 

létrehozott. (Kulcsár Szabó, 2018: 157.) 
 

A posztmodern hermeneutika erőteljesen jelenlévő önreflexiója mutatkozik meg a német 

kultúratudományok kultúrakoncepciójában, amelyben azzal, hogy az alkotottság és 

 
93 Fodor, Kálai, 2018: 37. 
94 Fodor, Kálai, 2018: 37. 
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műviség gondolata válik hangsúlyossá, egészen új kérdésirányokat fogalmaz meg: a 

gondolkodás immateriális elemei helyett a konkrét kultúraformáló technikák, intézmények 

és gyakorlatok elemzése válik fontossá, mint például az emlékezés, a tudás, különböző 

fiziológiai jegyek, vagy az írás különböző technológiai megoldásai, számítógépes kódolás 

stb.  

 
Mert azzal, hogy a kultúraértelmezés terében, mind nagyobb 

figyelmet kapott az előállított dolgoknak és gondozott javaknak, 

materialitásoknak az a köre, amely eladdig a történeti mirevalóság 

szempontjából csak másodlagos, illusztratív funkciójú tárgya volt a 
kultúrtörténeti feldolgozásoknak (technikák, eszközök, apparátusok, 

illetve a hangoltság, észlelés és érzékelés testifiziológiai, 

„biokulturális” összefüggései), maga a kultúraértelmezés is új 

fogalom,  sőt tudománytörténeti küszöbhöz érkezett el.  (Kulcsár 

Szabó, 2018: 168.) 
 

Az alkotottság és közvetítettség tapasztalatából kifolyólag a medialitás és a konkrét mediális 

eszközök tanulmányozásának igényével bővül, a német kultúratudományos szemléletmód 

közbenjárásával,  az ezredforduló utáni irodalomtudomány,95  amelynek  alapvetése szerint 

minden, azaz „a lét és a világ csak az érzékelés medialitásában, ennek keletkezésjellegű 

időbeliségében adott,  és  nem  mint  metafizikai lényeg  létezik.”96  Ennek  a  nietzschei 

kijelentésnek a filozófiai tartalmára épülnek a különböző nyelvelsajátításról szóló 

elképzelések is, amelyek mind a nyelv közvetítettségjellegét hangsúlyozzák. Ma már 

egyezményesen elfogadott tény, hogy a nyelvünk egyszerre biológiai adottság és társadalmi 

konvenciók, tanulás eredménye, és ez magának a kultúrának az általános kettősségére is 

példa lehet. „A közlés funkcióját elsődlegesen ellátó nyelv ugyanakkor az ember és a világ 

közötti közvetítés eszköze is, amelynek médiumjellege és a más technikai médiumokhoz 

való viszonya viták kereszttüzében áll.”97  A német eredetű kultúratudományok tehát 

lényegében az észlelés általános tapasztalatának diakrón és szinkrón elemzését végzik el, 

amihez az  irodalom különösen gazdag terepnek bizonyul, tekintve, hogy a közvetítettség 

több szinten megnyilvánuló tapasztalatként van benne jelen: a megfejthetetlen általános 

nyelvi közvetítettség és a szerző irodalmi, retorikai közvetítése, amely találkozik a befogadó 

limitált kultúrtechnikai receptoraival.98    

 
95 Kulcsár Szabó, 2018: 169. 
96 Lőrincz, Molnár, 2018: 142. 
97 Lőrincz, Molnár, 2018: 141. 
98 Lőrincz, Molnár, 2018: 149 – 152. 
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Az utóbbi évtizedben radikális  irányváltáson átesett irodalom  az  1970es évek 

posztmodern poétikájához képest tehát explicit módon eltérő hangsúlyokkal dolgozik. Nem 

véletlen, hogy emiatt a jelenkori irodalom alkotásait értékelő és kritizáló értekezésekben, a 

posztposztmodern irodalom eljövetelének gondolata ütötte fel fejét.  Ez az elnevezés 

legalább annyira problematikus, mint az előző alfejezetben  felvázolt modernség és 

posztmodernség fogalmai. Annak ellenére, hogy látszólag valóban egyfajta antropológiai, 

kultúratudományos és újrealista korszak vette kezdetét nemcsak a magyar, európai, észak 

és spanyolamerikai, valamint brazil irodalomban, mégsem beszélhetünk egyértelműen 

korszakváltásról, hiszen jelenkorunk irodalomszemlélete számos ponton kapcsolódik ahhoz 

a lehetséges posztmodern poétikához, amely az 1960as évektől jelen van. Németh Zoltán A 

posztmodern magyar irodalom hármas stratégiája című könyvében is hasonlóan értekezik 

a jelenkori magyar irodalom helyzetéről és alapvetései számos hasonlóságot mutatnak más 

országok irodalmi alakulástörténetével. Jelen disszertáció irodalomtörténeti része is számos 

ponton kapcsolódik az ő elképzeléséhez, miszerint a posztmodernen nem kerültünk kívülre, 

nem haladtuk meg, csupán az 1970es évek prózafordulatától az 1990es évekig uralkodó 

posztmodern poétika más jegyei erősödnek és artikulálódnak az utóbbi évtizedekben, 

amelyekről összefüggő irodalmi elemzés, pontosan az ehhez szükséges időbeli távolság 

hiánya miatt, nem született.99 Németh Zoltán értekezését azzal kezdi, hogy a posztmodernt 

élesen elválasztja a moderntől, és a posztmodernen belül háromféle szövegalkotási stratégiát 

ismer  fel,  amelyek  egyfajta periodizációként is működhetnek: korai posztmodern, 

areferenciális posztmodern, antropológiai posztmodern.100  

Németh szerint a korai posztmodern szakaszán belül értelmezhetőek azok az erős 

önreflexióval, metafikcióval, öniróniával dolgozó művek, amelyek még megőrzik a kései 

modern megszólalásmódját. A műalkotás klasszikus szépségére igényt tartó szövegek 

születnek,  amelyek a szépirodalmi diskurzus emelkedett hangnemét összességében 

megőrzik, annak ellenére, hogy az elbeszélő hang egyértelműen ironikus, parodisztikus 

stílust alkalmaz. Ezek a José Saramago modorában101 megírt egyértelműen magasirodalmi 

hagyományokkal dolgozó, erősen metafikcionális alkotások, amelyekre a Linda Hutcheon 

által alkalmazott historiográfiai metafikció kifejezés illik, kiválóan alkalmasak arra, hogy a 

gadameri és jaussi recepcióesztétika által elemzett szövegek legyenek, tekintve, hogy a 

 
99 Németh, 2012: 15. 
100 Németh, 2012: 13 – 15. 
101 José Saramagoféle kaleidoszkóphatású történelmi metafikciókról bővebben lásd, Pál Ferenc: Saramago
olvasatok. Kísérlet José Saramago regényeinek befogadás szempontú elemzésére és az olvasói befogadás 

lehetőségeinek vizsgálatára. Budapest: Equinter, 2014. 
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történelem újraírásával  és bizonyos stílusparódiák és stílusimitációk alkalmazása által 

tökéletesen érvényesül bennük az a posztmodern hermeneutikai nézet, miszerint „az 

értelmezendő szöveg történelmi szituációja és az értelmező jelene közötti feszültséget nem 

leleplezni, vagy áthidalni kell, hanem tudatosan kibontani a hermeneutikai eljárás modellje 

szerint, ami pedig a beszélgetés, párbeszéd.”102 Ezekben az áltörténeti regényekben látszólag 

a történet alkotja az elbeszélés vázát, mégis sokkal hangsúlyosabb ennél a szerzői hangokkal 

való kísérletezés, a félrevezetés, a realista eszközöknek (pl. részletező leírások) egyfajta 

újraértelmezése, a történet álrealista feldolgozása. A korai posztmodern alkotásai 

alkalmasak lesznek az irodalmi hagyomány diakrón és szinkrón elemzésére, abból a tézisből 

kiindulva, miszerint „a hagyomány maga is szövegként értelmezhető, rekonstruálhatóvá 

válik, hiszen nyomot hagy a vele szembesülő irodalmi szövegeken”.103  A hagyomány 

történeti leképezése pedig egyértelműen a szöveg intertextuális utalásain keresztül válik 

nyilvánvalóvá, amelynek értelmezése során egy korszak vagy szerző hagyományhoz való 

viszonyára asszociálhatunk.104  Tehát a korai posztmodernre jellemző explicit 

metafikcionális kommentárok mellett implicit módon, az intertextuális utalások révén is erős 

irodalomtörténeti reflexió történik, „(…) mivel egy szöveg interpretációs műveletként 

felfogott intertextuális eljárásai mindig utalnak saját történetiségére, a szövegekből olyan 

lényeges információkat nyerhetünk az irodalmi „diskurzusrendszerre” vonatkozóan is, 

amelyek alapvető művelődéstörténeti összefüggések megvilágításával elősegíthetik a 

történeti horizontok minél részletesebb rekonstruálását.”105   

Németh areferenciális posztmodernnek nevezi azt az irodalmi szövegtípust, amelyet 

sokan egyszerűen posztmodernnek neveznek. Azt a főleg neoavantgárd prózaszövési 

technikákkal dolgozó, önmagát író és öntükröző szöveget, amely teljes egészében kizárja a 

realizmus és valóság kategóriáit.106  A lírára és prózára egyaránt jellemző deretorizálás, 

depoetizálás, töredékesség, antimimetizmus és a rontott nyelv, nyelvi zsonglőrködés 

technikáival megszerkesztett szövegekben tudatosan jelennek  meg az intertextualitás 

konkretizált esetei: vendégszövegek palimpszeszként megszerkesztett montázsa. Az erősen 

nyelvcentrikus, nyelvjátékos irodalom középpontjában a történet helyett egyértelműen a 

nyelv, a szöveg, valamint a szöveg teremtő és dekonstruáló aktusa áll. A látszólag 

neoavantgárd szövegek ugyanakkor, ahogyan Németh kiemeli, nem veszik át a történeti és 

 
102 Németh, 2012: 16 – 17. 
103 KulcsárSzabó, 1998: 17. 
104 KulcsárSzabó, 1998: 17. 
105 KulcsárSzabó, 1998: 17. 
106 Németh, 2012: 24. 
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neoavantgárdra jellemző lázadást és újszerűséget, nem akarják az eredetiség látszatát kelteni, 

csupán játékosan  felhasználják a múlt, a történelem és irodalom hagyományának 

szövegeit.107  A posztmodern második hullámának irodalmára jellemző textualitás  és 

intertextualitáskoncepciók  Jacques Derrida és Paul de Man dekonstrukciós és 

posztstrukturalista elméletét idézik, melynek legradikálisabb irodalmi példáit a francia 

nouveau  roman  kísérletezései  vagy a magyar közönség számára ismert Esterházy Péter 

regényei adják.108  Ez a típusú nyelvorientált szövegirodalom, pontosan a szövegköziség 

gondolatának radikalizálása miatt nem tesz különbséget irodalmi és nem irodalmi szövegek 

között, így ezen alkotásokban a populáris és magasirodalmi regiszter keveredik. A 

kifejezetten játékos, az olvasó aktív közreműködését igénylő nyelvi lelemények pedig 

egyértelműen elveszik a figyelmet az olyan hagyományos epikai elemektől, mint a történet 

és lineáris temporalitás.  

Az egyezményesen posztmodernnek bélyegzett nyelv és szövegközpontú irodalom 

után Németh szerint az ún. antropológiai posztmodern következik, amelyben az előző 

fázishoz képest, újra erőteljesen megjelenik a referencialitás kérdése. Összességében,  a 

referencialitás és fikció határán mozgó irodalmi szövegek, ahogy a periódus elnevezése is 

sugallja, egyfajta antropológiai vagy szociografikus olvasatot igényelnek. Az 

irodalomelméletben az 1980as  évektől jelen lévő, de különösen az ezredforduló után 

jelentkező kulturális fordulat lehetővé tette, hogy az irodalmi szövegeket, ne kizárólag 

irodalmi hagyományuk kontextusában, hanem egyfajta kulturális hálózatrendszerben 

értelmezzék. Ennek hatására olyan szövegek születnek, amelyekben a lineáris történetszövés 

látszólag akár vissza is térhet, egyfajta újkomoly, hiperrealista, dokumentarista hatást keltve, 

amely kiválóan alkalmas lesz arra, hogy  az  alteritás, másságélmény  vagy marginalitás 

tapasztalatát hitelesen rögzítse. Az erősen autobiográfiai ihletésű, gyakran egyértelműen 

politikai irányultságú szövegek esetében felmerülhet a magasirodalmi esztétikai minőség 

eltűnése pontosan amiatt, hogy mind nyelvüket, mind pedig témájukat  tekintve, erősen a 

hétköznapi valóság hatását keltik, és sokkal inkább a tematikában megjelenő motívumok 

vizsgálatára sarkallják elemzőiket,  mintsem a szövegkorpusz megszerkesztésének, netán 

medialitásmódozatainak tanulmányozására.  

Az irodalomelméletben az ezredforduló után világszerte elterjedt értelmezések, mint 

a kulturális antropológia, újhistorizmus, „fekete esztétika”,109  posztkolonializmus, 

 
107 Németh, 2012: 24. 
108 Németh, 2012: 25. 
109 Németh, 2012: 35. 
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posztmodern  feminizmus,  etikai kritika megközelítései olyan kontextuális irányzatoknak 

minősülnek, amelyek nem az irodalmi szöveget és annak hagyományát, hanem „a nyelven 

keresztül az azt létrehozó identitást, médiumokat, társadalmi erőket és hatalomgyakorlási 

technikákat olvassák.”110 Németh szerint a posztmodern harmadik, a jelenünkre jellemző 

fázisának irodalmában kulcsfontosságú lesz az alteritás, a marginalitás  kérdése, illetve 

egyfajta mainstreamellenes attitűd,111 amely a dokumentarista fakticitásjelleget keveri a 

személyességgel mint a történetiség újraértelmezésével.112 Derrida a „The Deconstruction 

of  Actuality”  címen megjelent interjújában az artifactuality113  kifejezést vezeti be annak 

érdekében, hogy rámutasson jelenkorunk egyik jellemzőjére, miszerint az információk, a 

tények sohasem készen álló dolgok, hanem műviek, kreáltak, hierarchizáltak, szelektívek, 

manipulatívak.114  Annak ellenére, hogy Derrida kijelentését nem irodalmi kontextusban 

tette, állítása mégis az irodalmi szövegekre is egyértelműen ráhúzható. Az összességében 

ugyanis erősen szubjektív, személyes tapasztalatok elbeszélésén alapuló antropológiai 

posztmodern eltávolodik az irodalomtudomány szoros értelemben vett tárgyától a szövegtől, 

és egy újfajta szövegélményt konstruál. A jelenünkben születő erősen politizáló, valamiféle 

szociális kérdést boncolgató művek konkrét szövegei helyett a kultúratudományos, Németh 

által antropológiai szemléletmódnak nevezett irodalmi megközelítés az adott szövegben 

tárgyalt téma diskurzusának diakrón és szinkrón elemzését,  valamint  ezen  diskurzus 

megjelenési módjainak vizsgálati lehetőségét kínálja. 

Az egyértelmű korszakváltás helyett, ahogyan Németh is rámutat, mégiscsak 

valamiféle kontinuitást tapasztalhatunk, a posztmodern különböző fázisai között. 

Ugyanakkor érdemes megfigyelni, hogy a posztmodern poétikára jellemző jegyek, amelyek 

mind Hassan, Hutcheon, Lyotard, Derrida, vagy már a posztstrukturalista Barthes műveiben 

is megjelennek, egyfajta radikalizálódáson esnek át jelenünkben. Derrida dekonstrukciós, 

logocentrizmust tagadó elméletéből és Lyotard grand récit, azaz a nagy elbeszélésekkel 

szemben mutatott bizalmatlanságának gondolatából született  a töredékes, csupán 

egymásmellérendelt fragmentumokként értelmezhető plurális világmagyarázat gondolata.115 

 
110 Németh, 2012: 35 – 36. 
111 Németh, 2012: 35. 
112 Smid, 2019: 84. 
113 „(…) artifactuality and actuvirtuality. The first feature, therefore, is that actuality is made: it is important 
to know what it is made of, but it is just as important to know what it is made. It is not given, but actively 
produced, sifted, contained, and performatively interpreted by many hierarchizing and selective procedures – 
false or artificial procedures that are always in the service of forces and interests of which their ”subjects” and 

agents (producers and consumers) of actuality – who are sometimes ”philosophers” and always interpreters are 

never sufficiently aware.” (Derrida, 2002: 86.)  
114 Lurcza, 2014: 108. 
115 Németh, 2012: 11. 
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Míg a korai posztmodern historiográfiai metafikciói  egyértelműen detotalizálják a 

történelem eszményi egységét, addig az areferenciális posztmodern a szöveg és nyelv 

szintjén is képes produkálni a rendszer mögött rejlő uralhatatlan káoszt. Az antropológiai 

posztmodern a totalitásfragmentum dichotómiáját teljesen más oldalról közelíti meg. A 

normatív helyett a személyes, marginális nézőpontot ragadja meg, és ennek alkalmazásával 

kíván rámutatni bizonyos referenciális igazságokra. 

Annak ellenére, hogy a fakticitás hiperrealista hatását kívánja elérni, az antropológiai 

posztmodern mégis egyértelműen rámutat arra, hogy a tiszta, autonóm szöveg eltűnik. 

Hiszen a szöveget „mindig konkrét identitással és érdekekkel bíró alkotó hozza létre, konkrét 

identitással és érdekekkel bíró befogadó értelmezi.”116 A szöveg immanenciájába vetett hit 

eltűnik, ─  ahogyan a posztmodern első két fázisában is megnyilvánult az áltörténelmi 

regények  hagyománnyal való dialógusában  és az areferenciális szövegek palimpszeszt

jellegében ─ és helyette a szöveg kontextuális léte hangsúlyozódik.  

Ugyanilyen egyezményesen elfogadott posztmodern alapvetés a történetiség és 

lineáris temporalitás megkérdőjelezése, amely mindhárom fázis irodalmi termését 

befolyásolta. A demisztifikáló, történelmi eseményeket parodisztikusan újraíró, 

anakronisztikus elemeket alkalmazó Saramagoregények vagy Lobo Antunes magyarul  is 

olvasható És visszatérnek a karavellák  című regénye (Európa Kiadó, 2008), valamint 

Esterházy atemporális, a lineáris történetszövést egyértelműen hátrahagyó, nyelvi játékokból 

felépülő elbeszélései egyaránt a történetiség logocentrikus igazságának megkérdőjelezésére 

adott válaszként értelmezhetőek. A szociografikus olvasatot igénylő, Knausgård, Závada 

Pál, valamint a legtöbb  jelenünkben felemelkedő nőíró által képviselt antropológiai „új 

érzékenység”, vagy „új komolyság” pedig a normatív történetiség mintáival dolgozó 

mainstream  irodalommal szemben, a személyesség detotalizáló stratégiáját választja.117 

Mindhárom fázis legerőteljesebben jelen lévő tulajdonsága tehát az intertextualitás 

fogalmának különböző szinten történő értelmezése. Míg a korai posztmodern a meglévő 

irodalmi hagyományok  hierarchikus rendszerével kerül szembe  és az intertextualitáson 

keresztül egyfajta párbeszédet valósít meg, addig az areferenciális, atemporális és 

ahistorikus szövegek a genettei értelemben vett transztextualitás jelenségeinek nyújtanak 

kiváló terepet. A mármár szélsőségekig fokozódó, különböző vendégszövegeknek és nyelvi 

regisztereknek a keveredése egymásmellérendelt  helyzetbe  hozza  az  irodalmi  és nem 

 
116 Németh, 2012: 36. 
117 Smid, 2019: 84. 
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irodalmi  regisztereket,  az  irodalmi  nyelv  és hagyomány egyfajta demisztifikáción, 

dekonstrukción esik át, melynek köszönhetően a nyitott és dinamikusan változó értelem 

alkotásai születnek meg.  

Az  intertextualitás kiszélesített értelmében  ugyanakkor az antropológiai 

megközelítések számítanak a dialogicitás és szövegköziség legradikálisabb példáinak, 

hiszen  a  diskurzusanalízis ily mértékű hangsúlyossága azt eredményezi, hogy maga az 

irodalomtudomány tárgya, az irodalmi szöveg vizsgálata szűnik meg. Az antropológiai 

posztmodern ihlette szövegek esetén lehet igaz a mondás, hogy a kritikus anélkül is meg 

tudja írni a kritikáját, hogy elolvasta volna a primer szöveget. Mivel a szövegen túli 

kulturális diskurzusra való rámutatás és annak felszínes elemzése válik hangsúlyossá. Az 

ezredfordulótól erősödő irodalomszemléletek az irodalmat már nem  saját tudományának 

hierarchikus hagyományában vizsgálják, hanem egyfajta kulturális hálózatrendszerben 

képzelik el, egyfajta kulturális diskurzusként, amely más uralkodó diskurzusok alkotórésze 

lehet, tehát más diskurzusokkal lép kölcsönhatásba, fonódik össze.118 A szöveg mint egy 

meghatározott diskurzus alkotóeleme tehát csupán saját kontextusán keresztül értelmezhető.  

A foucaulti diskurzusanalízishez kapcsolódik az időben korábban megfogalmazott Derrida

féle différancefogalom is, amelyet KulcsárSzabó Zoltán ekképpen magyaráz: 

 
(…) az univerzumba lépő szöveg feloldódik az intertextuális 

hálóban, s így folytonosan elkülönbözik az eredettől, másrészt a 

szöveguniverzum dinamikus viszonyrendszereinek köszönhetően 

nyomokat hagy azon. Így teremti meg az értelmezésében azt az 

esztétikai játékot, amely egy mű saját „történetiségét” is megalkotja. 
(KulcsárSzabó, 1998: 15.)  
 

 Egy adott szöveg diskurzusának diakrón és szinkrón elemzése  és teljes kontextusának 

feltérképezése  ugyanakkor lehetetlen vállalkozás, tekintve, hogy itt nem egyszerűen egy 

szöveg intertextuális rétegét kell felfejteni, tehát nem az alapszöveg ún. elsődleges vagy 

alapjelentését valamilyen szinten módosító utalásrendszert kell kimutatni,119  hanem  az 

alapszöveg lehetséges értelmezéseit egyáltalán lehetővé tevő szövegközi kapcsolatok 

 
118 Michel Foucault, „A diskurzus rendje” (ford. Török Gábor) című művében vállalkozik arra, hogy különböző 

egyidejű diskurzusok összjátékából korszakprofilt próbál kirajzolni. (In: Holmi, 1991: 868 – 898.) 
119 Orosz Magdolna: „Szöveg, fikció és intertextualitás” című művében, a szövegelemzés aspektusai alapján 

szemantikai, pragmatikai, formálisszintaktikai síkon látja megvalósulni az intertextualitás jelenségét. 

Szemantikai síkon az intertextualitás a jelentésintegráció fajtája alapján, magyarán a jelentés módosulásának 

fajtái alapján különböztet meg megerősítő és változtató integrációt. Míg az előbbi továbbviszi a referált szöveg 

beágyazott elemeinek a jelentését, addig utóbbi a referált szöveg elemeinek jelentését módosítja, átalakítja, 

ellentétébe fordítja. (Orosz, 2002: 80 – 82.) 
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bonyolult hálózatrendszerére kell rámutatni.120 A jelenkori irodalom produktumában tehát a 

szövegköziség azaz intertextualitás elve radikalizálódik, és az informatika és újmédia világát 

erőteljesen meghatározó hipertextuális hálózatrendszerelv jelenik meg benne.     

  

   

 
120 Boda, Porkoláb: 2012: 64. 
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2.4. A hipertextualitás fogalma121 
 

A Kanadában élő  magyar származású pszichológus  és kognitív tudományokkal 

foglalkozó Hernád István (1945 ̶ ) „A Gutenberg utáni Galaxis” című írásában három olyan 

meghatározó technikai forradalmat nevez meg, amelyek az emberi gondolkodás történetét 

alakították: a nyelvnek, azaz a szóbeli kommunikációnak a kialakulása; az írás megjelenése; 

valamint a nyomtatás technológiájának kifejlesztése.122 Az ember egyedüli fajként a Földön, 

több százezer évvel ezelőtt hajlandóságot érzett arra, hogy „igazságértékkel bíró állítások 

segítségével érintkezzen társaival.”123  Megszületik egy szájhagyomány útján öröklődő 

kultúra, amely képes arra, hogy leírja és megmagyarázza az őt körülvevő világot, és amely 

egészen a  mához képest tízezer évvel ezelőttig uralta kultúránkat, mígnem az írás 

megjelenésével, a beszélt nyelv által szóban kódolt gondolatok, azért hogy ne essenek az idő 

martalékául, rögzítésre kerültek. Míg a beszéd lehetővé tette, hogy állításokat hozzunk létre, 

addig a kézírás ezeket függetlenítette a beszélőtől, és megbízhatóságot, szisztematikusságot 

hozott a szavak használatában.124 Ezt követte a nyomtatás forradalma, amely lehetővé tette 

azt, hogy a munkaigényes kézzel való másolás helyett, gyorsan és széles körben lehessen 

terjeszteni az írott szöveget.125  Ez egyfajta minőségi ugrást jelentett, elsősorban a 

tudományosság számára, hiszen a megbízhatóság és következetesség mellett, amelyeket az 

írás feltalálása eredményezett, megjelentek az összesítő, tömörítő, egyfajta kollektív tudást 

magukba sűrítő írott szövegek, amelyek több ezer emberhez juthattak el.126 Természetesen, 

ahogyan Hernád is kiemeli a nyomtatás feltalálása óta folyamatosan jelentek meg kisebb

nagyobb forradalmi újítások, amelyek a nyomtatott szöveg szerkesztésében, terjesztésében 

minőségi javulást eredményeztek, mint pl. az írógép, a szállítás eszközeinek javulása, 

szövegszerkesztők feltalálása, fénymásolás technológiája, számítógépes 

kiadványszerkesztők stb.,  Hernád mégis a negyedik forradalom eljövetelét egy már a 

jelenünkben is megfogható jelenségben látja, az elektronikus „égreírás” gondolatában, azaz 

 
121  A Genette által megnevezett hypertextualitás  fogalom nemcsak tartalmilag, de helyesírásban is eltérést 

mutat az alapvetően informatikai fogalomként induló hipertextualitás fogalmától. Jelen disszertáció a 

’hipertextualitás’ írásmódot alkalmazza, illetve, ha a Genetteféle jelenség kerül említésre, a helyesírás ennek 

fényében változik. 
122 Hernád, 2003: 61. 
123 Hernád, 2003: 61. 
124 Hernád, 2003: 61 – 63.  
125 Hernád, 2003: 63. 
126 Hernád, 2003: 63. 
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az elektronikus telekommunikációs hálózat égi hullámaiban való közlés jelenségében, amely 

elsősorban a 2000es évek után jelentkezett.127  

A szintén kanadai filozófus és irodalomtudós Marshall McLuhan (1911 – 1980) The 

Gutenberg GalaxyThe Making of Typographic Man (1962)128 című művében a nyomtatott 

szöveg korát a mára már általánosan elfogadott Gutenberggalaxis névvel illeti, melynek 

McLuhan szerint is az elektronikus médiumok vetnek majd véget. Ugyanakkor Hernád 

leszűkíti  ezt a korszakot, és az elektronikus médiumok elterjedésének is  egy  bizonyos 

aspektusában véli felfedezni a forradalmi újítást. Hernád szerint a negyedik forradalom még 

nem jött el, ugyanakkor számos kísérleti eredményével már találkozni lehet, köztük az általa 

1989ben alapított első, kifejezetten internetes felületre szánt eperiodikával, a 

PSYCOLOQUYval. A szakmai felületnek szánt, elsősorban pszichológiai közösségi 

hálózatként létrejött digitális platform elsődleges célja az, hogy kollegiális bírálatokat tegyen 

közzé a hálózaton, a pszichológia és a hozzá kapcsolódó más területeken (kognitív 

tudomány, agytudomány, viselkedésbiológia, nyelvészet, filozófia) készült tanulmányokról 

és kutatási eredményekről.129 Azonban Hernád terve szerint, ez az új közösségi platform 

jóval több annál, mint hogy egy hagyományos folyóirat egyszerű elektronikussá tétele 

legyen, hiszen ebben a kezdeményezésben egy radikálisan újfajta interaktív kommunikációt 

tesz lehetővé. A tudományos szerzők elküldik ötleteiket és eredményeiket, amelyeket tudatni 

szeretnének tudóstársaikkal, ezek a levelek elbírálásra kerülnek és a válaszok nagyon hamar, 

pár órán belül elkészülnek, ezzel gyorsítva a tudományos szellemi munka folyamatát. 

„Mintha minden szerző az égre írt volna, és így azt mindenki látná és bárki hozzáfűzhet 

valamit.”130  Az „égreírás” Hernád szerint ugyanis lehetőséget teremt arra, „hogy a 

tudományos kommunikáció sebességének visszaállítása megtörténjen, azaz, hogy a 

tudományos kommunikáció újra közelebb állhasson a gondolkodás sebességéhez, miközben 

eddig példa nélkül álló globális hatókörrel és interaktív dimenzióval gazdagítja az emberi 

kommunikációt.”131 A PSYCOLOQUYn keresztül egy újfajta elektronikus médium születik, 

amely azon túl, hogy az azonnali kommunikációt lehetővé teszi, a múltbéli közlések 

archiválását is automatikusan elvégzi, amellyel egy összetett, többszerzős, múltat és jelent 

atemporálissá tevő hálózatrendszert, azaz hipertextuális hálózatrendszert alakít ki. A magyar 

digitális irodalom egyik legfőbb kutatója, Szűts Zoltán (1976  ̶  ) is meghaladottnak véli 

 
127 Hernád, 2003: 70. 
128 Marshall McLuhan: A Gutenberggalaxis. A tipográfiai ember létrejötte. Budapest: Trezor Kiadó: 2001. 
129 Hernád, 2003: 68. 
130 Hernád, 2003: 69. 
131 Hernád, 2003: 69. 
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McLuhan egyszerűsítő korszakolását, és a Gutenberggalaxis után a hipertext korának 

eljövetelét jósolja, hiszen „mára már egyértelművé vált, hogy a világháló és a digitális kód 

megjelenésével egy még nagyobb forradalom tanúi vagyunk, melynek változásai csupán 

körvonalazódnak; Borges óta a világháló metaforájaként használt „Bábeli könyvtár” jelenleg 

is épül.”132  

A  hipertextualitás fogalma alatt  tehát alapvetően az elektronikus médiumon 

megvalósuló online hipertextdokumentum fogalmát értjük, amely képes arra, hogy az 

online tér hipertextuális hálózatának szövegideálja legyen. Ugyanakkor a fogalom számos 

nyomtatott szöveg elemzésekor is felmerülhet vagy tágabb értelemben a korunkat jellemző 

gondolkodásmodell jelzője is lehet. Pontosan az „égreírás” forradalmának egyre fokozódó 

nyilvánvalósága teszi szükségessé az alapvetően informatikai fogalom tárgyalását, amely az 

irodalomtudományban és különösen a brazil irodalomtörténetben is végérvényesen felütötte 

a fejét. 

A hipertext vagy hipertextualitás fogalma alapvetően informatikai fogalom, amely 

az internet és világháló133 jelenségeinek fejlődésével párhuzamosan alakult. A world wide 

web, azaz a világháló előzményeként az amerikai mérnök és feltaláló Vannevar Bush, „As 

we may think” (1945)134  című értekezését tartják számon, amelyben az ún. Memex gép 

működési elvét tanulmányozta. A Memex gép135 elsődleges célja az lett volna, hogy „segítse 

az egyre halmozódó publikáció  és információmennyiségben való eligazodást.”136  A 

gépiesített személyes könyvtárfunkciót ellátó médium újdonsága az adatok tárolásában 

rejlett, hiszen a hierarchikus rendszerekkel szemben, az emberi tudatfolyamhoz hasonlóan 

az adatok archiválását  egyfajta  asszociációs linkelés útján végezte volna el. A linkelés 

fogalma alatt implicit módon tehát megjelenik a hipertext elmélete, amely egyfajta 

kapcsolódást jelent két adat között. A kérdés ezen adatok kapcsolódásának a relevanciájában 

 
132 Szűts, 2013: 39. 
133 Az internet és világháló fogalma között alapvető különbséget kell tennünk, annak ellenére, hogy sok esetben 

szinonimaként használjuk őket. Ugyanis, ahogyan Szűts magyarázza, „(…) az internet fizikai eszköz, test, mely 

más rendszerek mellett magában foglalja a világhálót is (World Wide Web/WWW). A világháló hiperlinkekkel 

és URLekkel összekapcsolt oldalak és fájlok (szövegek, képek, videók, hangok stb.) egysége, melyet 

böngészőnk segítségével jelenítünk meg. Az internet a világhálónál tágabb fogalom, és további 

info(kommunikációs) lehetőségeket is kínál, például elektronikus levelezést vagy fájlmegosztást, ezek azonban 

nem kapcsolódnak a világhálóhoz.” (Szűts, 2013: 11.) 
134 Bush, „Út az új gondolkodás felé (Ahogy gondolkodhatnánk)”, 1997: 
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/hipertext_hipermedia/bush_mek.
html utolsó megtekintés: 2020/04/30. 
135 Bush a Memex gépet, egyfajta gépiesített, analóg magánkönyvtárként képzelte el, egy íróasztalra hasonlító 

gépezetként, melyben a tudós mikrofilmként tárolja az adatokat (különböző témájú könyvek, képek, a 

legfrissebb folyóiratok, napilapok), és a szerkezet képes nagyon rövid idő alatt prezentálni a kért anyagot, 

bizonyos tudományos szempontok alapján kiépített traileken (ösvényeken) keresztül. (Szűts, 2013: 49 – 52.)  
136 Szűts, 2013: 49.  

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/hipertext_hipermedia/bush_mek.html
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/hipertext_hipermedia/bush_mek.html
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rejlett,  azaz  a  Memex  mint könyvtárgép új indexelési mechanizmusában. Bush  bizonyos 

tudományos szempontok szerint különböző trailek, azaz ösvények kiépítését tervezte, 

amelyekkel a felhasználó képes a tárolt adatok között tájékozódni.137 Bush gyakorlatilag a 

mai világhálónk működési mechanizmusát írta le, amelyben a keresőprogramok bizonyos 

kulcsszavak, linkelési csomópontok segítségével különböző olvasási módokat ajánlanak fel 

a végeláthatatlan számú adatmennyiség könyvtárában. Annak ellenére, hogy a Memex gép 

sohasem valósult meg, nagy hatást gyakorolt a hipertext fogalmának atyjára, az amerikai 

filozófus és szociológus Theodor Nelsonra, aki 1980ban erre a definícióra jutott: 

 
Kezdjük azzal, hogy a link nem más, mint lehetőség, hogy a szöveg 

egyik pontjáról a másikra ugorjunk. A hagyományos lábjegyzet jó 

példa erre. A csillag egy szövegben például azt jelzi, hogy ”innen 

valahová át lehet ugrani”. Ha rámutatunk (…) máris a lábjegyzetek 

között találjuk magunkat, vagy ahol a szerző kívánja. Ha nem 

tetszik, megnyomjuk a ”vissza” gombot, és ismét a csillagnál 

vagyunk. Nem tettünk kárt a szövegben. Ez az egyszerű eszköz – 
nevezzük linknek, azaz ugrópontnak – számtalan új szövegformához 

elvezet: a tudományhoz, a tanításhoz, a prózához, a költészethez. 

(…) a link nem pusztán részek összekötését jelenti. Lehetővé teszi a 

nonszekvenciális, azaz folytonosság nélküli írást a maga tiszta 

formájában. A szövegek eddig azért voltak folytonosak, mert a 

könyv oldalai egymás után következtek. Milyen lehetőség van? Nos, 

a  hipertext  –  a  nem  folytonos  írás.  (Nelson,  1996:  „Hipervilág, a 

szellem új otthona”)138 
 

Theodor Nelson139 felismerte a hipertext alapvetően irodalmi közegét és 1974ben eredeti 

ötletet valósított meg. Kiadott egy 1200 oldalas két kötetes kéziratot, mely alapját két 

szótárszerűen egymásba fűzött könyv, a Computer  Lib és Dream Machines 

(’Komputerszabadság –Álomgépek’) című kötetek képezték. A könyv korántsem irodalmi 

tartalmáról lett híres, hanem sajátos tartalomjegyzék nélkül megjelent formájáról. Az első 

részben a Computer Libben mindennel foglalkozott, ami abban az időszakban fontos volt 

számára (népességstatisztika, a hackerek pszichológiája, az IBM gonoszsága, hologram, 

Watergatebotrány stb.)140 A második részben pedig kifejtette informatikai projektjének a 

 
137 Szűts, 2013: 52. 
138 Nelson, 1996: „Hipervilág, a szellem új otthona” itt elérhető online: 
 https://www.artpool.hu/hypermedia/nelson.html utolsó megtekintés: 2020/04/30. 
139 Nelson fiatal kora óta krónikus figyelemkoncentrálási hiányban szenvedett. E probléma leküzdésére képzelt 

el egy olyan kompjúterprogramot, amely képes nyomon követni, rögzíteni a gondolkodás és az írás ezernyi, 

szerteágazó ösvényét. Az összekuszálódott, nemlineáris írás fogalmát nevezte el aztán hipertextnek. 

(Szakadát, 1995: „Xanadu”, ABCD Interaktív Magazin) 
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/hipertext_hipermedia/szakadat_
mek.html utolsó megtekintés: 2020/04/30. 
140 Szakadát, 1995: „Xanadu”, ABCD Interaktív Magazin. 

https://www.artpool.hu/hypermedia/nelson.html
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/hipertext_hipermedia/szakadat_mek.html
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/hipertext_hipermedia/szakadat_mek.html
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Xanadunak,141 azaz egy hipertextuális könyvtárnak a gondolatát, amely minden műalkotás 

tárháza is lenne egyben. 142  Ahogyan Szakadát István magyarázza, „a  Xanadu  legyen  a 

tárháza minden szövegnek, melyet a történelem során írtak, így maga lenne az univerzális 

hipertext.”143  A  Xanaduprojekt végül egy harminc éven át tartó informatikai fejlesztés 

ellenére sem valósult meg, elsődlegesen pénzügyi okok miatt, majd pedig az internet és a 

world  wide  web  (világháló) gyakorlati megvalósulásai és radikális elterjedése miatt. A 

Xanaduban Nelson egy kibővített szövegszerkesztői programot képzelt el, amely a 

felhasználót képessé teszi arra, hogy minden szövegrészhez linkelés útján más szövegrészt 

párosítson. Az el nem készült elektronikus könyvtár egyik programozója, Mark S. Miller az 

Internet, a WWW ellenében kifejezte, hogy „az Interneten nincs meg a transclusion 

(beillesztés) lehetősége, azaz nem lehet más dokumentumokban linkeket létrehozni (csak 

sajátban), nincs mód a hivatkozások nyomon követésére, nagy a redundancia és a 

zűrzavar.”144 Azt azonban, ahogyan Szakadát István magyarázza, Miller elismerte, hogy a 

Xanadu  célkitűzéseit már csak a Web továbbfejlesztésével lehet megvalósítani, azaz a 

Hernád István által felvázolt negyedik forradalom elkövetkezendő fázisában.  Ennek 

eléréséhez az első lépés pedig az lehetne, ha az olvasóknak lehetővé tennék, hogy linkeket 

helyezhessenek el mások dokumentumaiban, ami egyelőre a különböző szerzői jogokra való 

hivatkozás miatt nem valósulhat meg.  

A brit mérnök és informatikus Tim BernersLee (1955  ̶ ) által 1990ben létrehozott 

világháló (world  wide  web) egy olyan írhatóolvasható médium  létrehozása is egyben, 

amelyet bármely felhasználó  a világ bármely pontjáról  az internet hálózatán keresztül 

elérhet.145  Ugyanakkor a Nelson által elképzelt olvasói/felhasználói szabadság nem 

valósulhatott még meg, hiszen napjaink összekapcsolt dokumentumuniverzumának 

(docuverse146)  eddig    megvalósult elméletében, a webkettő megjelenéséig csupán a 

nyomtatott írott szöveg korábbi szerkesztő, kiadó, egyéniszerzőcentrikus világháló

modellje érvényesült.147 Tehát csupán a webkettő megjelenésétől kezdődően jelenik meg 

ténylegesen a hipertextualitás szabad asszociációs elvű struktúrája, amely  

 

 
141 „A Xanadu név, Coleridge Kubla Kán című költeményéből származik, „az irodalmi emlékezet mágikus 

helyét jelöli, ahol minden megőrződik.” (Szűts, 2013: 54.) 
142 Szűts, 2013: 53. 
143 Szakadát, 1995: „Xanadu”, ABCD Interaktív Magazin.  
144 Szakadát, 1995: „Xanadu”, ABCD Interaktív Magazin.  
145 Szűts, 2013: 59. 
146 Theodor Nelson docuverse kifejezése a Xanaduprojekt kapcsán született 1974ben. 
147 Szűts, 2013: 60. 
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(…) a korábban uralkodó, szerkesztő és hivatásos kommunikátor 

központú paradigmával szemben radikális tartalomelőállítási 

eltérést mutat, a hangsúly ugyanis a publikálásról a megosztásra, a 

passzív jelenléttől a részvétel felé tolódik. A szolgáltató blogok, 

wikik, közösségi oldalak esetében csupán keretet biztosít, és azt a 

felhasználók töltik meg tartalommal. Ezzel tehát megszűnik a web 

írásvédettsége, és nyílttá válik a megszólaló pozíciója. (Szűts, 2013: 

60.) 
 

A webkettőben tehát nem csupán  a linkelés, hanem a linkelés relativizációjának, 

demokratizációjának a folyamata is megmutatkozik, tekintve, hogy nem csupán a fizikai 

könyvtárakra jellemző korlátlan tartalomfogyasztást biztosítja, hanem egyidejűleg a 

tartalomgazdagítást, a tartalomlétrehozást  és megosztást is lehetővé teszi.148  A  Film  és 

médiafogalmak kisszótárának149  fogalommeghatározása alapján a hipertext, magában 

foglalja  mind  a  Bushféle ösvényszerű tájékozódásnak,  mind  pedig  a  Nelsonféle 

felhasználói aktivitásnak a gondolatát:  

 
A  hipertext  szövegek egymáshoz kapcsolódó hálózata, amelyet 

olvasója szabadon, tetszőleges sorrend szerint bejárhat. A 

hipertextbe ágyazott linkek, azaz kapcsolódási pontok olyan átjárási 

lehetőséget jelentenek, amelyeken keresztül az olvasó tetszőleges 

mélységig juthat el az adott témában. Az érintkezési pontok 

segítségével az olvasót nem korlátozza a Gutenberggalaxist 
jellemző linearitás, és saját igényeinek megfelelő úton barangolhatja 

be az információhalmazokat. (Film, és médiafogalmak kisszótára, 

2002: 230.) 
 

A  hipertext tehát valamiféle hálózatrendszer, amely különböző szövegeket kapcsolódási 

pontok, azaz linkek segítségével más szövegekhez kapcsol, és melynek olvasása már nem 

szorul a linearitás korlátai közé, hiszen a halmazszerűen egymásra rakodó szövegekben az 

olvasó saját maga választhatja ki haladásának útvonalát. A hipertext fogalma mellett más 

hasonló jelentésű, mégis eltérő fogalom, a hipermédia  jelensége is előkerül, amely 

kifejezetten az újmédia150  korszakának jellemző publikálási formája lesz. Míg a 

hipertextualitás alapvetően a verbális kommunikáció egységeit köti össze, addig a 

hipermédia „a hipertexthez hasonlóan felépülő internetes multimédiaalkalmazás, amelyben 

 
148 Dragon Zoltán: „Mi vagy te web kettes interaktivitás?”, 2008: https://www.dragonweb.hu/blog/mivagyte
webkettesinteraktivitas/  utolsó megtekintés: 2020/04/30. 
149 Budapest: Korona Kiadó, 2002. 
150  Az újmédia vagy új média írásmódot egyaránt helyesen használó fogalom „a digitális hálózati 

kommunikáció révén létrejövő médiatípus átfogó neve. Az új média fogalma magába foglalja a multimédia és 

interaktív média jellegű tartalmakat, az újszerű egyéni és közösségi cselekvési formákat egyaránt”. (Szakadát, 

2008: 177.) 

https://www.dragonweb.hu/blog/mi-vagy-te-web-kettes-interaktivitas/
https://www.dragonweb.hu/blog/mi-vagy-te-web-kettes-interaktivitas/
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a szöveg mellett képek, hanganyagok, videók is szolgálhatnak kapcsolódási pontként.”151  

Annak ellenére azonban, hogy a hipertext, valamint a hipermédia alapvetően az 

informatikában és újmédiában használatos szakkifejezések, az irodalomelméletben is 

találkozhatunk velük. Sőt, az irodalomelméletben explicit módon találkozhatunk a hipertext 

hálózatrendszeréhez hasonló textualitásfogalommal.152 

A  posztstrukturalista  Roland  Barthes  az  S/Zben olyan leírást ad az ideális 

textualitásról, mely pontosan megegyezik azzal, amit kompjúterhipertextnek nevezünk.153  

 
Ezt az ideális szöveget, soksok hálózat (réseau)  alkotja,  melyek 
kölcsönös hatást fejtenek ki egymásra, de egyik sem élvez 

elsőbbséget a másikkal szemben; ez a szöveg jelentők galaxisa, nem 

pedig jelentettek struktúrája; nincs kezdete; nincs iránya; többféle 

úton beléphetünk, és egyik sem nevezhető ki önkényesen a fő 

útvonalnak; az általa mozgósított kódok olyan messzire kiterjednek, 

ameddig csak a szem ellát, nem lehet őket meghatározni (…); a 

jelentés rendszerei megszállhatják ugyan ezt az abszolút plurális 

szöveget, de számuk soha nem korlátozható, mert a nyelv 

határtalanságán alapul. (Barthes, 1970, apud. Landow 1996)154 
 

De hasonló módon beszél Barthes „A műtől a szöveg felé” című írásában is a szöveg 

pluralitásáról, határtalanságáról és egyfajta kiterjesztett intertextualitás gondolatáról, amikor 

azt mondja, hogy „(…) a művet láthatjuk könyvesboltokban, katalóguscédulákon és 

olvasmánylistákon, míg a szöveg feltárja, artikulálja magát, bizonyos szabályok szerint vagy 

azok  ellenében. A művet kézben, a szöveget a nyelvben tartjuk, csak diskurzusként 

létezik”.155  Az  irodalmi  műnek, valamiféle textuális diskurzusban való pozícionálásáról 

tehát, ahogyan az előző alfejezetekben láthattuk, többek között a posztstrukturalista Roland 

Barthes, vagy a dekonstrukció atyjaként számon tartott Jacques Derrida, vagy kifejezetten a 

diskurzusanalízis gondolatát megteremtő Michel Foucault is értekezett már  az 

informatikában használt fogalomtól független módon. Mindez pedig azért lehetséges, mert 

maga az irodalom is felmutatott olyan kísérletezéseket, amelyek egy irodalmi művön belül 

szakítottak a Gutenberggalaxist egyértelműen meghatározó történetiség és linearitás 

eszméivel. Tehát a kompjúterhipertext fogalmán kívül a nyomtatott szövegirodalom egyes 

 
151 Bene Zoltánné, 2013: 
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/MediaelmeletV2/vi12_a_hipertext_s_a_hipermdia.html 
utolsó megtekintés: 2020/04/30. 
152 Szűts, 2013: 65. 
153 Szűts, 2013: 65. 
154 Barthes, 1970, apud. Landow, „Hipertextuális Derrida, posztstrukturalista Nelson”, 1996: 
https://www.artpool.hu/hypermedia/landow.html utolsó megtekintés: 2020/04/30. 
155 Barthes, 1996: 68. 

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/MediaelmeletV2/vi12_a_hipertext_s_a_hipermdia.html
https://www.artpool.hu/hypermedia/landow.html
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alkotásaira is alkalmazható a hipertextualitás fogalma, amely a Genetteféle hypertextus

sal156  szemben  olyan multilineáris, halmazszerű, nyitott műveket jelöl,  amelyek  az 

irodalomtörténet során mindvégig léteztek,  ugyanakkor  a  posztmodernben  és annak  is 

kifejezetten a neoavantgárd technikákkal kísérletező alkotásaiban nyilvánultak meg. Többek 

között a különböző enciklopédikus vagy szótárregények (Temesi Ferenc, Milorad Pavić), a 

metafikcionalitást a szélsőségig fokozó, a lábjegyzettechnikát előszeretettel alkalmazó 

művek (Jorge Luis Borges, José Saramago) vagy olyan játékos, kísérletező művek mint Julio 

Cortázar  Sántaiskola, vagy  Italo  Calvino  Az egymást keresztező sorsok kastélya  című 

regényei, amelyek már paratextuális elemeikkel is megszakítják az  automatikus lineáris 

olvasás lehetőségét  és explicit módon egy olvasóhoz intézett prológussal,  különböző 

olvasatokat és ezzel döntéshelyzeteket kínálnak olvasójuknak.157  

Az online hipertext és a nyomtatásban megjelenő hipertextnek nevezhető szövegek 

megkülönböztetése végett a norvég digitális kultúrakutató Espen Aarseth (1965 ̶ ) Cybertext: 

Perspectives  on  Ergodic  Literature  (1997)158  című művében az előbbire a kibertext,  az 

utóbbira az ergodikus szöveg  kifejezést használja. Aarseth értekezése szerint ugyanis a 

kibertext  publikálási médiumából adódó alapvető tulajdonsága, hogy ergodikus, azaz az 

olvasó részéről erőfeszítést kíván a különböző olvasatösvények felderítése és az adott 

szöveg multilineáris olvasása.159  Ugyanakkor, ahogy a nyomtatott szövegirodalomban is 

léteznek, és napjaink irodalmi tendenciái mellett is folyamatosan léteznek olyan 

könnyűirodalmi, lineáris olvasatot igénylő nemergodikus szövegek, úgy a digitális térben 

is előfordulnak a platform szerteágazó lehetőségeit nem kihasználó lineáris olvasatot kínáló 

 
156  Genette hypertextusnak hív, minden olyan szöveget, amely egy korábbi szövegből egy egyszerű 

transzformációval vagy közvetett transzformációval, paródia, imitáció, travesztia, transzpozíció, pastiche stb. 
útján jött létre. Genette Palimpsestes: La  littérature au second degré  c. művében részletesen bemutatja az 

összes lehetséges szövegtranszformációt. (Genette, 1982: 33 – 40.) 
157 Ezen kísérletező regények értelmezési mechanizmusának bővebb kifejtését lásd jelen disszertáció 3.2.3. A 
kísérletező regény c. alfejezetét. 
158 Az angol nyelven írt kötet egyik tanulmánya magyarul is olvasható Kozma Zsolt fordításában: „Ergodikus 

irodalom” In: Replika, sz. 40. 2000:203 – 218.  
159 „A kibertext fogalmának középpontjában a szöveg mechanikai szerveződése, felépítése áll. Ez a szemlélet 

az irodalmi kommunikáció szerves részének tekinti a médium különleges tulajdonságait. Ugyanakkor a szöveg 

fogyasztójára vagy felhasználójára is komoly figyelmet fordít: integránsabb tényezőnek tekinti, mint akár a 

befogadói irodalomelmélet, amely szerint az olvasó performanciaaktusa annak fejében játszódik le. A 

kibertext használója ugyanakkor extranoetikus tevékenységet is végez. A kibertextuális folyamat során a 

felhasználó egy szemiotikai cselekvéssort hajt végre. Ez a szelektív mozgás egy olyan fizikai konstrukció 

eredménye, amelynek leírására nem elégségesek az „olvasásról” alkotott különbözõ fogalmak. Ennek a 

jelenségnek a megnevezésére 
vezettem be az ergodikus terminust, melyet a fizikából kölcsönöztem, s amely a görög ergon és hodos (munka 
és út) szavakból származik. Az ergodikus irodalomnál nem kis erőfeszítés szükséges ahhoz, hogy az olvasónak 

lehetősége nyíljon nem lineárisan áttekinteni a szöveget.” (Aarseth, 2000: 203.)  
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szövegek.160 Annak ellenére, hogy a Genetteféle hypertext egy ettől teljesen eltérő konkrét 

szövegszervező stratégiát fogalmaz meg, mégis mind az informatikában, mind pedig az 

irodalomelméletben szereplő hipertextualitás, alapvetően a Kristevaféle kitágított 

intertextualitáselvre épül, amely magának a genettei fogalomkészletnek a kiindulási pontja 

is egyben. A hipertext ugyanis, Józsa Péter megfogalmazásában: 

  
(…) egy alapvetően intertextuális rendszer, amely alkalmas az 

intertextualitás oly módon történő előtérbe helyezésére, melyre a 

könyvben az oldalakhoz kötött szöveg nem képes. A hipertext 

lehetővé teszi, hogy explicitté tegyük azokat a hozzákapcsolt 

anyagokat, melyeket egy tanult olvasó talál az eredeti szöveg körül. 
(Józsa Péter, sine data, Irodalom a digitális közegben v1.0.) 

 

Józsa Péter a hipertextualitásnak azon pragmatikai síkját emeli ki, amelyre Orosz 

Magdolna is rámutatott az intertextualitás kapcsán: az inter/hipertextuális referenciareláció 

felismerhetőségét.161 Azaz a jelölt (explicit) vagy a jelöletlen (implicit) intertextuális reláció 

között tesz különbséget, az olvasó számára ugyanis nem minden intertextuális utalás magától 

értetődő, és a szöveg teljes inter/hipertextuális hálózatának felfejtése komoly háttértudást 

igényel. Az online hipertext esetében az explicit linkelés azonban egyértelműen rámutat a 

szövegek közti kapcsolódási pontokra, ami egyúttal könnyítheti az olvasó értelmezési 

folyamatát. Ugyanakkor, ha Theodor Nelsonnak  a  Xanaduféle kiterjesztett 

hipertextualitását kívánnánk megvalósítani, tehát a szerzői jogok védelme ellenében 

végrehajtott egyéni linkelés lehetőségét vesszük figyelembe, akkor már előkerülne a 

gyengébb, erősebb, objektív és szubjektív relációk jelölésének problémája, ami egy 

nyomtatott ergodikus mű során csupán az olvasó fejében játszódik le. A hipertextualitáson 

tehát, azon túl, hogy az online tér konkrét hipertextdokumentum fogalmát és a nyomtatott 

szövegirodalom néhány ergodikus művét értjük, – amelyre a digitális tér multilinearitása, 

hálózatszerűsége, halmazszerűsége és olvasói interaktivitása jellemző – egy adott irodalmi 

szöveg általános értelmezésének a modelljét is érthetjük. 

Boda István Károly és Porkoláb Judit A hipertext paradigma a szövegtanban és a 

stilisztikában (2012) című könyvükben vázolják egy adott irodalmi szöveg hiperolvasásában 

rejlő lehetőségét, amelyet a szöveg alapvető hipertextuális jellege eredményez.  Ennek 

értelmében az olvasó/értelmező az értelmezendő szöveg köré egy hipertext struktúrát épít 

 
160  Józsa Péter, sine data, Irodalom a digitális közegben v1.0.: 
http://mek.niif.hu/02300/02313/html/szakd12.htm utolsó megtekintés: 2020/04/30. 
161 Orosz, 2003: 112. 

http://mek.niif.hu/02300/02313/html/szakd12.htm
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fel, amelynek köszönhetően a szöveg bizonyos részeihez, elemeihez más szövegrészeket, 

akár teljes szövegeket kapcsol. A szerzőpáros ezt a folyamatot nagyon hasonlóan a 

Hemingwayféle jéghegyelvhez, jéghegymodellnek nevez.162  

 
A hipertextuális szövegértelmezés kritikus pontja a megfelelő 

korpusz összeállítása. Metaforikusan a természetes nyelvű szövegek 

feldolgozásának alapproblémája úgy is megfogalmazható, hogy egy 

természetes nyelvű szöveg csak a „jéghegy csúcsa” önmagában nem 

értelmezhető. A szöveg értelmezéséhez további háttérismeretekre 

van szükség, amelyek reprezentálására egy megfelelően kialakított 

hipertext struktúrát használunk. Ennek létrehozása során –  a 
kiválasztott alapszöveg ismeretében –  olyan szövegeket és 

szövegrészleteket keresünk, amelyek ezután az alapszöveggel 

és/vagy egymással értelmesen összekapcsolhatóak. Ezek 

struktúráját írja le az ún. „jéghegymodell”, amely (…) egy adott 

szöveg értelmezéséhez szükséges háttértudást modellezi.  (Boda, 
Porkoláb, 2013: 64.) 

 

Az alapszöveg értelmezése  tehát  összesen három kognitív réteg feltérképezésével 

zajlik. Az első réteg, azaz a felszín vagy a „jéghegy csúcsa” a szöveg textuális elemzését 

teszi ki, azaz a szöveg szintjén megmutatkozó stilisztikai, zenei/vizuális  (hangtan, 

szemantika, zeneiség), valamint az intratextuális elemeknek (szövegen belüli kapcsolatok, 

kohézió, a címben, tételmondatban, kulcsszavakban megjelenő szövegszintű koherencia) az 

elemzésével egyenlő.  Ezután következik a második és harmadik rétegnek, azaz  az 

intertextuális és hipertextuális rétegeknek a kibontása. Boda és Porkoláb az intertextuális és 

hipertextuális réteg között  különbséget tesz, ami összhangban van Józsa Péter általános 

hipertextualitásfogalmával, amely a jelenséget, alapvetően egy intertextuális rendszer 

kibővített változatában látja.163A  hipertext  paradigma  szerzői az intertextuális réteg 

elemzésében, a szöveg megértéséhez minimálisan szükséges háttértudás feltérképezését 

látják, amelyet egy adott kultúrkörben a legtermészetesebbnek tudnak  elfogadni, míg a 

hipertextuális rétegek tanulmányozásában pedig „a szöveg lehetséges értelmezéseihez 

felhasznált háttértudást” vélik felfedezni.164  Utóbbi válik alkalmassá arra, hogy 

többletjelentést kapcsoljon a szöveghez, és életre hívja a szövegben rejlő különböző 

konnotatív jelentéseket,  a  szimbólumokon és allegóriákon alapuló leképezéseknek 

köszönhetően.165 A különböző jelentésasszociációkon keresztül tehát, az alapszöveghez egy 

„háttérkorpusz” társul, amelybe sok eltérő, de mégis együtt olvasandó szöveg kerül. Ezek 

 
162 Boda, Porkoláb, 2012: 63 – 67. 
163 Józsa, sine data, Irodalom a digitális közegben v1.0. 
164 Boda, Porkoláb, 2013: 64 – 65. 
165 Boda, Porkoláb, 2013: 64 – 65. 
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lehetnek  elsődleges szövegek, tehát az alapszöveg szerzőjének további művei  vagy  az 

alapszöveg keletkezési idejében élő  más kortárs szerzők  művei  vagy egyáltalán az adott 

kultúra alapművei, irodalmi kánonja, amelynek szinkrón és diakrón egybevetése is 

gazdagítja a  jelentés különböző rétegeit.166 Ugyanakkor ehhez a korpuszhoz társulhatnak 

még másodlagos szövegek is, amelyek lehetnek különböző fordítások, tömörítések vagy 

metairodalmi reflexiók, ismertetések, recenziók, kritikák, tanulmányok és műelemzések stb., 

amelyek mind az alapszöveg textualitásán túlra mutatnak.167  

A XXI. század információs kultúrájának és technológiájának egyik legnagyobb 

problémája az óriási adat és információtömeg feldolgozása. Boda és Porkoláb a problémát 

általánosan ekképpen fogalmazza meg:  

 
(…) egy adott témából kiindulva és információkeresést végezve 

eredményül különböző forrásból származó szövegeket (ill. 
szövegrészleteket, képeket  stb.) kapunk, amelyek a téma 

meghatározott kulcsszavai alapján (ténylegesen  vagy  elvileg) 
összekapcsolhatóak, azaz hipertextuális szöveggé szerkeszthetők. 

Az így kapott hiperszöveg azonban általános esetben nem lesz 

koherens (…). (Boda, Porkoláb, 2013: 70.) 

 
Az oktatásban egyre inkább tapasztalt probléma egyik elsődleges oka lehet  ennek  a 

nonszekvenciális, azaz nem folyamatos, szerteágazó digitális írásnak az elterjedése, amely a 

látszólag egyszerűbb és hívogató platform ellenére, még nagyobb aktivitást és tudatosságot 

vár el az olvasójától. A világhálón fellelhető adatmennyiség feldolgozhatatlansága miatt 

kialakult az ún. szkennelő olvasás, a kulcsszavak mentén történő ugráló olvasási mód, amely 

nem engedi meg a szövegben való elmerülést.168  Így a nyomtatott szöveg  által kínált 

olvasatok egyre inkább veszélybe kerülnek, hiszen egyre nagyobb nehézségeket állítanak az 

interneten szocializálódó fiatal generáció számára. Boda és Porkoláb pont ezen nehézségek 

leküzdésére dolgozták ki hipertextuális szövegértelmező modelljüket, amely a világháló 

szerteágazó hálózatszerűségének analógiáját igyekszik leírni és kivetíteni az irodalmi szöveg 

és azon belül is a különös nehézséget jelentő versek elemzésekor. Az adott szöveg 

olvasásakor ugyanis ez a fajta értelmezési modell bizonyos elemzési szempontokat, ha úgy 

tetszik, biztos csomópontokat kínál, amelyek mentén további jelentésrétegekig juthat el az 

 
166 Boda, Porkoláb, 2013: 65. 
167 Boda, Porkoláb, 2013: 66. 
168 Szűts, 2013: 69 – 75. 
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olvasó/elemző. Ez a fajta megközelítés pedig sokkal közelebb áll a Szűts által lefestett 

olvasási tapasztalathoz:  

 
A hipertexttel kapcsolatban általánosan kijelenthetjük, hogy a linkek 

megnehezítik a szövegben való elmerülést, valahányszor a felszínre 

hozzák az olvasót, ugyanis a nemlinearitásnak köszönve mintegy 

sürgetik, fusson végig a szövegen, nyomozóként göngyölítsen föl 

minél több szálat, s jusson minél messzebbre, bár tudja, az 

olvasásnak sohasem lehet vége, este leteszi az egyik szálat, és lehet, 

hogy reggel másikat vesz föl. Ezáltal az olvasás aktusából kimarad 

az elmélyülés, a szövegbe zárt jelentések keresése pedig kevesebb 

teret kap, vagy teljesen elvész. (Szűts, 2013: 69.) 
 

A világháló elterjedése és mindennapi életünk megszervezésének folyamatába való 

beszivárgása visszafordíthatatlanul módosította nemcsak az olvasási, de a gondolkodási 

módunkat is, amelynek alapvető struktúrája a hipertextuális hálózatrendszer mintájára 

épül.169 A XXI. századi információs társadalom és kultúra tehát olyan politikai, szociológiai 

és művészetelméleti megközelítéseknek ad teret, amelyek interdiszciplináris és 

összehasonlítótudományos szemléletmódokat szükségeltetnek. Az  irodalomelmélet ezen 

kihívásra adott válasza tehát egyrészt a különböző kultúratudományos szemléletekben, 

valamint általában a hálózatelméletekben jelenik meg, ezen utolsó ugyan még 

gyerekcipőben jár az irodalmi elemzések tekintetében.  A hálózatelmélet magyar 

recepciójának történetét a Helikon 2017/2es száma gyűjti össze, amelynek Németh Zoltán 

által írt bevezetőjéből is kiderül, hogy a napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő 

tudományterülete, a hálózatelmélet szintén az irodalmi szövegen túlra irányítja az olvasó/ 

elemző figyelmét. A hálózatelmélet az irodalmi szövegek és irodalmi jelenségek elemzését, 

ábrákkal és gráfokkal illusztrálja. Többek között alkalmas lehet arra, hogy térben is láttassa, 

hogy egy irodalmi szöveg   ̶    hasonlóan a Boda és Porkoláb által lefestett hipertextuális 

értelmezési modellhez  ̶  milyen szövegháló segítségével építi fel önmagát (Esterházy Péter 

életműve, illetve több regénye lehetne jó alapanyag egy ilyen típusú vizsgálatra), valamint 

hogy egy adott szerző mely önidézéseiből épül fel az adott mű belső hálózata (például Parti 

Nagy Lajos visszatérő, sőt gyakran többször felhasznált önidézetei kapcsolják össze az 

életmű bizonyos részeit versben, prózában, drámában és drámafordításban, vagy a portugál 

Nobeldíjas szerző Saramago regényei is ehhez hasonló módon épülnek egymásra).170 

Ugyanakkor ezen kívül olyan más viszonylag irodalmon túli kérdések elemzésére is 

 
169 Szűts, 2013: 60. 
170 Németh, 2017: 189. 
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alkalmas lehet, mint a különböző szerzői karrierépítési, kiadói fejlődéstörténeti 

sikerelemzések, amelyek a természettudományok vizsgálati módszereit használva képesek 

arra, hogy humán területek törvényszerűségeit írják le.  

 

Az irodalom kontextusában artikulálódó sikertörténetek – legyenek 
azok egyéni írók, irodalmi szövegek karriertörténetei vagy egyegy 
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. (Barabási, 

2011: 98.) 

 
A szinte már irodalmiatlannak tetsző, informatikai zsargonnal teletűzdelt irodalmi elemzés 

is rávilágít arra a változásra, amelyet elsősorban az emberiség történetének negyedik 

technológiai forradalma, a számítógépes hálózatrendszerek hipertextualitása eredményezett, 

és amely egyaránt „hálózza be” mindennapi gondolkodásmódunkat  és művészetelméleti 

elképzeléseinket is. A premodern kontextuális, majd a modern textuális irodalmához képest 

napjaink irodalomértelmezése egészen távolinak tetszik. Ugyannakor a posztmodern 

intertextualitás elvének mégis egyfajta kiterjesztését, ha úgy tetszik radikalizálódását látjuk 

megvalósulni jelenkorunk irodalmában, ami kontinuitást feltételez a posztmodern és 

napjaink domináns kultúratudományos, médiatudományos szemléletmódja között.  

Az 1960as, 1970es években jelentkező intertextualitás elvén kiforrott szövegközi 

kapcsolatok felértékelődése olyan változatos, termékeny szövegirodalmat hozott létre, 

amelyben a múlt hagyománya és a jelenben való olvasói pozíció közti feszültség, netán pont 

ennek a feszültségnek a hiánya indítja el az intertextuális dialógust az irodalmi diskurzuson 

belül. Az 1990es évektől kezdődően, pontosan az internet és világháló egyre szélesebb 

körben való elterjedésével párhuzamosan, az irodalom viszonylagos zárt rendszere az 

irodalmi szövegekkel egyaránt kinyílik és egy kiterjesztett kulturális diskurzus keretein belül 

értelmeződik, amelyben olyan más művészeti és nem művészeti ágakkal kerül mellérendelt 

viszonyba, amelyektől addig mereven elválasztotta magát: film, festészet, táncművészet, 

zene, történelem, média, sajtó stb.  Az irodalmi szöveg tehát egyfajta kulturális 

hálózatrendszer része lesz, ami a világháló és hipertext viszonyának analógiáján alapulva 

egy atemporális, a fölé, és alárendeltségi hierarchikus viszonyokat megkérdőjelező 



52 
 

rendszerként épül fel. Ennek a hálózatnak a feltérképezésére/megértésére pedig a hipertext 

olvasási mintáját, egyfajta hiperolvasást kell alkalmaznunk. Azaz olyan olvasati módra van 

szükség, amely az adott irodalmi szövegen túlra tekint, és más kulturális szövegekkel együtt 

képes olvasni és értelmezni az adott irodalmi szöveget. Ennek az eljárásnak persze számos 

sikeres és kevésbé sikeres megvalósulási módja létezik, ha csak megnézzük a különböző 

irodalmon túlra mutató kultúratudományos és hálózatelméleti megközelítési módokat. 

Hiszen minden kortárs irodalomszemléleti mód azzal a nehézséggel találja magát szemben 

egy szöveg elemzésekor, hogy az alapszöveghez kapcsolódó teljes hipertextuális háttértudás 

feltérképezése lehetetlen művelet, és csupán kiválasztott tudományos szempontok alapján 

körvonalazódó ösvények mentén vagyunk képesek bizonyos értelmezéseket 

megfogalmazni. Mégsem mindegy, hogy az elemző által kiválasztott ösvények  milyen 

szempontok alapján artikulálódnak, vagy, hogy az irodalmi szöveg mely irodalmi vagy nem 

irodalmi aspektusai kerülnek a vizsgálat során előtérbe. Ahogy az sem mindegy, hogy egy 

adott szöveg milyen olvasati útvonalakat tesz lehetővé az implicit olvasó számára.  

Ezen kérdések és konfliktusok mentén alakulnak jelenkorunk irodalomelméleti és 

irodalomértelmezési lehetőségei, amelyek globális szinten súlyos kérdések megválaszolása 

elé helyezik az irodalomtudományt. A jelenkori brazil irodalom egyike azon „nemzeti” 

irodalmaknak, amelyekben a globális folyamatok egyre radikálisabban jelen vannak, és 

amelyben az intertextualitásból a hipertextualitás felé vezető út egyes állomásai explicit 

módon megnyilvánulnak. Jelen disszertáció ezen átmeneti korszak elemzésére vállalkozik, 

amelynek indulópontja kronologikusan a neoavantgárd gyökerekkel dolgozó areferenciális 

posztmodern kísérletezések, és végpontja a hipertextualitáselvet az extremitásig fokozó 

digitális irodalom termékeinek elemzése lesz. Ugyanakkor az irodalomtörténeti elemzés 

elsődleges szervező elve nem a szó szoros értelmében vett kronológiai történetiség elve lesz. 

Jelen értekezés a brazil prózaművek tematikájában, formájában és kiadási körülményeiben 

történt változásokat kívánja bemutatni, amelyeket a hipertextualitás hálózatelvének 

fokozatos elterjedése tett lehetővé, és amelyek egy lehetséges új irodalmi korszak előképét 

mutathatják.   
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3. Brazil irodalom a hipertextualitás felé vezető úton 
 

3.1. A jelen hangsúlyozása, azaz a presentificação  jelensége a jelenkori brazil 

prózaszövegek tematikájában 
 

A jelenkori brazil irodalom egyik legelismertebb irodalomtudósa, Beatriz Resende 

az 1960as évektől napjainkig tartó irodalmi periódus egyik fő tulajdonságaként az irodalmi 

tevékenység termékenységét emeli ki.171 Az irodalmi elit részéről megfogalmazott állandó 

baljóslatok, miszerint egyre kevesebb a minőségi irodalmat olvasók száma, valamint egyre 

nehezebb a könyvet mint kulturális piacra szánt terméket eladni, mind az irodalom 

haszontalanságának kortárs gondolatából fakadnak. Ugyanakkor Resende és többek között 

a kortárs irodalmi élet másik meghatározó irodalomtudósa és kritikusa, Karl Erik 

Schøllhammer is rámutnak arra az ezzel ellentétes folyamatra, hogy különösen a XXI. 

század elejétől egyre több irodalmi eseményt szerveznek. A Festa Literária Internacional 

de Paraty (FLIP) vagy a Festa Literária Internacional de Porto de Galingas (Fliporto), a 

Jornada Nacional de Literatura vagy a Fórum das Letras de Ouro Preto mind nagyszabású 

irodalmi fesztivállá nőtték ki magukat, amelyek a már kanonizált írókon túl  új szerzők 

irodalmi debütálásának is lehetőséget kínálnak.172 Az irodalmi élet új helyszínei, az újonnan 

alapított kiadók és irodalmi műhelyek programjai pedig az irodalmi tevékenység és ezzel az 

irodalmi szövegek soha nem látott heterogeneitását, pluralitását és demokratizálódását 

hozzák el, amelyek mind az irodalmi szövegek témájában, elbeszélésmódjában, formájában, 

nyelvezetében és az olvasókkal kiépített dialógusban is megnyilvánulnak.173  Schøllhammer 

pontosan ezen sokszínűség miatt állítja: „úgy látszik  a közös tulajdonság pontosan az 

irányzatok heterogeneitásában és az egységesség hiányában mutatkozik meg, hacsak nem a 

kortárs társadalmat és kultúrát hangsúlyozó tematika az igazi összekötő kapocs.”174  

A jelen térnyerése vagy Resende fogalmával élve a presentificação175 jelensége az, 

amely különböző formákban ugyan, de explicit módon meghatározza a kortárs brazil 

irodalom műalkotásait, és amelynek napjainkban érzékelhető radikális térnyerése fokozza a 

hipertextuális interpretációs elv szükségességét. Az irodalmi szövegek tematikáját, formáját, 

 
171 Resende, 2008: 16. 
172 Schøllhammer, 2009: 18. 
173 Resende, 2008: 18. 
174 Schøllhammer, 2009: 35. (saját fordítás)   
175 Resende, 2008: 26. 
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és megjelenési körülményeit uraló azonnaliság (imediatismo  vagy  urgência176)  a 

műalkotások témájában nyilvánul meg a leglátványosabb módon. Egyre inkább a hétköznapi 

ember mindennapi eseményei  vagy éppenséggel a szürke monotonitás eseménytelensége 

artikulálódik  a  prózaszövegekben, szemben a korábbi irodalmi időszakok grandiózus 

történeteivel, amelyeket általában valamiféle történelemfeldolgozási mechanizmus 

ihletett.177  A modernista utópiákat felváltják a kiábrándult jelent kivetítő disztópiák, az 

aktuális brazil társadalmat érintő kérdések, mint a társadalmi egyenlőtlenség, a politikai 

korrupció, a katonai rendőrség hatalommal való visszaélése, a különböző etnikai csoportok 

elnyomása, a szegénység, valamint  kifejezetten a mindennapok tragikumának banális 

apróságait  hiperrealista és autobiografikus igénnyel rögzítő, elsősorban a mindennapi 

érzéseket, reflexiókat kidomborító szövegek.178 

Schøllhammer a társadalmi és egyéni kérdéseket érintő szövegek között egy alapvető 

irodalomtörténeti különbséget vél felfedezni. Míg az elsősorban egy konkrét szociális réteget 

megcélzó, társadalmi  kérdéseket feldolgozó irodalom  a marginális realizmus  tipikus 

brutalista hagyományával él, addig a Csehovféle,  a  mindennapok  eseménytelenségére 

koncentráló, személyes látásmódon alapuló irodalom a Clarice Lispector által teremtett 

pszichologizáló, intimista irodalmi irányzat eszközeit használja.179 A két látszólag teljesen 

eltérő hangsúlyokkal dolgozó tendencia ugyanakkor Schøllhammer szerint egybemosódik, 

és: 

 
(…) az az irodalom, amely ma a szociális kérdéseket karolja fel, nem 

zárja ki a személyes és belső, intimista dimenzió tárgyalását, nem 

csupán a külső realizmus eszközeivel él, és így vice versa: az a 

szerző, aki a szubjektív belső tapasztalás leírásának útjára lép, nem 

ignorálja annak szociális és történelmi kontextusát. (Schøllhammer, 

2009: 15. saját fordítás) 
 

A kultúratudományos szemléletmódok ihlette irodalmi szövegek tehát egyfajta sajátos 

hibriditással jelenítik meg a brazil irodalomtörténeti hagyományokat. A realizmus és 

modernizmus műalkotásait rendszerező történetiség helyett  a brazil irodalomtörténetben 

elsősorban az 1950es évektől jelen lévő intimista hagyomány személyességelve 

érvényesül.  

Az irodalmi hagyományok hibriditása által pedig új dimenziók nyílnak meg az irodalmi 

 
176 Schøllhammer, 2009: 10. 
177 Resende, 2008: 27. 
178 Schøllhammer, 2009: 15.  
179 Scøllhammer, 2009: 15. 
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kísérletezésekben. Míg a neorealista, brutalista tematikával dolgozó irodalmi szövegekben a 

marginalitás  társadalmi kérdése keveredik az egyéni és személyes nézőponttal, addig a 

napjainkban egyre inkább felfelé ívelő brazil „nőirodalom” mint a belső realista irányzat 

legkiemelkedőbb jelensége  pedig az intimitás elbeszéléshagyományát ötvözi a 

kultúratudományos megközelítésből fakadó, társadalmi missziót vállaló elbeszélés 

szólamaival. Az irodalom kultúrába ágyazottságának explicit következményeként tehát  a 

fikcionalitás és a faktualitás, a különböző irodalmi irányzatokban eltérő szinten ugyan, de 

keverednek egymással, aminek következtében az online hiperteret uraló újmédia, ezen belül 

is a különböző online hírportálok és a hírek egyéni olvasatának terjesztésére egyre inkább 

használt közösségi média felületeinek meghosszabbításaként lehet értelmezni bizonyos 

irodalmi szövegeket, elsősorban a periférikus marginális irodalom produktumait.  

 

 

3.1.1. A neorealizmus és a brutalista városi irodalom 
 

A jelenkori irodalom neorealista térnyerése nem újkeletű jelenség a brazil 

irodalomban. Az avantgárd kísérletezésekre már az 1930as években fellépő ellenreakció, 

az ún. literatura  do  Nordeste  (azaz északkeleti irodalom, amely az ország északkeleti 

régiójának irodalmára utal)  is  egyfajta  naturalizmussal rokonságot mutató 

regényirodalomként jelentkezik,  amely a Brazíliában közkedvelt  és egyben addig 

legsikeresebb irodalmi periódusnak, a naturalista irányzatnak a tendenciáit követte.180  A 

kávégazdálkodás térnyerésének következtében fellépő Brazílián belüli vándorlás 

újrarajzolta az ország gazdasági térképét és népességi mutatóit, és az egykor virágzó észak

keleti régió a XX. század közepére teljesen elszegényedett. A jelenség hatására fellépő 

társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek az írókat is arra késztették, hogy szociális 

érzékenységükkel felkarolják az elmaradott és szárazsággal sújtott térség tematikáját, 

aminek következtében újra megjelentek a naturalista jegyek az irodalmi szövegekben: a 

nyomor,  a  betegség és  az  erkölcstelenség képeinek részletező és érzékletes leírása 

(Graciliano  Ramos,  Lins  do  Rego, Jorge Amado, Érico Veríssimo),  valamint  a 

létbizonytalanságtól szorongó ember belső vívódásainak dokumentálása (Lúcio Cardoso, 

Otávio de Faria, Cornálio Pena, Jorge de Lima). 

 
180 Nem véletlen tehát az 1930as és 1940es évek regionális regényirodalmának sikere, amelyet Alfredo Bosi 

irodalomtörténész „a brazil regény korszakának” nevez. (Bosi, 2006: 388.) 



56 
 

Ezt a korszakot követően az 1950es évek irodalmának kreatív pillanatait elsősorban 

a Minas Geraisi Guimarães Rosa (1908 – 1967)181 teremti meg, aki az addigra kiaknázott 

regionális irodalmat túlszárnyalva, egyfajta „metafizikai szupraregionális” irodalmat hozott 

létre, amivel Brazília a latinamerikai térség mágikus realista hagyományához közeledett.182 

A teljes hispánamerikai irodalommal való azonosulás ugyan sohasem történt meg, hiszen a 

brazil  irodalom  az  1960as évektől  nem lép a latinamerikai  boom  során fénykorát élő 

„csodás való” hagyományának útjára,183 hanem újra a ’30as évek szociális, és regionális 

realizmusának esztétikai kérdéseit veszi elő. Silviano Santiago  brazil esszéíró, költő, író 

azonban kiemeli, hogy egy ponton mégis közös a portugál nyelvű brazíliai és a spanyol 

nyelvű latinamerikai  irodalom által képviselt irány: mindkettőben megjelenik ugyanis „a 

szociális és politikai kritikát hangsúlyozó tematikai kompromisszum.”184  

  Az 1960as évek brazil irodalmában tehát a spanyolamerikai tendenciáktól eltérően 

egy neorealista és neonaturalista alapokra épülő urbanista próza jelenik meg, amely képes 

arra, hogy az új nagyvárosi létforma kérdéseit, problémáit és együttélési nehézségeit 

kifejezésre juttassa.185  Az irodalom „urbanizációja” teljes szinkronban  van az ország 

népesedési mutatóiban történt változásokkal,  hiszen  a  huszadik század második felére  a 

brazil népesség 80%a városokba és nagyvárosokba tömörül.186 A harmincas évek regionális 

irodalmát tehát egyértelműen felváltja a városi tematika, és a hajdan város és vidék között 

húzódó konfliktusokkal teli választóvonal áttevődik a kozmopoliszon belülre: megjelenik a 

város és periféria ellentéte. Schøllhammer  a ’30 ̶  ’60as évek és a ’70 ̶  ’90es évek 

prózairodalma között csupán enyhe választóvonalat lát.  A társadalmi és politikai kritika, 

amely az aranykorszak regényirodalmát jellemezte, megmarad, sőt kibővül az élet minden 

más egyéb autoritárius területének kritikájává:187  az egymással szemben álló politikai 

közösségek és szociális rétegek problematikáján  túl tehát megjelennek az emberi 

kapcsolatok, baráti közösségek, családi élet, munkahely területén megjelenő eltérő 

konfliktusok egyetemes kérdései, amelyek elsősorban az intimista irodalmi irányzat alapját 

képezik.  

 
181 Schøllhammer, 2009: 23.  
182  A brazil szerzőnek magyarul is olvasható két novellája: a Rónai Pál fordításában megjelent „A folyó 

harmadik partja” (Huszadik századi latinamerikai novellák, Székács Vera szerk., Noran Kiadó, Budapest: 
2008); a Pál Ferenc fordításában megjelent „Párbaj” (A modern brazil elbeszélés antológia, Pál Ferenc szerk., 

Prae.hu Kiadó, Budapest: 2007).  
183  Magyar olvasó számára átfogó definíció a mágikus realizmusról itt olvasható: Bényei Tamás, Apokrif 
iratok: Mágikus realista regényekről, Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1997: 43 – 51. 
184 Santiago, 2002: 23. 
185 Schøllhammer, 2009: 22.  
186 Schøllhammer, 2009: 22. 
187 Schøllhammer, 2009: 23 – 24. 
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Az ország ruralitásában kifejeződő nemzeti jegyek egyértelműen háttérbe szorulnak, 

hiszen  a városi irodalom sem kötődik már a kifejezetten brazil tematikát feldolgozó 

hagyományhoz, hanem rálép az univerzálódás  útjára. A nagyvárosi élet mindennapi 

nehézségeit és a városon belül húzódó fizikai és szociális értelemben vett zónahatárok 

mentén kialakuló marginalitás  tapasztalatának  kérdését bemutató művek születnek. 

Ahogyan Heloisa Buarque de Hollanda irodalomtudós és kritikus fogalmaz, vége a brazil 

irodalom nacionalista korszakának, amely a romantikával vette kezdetét:188 Brazília mint 

nemzeti fogalom eltűnik, és helyette a területileg Budapestnél háromszor nagyobb, közel 

tizenhárom millió fős São Paulo, és Brazília második legnagyobb, területileg Budapestet 

megkétszerező, hat és fél millió lakost számláló Rio de Janeiro jelennek meg mint fizikai 

színtér az irodalmi szövegekben.  

A városi próza egyik legmeghatározóbb alakja, a Minas Geraisi születésű, de egész 

életében Rio de Janeiro városához kötődő José Rubem Fonseca, akit Alfredo Bosi 

irodalomtörténész, a „brutalista irodalom atyjának” nevez.189  A kegyetlen, erőszakos 

valóság tematikája, az események naturalista, mármár túlzóan erőszakos, brutalista leírása, 

a lényegre törő, minden költői díszítést nélkülöző, gyakran vulgáris irodalmi  nyelvezet 

használata teszik egyedivé Rubem Fonseca prózairodalmát. Az 1925ben született, de halála 

napjáig190 aktívan tevékenykedő író első irodalmi publikálására viszonylag későn kerül sor, 

1963ban,  amikor  is  kiadja  Os Prisioneiros  (’A foglyok’) című első elbeszéléskötetét. A 

kritikusok hamar felfigyelnek a már érett íróként jelentkező Fonseca debütkötetére. A 

hatvanas évek kiemelkedő figuráinak számító Assis Brasil, Wilson Martins, és Fausto Cunha 

is „az utóbbi évek nagy felfedezésének” tekintik a könyv megjelenése előtt Rio de Janeiroi 

rendőrkapitányságon dolgozó szerző írásait.191  

A szerző első elbeszéléskötetének első szövege, a fonsecai szöveg prototípusának 

számít a kultikus brazil szerző munkásságában. A „Fevereiro ou em março” (’Februárban 

vagy márciusban’) című novellában egy nyomorult fiú történetét olvashatjuk, aki a túlélése 

érdekében  saját vérét kényszerül eladni a helyi vérbank számára.  A név nélküli antihős 

találkozik egy morálisan züllött arisztokrata nővel, akivel szemben  hamar kölcsönös 

 
188 Heloísa Buarque de Hollanda (szerk.), Pósmodernismo e política. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 1991.; 
Heloísa Buarque de Hollanda (szerk.), Tendências e impasses: O feminismo como crítica da cultura, Rio de 
Janeiro: Editora Rocco, 1994.  
189 Bosi, 2006: 436.   
190 Rubem Fonseca éppen jelen disszertáció tisztázásának szakaszában, a koronavírus első hullámának idején 

hunyt el 2020. április 15én. A kultikus brazil szerzőről Pál Ferenc megemlékezik az 1749 online világirodalmi 

folyóirat hasábjain: https://1749.hu/fuggo/essze/rubemfonseca19252020.html  (utolsó megtekintés: 

2020/11/05.) 
191 Rebinski, 2015: 20 – 21. 

https://1749.hu/fuggo/essze/rubem-fonseca-1925-2020.html
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szimpátiát tapasztal. A férjezett asszony bevezeti a fiút a felső tízezer glamourvilágába. Az 

arisztokrata élet látszólagos boldogságával szemben, ugyanakkor egy kiábrándult nő állandó 

félelemmel teli életét ismeri meg. A nő lelki nyomora mellett a főszereplő anyagi 

nyomorának szenvtelen leírásával érzékelteti az elbeszélő a fikcionális valóság brutalitását. 

 
Elmentem megkeresni a grófurat, míg a grófné lefürdött. Nagyon 

udvariasan, de lényegre törően, megkérdezte tőlem, mint aki csak 

rövid beszélgetésre vágyik, hogy mégis miből élek. Elmondtam 

neki, én is röviden, hogy a túléléshez nem kell sok pénz; hogy elég 

innenonnan  kapni  egy  keveset.  Felvette,  majd  rögtön le  is  vette 
pápaszemét, kinézett az ablakon. Folytattam: tornaórát tartok ingyen 

az edzőteremben, és segítek Joãonak, a tulajnak, aki néha ezért pénzt 

ad. A vérbanknak eladom a véremet, nem sokat, hogy az edzéseket 

bírjam, de a vér jól fizet, lehet egy nap, ha már nem  lesznek 
tornaórák, többet fogok eladni belőle, és talán csak ebből fogok élni, 

vagy főként ebből. 
(Fonseca, Os Prisioneiros, 11. saját fordítás) 

 
A szó szoros értelmében vett brutális tematika, a maga naturalista fejtegetéseivel pedig már 

első kötetének  második szövegében megjelenik. A „Duzentos e vinte e cinco gramas” 

(’Kétszázhuszonöt gramm’) című novellában egy boncterem várótermében találkozik három 

idegen férfi, akikről a történet során kiderül, hogy intim  kapcsolatba kerültek  az épp 

boncolás előtt álló, több késszúrással meggyilkolt Elzával. A Fonsecára jellemző brutalitás, 

nem csupán az elszomorító és meghökkentő társadalmi kérdések szenvtelen 

elbeszélésmódjában, hanem az erőszakos cselekedetek részletező leírásában is 

megmutatkozik, legyen az bármilyen bűncselekmény vagy pornográf jelenet. 

 
Az orvosszakértő megragadta az ollót, hasonló volt a metszőollóhoz, 

csak kicsit nagyobb. ”Bordavágó”, mondta miközben felmutatta az 

eszközt. ”Ahogyan a neve is elárulja, arra való, hogy elvágjuk vele 

a bordát.” Elkezdte a bordavágóval a munkát. A csontok reccsentek. 

Látszódni kezdett a tüdő, a szív. Az ápoló felemelte a nő fejét, és a 

sebészkéssel megmetszette a skalpot a koponyán: ujjaival benyúlt a 

vágásba és egy határozott mozdulattal letépte a skalpot, ami le is vált 

a koponyáról, olyan hangja volt, mint mikor a tapétát tépik le a 

falról. A meztelen koponya egy hatalmas sárga tojásnak látszott. 

”Készen is vagyunk” mondta. (Fonseca, Os Prisioneiros, 17. saját 

fordítás) 
 

A különböző  társadalmi rétegek ütköztetése, a szegény sorból kikerült bűnözők világa, 

valamint az állandó feszültséget, mármár undort keltő brutalista, krimiszerű történetszövési 

technikák Fonseca első szövegétől kezdve írói védjegyévé válnak. Első könyvét követte A 

coleira do chão  (’A kutya póráza’)  1965ben,  majd  a  formailag  is kísérletező Lúcia 
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McCartney  1969ben, ezt követően pedig publikálásra került 1973ban  az  O  homem  de 

fevereiro ou de março (’A februári vagy márciusi férfi’), később pedig 1975ben a Feliz Ano 

Novo  (’Boldog Újévet’) című elbeszéléskötetei, amelyek tematikájában és 

elbeszélésmódjában kevés eltérés mutatkozik.192  

A katonai diktatúrától kezdődő időszak193 irodalmát erősen áthatják a posztmodern 

poétika jegyei. A tematikában jórészt a városi tematika hódít, kitüntetett szerepet kapnak 

ugyanakkor a társadalmi egyenlőtlenségeket, az antidemokratikus kormány túlkapásait és a 

katonai diktatúra kulturális cenzúrája ellen fellépő  forradalmi tematikát felvonultató 

szövegek. Annak ellenére, hogy a társadalmi szerepvállalás sokszor az irodalmi művek 

politikai elkötelezettségéhez vezetett, különösen a diktatúra kezdeti időszakában, mégis a 

Flora Süssekind által „igazságfeltáró” irodalomnak (literatura  de  verdade)  is  nevezett 

korszak irodalmi termése meglepően sokszínű.194 A brazil irodalom posztmodern periódusát 

képviselő  Fonseca által kifejlesztett,  az északamerikai  noir  detektívregényekből 

inspirálódott brutalista  irodalom  mellett,  megjelenik  ugyanis  az ún. memorialista vagy 

autobiografikus irodalom (Pedro Nava, Fernando Gabeira, Marcelo Rubens Paiva, Antonio 

Callado), valamint a kor politikai túlkapásait regisztrálni kívánó, más  dokumentarista 

igénnyel megkomponált, hibrid műfajú szövegek. A történelmi revizionizmus, az 

önéletrajzírás, a dokumentarista és politikai irodalom, valamint a továbbra is létező, de 

háttérbe szoruló pszichológiai intimista irányzatok heterogén prózairodalmat hoznak létre a 

’60as,  ’70es  ’80as években, amelyek közös nevezőjét, Silviano Santiago irodalmár a 

„formális anarchia” jelenlétében látja.195  A tematikában megmutatkozó homogeneitás 

ellenére, az irodalmi szövegek formai kivitelezése  ugyanis  egyfajta kísérletező tendencia 

felé mutat, amelyben a posztmodern poétika prózaszövési technikáira ismerünk.  

Rubem  Fonseca  Lúcia McCartney  (1969) című  elbeszéléskötetében is erre a 

kísérletező tendenciára látunk példát. Míg a kötetet alkotó novellák és elbeszélések 

tematikailag teljes mértékben kapcsolódnak a városi neorealista és brutalista hagyományhoz, 

addig formailag egy újfajta posztmodern poétika szellemét hirdetik. A  katonai diktatúra 

 
192  Fonseca magyarul is olvasható szövegei: „A behajtó” (Karvaly Réka ford., A  modern brazil elbeszélés 

antológia, Budapest: Prae.hu, 2007.); „Esti kiruccanások”, „Boldog új évet” (Pál Ferenc ford., Nagyvilág, LIX. 
2014/ápr.); „Az álom anyaga”, „Együttlét és szembenállás” (Pál Ferenc ford., ERATO  erotikus művészeti 

magazin, 1989/2.) 
193 A katonai diktatúra Brazíliában 1964. április 1én egy katonai puccsal vette kezdetét, ami által a kommunista 

támogatást élvező João Goulart kormányzását katonai erőkkel átvette a nacionalista indíttatású Castelo Branco. 

A különböző diktatorikus kormányok egészen 1985ig tartották fenn a nacionalista, autoriter politikai hatalmat, 
mígnem 1985. március 15én José Sarney elnökségével beköszöntött a Nova República időszaka. 
194 Flora Süssekind, Literatura e vida literária, Rio de Janeiro: Editora Zahar, 1985.  
195 Santiago, 2002: 34. 
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kritikus időszakában megjelenő szövegekben a modernista avantgárd prózaszövési 

technikák továbbélése mutatkozik meg, különösen egyegy kiemelkedő szövegben, többek 

között a kötet címadó novellájában. A  modernista  Oswald  de Andrade kísérletező 

regényeiben (Memórias sentimentais de João Miramar, 1924; Serafim Ponte Grande, 1933) 

megalkotott  kubista  nyelv  és formavilág tükröződik  a  hiátusokkal teli történetet  és  a 

különböző fikcionális és nem fikcionális műfajú  szövegeket  magába foglaló műben.  A 

különböző regiszterű szövegrészletek (levélrészletek, hirdetések, elképzelt és megtörtént 

dialógusok) képként való beillesztésének technikája által pedig Fonseca novellája nemcsak 

a novella műfajának konvencióit, hanem a szépirodalom szöveghagyományát is 

megkérdőjelezi.196 A szerző a neutrális újságírói nyelvezetet ötvözi a hétköznapok vulgáris 

nyelvezetével, aminek következtében lényegre törő, tömör és feszes mondatok születnek. A 

mozifilmeknél megszokott vágási és időkezelési technikák, valamint a szenvtelen 

elbeszélésmód pedig kiválóan alkalmassá teszik a szöveget arra, hogy bemutassa a 

nagyvárosi ember nyomorúságának rideg valóságát,  jelen  esetben  a  Rio  de  Janeiroi 

prostituált magányos és jövő nélküli életét, aki beleszeret egyik vendégébe, aki egyszerűen 

kihasználja őt, mégis a főhős Lúcia számára az együtt töltött pár napig tartó kaland élete 

értelmévé válik. A marginális főszereplő személyes problémái által egy egész társadalmi 

réteg nyomora körvonalazódik. 

 
Fogpiszkálónak hívott. „A legszebb fogpiszkáló a világon” mondta 

nekem, miközben csókolt. Mindent megadok neki, odaadom neki 

magam, magamba fogadom, imádkozom, hogy sokáig tartson, 

kérem, hogy ”csak lassan! nagyon! ne hagyd abba!” megbolondít, 

ellágyít, a mellkasomban, a torkomban, a hasamban ver a szívem, 

dejó, dejó, dejó, dejó, dejó! (Fonseca, Lúcia McCartney, 1970: 
28. saját fordítás) 

 

A mármár pornográf jelenetnek tetsző brutalista valóságábrázolás, a modernista Oswald de 

Andradet idéző telegrafikus nyelvezet, a sűrítés, a  tömörítés,  valamint  az  éles vágások 

játéka által egy gyors narrációjú, hiátusokkal teli, játékos, tipikus posztmodern szöveg 

születik, amelynek kendőzetlen stílusa  a rosszéletű prostituált erőszakkal teli világának 

brutalitását még inkább elmélyíti.   

Az elsősorban novellistaként elhíresült Fonseca regényeket is írt, mint például az O 

Caso  Morel  (’A  Morelügy’,  1973),  Buffo&Spallanzani  (’Buffo&Spallanzani’,  1986), 

 
196 A „Lúcia McCartney” elbeszélés ikonicitásának elemzését lásd bővebben jelen disszertáció 3.3.2. Digitális 

irodalom című fejezetében. 
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Vastas emoções e pensamentos imperfeitos (’Hatalmas érzelmek és tökéletlen gondolatok’, 

1988),  Agosto  (’Augusztus’,  1990),  O doente Molière  (’A beteg Molière’, 2000), ám 

fogadtatásuk látszólagos sikere ellenére, a szerző mégis a brazil novellatörténetben alkotott 

maradandót.197 Nemcsak novelláiban, de regényeiben is kiérezhető az északamerikai noir 

detektívtörténetek műfajának hatása, amely alkalmasabbnak bizonyult számára, hogy Rio de 

Janeiro bűnözőinek alvilágát bemutassa  és egyúttal brutalista irodalmának alapjául 

szolgáljon. A klasszikus detektívtörténettel ellentétben, a noirkrimik történetének 

középpontjában nem maga a bűncselekmény és az elkövető felkutatása áll, hanem sokkal 

inkább az elkövető motivációjának a felderítésére helyeződik a hangsúly.198 Ezáltal nem is 

egy fő cselekmény felépítése köré szerveződik a narráció, hanem az elsődleges 

cselekményszál mellett több mellékszál is fontos szerepet kap, amelyeken keresztül az 

olvasó megértheti az elkövető környezetének működését. Míg a klasszikus detektívtörténet 

a  racionális és tisztán látó nyomozó  logikáját helyezi előtérbe,  addig  a  noirkrimik 

detektívfiguráját inkább a szentimentalizmus, a bosszú és a kalandvágy hajtja. Az észak

amerikai  noirregények tipikus detektívalakjaihoz (Dashiell Hammett regényeiben Sam 

Spade és Marlowe detektívek) hasonlóan Fonseca is megalkotja a  saját noiralakját az 

ügyvéd Mandrake képében. Mandrake a Fonsecaéletmű állandó visszatérő karaktere, aki 

egyaránt megjelenik  a szerző novelláiban, kisregényeiben és regényeiben.199  Az 

intellektuális jegyek ugyan megmegmutatkoznak Mandrake esetében, mégis a bajkeverő, a 

nagyváros alvilági életétében magát jól kiismerő ügyvéd alakja dominál a szövegekben.  Az 

autodiegetikus narráció által az intimista irányzathoz való közeledés megtörténik, aminek 

következtében Fonseca közel hozza az olvasóhoz a brutális erőszak és bohém élet képeit, 

amelyeket a bortól ittas, valamint a kubai szivarok füstjétől megrészegült ügyvéd hitelesen 

közvetít.  

Míg a klasszikus  detektívregények fő jellemzője a logikus racionalitás, az apró 

részletekben megmutatkozó igazság nyomainak feltárása, addig Mandrake történeteiben a 

brutalitás, az emberi erőszak és az érzelemmentes bűncselekmények sorozata, valamint az 

alvilági és magánnyal teli közegből való kikerülés lehetetlenségének valósága  kerül a 

 
197 Bufo & Spallanzani, A grande arte, című krimiregényeiből, valamint „Lúcia McCartney” c. elbeszéléséből 

mozifilm is készült. A Getúlio Vargas halála előtti napjait feldolgozó, 1990ben publikált krimiregényéből 
pedig minisorozatot forgatott a Rede Globo. 
198 A krimiregények osztályozásáról bővebben itt: Bényei Tamás: A rejtélyes rend: a krimi, a metafizika és a 

posztmodern. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2000.  
199 „O caso de F.A.”, ’F. A. esete’ (Lúcia McCartney, 1967); „Dia dos namorados”, ’Szerelmesek napja’ (Feliz 
Ano Novo, 1975); „Mandrake” (O Cobrador, 1979); A grande arte 1983; E do meio do mundo prostituto só 

amores  guardei  ao  meu  charuto  ’A prostituált élet idusáról csak szerelmeket őrzök a szivaromnak’ 1997; 

Mandrake: a Bíblia e a bengala,  ’Mandrake: a Biblia és a sétabot ’ 2005). 
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középpontba. A hardboiled narratíváknak is keresztelt noir alműfaj alapja tehát a sötét és 

riasztó környezet realizmusában rejlik, ami egyben a Fonseca által teremtett brutalista 

irodalmi irányzat alapja, és a brazíliai posztmodern leghangsúlyosabb megnyilvánulási 

formája.200  

Sandra Lúcia Reimão Literatura policial brasileira (’A brazil krimiirodalom’) című 

művéből ugyan egyértelműen kiderül, hogy az első brazil detektívregény (O mistério, 1920) 

nem Rubem Fonseca tollából származik, mégis Rubem Fonseca volt az a szerző a brazil 

irodalomban, aki otthonossá tette más kortárs írók számára is a műfajt: Carlos de Souza 

(1959 – 2019), Marcos Rey (1925 – 1999), Tabajara Ruas (1942 –), Luiz Alfredo Garcia

Roza  (1936  –). A krimiregény műfaját, illetve a műfaj bizonyos írói stratégiáit szívesen 

választják a mai írók is  tekintettel a műfaj nemzetközi sikerére. Ugyanakkor  a  brazil 

krimiregényekben is a Fonseca által meghonosított noir vagy metafizikai krimi hagyománya 

érvényesül,201 amelyben maga a bűncselekmény és az ezzel járó nyomozás cselekménye a 

háttérbe szorul, és az elnyomó politikai rendszer, valamint a kapitalista társadalom 

kritikájának témája lesz a meghatározó. A szereplők társadalmi és pszichológiai 

reflexióiban,  valamint  filozofikus fejtegetéseiben megjelenő kritikus attitűd lesz a 

főcselekmény motorja. A brazil detektívregényeknek és benne Fonseca szövegeinek egyik 

legizgalmasabb tulajdonsága tehát az lesz, hogy kétféle olvasati lehetőséget kínálnak. 

Egyrészt a könnyű olvasmányélményt kedvelő  olvasók is megelégedhetnek a  brutalista 

krimicselekmény felszínes olvasatával, másrészt viszont a már edzett és intellektuális olvasó 

is kihívásra lelhet a szövegekben, hiszen a nyomozással párhuzamosan komoly kulturális, 

művészetelméleti és filozófiai kérdésekre reflektál a fonsecai  elbeszélés. A szerző 

legsikeresebbnek  tartott  A  grande  arte  (’Magas művészet’) című regényében  az olvasó 

ugyan látszólag csupán a művészet címszó alatt elkövetett számos brutális és kegyetlen 

gyilkossági eset felderítésének folyamatát követheti nyomon, a regény mégis ennél több 

mindent nyújthat a számára. A történet in medias res kezdődik, a ma divatosnak számító 

helyszínelésjelenettel indító krimi  tévésorozatokhoz hasonlóan, a prostituált nő 

meggyilkolásának pillanatával. 

 
200 Fonseca írói alakja, valamint az a fajta megrázó, felemelő, egyszerre vonzó és viszolyogtató olvasmány, 

amelyet kínál, eszünkbe juttathatja a magyar irodalomból Tar Sándort, aki ahogyan Fonseca is, abból a 

közegből származott, amelyről írt. Az ipari munkások életének naturalista ábrázolása a A te országod (1993) 
vagy az A mi utcánk (1995) c. regényeiben Fonsecához hasonlóan a mindennapok antihőseinek 

kilátástalanságát helyezi a középpontba. 
201 Bényei metafizikus detektívtörténetnek tekinti például Umberto Eco A rózsa neve című regényét, amely az 

általános episztemológiai allegorikusság mellett a nyomozást többékevésbé nyíltan az olvasás/ értelmezés 

allegóriájaként is használja. (Bényei, 2000: 18.)  
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Megragadta a nyakánál fogva  és erős kezével hátával a padlóhoz 

csapta. A nő kinyitotta a száját, azon próbált meg levegőt venni, de 

csak egy elcsukló nyögés jött ki belőle, szemével a férfi arcára 

meredt, kezével a levegőbe nyúlt, ujjai remegtek, keresett valamit, 
amibe  kapaszkodhatna,  és ami megmenthetné a fulladástól. De a 

sötétség hamar elnyelte. Mindez alig pár másodperc alatt történt. 

(Fonseca, A grande arte, 7/338, saját fordítás) 
 

A brutalista noirhangulatot idéző képek és események mellett, ugyanakkor  a nyomozási 

folyamat megkérdőjelezésének is szemtanúja lehet az olvasó, rögtön az első fejezetben: 

 
A történtekről személyes  és lényegre  törő megfigyelésemnek 

köszönhetően szereztem tudomást, és aszerint értelmeztem, vagy 

más szemtanúk elmondása alapján. Néha értelmeznem kellett a 

jeleneteket és viselkedésformákat – mintha nem is professzionális, 

gyakorlott ügyvéd lennék, a hermeneutika feladatával megbízva. 

(Fonseca, A grande arte, 8/338. saját fordítás) 
 

A főszereplőelbeszélő Mandrake személyes nézőpontjának bemutatása és az abból 

adódó bizonytalanság az olvasót rögtön aktív pozícióba helyezi és gondolkodásra készteti. 

Tekintve, hogy a bűncselekmények nyomozását a személyesen is érintett főszereplődetektív 

jórészt magánjellegű feljegyzések alapján  teszi, olyan más filozofikus kérdésekkel találja 

magát szemben az olvasó, mint a szubjektivitás relevanciája, az emlékezés valósága  és 

magának a nagybetűs igazságnak a létezése. Azonban az elbeszélő fikcionalitáson túli 

területre is merészkedik és olyan metafikcionális témák fejtegetésébe kezd, mint az irodalom 

születése, helyes értelmezése vagy a mű címében is kiemelt szereppel bíró általános kérdés, 

a művészet mibenléte. Fonseca ezen a ponton távolodik el a populáris irodalom klisékre 

építő hagyományától  és közeledik a brazil magasirodalom legkiválóbb alkotásai felé. A 

magas és alacsony irodalmi kultúrák közti közeledés és ma már szinte teljes átjárás, valamint 

az erős metafikcionális érdeklődés a Linda Hutcheoni posztmodern poétika 

legmeghatározóbb jegyei is egyben. Azonban nemcsak Fonsecának köszönhető ez az 

irodalmi formákkal és hagyományokkal kísérletező, karnevalisztikus és egyben neorealista 

alapokra építő prózafordulat Brazíliában.  

A brazíliai novellairodalom másik nagy újítójaként számon tartott Dalton Trevisan 

(1925  –)  egészen más oldalról közelíti meg a városi brutalitás tematikáját. Míg Rubem 

Fonseca műveiben a kegyetlenség  elsősorban  olyan elkövetett bűncselekmények, mint a 

rablás, a  gyilkosság,  a  nők ellen elkövetett erőszak, a  vérfertőzés vagy  az  állatkínzás 

részletező, naturalista leírásában jelenik meg, addig a curitibai születésű Trevisan az emberi 
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kapcsolatokban megjelenő erőszakot mutatja meg. A féltékenység, a hűtlenség, az állandó 

elégedetlenség,  a  frusztráció,  a  szexuális kicsapongás, valamint az emberek közötti 

eredménytelen kommunikáció tematikájának nagymestere  sajátos elbeszélésmódjával 

mutatja be elsősorban a curitibai középosztály mindennapjait. Nem a klasszikus realizmus 

teljességre törekvő, leíró tendenciáját alkalmazza történeteiben, – a Fonsecánál még meg

megjelenő naturalista leírások helyett –  hanem  sokkal inkább epizódokat, gyakori 

helyzetváltozásokat látunk a szövegekben, amelyeket a gyors és felszínes dialógusok, 

valamint az eltúlzott karakterek és banális helyzetek határoznak meg. Az olyan „cinikusan 

realista”202 témák, mint az ágyban teljesíteni nem tudó João házasságának felbomlása,203 a 

két kövér nővér párra  találásának története és az evésre koncentráló életük bemutatása,204 

vagy a félrelépésre kényszerült,  szexuális értelemben elhanyagolt feleség szeretőjével 

folytatott viszonyának elbeszélése,205  mind  a szövegek témájában, mind címében  a 

ponyvairodalom könnyűségét ígérik, mégis Trevisan szövegeit egyértelműen a 

magasirodalom alkotásai közé lehet sorolni.  

 
Két töltött galamb; kövér az anyjuk, ösztövér az apjuk. (…) Mint 

két, lábon járó, feje tetejére állított piramis: fölül szélesek, alul 

egészen vékonyak. A testükön lila foltok, állandóan nekimennek a 

bútoroknak. Csupa panasz mindegyik, hogy ilyen szűkek az ajtók, 

élvezettel tárgyalnak meg minden süteményreceptet. A születésnapi 

zsúrokon elsőnek ülnek le az asztalhoz, ha mégsem, mindenkinek 

föl kell állnia, hogy odaférjenek. (Trevisan, „Két királynő”, Pál 

Ferenc fordítása) 
 

A linearitás nélkülözése, a halmazszerűen összekapcsolódó, egymásmellérendelt mondatok 

felgyorsítják a narráció sebességét. A szenvtelen módon elbeszélt különböző, időben nem 

feltétlenül szorosan kapcsolódó kiragadott  helyzetek váltakozása, a dialógusforma 

elbeszélői közvetítettségének hiánya, a hiátussal teli mondatok és az egyszerű, minimalizált 

nyelvezet inkább sugallnak, mint egyértelműen mutatnak. A brutalitás tehát, a Fonsecaféle 

modelltől eltérően, bújtatott és jókora iróniával, mármár morbid humorral vegyítve jelenik 

meg a trevisani szövegekben. 

 
Miért is nem néztem hátra, az ajtó irányába? 
─Beleférek kétszer. 
─Csak ez az egy méret van. 
 

202 Malcolm Silverman,1978: 86. 
203 Lásd, „A szenvedély harminchét éjszakája” c. megjelenés előtt álló novella. 
204 Lásd, „Két királynő” c. megjelenés előtt álló novella. 
205 Lásd, „Szűzi csók a szerelem katedrálisában” c. megjelenés előtt álló novella. 
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─Mi lesz, ha most bejön? 
─Ne idegeskedj. 
Három éve tartja ki őt ez a férfi. A nyála folyik, amikor csókolja, 

ettől a hideg is kiveri. Átöleli őt, azután hirtelen ledobja az ágyra. 

Már kétszer eltört az ágydeszka. Hogy a fejéből leszálljon a vér, 

Lúcia csiklandozza a talpát. Csak nehogy rohama legyen, ezzel az 

ő korában, már nem lehet játszani. És ez folyik minden este, egy 
kivételével. Hetenként egy estét a családjával tölt.  
─A felesége nem gyanakszik?  
(Trevisan, „A köntös”, Pál Ferenc fordítása) 

 

Az olvasó, akit Trevisan sokszor szeret tévútra csalni,  aktív szerepbe kényszerül.  A 

melodramatikus „köntösbe” bújtatott keserű mondanivaló  annak ellenére, hogy nem a 

posztmodern városi próza közkedvelt témáját, a különböző társadalmi rétegek marginális 

helyzetéből adódó nyomorát dolgozza fel, mégis a  városi realizmus hagyományába 

illeszkedik.  Hiszen  Trevisan minden egyes szövegében  az  állandó érzelmi túlfűtöttség 

látszata mögött,  mégis pont az ellenkezőjére,  az érzelemmentes kapcsolatokra, a sivár 

szexuális életre  és az önmagát elszigetelő, magányos ember alakjára próbál rámutatni. 

Trevisan főszereplői nem a társadalom alsóbb rétegeiből származnak ugyan, de mégis az 

elidegenedés tapasztalatát élik meg azáltal, hogy a nagyváros erőszakos és állatias 

ösztönökre sarkalló világában élnek. 

Már első kötetének címében, a Novelas nada exemplaresben (1959) (’Nem példás 

elbeszélések’)  is  tanúságot tesz  kísérletező játékosságáról és az európai irodalmi 

hagyományhoz való kötődéséről, utalva Cervantes Példás elbeszélések  című  művére. Az 

irodalmár és szintén novellista Deonísio da Silva  a  Cândido  brazil  irodalmi  folyóirat 

különleges Fonsecának és Trevisannak szentelt számában (2015)  kifejti, hogy a két 

novellista közti alapvető különbség abban rejlik,206 hogy azontúl, hogy eltérő perspektívából 

mutatják be a társadalomban jelen lévő erőszakot, eltérő irodalmi hagyományhoz is 

kapcsolódnak.207 Míg Fonsecára inkább az északamerikai és angolszász irodalom hatott, 

 
206 A Folha de São Paulo kulturális rovatában 2015. május 7én megjelent cikkében Marco Rodrigo Almeida 

többek között még arra a különbségre is felhívja a figyelmet, hogy míg Dalton a mai napig képes a megújulásra 

irodalmi munkásságában, addig Fonseca csak önmagát ismételgeti legújabb könyveiben is.  Időközben elhunyt 

a szerző 2020 áprilisában, így ezen összehasonlítás, még ha érthető is ugyan, de már nem állja meg a helyét. 

Fonseca legfrissebb (és egyben a legutolsó, még életében megjelent) kötetében, a 2015ben megjelent Histórias 
Curtasban, az eddig bemutatott brutalista stílusban mutatja be a marginális társadalom  antihőseinek 

mindennapjait. Mindeközben  Trevisan  a  2000es évektől tematikailag is megújulni  látszik  és szövegeiben 

elhagyja a zárt, elsősorban Curitiba városához köthető tematikát és új, az egész Brazíliát érintő, általános 

problémákkal is foglalkozni kezd, mint a drogfogyasztás, a korrupt rendőrség, a homofóbia stb. Friss 
köteteiben a Pico na Veia (2002), Macho Não Ganha Flor (2006), O Maníaco do Olho Verde (2008), Violetas 
e Pavões (2009), és Desgracida (2010)ban formai kísérletezésekbe is kezd: levél, novella, mininovella, vers, 

mondás, aforizma műfajokból kreál sajátos egyveleget. 
207 Deonísio da Silva, „Fonseca e Trevisan estão consolidados no cânone literário”, Cândido 47. 2015/jún: 28. 
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addig Trevisannál a klasszikusnak számító európai írók, mint  Cervantes,  Maupassant, 

Csehov vagy Isaac Bábel, valamint a brazil olcsó ponyvairodalom hatása mutatkozik meg 

egyértelműen. Edgar Allan Poe klasszikus novellaformájának téridőcselekmény egységét 

követi kezdetben, de ez az irodalmi konvenciókhoz való ragaszkodása fokozatosan lazulni 

látszik és az idő előrehaladtával egyre több formai kísérletezés jelenik meg szövegeiben. A 

brutalista tematika mellett a novella műfajával való kísérletezés teszi Trevisant a mai napig 

aktuálissá és egyedivé.208  Első  és egyben legolvasottabb könyveit, a Guerra  Conjugalt 

(1969)  (’Házastársi háború’) és a  Cemitério de elefantest  (1975)  (’Elefántok temetője’) 

máig a brazil irodalom legjobb novellásköteteinek tartják.209  

Trevisan brutalista írásai között  magasan  kiemelkedik  a szimbolikusan a szerző 

jelzőjeként is használt  O  Vampiro  de  Curitiba  (1965)  (’Curitiba Vámpírja’) című kötet, 

amitől kezdve a szerző védjegyévé vált az erősen erotikus tematika és az irodalmi műfajok 

közötti átjárás. Ez utóbbi „kisregényként” fémjelzett kötetének főszereplője Nelsinho  a 

vámpír, aki a vér helyett a szexuális kapcsolatokra éhezik. A szerző az emberi ösztönök 

elhatalmasodásának, az ember elállatiasodásának és ezáltal az ember elembertelenedésének 

témáját igyekszik megragadni, és a szövegekben ábrázolt emberi konfliktusokon keresztül 

mutatja be „az emberi létezés tragikomédiáját”. 210  

 
Amott egy diáklány. Vagy csak annak öltözött? Ha egyszer 

rátalálnék arra a legendás bordélyházra. Ahol kékbe és fehérbe 

öltözött lányok – ó, szűzanyám! – vonulnak fekete harisnyában és 

lila harisnyakötőben a tükrök előtt. Ne csinálja ezt, drágaságom, 

mert mindjárt elmegyek: húsz évem hatalom. (…) Istenem bárcsak 

mihamarabb eljönne az öregkor. Hunyd le a szemed, számolj 

háromig, és ha kinyitod, máris fehér szakállas aggastyán vagy. Ne 

áltasd magad, tébolyult arapapagáj. Még a tisztes aggban sem lehet 

megbízni,  a hideg zuhany, a kőrisbogár, a varázsgyűrű csodákat 

művel – hány tisztes családapát ismertem, aki! (Trevisan, „Curitiba 
vármpírja”, 427., Pál Ferenc fordítása) 

 

Trevisan  brutalista stílusának hátterében  a szenvtelen elbeszélésmód, valamint  a  morbid 

humor  mellett a társadalom tabutémáinak felkarolása áll. A kövér hölgyek teltségének 

hangsúlyozása, a szexuálisan kielégítetlen feleség elégedetlenségének megjelenítése vagy a 

korosodó férfi erotikus vágyainak ecsetelése, mind a maga kendőzetlenségében tükrözik a 

 
208 A novellával való kísérletezéséről, lásd bővebben jelen disszertáció 3.2.2. Mininovella című alfejezetét. 
209 Pontosabban Fernando Paixão irodalmár és irodalomkritikus az „Uma vela para Dario” c. novelláját, a 

világirodalom legjobban sikerült novellájának nevezi. (Luiz Rebinski, „Os brutalistas”, Cândido 47. 2015/jún: 

23.  
210 Silverman, 1978: 87 – 95. 
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kegyetlen  és általában eltakart valóságot. A curitibai szerző által természetesen ironikus 

értelemben megragadott tematika a bulvársajtó világát tükrözi, amely mindig azon dolgozik, 

hogy lerántsa a leplet az elhallgatott titokról és a homályos rejtélyről. Mind Fonseca, mind 

Trevisan munkássága mögött az a realista igény látszik megfogalmazódni, hogy rámutasson 

a már XIX. században elkezdődő, de a XX. században csúcsosodó globális urbanizáció 

negatív hatásaira, amelyeknek egyik következményeként a létrejövő metropoliszok  vagy 

„szörnyvárosok” uralhatatlanná  és átláthatatlanná váltak. 211  A robbanásszerű 

népességnövekedés a nagyvárosokban, ami elsősorban az újonnan érkező, általában 

szakképzetlen napszámosok, cselédek, kalandvágyó fiatalembereknek táborának volt 

köszönhető, nem várt konfliktusokat generált, aminek következtében ugrásszerűen 

növekedett a bűnözés.212  

 

A kiszolgáltatottságot és elesettséget, a városlakók többségének 

anyagi és erkölcsi elidegenedettségét a felsőbb osztályok luxusa 

ellenpontozta. (…) A labirintusszerű nagyváros kiemelkedően 

magas bűnözési mutatóival és szembeszökő társadalmi 

különbségeivel  kiváló terepként szolgált egy új műfaj, a realista 

városportré megszületéséhez. A valósághű ábrázolásra törekvő 

szövegek alátámasztották mindazt, amit az újságok bűnügyi híreiben 

olvasni lehetett. A monográfiák vagy újságcikkek formájában 

megjelentetett  városleírások és a nagyvárosi élet árnyoldalairól 

beszámoló tudósítások ugyanazt a víziót tárták a közönség elé: 

megteremtették a modern Babilon mítoszát. (Mátay, 2009: 86.) 

 

Ugyanakkor Fonseca, Trevisan és más, a brutalista hagyományt folytató jelenkori írók, akik 

alkossanak akár a detektívregény, a dokumentarista, a memorialista vagy az autobiografikus 

próza műfajaiban nem csupán a valóságot kívánják regisztrálni, hanem az irodalom legősibb 

funkcióját, a szórakoztatást is szem előtt tartják.  

Az erőszak  a  civilizáció folyamatos fejlődésével egyre inkább tabutémává vált. 

Norbert Elias a sport történetét vizsgálva mutatott rá arra a civilizációs fejlődésre, ami a 

társadalomban eltűrt erőszak csökkenésében érhető tetten. Míg az ókorban a birkózás és a 

bokszolás számos olyan erőszakos mozzanatot engedett meg, mint a csonttörést  vagy  a 

fojtogatást, addig ma már ez elképzelhetetlennek tűnik ugyanazon sportágakban. Az ókorban 

elvárt brutalitás a sporttevékenységen belül ugyanakkor nem jelenik meg a kor erőszak

 
211 Mátay, 2009: 85. 
212 Mátay, 2009: 85 – 86. 
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ábrázolásában, hiszen az már a brutalitást nélkülözve a harmóniakeresés irányába mozdult 

el.  Korunkban, éppen ennek ellenkezője látszik megvalósulni. Míg az erőszak 

általánosságban szólva kevesebbnek mondható, tekintve, hogy jobban ellenőrzött és 

finomabban  szankcionált, mint évszázadokkal korábban, addig,  ha  az erőszak mai 

ábrázolását nézzük, akkor kétségtelenül az erőszakos cselekmények és jelenetek számának 

növekedését tapasztaljuk, főleg a populáris médiában.213  A  XIX  ─  XX. században 

fénykorukat  élő hírlapok  és a bulvársajtó egyre inkább a szenzációhajhász, véres és 

elborzasztó történetek után érdeklődött. A brutális gyilkosságok, vakmerő betörések, 

csalások, sikkasztások, nők ellen elkövetett erőszakos cselekedetek az irodalmat is 

megihlették, nem véletlenül, hiszen a kín látványa a történelem kezdete óta szórakoztatja az 

emberiséget.214  Gondoljunk csak az évszázadokig közkedvelt nyilvános kínzásokra, 

gladiátorharcokra, párbajokra, amelyek mindig népes embertömeg figyelmét kötötték le. A 

társadalmilag eltűrt erőszak szintjének csökkenésével párhuzamosan  a kín látványából 

fakadó öröm forrása egyre inkább annak fiktív ábrázolásában mutatkozott meg: a barokk 

korban születő vámpír alakja vagy a kalandos életű, időnként tilosba tévedő pikareszk hősök 

vagy a regény aranykorában megszülető gótikus regény, detektívregény, kriminális 

kalandregény sötét figurái.215  

  Az 1960as és 1970es években születő városi neorealista, neonaturalista, brutalista 

próza tehát a posztmodern poétika szellemiségében alakult meg Brazíliában. A különböző 

szempontból ábrázolt városi valóság között ugyanakkor közös az erőszak, a kegyetlenség 

hangsúlyozása, ami által a magasirodalom,  a posztmodern poétika intertextualitás elve 

alapján,  állandó dialógust folytatott az alacsony irodalmi hagyománnyal.  A  Fonsecánál 

tapasztalt krimiklisék, valamint a Trevisannál vizsgált melodramatikus hangvétel mind ezen 

különböző irodalmi hagyományok közti átjárás eredményei. Ugyanakkor,  már a 

posztmodern ezen korai fázisában is megmutatkozik a mai fiatalabb generációhoz tartozó 

szerzők esetében is megnyilvánuló tendencia, mely szerint az irodalom más, nem művészeti 

szövegekhez, jelenségekhez is közeledik. Jelen esetben a média világához, ami a XX. század 

második felében az újságírást jelentette. Az ugyanúgy brutalista hagyományt követő, jelen 

disszertáció későbbi fejezeteiben tárgyalt fiatalabb szerzők esetében,  mint  Ferréz, Luiz 

Ruffato, Bernardo Carvalho, Fernando Bonassi, vagy Daniel Galera brutalista tematikájú 

munkásságában az újmédia hatása egyre radikálisabbá válik, mígnem a „magas” és 

 
213 Császi, 2009: 108 – 109. 
214 Mátay, 2009: 75 – 78. 
215 Mátay, 2009: 81 – 83.  
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„alacsony” irodalmi szöveg közötti posztmodern választóvonal áthelyeződik az „irodalmi” 

és „nem irodalmi” szöveg közti posztposztmodern határvonalra.  
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3.1.2. Az intimista női próza 
 

Az 1950es és 1960as évek regionális és erős társadalmi kritikával átszőtt városi 

prózája mellett újdonságként jelenik meg az ún. intimista vagy pszichologizáló irodalom. A 

brazil modernizmus második hullámának folklorikus és regionális irodalmára 

ellenreakcióként, az 1945ös generációval kezdődően változás áll be a brazil irodalomban: 

eltűnik az a politikai, irodalmi és nyelvi szinten megjelenő igény, hogy az írók kísérletet 

tegyenek a brazil identitás meghatározására. Az 1950es években formálódó intimista írók 

már elfordulnak a könnyedén beazonosítható brazil környezettől és sokkal inkább az 

univerzális témák felé mutatnak érdeklődést. A nagyvárosban élő egyén belső érzelmei, 

vívódásai, a családban betöltött szerepei és a társadalomba való beilleszkedésének problémái 

elevenednek meg előttünk. 

Az intimista irodalom legkiemelkedőbb alakja az Ukrajnában született, majd 

Brazíliába emigrált Clarice Lispector (1920 – 1977), aki, ahogy a brazil irodalomtörténész 

Alfredo Bosi fogalmaz, az ’énközpontú irodalmat’ (ficção egótica) új szintre helyezi  és 

egyfajta szupraperszonális (ficção suprapessoal) irodalmat hoz létre.216 És valóban Clarice 

Lispector megújítja a klasszikus Csehov,  Dosztojevszkij  és Katherine Mansfieldféle 

lélektani ábrázolás mintáit és meghaladja a műfaj konvenciót.217 Világirodalmi jelentőségét 

igazolja az a tény, hogy halála után több mint negyven évvel, művei még mindig a kortárs 

irodalom szerves részét képezik. Egyrészt jelentős hatást gyakorol a mai brazil írókra, akik 

még mindig a „claricei” prózamodellt követik, másrészt a mai napig a cseh nyelvtől kezdve 

a japánig, különböző nyelvekre fordítják le jelentősebb műveit. A magyar olvasóközönség 

számára is elérhető a Minden történet (Todos os contos) című kötet (Magvető, 2018), amely 

az írónő összes megjelent novelláját foglalja magába, valamint 2019ben publikálták magyar 

nyelven az írónő leghíresebb intimista regényét, A csillag óráját (Magvető, 2019), ami 

szintén arra a tényre mutat rá, hogy az ’50es, ’60as és ’70es években aktív írónő a kortárs 

világirodalmi kánon kiemelt alkotója.  

A  claricei  siker  titka  azonban sokrétű. Benjamin Moser  a  Todos  os  contos 

bevezetőjében ekképpen fogalmazza meg Clarice Lispector eredetiségét: „Ha Guimarães 

Rosáról beszélünk, akkor a Grande Sertão: Veredasra  (’Nagy Bozótos Pusztaság: 

Ösvények’) gondolunk. Ha Machado de Assisról, akkor először a műveiről és csak utána az 

író személyéről. De ha Clarice Lispectorról beszélünk, akkor Clariceról beszélünk, magáról 

 
216 Bosi, 2006: 422. 
217 Bosi, 2006: 417. 
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a nőről.”218  Egyfajta személyes mítosz lengi be az írónő alakját,  amely  szorosan 

egybefonódik életművével: saját nőiségének, női mivoltának alakulását írja meg 

történeteiben. Ennek a jelenségnek a megértésére Olga Berelli esszégyűjteménye (1981) a 

Clarice Lispector, esboço para um possível retrato (’Clarice Lispector, vázlat egy lehetséges 

arcképhez’) szolgál, amelyben Clarice sajtóban tett megnyilatkozásai, jegyzetei, művéből 

vett idézetek sorozata próbálja meg kirajzolni az írónő személyiségét. A mármár idejétmúlt 

pozitivista megközelítés azonban meglehetősen sikeresnek mondható. Az idézetekből 

kirajzolódó  állandó szabadságvágyától nem szabaduló szív, a meditáló, a  mármár 

melankolikus  temperamentumú, állandó önreflexiót gyakorló,  a  gyerekek,  a  barátok és a 

háziállatok iránt gyengédséget mutató családanya alakja számtalanszor  jelenik  meg  a 

claricei prózában  is.  Az összes novelláját egybefogó kötet  szövegeit  vizsgálva hamar 

kitűnik, hogy a történetei középpontjában a nők különböző életszakaszaiban betöltött eltérő 

szerepeknek a bemutatása áll: a fiatalságának, szépségének örömét megélő nő, a férjezett és 

házasságában csalódott asszony, a félresikerült házasság utáni magányát és ürességét megélő 

nő, különböző jó és rossz anyai szerepek, valamint az öregség okozta testi átalakulást, 

betegséget és leépülést elszenvedő nő alakját látjuk. A Minden történet  tehát a női életút 

különböző szakaszaink történetét meséli el.  

A nő alakjának felkarolása nem újkeletű a brazil irodalomban. Női főszereplők és női 

témák már hamarabb is megjelentek, azonban Claricenál a mindennapok szürkeségének 

apró drámáit, unalmát és bosszúságait olvashatjuk: a hétköznapi, egyszerű háziasszony 

mulandó örömeit és horrorisztikus pillanatait,  amelyeket  például a tükörbenézés idéz elő 

benne. Clarice tehát nem a társadalmi konvenciók által megszokott marginális szereplőket 

karolja fel, hanem szereplői a patriarchális alapokra berendezkedő társadalom 

középosztályának marginálisnak számító, elnémított nő tagjai. Nem is meglepő emiatt, hogy 

a ma virágzását élő feminista irodalomkritika is  előszeretettel olvassa újra az írónő 

életművét. Lúcia Helena például,  a  Nem musa, nem medusa: itinerários da escrita em 

Clarice Lispector  című esszékötetében (’Se nem múzsa, se nem medúza: Clarice Lispector 

írásának irányai’)  külön kiemeli, hogy Clarice Lispector utat nyitott a nőábrázolás területén 

a nőírók számára a brazil irodalomban, hiszen mind a Családi kötelékek novelláskötetében219 

(Laços de família, 1960), mind az Água viva (1973) (’Élő víz’) című regényében, valamint 

az  A  hora  da  estrela  (1977)  (A csillag órája,  2019) című kisregényében olyan eredeti 

narrációs technikákat valósít meg, amelyek a nők által nőkről szóló irodalom helyzetét 

 
218 Moser bevezetője In: Todos os contos, 2016: 12. 
219 Magyarul is olvasható a Minden történet című antológiában (Magvető, 2018). 
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erősítik.  Nem véletlen, hogy Clarice Lispector mellett szinte egy időben jelennek meg olyan 

jelentős nőírók, mint a São Pauloi Lygia Fagundes  Telles  (1923 –) vagy a Brazília déli 

államából, a főként európai leszármazottak lakta Rio Grande de Sulból származó Lya Luft 

(1938  –),  akik  mind  a  claricei mintát követve mutatták be a személyes krízist megélő 

nőalakok belső vívódásait.  

Azonban Clarice Lispectortól eltérően Lygia Fagundes Telles220 sokkal nyitottabb a 

kollektív társadalmi problémák felkarolására, és a neorealizmustól megörökölt igénnyel 

vegyíti a szereplők lélektani ábrázolását a kor társadalmi egyenlőtlenségének témájával. 

Olyan hibrid és heterogén prózairodalom születik ennek nyomán, amely alkalmassá válik 

arra, hogy az intimista személyes hangvételt keverje a kultúratudományos szemléletmódból 

fakadó kontextualizáló irodalomszemlélettel.221 Ennek egyik leglátványosabb példája az As 

Meninas (’A lányok’) című regényében (1973) valósul meg, amelyben a három különböző, 

de mégis egy lányotthonban élő szereplők eltérő személyes tragédiáját olvassuk a brazíliai 

katonai diktatúra idején (1964–1985). A személyesnek látszó problémák kollektív kérdéssé 

válnak: a marxista kötődésű és a jobboldali rezsim ellen lázadó társadalmi tanulmányokat 

folytató Lia; az egykor pszichológiát hallgató Ana, akit a drogok kábítanak és akinek minden 

vágya, hogy egy „normális” konzervatív férfi mellett átlagos életet éljen; valamint a gazdag 

családból származó joghallgató Lorena, aki a rend, a tisztaság és a művészetek, de 

elsősorban a festészet megszállottja, és akit a többi társától eltérően még romantikus 

ábrándozás köt a férfiakhoz. Mind egyegy nőtípus megjelenítői, akik a katonai diktatúra 

idején, a különösen radikalizálódott patriarchális társadalomban zajlódó  társadalmi 

folyamatoknak a szószólóivá válnak. Az írónő olyan szociális jelenségek hátterében mutatja 

meg az addig tabutémának számító elnyomott női hangot, mint a politika  radikalizációja 

vagy  a nők szexuális felszabadításának a folyamata,  sőt az addig elsősorban 

háziasszonyszerepben ábrázolt női nemnek, a kábítószerektől való függésére is rámutat. 

Ugyanakkor a regény határozott szándékot közvetítő címe ellenére, nem csupán a női 

identitás alapvető kérdéseit fogalmazza meg. 

 
Fejet hajtani a Hazának, ahogyan Istennek? furcsállta Lorena. Lia 
miért jelölte ki ezt a részt? Nem hitt Istenben, vagy mégis? És a Haza 

számára nem a nép? Megengedte a vizet a kádban, és leült a szélére, 

kezével a vizet simogatta. Halkan felnevetett. Visszaemlékezett, 

 
220 Magyarul is olvasható novellái: „A szappanbuborék struktúrája” (Kovács Lenke fordítása, A modern brazil 
elbeszélés antológia, Prae.hu, 2007.); „Gyere, nézzük meg a naplementét” (Pál Ferenc fordítása, Huszadik 
századi latinamerikai novellák, Noran, 2008.). 
221 Schøllhammer, 2009: 15. 
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amikor Lia jött (…) ”A sötétbőrű édesanyja Bahiából, holland 

fickóhoz ment hozzá” erre gondolt, mikor meglátta. Bahiai egy 

némettel, Herr Paullal, a Mr. Karót nyelt exnáci, unalmas 

kereskedővel, aki legalább a zenét szerette. (…) Őrület, képzelj el 

egy nácit sassal a mellén, érted már? (Fagundes Telles, As Meninas, 
2009: 43. saját fordítás) 
  

 

A  hazafiasságról, mesztic identitásról  és rasszizmusról szóló reflexiók Lorena intimista 

elbeszélésének kontextualizálását végzik el. A brazil, de még inkább a globális társadalmat 

és politikát érintő, állandóan jelen lévő égető kérdések kifejtése képes arra, hogy a 

pszichologizáló belső realizmusként is felfogott intimista irányzat külső realizmusának 

dimenzióját is megteremtse.  

Utolsó regényében (1989), As horas nuasban (’Meztelen órák’)222 pedig a modern 

idők nehézségeit megélő, nárcisztikus, alkoholista, lecsúszott színésznő Rosa apátiáját 

látjuk, akinek alakján keresztül a magány és az identitásvesztés egyetemes problémái 

kerülnek a felszínre.  

 
Egyik nap lemegyek a partra. Egyszer tényleg lementem. Magamra 

vettem minden rövid ideig tartó igazságot, minden apró hazugságot, 

kitalációkat és álmokat – ahogyan láttam őket, és látom most is! És 

főként a félelmet vettem magamra. Mindent magamba szívtam, egy 

hosszú, valamikor kitörni készülő töredékes gondolathalmaz, 

néhány rövid menekülőúttal. Napilapok. Folyton csak gyarapodtak, 

nem olvasok több újságot, kikapcsoltam a TVt a maga első kézből 

bemutatott szerencsétlenségeivel, emberi bűntettek és embertelenek, 

katasztrófák, természeti csapások és mesterségesek, Ah! 

Fárasztanak engem. Miért jó tudni mindenről, ha nem tehetek 

semmit ellene? Adhatok vizet a szomjúzóknak? Letörölhetem egy 

árvízkárosult vizes arcát? Hmm? A tragédiák vég nélkül egymást 

érik. Nem tehetek róla, ha  a  konformhorror már nem érint meg. 

(Fagundes Telles, As horas nuas, 2010: 14. saját fordítás) 
 
 

A  freudi pszichoanalízis hatása erősen érezhető az intimista íróknál, így nem 

véletlen, hogy minden egyes személyes krízistörténet a kudarccal való szembenézés és a 

megvilágosodás (epifania) pillanatával kezdődik. Rosát a tükörbenézés  momentuma, 

pontosabban saját maga deformálódott látványa készteti önreflexióra az As horas nuasban. 

A tükörjáték azonban nem kizárólag Lygia Fagundes Telles visszavisszatérő szimbolikus 

 
222 Utolsó regénye után az írónő főleg novellákat és krónikákat publikált. 2000ben az Invenção e Memória, 
2007ben  a  Conspiração de Nuvens,  2011ben  a  Passaporte: Crônicas de Viagem,  2012ben  pedig  Um 
Coração Ardente  című köteteit.  Legfrissebb  könyve  az írónő 95. életévében, 2018ban  megjelenő 
novellagyűjtemény, az Os contos, amely összes eddigi novelláit gyűjtötte össze. 
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motívuma, hiszen a német felmenőkkel rendelkező Lya Luft szintén ezen motívumra építi 

legfontosabb  regényeit. A Freudféle pszichoanalízis legexplicitebb módon történő 

feldolgozása érhető tetten a trilógiává duzzasztott As parceiras (1980), A asa esquerda do 

anjo  (1981) és a Reunião de família  (1982) című  regényeiben, amelyek különböző fiktív 

családok történetét mutatják be az egyik női családtag szemszögéből. Lya Luft gyakran 

önéletrajzi ihletettségű regényeinek tipikus mozzanata a családi összejövetel, amely során a 

különböző lelki traumákat átélt családtagok újraélik a múlt pillanatait a közös és egyéni 

emlékezés által. A jelenben megélt identitásválság okai így a felszínre törnek és a szereplők 

egyfajta epifániapillanatot élnek át: az egyénnek a felszínen látszó és a mélységben 

megbújó identitásának konfliktushelyzetét látjuk.  

 
És akkor a legrosszabb történt: a kétségek és bizonytalanságok mind 

a felszínre kerültek. Csak egy háziasszony vagyok, kizárólag a ház 

körül élem az életem, férj és két gyerek, akik már szinte felnőttek, 

és soha sem adtak okot az aggódásra. De ma, ki kell, hogy menjek 

ebből a burokból: a hétvégét abban a házban kell töltenem, ahol 

apám lakik pár éve a kishúgommal. Evelyn és a férje. A város közel 

van, busszal egy óra az út. Miért egy egész hétvége? Elég lenne csak 

összefutnunk, talán csak egy délutánon. Nem szeretek elmenni 

otthonról; utálok egyedül utazni, és a férjem nem akar jönni: végül 

is, mondta ez nem tartozik rá. Ha akarnám, ő is jönne. Végül 

elfogadtam, mivel nem vagyok hozzá szokva ahhoz, hogy 

döntéseket hozzak, nyugtalanított. (Luft, Reunião de família, 3. saját 

fordítás) 
 
 

Az egyetemes létbizonytalanság kérdései: az életből való kiábrándultság, a haláltól 

való félelem kérdéseit, az emlékezés hitelességének problémáit és a társadalmi szerepekbe 

kényszerített, maszkot viselő női alakok történeteit olvassuk. Az egyén szubjektív belső 

problémái a tágabb társadalmi környezetet reprezentálják  és az elnyomott női szabadság 

kérdését tematizálják. Lya Luft nőt felkaroló irodalmi mozgalma máig aktuális, amit mi sem 

bizonyít jobban, mint hogy az írónő legfrissebb  2017ben kiadott esszéregénye, A Casa 

Inventada  (2017)  (’A Kitalált ház’)  már a mai igényeknek megfelelő kísérletező 

prózaformában, de mégis a Reunião de família (1982) alapötletét dolgozza fel.  

A tárgyalt téma  és bizonyos írói eszközök használata –  az epifánia,  vagy  az 

autodiegetikus  narrátor alkalmazása, a történetek cselekménytelensége, amely 

megmutatkozik a redukált fizikai tér és fizikai idő használatában, valamint a pszichológiai 

idő hangsúlyossá válásában,  ami  teret  enged a  szereplők lélektani ábrázolásának –  szinte 

egytől egyig  minden intimista író művét jellemzik. Mégis Clarice Lispector messze 
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kiemelkedik ezen írók között, amit elsősorban annak köszönhet, hogy a fentebb felvázolt 

tematikai és narratológiai sémát meghaladva változatos és nyelvében kísérletező alkotásokat 

hoz létre.  

A máig egyik leghíresebb „A tojás és a tyúk”223 című novellájában azon túl, hogy 

eltávolodik a női identitásválság témájától, az egyszerű cselekmény ellenére (a szereplő, 

akinek nevét nem tudjuk, megpillant egy tojást a konyhaasztalon) az elbeszélő a legmélyebb 

létértelmi kérdések feltevésével, komoly filozofikus elmélkedésbe vezeti be az olvasót. Az 

intimistáknál megszokott belső érzelmekre és a belső élményekre fókuszáló elbeszélés tehát 

új nyelvezetet igényel. Az egyszerű, érthető mondatokkal dolgozó intimista íróktól eltérően, 

Clarice a gondolathalmozás és a  tudatfolyam egyedi technikáinak köszönhetően egy 

összetett és a konvencionális nyelvtani mondatszerkezetet nélkülöző szintaxist hoz létre 

szövegeiben:  

 
Elég rápillantanom a tojásra. Azonnal tudom, hogy nem láthatok 

csak egy tojást.(…) A tojás valami függő. Soha nem ül meg. Amikor 

megül, nem ő ült meg. Valami más, ami a tojás alatt volt. ̶  Felszínes 

figyelemmel nézem a tojást a konyhában, hogy el ne törjem.  

Nagyon figyelek rá, hogy meg ne értsem.  (Lispector,  Minden 
történet, 2018: 282 – 283. Pál Ferenc fordítása) 

 

Már első regényében (1944), a Perto do Coração Selvagemben (ˁKözel a vad szívhez’) is 

megmutatta eredeti nyelvteremtési módját, amelyben mind Alfredo Bosi, mind Álvaro Lins 

irodalomtudósok James Joyce és Virginia Woolf prózaszövési technikáit ismerik fel.224 

Élettelen tárgyakat, tereket, jelenségeket kelt életre, állatokat emberi tulajdonságokkal lát el, 

a személyeket pedig emberi jellemzőiktől fosztja meg. Clarice Lispector a nyelvet tehát nem 

arra használja, hogy a valóság egy szeletét reprezentálja a műveiben, hanem egyedi 

világlátással felruházott fikcionális világokat  teremt általuk. Ahogyan Antônio Candido 

fogalmaz, Clarice Lispector nem mutatja, hanem teremti a világot.225 A claricei életműben 

bemutatott elveszett lelkek, akik az emlékezés és az identitáskeresés labirintusában rekedtek, 

a pszichologikus síkon túllépve, metafizikai válaszokat keresnek. A kritikusoknak 

közkedvelt témája tehát a claricei próza filozofikus és egzisztenciális dimenziójának 

vizsgálata, amely által az énközpontú, egoista próza szupraperszonális fikcióvá lényegül.  

 
223 Magyarul is olvasható a Minden történet című antológiában (Magvető, 2018). 
224 Bosi, 2006: 423 – 424. 
225 Candido, 1996: 19. 
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Benedito Nunes irodalomtörténész és irodalomkritikus az 1966ban kiadott O mundo 

de Clarice Lispector (’Clarice Lispector világa’) című esszékötetében a kor többi kritikusától 

eltérően, már következő regényeinek (A Maçã no escuro, 1961; A paixão segundo G.H., 

1964) kiadási idejében  felismerte az írónő tehetségét, és a regényei recepcióját övező 

tiszteletteljes hallgatást megtörve, filozófiai elméletekre alapozta értelmezéseit. 

Kierkegaardnak A szorongás fogalma (1844), Heideggernek a Lét és idő (1927), Sartrenak 

A lét és a semmi  (1943)  című  filozófiai szövegeire  és ezen utóbbi szerző szépirodalmi 

igénnyel megírt regényére, az Undorra (1938) alapozva elemzi Clarice szövegeinek 

szereplőit, a szereplők és a használt nyelvezet kapcsolatát, valamint a szereplőknek  az 

önmagukkal és a környezetükkel szemben érzett undor érzését, amelyet kulcsfontosságú 

momentumként értékel.  Az  undor  a  claricei epifániamozzanatnak  az  alapfeltétele is 

egyben. A paixão segundo G.H. (’A szenvedély G.H. szerint’) főszereplője G.H., aki miután 

takarítónőjét elbocsátja, szembesül unalmával és valamiféle kikapcsolódást keres.  

 
Végül felálltam a reggeliző asztaltól, én a nő. Miután egy bejárónőm 

se volt aznap, végre azt csinálhattam, amit akartam: takaríthattam. 

Mindig is szerettem takarítani.  Úgy hiszem ez az egyedüli igazi 

hivatásom. (…) De azon kevesek közé tartozom, akik a jól 

megforgatott vagyonuknak köszönhetően nincsenek erre rászorulva. 

(…) ez megakadályozott abban, hogy a hivatásomat éljem. 

(Lispector, A paixão segundo G.H., : 13. saját fordítás)   
 
 

Takarítani kezd volt alkalmazottja szobájában és egy csótányra lesz figyelmes, amely éppen 

a ruhásszekrényből mászik elő. Ebben a pillanatban a nőalak szembesül az undor érzésével 

és keresni kezdi szorongásának okát. Szembeszáll félelmével és megközelíti, megérinti és 

végül a szájába veszi az állatot és megkóstolja az ízét.  

 
De az undorra szükségem van, ahogyan a vízszennyezés is fontos 

ahhoz, hogy valaminek életet adjon, annak, ami a vízben van. Az 

undor  vezet  engem, és gyarapít  engem.  Az undoron keresztül a 

galileai éjszakát látom. Az éjszaka Galileában olyan, mintha a 

sötétben a sivatag nagysága elmozdulna. A csótány sötét anyaga 

elmozdul. Már megéltem a poklot, amin még át kellett volna 

mennem, de nem tudtam, hogy át kelle rajta mennem, vagy benne 
kell, hogy maradjam. (Lispector, A paixão segundo G.H.: 34. saját 

fordítás) 
 

Az undor csúcspontján megvilágosodik, és az emberi létezés legfőbb kérdései jutnak eszébe. 

Saját  emberi mivoltának, halandóságának, valamint az ebből adódó félelmeinek 

megfogalmazása, illetve ezen kérdések megfogalmazhatatlanságának epizódja következik, 
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melynek leírásakor a nyelv is megbicsaklik. A nyelvvel való teremtés elkezdődik, és a 

főszereplő által megélt frusztráció kivetülése a nyelvhasználatra az olvasóban is szorongást 

kelt, legalábbis mindenképpen megszünteti a szöveg automatikus olvasásának lehetőségét. 

A különböző, egymáshoz nem szorosan kötődő gondolatok egyszerű mellérendeléssel való 

összekötése a szintaxisban, a hétköznapi, banális gondolatok keverése a mély, létértelmi 

kérdésekkel egy mondaton belül, az olvasót megállásra késztetik, és tudatosan önreflexióra, 

valamint a mű metafizikai síkjára való átlépésre kötelezik. A claricei szövegekben felvázolt 

egzisztenciális kérdések mellett tehát  magának a nyelvnek és a kifejezhetőségnek a 

posztmodern problémái is megelevenednek. És legyen szó akár regényről, novelláról vagy 

krónikáról, Clarice Lispector erre a nyelvi kísérletezésre építi történeteit. 

Alfredo Bosi más szempontok alapján is kiemeli Clarice Lispectort az intimista írók 

között, és Guimarães Rosaval rokonítja irodalmi munkásságát. Lucien Goldmann marxista 

filozófus megközelítésére alapozva, Bosi az 1930as évek utáni modern regény útjait a főhős 

és közege közt fennálló viszony vizsgálatával  próbálja meghatározni. Ezen elképzelés 

alapján megkülönböztetjük az ún. minimum feszültséggel (romances de tensão mínima), 

kritikus feszültséggel (romances de tensão crítica), belső feszültséggel (romances de tensão 

interiorizada) és átlényegült (romances de tensão transfigurada) feszültséggel rendelkező 

regényeket.226 Az első csoportba tartozó főként neoregionalista és populáris regényekben 

(Jorge Amado, Érico Veríssimo) nincsen mély szakadék a főhős és környezete között, a 

második típust alkotó főként az ún.  literatura  do  Nordeste  regionális irodalmának 

regényeiben (José Lins do Rego, Graciliano Ramos) pedig éles ellentét van a szereplők és a 

nyomorúságos, szegény környezet között, amelyben működnek. Az intimista, memorialista 

és önéletrajzi írók (Lygia Fagundes Telles, Lya Luft, Osman Lins, Otávio de Faria, Lúcio 

Cardoso, Cornélio Pena) a harmadik csoportba tartoznak, amelyben a főhős nem bonyolódik 

bele a közegével való konfliktusba,  hanem eltávolodik tőle és a saját személyes életébe 

szubjektivizálja azt. A negyedik csoportot mindösszesen két szerző alkotja, Guimarães Rosa 

és Clarice Lispector, akiknek műveiben a főhősök igyekeznek a lényüket egzisztenciálisan 

megalapozó nehézségeket és ellentmondásokat feloldani azáltal, hogy azokat mitikus vagy 

metafizikai síkra terelik.227  

A metafizikai dimenzió vizsgálata során sokakban felmerült a claricei  szövegek 

vallásos tartalmának kérdése. A számos bibliai utalás, allegorikus jelentéssel felruházott 

állatok, helyek jelenléte az írónő szövegeiben  mindig egy másik idilli világ lehetőségét 

 
226 Bosi, 2006: 392. 
227 Bosi, 2006: 392. 
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jelenítik meg az olvasó előtt. Ahogyan Benjamin Moser magyarázza a Todos  os  contos 

előszavában, Lispector szereplői egy ősrégi tézis alapján cselekszenek: a boldogságot 

keresik. Ezért találunk számos történelem előtti vagy bibliai utalást nála, amelyek mind a 

modern emberi gondolkodás és az időtlenség problematikája közti ellentétet erősítik. A 

létbizonytalanság kérdéseire Isten jelenléte válaszként szolgálhatna, azonban az állandó és 

biztos jelenlét helyett inkább a vágyott és megkérdőjelezett isteni jelenlétről beszélhetünk a 

szövegek kapcsán. Moser szerint enyhe agnoszticizmus és panteizmus keveredésével 

találkozunk Clarice műveiben, ami válasz lehet a szerző természeti képekhez, növényekhez, 

állatokhoz való kötődésére. Az isteni jelenlét mellett azonban Krisztus alakja is felfeltűnik 

a claricei életmű kései novelláskötetében, A test keresztútjában (1974), de természetesen 

rendhagyó formában. A szexualitás, az öregség, a halál, a keresztút témái összefonódnak a 

szereplők életében. A „Keresztút” című novellában egy házaspárt látunk, akik a krisztusi 

születés naturalista, modernkori paródiáját valósítják meg. Maria das Doresben felmerül a 

terhesség gyanúja annak ellenére, hogy férjével még nem létesített szexuális viszonyt, így 

nőgyógyászhoz megy. Kiderül, hogy három hónapos terhes, aminek a képtelensége 

szorongással tölti el. Kicsit később megbarátkozik a tudattal és babaruhákat vásárol a leendő 

gyermeknek, akinek csakis a Jézus nevet adhatja. Férje minden megbotránkozás nélkül, 

ironikusan Józseffel azonosítja magát. A terhesség halad a maga útján, Maria beszerzi a felírt 

vitaminokat és a férfi is átéli a kegyelmi pillanatot. Mielőtt megszületne a  gyermek, 

Mariában felmerül az istállókeresés problémája,  azért,  hogy a gyermek számára minden 

feltételt biztosítsanak ahhoz, hogy a Via  Crucissorsát betölthesse. A megfelelő 

körülmények biztosítása érdekében Minas Geraisba utaznak és ott telepednek le a szüléshez. 

Marián azonban egyre inkább egy szorongató érzés lesz úrrá és elveti a Jézus nevet, nehogy 

keresztre feszítsék majd gyermekét. A novella zárásában megszületik Emmanuel, és az 

elbeszélő egy lehetséges jövőből kiszólva, a következőket mondja: „Nem tudni, hogy ennek 

a gyermeknek végig kellette járnia a keresztutat. De mindenkinek végig kell járnia.”228 A 

vallásos téma társadalmi karikatúrába illő feldolgozása, nemcsak az egyetlen tabudöntögető 

kísérlete az írónőnek. Lygia Fagundes  Telles ugyan szintén több szövegében megkísérli 

bemutatni az öregedő asszony magányos és csalódott alakját, azonban Lispector az öregedő 

nők szexuális vágyáról, testi átalakulásáról is érzékletes módon, mármár naturalista 

eszközökkel beszél többek között A test keresztútja című kötetben.  

 
228 Lispector, Minden történet, 2018: 528. 
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A patriarchális társadalomban elnyomott nő alakjának a felkarolása már önmagában 

lázadó attitűdöt mutat, így az intimista nőírók, de köztük talán legharsányabban a paulista 

(São Pauloi) Márcia Denser (1954 ─) az,229 aki a „felvilágosult nő” típusát testesíti meg, és 

aki az 1970es és 1980as évek szexuális forradalmának emblémájává vált. Az ő példája 

többek között a bizonyíték a claricei próza mai napig tartó sikerére, hiszen az irodalmi 

munkásságát jóval később megkezdő, a katonai diktatúra idején (1964 – 1985) először csak 

újságíróként dolgozó  Denser, a Lispectornál megszokott érzékletes és tabudöntögető 

leírásokat fejleszti tovább mármár a Rubem Fonsecaféle brutalitás műfaját súrolva. A Caio 

Fernando Abreu író által, „a brazil irodalom dark múzsájának” nevezett írónő, Bernardo 

Ajsenberg kritikusa szerint a „kegyetlen és szarkasztikus irónia” eszközét használja első 

elbeszélésgyűjteményében (1976), a Tango  Fantasmaban  (’Szellemtangó’).230  Erotikus 

novelláiban, a szabadjára engedett szókimondó nyelvezetével egy teljesen új nőalakot teremt 

a brazil irodalomban: a független, látszólag erős nőt, aki „férfi módon” értékeli a szexuális 

együttlétet. A modern nyüzsgő, kozmopolita nagyvárosban útonútfélen sivár és 

érzelemmentes szexuális kapcsolatokat kialakító nőalak magányát, ürességét, céltalanságát 

olvashatjuk következő novelláskötetében (1986), a Diana Caçadoraban (’Diana, a vadász’) 

is. A „Hell’s Angels” című novellában, a női autodiegetikus narrátor elmeséli esetét egy 

éretlen, tizenkilenc éves fiúval. A főszereplő személyében egy olyan harmincéves nőt látunk, 

aki a társadalmi konvencióktól eltérően, nem talált magának párt,  és így nem  alapított 

családot  sem.  A  mulandóság érzésének iszonyata  és a mindennapok monotonitása miatt 

érzett kiábrándultság keserűvé teszi őt. Pszichológushoz jár, folytonos önreflexiót tart és az 

intimistákra jellemző tükörjátékot bevetve, megmegáll, hogy kívülről elemezze azt a 

szituációt, amelybe belekeveredett.  

 
Kíméletlenül meredt, mint egy zsenge rétisas, keresztbe rakott 

lábaimra. Kezdtem magam kényelmetlenül érezni. Együnk valamit, 

mondtam. Helyeselt, én pedig mereven előre néztem. Nem akartam 

látni a szemét, nem akartam látni az arcát, nem akartam látni rajta 
azt az egyedülállóan, gyermekien perverz kifejezést, nem akartam 

túlságosan öregnek érezni magam, nem akartam tudni, hogy mit rejt 

a hátoldalán ennek az arcnak a tükre, amelyen egykor ugyanígy 

tükröződtek az érzelmeim, és tudtam, hogy megérezte, hogy valami 
nincs rendben velem, ez a túlzott biztonság, ez a túlzott felnőttség 

valami homályos koldustempót sejtetett, mi több, nem is igazán 

szerettem magam, különben miért hajkurásznék időtlen idők óta 

 
229 Márcia Denser magyarul olvasható novellái: „Hell’s Angels” (Pál Dániel Levente fordítása, A modern brazil 
elbeszélés antológia, Prae.hu, 2007.); „A Casabranca fasor vámpírja” (Pál Ferenc fordítása, Nagyvilág, 59. évf. 

4., 2014.)  
230 Lindgren Alves, In: A modern brazil elbeszélés: Antológia, 2007: 433. 
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csupasz madarakat a mocsár partján. Ha nem hordoznék sebeket, 
már szárnyalnék. (Denser, „Hell’s Angel”, 2007: 449 –  451. Pál 

Dániel Levente fordítása) 
 
  

A nyomasztó városi érzelemmentesség, a drogba, az  alkoholba,  az  örömnélküli 

szexuális kapcsolatokba való menekülés mármár brutalistának mondható tematikája talán 

még hangsúlyosabban van jelen „A Casabranca fasor vámpírja”  című  vulgáris nyelven 

megírt szövegében, amelyben, ahogyan az előző novellában is, a főszereplőnarrátornő túl 

gyengének mutatkozik ahhoz, hogy tudatosan kitörjön a környezetéből, és így nap mint nap 

ugyanarra a sivár és ösztönös életre van kárhoztatva.  

 
Felálltam, odamentem az ablakhoz: ez az, gondoltam, lenyomom a 

másnaposságot a szürke, savanyú reggel torkán, belegyömöszölöm, 

mint egy szennyeskosárba. Ára van a hajnalban fogyasztott 

kokónak, még egy jót okádni sem tud az ember, a drog tudniillik 

átmenetileg közömbösíti a hányingert, az éjszakai masszív 

borátömlesztést, a vérben keringő rengeteg sűrű bor savasságát, 

aztán kora reggel egyetlen görcsös rándulással próbál 

megszabadulni terhétől a gyomor (…). Az émelygés elűzi az 

értelmet, elbátortalanodnak a szavak, pedig el kell mondanom, hogy 

az a hajnal gyümölcsízt hagyott a számban, a szememben pedig a 

savlekötő pezsgőtabletta gyöngyözésének látványát, és a lelkemben 

titkos, málló szomorúságot,  annak tudatát, hogy puha vagyok, 

esendő, hisz már megint olyasmit tettem, amit nem akarok, amire 

semmi szükségem, amit nem kívánok, a szesz meg a drog mégis újra 

belevisz, mintha a svédasztalról elvenném és elfogyasztanám a saját 

halálomat is; mindannyiszor meghalok, meghalok, belehalok újra, 

és ismételten meggyilkolom magam. 
(Denser,  „A Casabranca fasor vámpírja”, 2014: 459.  Pál Ferenc 

fordítása) 
 

Márcia Denser  nem csak a brazil irodalomra, de a közéletre is nagy hatással van, máig 

jelennek meg főleg geopolitikáról, neoliberalizmusról és feminizmusról szóló politikai és 

kulturális rovatokban cikkei és esszéi, amelyeket a DesEstórias: Artigos&Crônicas című 

kötetben könyvformátumban is kiadtak a brazil olvasóközönségnek 2016ban. 

A Flora Süssekind által „literatura  do  eu”nak (énirodalom)  nevezett  intimista 

irodalom (Literatura e vida literária, 1985), folyamatosan jelen van az ’50es évektől kezdve 

a brazil irodalomban, még az 1964 utáni posztmodern neorealista hagyományokra épülő, 

városi „igazságfeltáró irodalom” (literatura  verdade) virágzása idején is  egészen máig. 

Ennek a sikernek elsődleges indoka a latinamerikai országokban és Brazíliában egyaránt 

hódító kultúratudományos irodalomszemléletben keresendő, elsősorban a posztkoloniális és 

feminista irodalomkritikák érvrendszerében, amely a fikciót körülölelő referenciális 
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kontextus jelenlétét hangsúlyozza,  és a társadalom marginális szereplőinek, köztük az 

elnyomott nő alakjának kíván hangot adni. Annak ellenére, hogy az intimista és neorealista 

próza irodalomtörténeti hagyományai viszonylag könnyen szétválaszthatóak egymástól, 

ahogyan erre többek között Karl Erik Schøllhammer is rámutat,  a  mai  korunk  intimista 

irodalmában egyaránt fontos szerepet kap az általában autodiegetikus narrátor társadalmi 

helyzetének  és valamilyen szociális, politikai, etnikai, vagy genderszempontból 

megfogalmazott marginális pozíciójának a leírása. A posztkoloniális és feminista 

irodalomkritikákra,  úgy  mint az angolszász cultural  studies  irányzatainak mindegyikére, 

erősen jellemző a politikai aktivizmus és a politikai ideológiák irodalomba való 

ágyazottságának kiemelése. Mind a szerzők közéleti szerepvállalásában, mind pedig az 

elemzett művek tematikájában és nyelvezetében is tetten érhető a mindennapok társadalmi 

kérdéseinek hangsúlyozása  és a közérthetőség felé való elmozdulás, ami talán 

legradikálisabb módon nem is a brutalista és intimista hagyományra épülő szépirodalmi 

művekben, hanem a Ferréz által megteremtett periférikus marginális irodalmi mozgalom 

jelenségében nyilvánul meg, ahol jogosan merül fel az „irodalmiatlanság” esztétikai vádja.  

 

3.1.3. A periférikus marginális irodalom 
 

Az  1990es évek végén sarjadó irodalmi irányzat, az ún.  literatura  marginal 

periférica  (’periférikus marginális irodalom’) explicit módon juttatja érvényre az előző 

alfejezetekben tárgyalt tematikus jegyeket. A mindennapok tragédiái és erőszakos 

eseményei keverednek az intimista irodalom pszichológiai mélységeivel, a szubjektív 

látószög pedig a személyesség látszata ellenére mégis egyértelműen egy közösség tagjait 

képviseli. A belső realizmus hangsúlyos külső realizmussá lényegül, amely képes arra, hogy 

a legkülönbözőbb,  eddig elhallgatott szerzői hangokat megszólaltassa. Megjelenik az ún. 

olhar  de  dentro  (’belső szemlélő’) pozíciója, amely a posztmodern poétikában egyre 

népszerűbbé váló marginális tematikát végérvényesen megújítja.231  

Az  elnyomott  alacsonyabb társadalmi rétegek problémájának felkarolása, az ún. 

„szegénységpoétika” népszerű tendencia a kortárs nemzeti irodalmakban, a napjainkban 

felerősödő tematikai irány  azonban  nem számít újdonságnak a brazil irodalomban. A 

Roberto Schwarz szerkesztésében megjelent Os pobres da literatura brasileira (1983) (’A 

brazil irodalom szegényei’) című kötet a brazil irodalom különböző fázisainak alkotóit 

 
231 Resende, 2008: 35. 
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mutatja be, akiknek műveiben a társadalmi, gazdasági és kulturális kirekesztettség témái 

erőteljesen megjelennek: a koloniális irodalmi korszak barokk költője Gregório Matos, a 

naturalista regényirodalom atyja, Aluísio Azevedo vagy a premodern Euclides da Cunha és  

Lima Barreto, valamint a modernista João Cabral de Melo Neto és Graciliano Ramos, mind 

írtak már a szegények nyomorúságáról.  De ide lehetne sorolni az egész 1930as évek 

literatura  do  Nordeste  neonaturalista irányzatát is, amely elsősorban a sertão232 

lakosságának nyomorát és kilátástalanságát mutatja be, kihangsúlyozva a globális gazdasági 

rendszer kialakulása és a helyi erkölcsi normákon alapuló társadalmi berendezkedés között 

fellépő folytonos ellentéteknek  az ember megélhetésére  és erkölcsi életére gyakorolt 

következményeit.233 Ugyanakkor, az egyik előző alfejezetben tárgyalt, a mai írók között az 

idősebb generációba tartozó Rubem Fonseca és néhány fiatalabb, a Fonsecahagyományt 

követő szerző, mint Luiz Ruffato, Fernando Bonassi vagy Daniel Galera is kifejezetten a 

nagyvárosokra jellemző és a különböző belső és külső vándorlások következtében kialakuló 

marginalitás kérdését hangsúlyozzák.234 Ezen, kifejezetten a szociális kérdéseket tematizáló 

írók esetében, de még az intimista és egzisztencialista női írók munkásságában is 

körvonalazódik a kortárs brazil irodalmi irányzatok másik közös nevezője a diverzitáson túl: 

az erőszak és a mindennapok tragikumának jelenléte.235 A nagyvárosban megélt általános 

nyomasztó érzés,  a periférikus marginális irodalom alkotóinál azonban mindig egy adott 

alacsony társadalmi réteg, a favelák (’nyomornegyedek’) vagy más elszigetelt, a társadalmi 

berendezkedés peremén álló közösség, például a börtönök életéhez kötődik. Az irányzat 

alkotóinak újdonsága azonban abból a tényből ered, hogy maguk a szerzők is ezen társadalmi 

rétegből származnak, ezen elszigetelt és veszélyes zónák lakói, akiknek  kollektív 

nyomorúságát hitelesen képviselik.  

Reginaldo  Ferreira  da  Silva  vagy közismert nevén Ferréz (1975 –),  egyike  a 

marginális irodalom leghíresebb figuráinak, akinek bevallott szándéka, hogy megszólaltassa 

a társadalom peremére szorult heterogén közösség különböző hangjait,  annak  egyik 

tagjaként mint belső szemlélő. Az erőszak és bűncselekmények uralta közösség élete kerül 

górcső alá ezekben az irodalmi szövegekben, amelyek igyekeznek a régió mindennapi 

 
232 A sertão vagy magyarul ’bozótos pusztaság’ Brazília legszegényebb régiója az ország ÉKi részén. 
233 Nobile Brandileone, Silva Oliveira, 2014: 26. 
234 Luiz Ruffato munkásságáról lásd a 3.2.3. Kísérletező regény alfejezetet. Fernando Bonassinak, a brazil 
mininovella atyjának prózaszövési technikáinak elemzését lásd 3.2.2. A mininovella alfejezet. A legfiatalabb 
Daniel Galera kísérletezéseiről, lásd a 3.3.1. Blogirodalom alfejezetet. 
235 Resende, 2008: 29. 



83 
 

eseményeit valósághű és hiteles módon megfesteni. Ez a szerzői szándék kiválóan belesimul 

abba az irodalmi trendbe, amelyre többek között Schøllhammer is rámutat, amikor azt írja:  

 
(…) az  irodalom nem sokban különbözik  és nem is mutatkozik 

jobbnak a médiánál, ami a valóságra való rámutatásban  rejlő 

lényegét illeti: ugyanis  legkönnyebben az életrajzokat, történelmi 

beszámolókat, vallomásokat, naplókat, leveleket, útleírásokat, 

visszaemlékezéseket, paparazzi tudósításokat, önéletrajzi  és 

önsegítő írásokat lehet ma eladni. (Schøllhammer, 2011: 56. saját 

fordítás) 

 
A periférikus marginális irodalom szövegeit olvasva  pedig ugyanolyan érzése támad az 

olvasónak, mintha csak egy újmédiás felület tartalmát böngészné. A populáris  televíziós 

kultúrára és az internetes hírportálokra jellemző meghökkentő, és a leleplezés szándékával 

megfogalmazott erőszakábrázolás jellemzi a Ferréz által létrehozott irodalmi irányzatot is. 

João Silvério Trevisan író és irodalomkritikus szerint  az  ezernyolcszázas évek realista 

hagyományához való visszatérés momentumát éljük, amelyben a tartalom felülemelkedik a 

formán. Az „a mi?” előtérbe kerül az „a hogyan?”nal szemben, és felerősödik az irodalom 

hasznosságelvének a hangsúlyozása, annak esztétikai funkciói helyett.236 Az ilyen típusú 

tényirodalom (literatura de testemunho) természetesen több irodalomelméleti vita tárgyát is 

képezi, tekintve, hogy az irodalomértelmezés alapvetéseit kérdőjelezi meg. Ezen szövegek 

vizsgálatakor  felmerülhet a  szerző és narrátor szétválaszthatóságának megkérdőjelezése 

vagy az irodalmi nyelvnek a köznapi nyelvben való föloldódásának folyamata,  valamint 

legszembetűnőbb módon a szövegen kívüli referencialitás, avagy a politikai elköteleződés 

és  társadalmi  szerepvállalás jelentősége a műalkotásban.  Annak ellenére, hogy az 

irodalmiság esztétikai értékei nehezen fellelhetőek a marginális irodalom szerzőinek 

műveiben, a szövegek  eladhatósága rendületlenül tör előre. A realizmus mármár túlzó 

jelenléte, vagy ahogyan Antônio Candido „A nova narrativa” (1987) (’Az új narratíva’) című 

esszéjében fogalmaz, a kortárs brazil irodalmat jellemző „ultrarealizmus” (ultrarealismo) 

vagy „vad realizmus” (realismo feroz) stratégiája képes arra, hogy lekösse az olvasót. Ezen 

szövegek a tartalmi és nyelvi brutalitás használatával nem együttérzésre szólítanak fel, 

egyszerűen csak sokkolni akarnak. 237 Ez a fajta erőszakpoétika figyelhető meg a vizuális 

kifejezőeszközökkel dolgozó média világában is, aminek elsődleges funkciója, hogy 

szenzációhajhász szemléletével egyre inkább „lenyűgözze” és megragadja a közönségét.  

 
236 Nobile Brandileone, Silva Oliveira, 2014: 25. 
237 Candido, 1987: 214. 
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Ezenkívül, a derridai  artifaktualitás  egyik  legnyilvánvalóbb  példáját kínálja a 

marginális irodalom jelensége, amely a médiához hasonlóan,  a  valóság közvetítésének 

eszközével az olvasót kivezeti a fikcionalitás nyújtotta biztonságból a kegyetlen és erőszakos 

valóság veszélyes terepére, ami által úgy  érezheti, hogy az adott szöveg  az erőszakos 

híradások egy sajátos formája.238  Az erőszakos tematika legkülönbözőbb motívumai 

jelennek tehát meg a marginális irodalom szerzőinél, a brutalista irodalom erőszak

koncepcióját is túlszárnyalva: legyen az az elidegenedés, a  társadalmi,  az  etnikai  vagy  a 

szexuális eredetű előítéletek, a diszkrimináció, a szegregáció, a kegyetlen gyilkosságok és 

rablások,  a  vandalizmus vagy a nők ellen elkövetett erőszak stb. Mindezek egyetlen célt 

szolgálnak, amelyet Ferréz ki is fejt az általa szerkesztett Literatura marginal: Talentos da 

escrita periférica (’Marginális irodalom: a periférikus írás tehetségei’) című antológiájának 

(2005) „Terrorismo literário” (’Irodalmi terrorizmus’) című bevezetőmanifesztumában:  

 
Egy nap a kapitalista láng megmérgezte nagyszüleink életét, most 

szüleinket bünteti, és a jövőben gyermekeink mindennapjait nehezíti 

majd,  az lenne a cél, hogy ezt a láncot megszakítsuk, hogy 
megtörjük az „egyenlő jogok”  és a „mindenki szabad” álcájának 

hazugságát, az emberek tudják, hogy nem így van, hiszen ezt éljük 

meg az utcán, a vidék új kapitányainak,239  a rendőröknek 

pillantásában, akiket azért fizetnek, hogy emlékeztessenek minket 

arra, hogy három betű szerint vagyunk osztályokba sorolva: C, D, E. 

Az utca irodalmának van értelme, igen, egyetlen célja és ideája van, 

igen, hogy vigaszt nyújtson azoknak, akik az ország jelentős részét 

adják, a népnek, aki mégsem kapja meg azt, ami járna neki. (Ferréz, 

2005:10. saját fordítás)  
 

A mármár dühös, indulatokkal teli, politikai interpretációt nem nélkülöző szövegrészletben 

is megmutatkozik ezen irodalmi jelenség kultúratudományos, azon belül is a trauma studies

hoz köthető olvashatósága. Egyrészt azt olvassuk ki, hogy a fiatalabb generáció megörököl 

bizonyos traumatikus emlékeket és hagyományokat, másodszor pedig, hogy ezen kulturális 

emlékezést próbálja meg a saját identitásának meghatározására használni. Mindez  amiatt 

lehetséges, mert „(…) először is az emlékezés természete  olyan, hogy az új közösségi 

emlékek, a régieket átváltoztatják (…), másodszor pedig ezekből az újraértékelt emlékekből 

nyeri el saját identitását, ami megkülönbözteti őt az idősebb nemzedékektől.”240 A sokáig 

saját közösségi identitás nélkül szereplő alacsony társadalmi massza a periférikus marginális 

 
238 Nobile Brandileone, Silva Oliveira, 2014: 26. 
239 Az ún. capitães do mato kifejezést a rabszolgatartás idején arra a legtöbbször felszabadított fekete vagy 

mulatt személyre használták, akinek az  volt  a  feladata,  hogy  az  elszökött fekete bőrű rabszolgákat 

visszaszolgáltassa tulajdonosának. 
240 Takács, 2018: 44 – 45. 
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irodalom eszközeivel próbálja elkülöníteni magát az előző generációktól és ezek ellenében 

igyekszik meghatározni saját maga identitását. A nyíltan kifejezésre juttatott társadalmi 

szerepvállalás következtében a szövegek célközönsége egyértelműen behatárolható, így 

marketingszempontból is könnyen megfogható. A marginális irodalom fő alkotójaként 

elismert Ferréz, például azon túl, hogy számos regényt, novelláskötetet és ifjúsági könyvet 

írt, 1daSul241  néven egy kulturális mozgalmat is létre hozott  és ezen belül egy, a 

celebvilághoz köthető tevékenységet is felvállalt és ruhamárkát alapított a mozgalom neve 

alatt, amelynek forgalmazásához online shopot is üzemeltet.242 A kortárs brazil irodalomban 

tehát nem egyszer szembesülünk azzal a ténnyel, hogy a szerző személye túllép irodalmi 

szerepkörén és közéleti, netán politikai területen kíván influencer feladatokat ellátni.243 

A Ferréz által megalapított irodalmi irányzatra használt marginális jelző ugyanakkor 

némi eltérést mutat a kifejezés eredeti jelentésétől. A fogalom először az 1970es években 

induló marginális költészet irányzata kapcsán merül fel a brazil irodalomtörténetben, amely 

általában olyan, közép vagy magasközéposztályból kikerült költők nevéhez fűződött, mint 

Ana Cristina César, Cacaso, Paulo Leminiski, Francisco Alvim és Chacal.244 Mai jelentésétől 

eltérően, a marginális kifejezés az  1970es években  leginkább a kiadói figyelem és az 

akadémiai elismerés hiányát, az irodalmi kánonból való kiszorultság állapotát jelentette. 

Ezen szerzők a nagyobb kiadók nyújtotta publikálási lehetőségeket megkerülve  spontán 

irodalmi „akciók” keretein belül, saját nyomtatásban jelentették meg és terjesztették 

műveiket. A különböző bárokban, múzeumok, színházak és mozik előtt összegyűlt írói 

mozgalom keretén belül népszerűsítették saját szövegeiket, amelyekben egy újfajta anti

intellektuális attitűd fogalmazódott meg.245  Az elitista irodalomszemlélet ellen létrejött 

irányzat azon túl, hogy új automarketing tevékenységet vállalt magára, egyfajta közösségi 

szellemet is kiépített, amelynek radikális továbbfejlődése a mai értelemben használatos 

marginális irodalom műveiben mutatkozik meg. Az 1990es években nyeri el tehát 

szociografikus olvasatát a marginális irodalom elnevezés, amely ekkor már az alacsonyabb 

 
241 A 1daSul mozgalmát (Somos Todos Um Pela Dignidade da Zona Sul) 1999ben alapították, neve a tagok 

mottóját hangsúlyozza: „mindannyian, akik a déli zóna szülöttei vagyunk, egyek vagyunk”. A mozgalom fő 

tevékenysége, hogy összegyűjtötte a zóna marginális íróit, irodalmi felolvasóesteket, egyéb jótékonysági 

eseményeket szervezett, amelyekkel a Capão Redondo favela szegényeit támogatta, a régióban több 

közkönyvtár megnyitását szorgalmazta. Ezen mozgalom hatására több más ilyen szervezet is létrejött, mint a 

Cooperifa, vagy a Literatura no Brasil. (Nascimento, 2006: 132 – 162.)    
242 Az online shop itt elérhető: https://www.loja1dasul.com.br/ 
243 Ferréz 2009ben Literatura e resistência (Irodalom és ellenállás) címen dokumentumfilmet jelentetett meg 

saját életútjáról. 
244 Eble, Lamar, 2015: 194. 
245 Hollanda, 2004: 108 – 112. 

https://www.loja1dasul.com.br/
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társadalmi rétegeket reprezentáló műalkotásokat  jelöli, amelyeknek szerzői maguk is a 

nagyvárosok periférikus zónáiból kerülnek ki.  

A város peremére szorult alacsonyabb helyzetű társadalmi csoportok mindennapjait 

bemutató irodalmi irányzat nyitó mozzanata a Ferréz által megszerkesztett Caros Amigos 

folyóirat  különszáma volt, amely 2001ben  Literatura  marginal:  a  cultura  da  periferia 

(’Marginális irodalom: a periféria kultúrája’) címen jelent meg  és amelyben Ferréz 

közzéteszi irodalmi terrorizmusának manifesztumát és még tíz, valamely nyomornegyedből 

származó szerző egyegy novelláját. A manifesztum műfajához illő aktivista hangulat 

mellett azonnal megmutatja magát a Resende által hangsúlyozott „belső szemlélő” 

megszólalásmódja: 

 
Már nincs több capoeira, most a szavakkal válaszolunk, mert kevés 

dolog változott, főleg számunkra. (…) Aki  a nyereségadó 
feltalálója, nem tett különbséget jó/aranytollal írt irodalom és 

rossz/szénnel írt irodalom között, csak egy szabály van, az arcokat 
mutatjuk. Nem arcképet adunk, pont az ellenkezője,  mi 
megváltoztatjuk a fókuszt, és mi magunk készítjük el a rólunk szóló 

képet. (Ferréz, 2005: 9. saját fordítás)  
 

Az első próbálkozás nagy sikere további lapszámokat eredményezett, így 2002ben és 2004

ben további 38 szerző mutatkozott be. 2005ben Literatura Marginal:  talentos da escrita 

periférica  (’Marginális irodalom: a periférikus írás tehetségei’)  címen pedig Ferréz  a 

különszámokban publikált írásokból készült válogatást jelentette  meg, amely olyan írók 

szövegeit tartalmazta, mint Preto Ghóez, Eduardo DumDum,  Dona  Laura,  Gato  Preto, 

Ridson, Maurício Marques, Santos da Rosa, Alessandro Buzo, Luiz Alberto Mendes, Erton 

Moraes, akik azon túl, hogy írói tevékenységet  végeznek, aktivistaként is részt vesznek 

közösségük életében, elsősorban a 1daSul vagy más kulturális mozgalmak keretén belül.  

Ferréznek három önálló regénye jelent meg, Capão Pecado  (2000)  (’Bűnhegy’), 

Manual prático do ódio  (2003)  (’A  gyűlölet gyakorlati  kézikönyve’), Deus foi almoçar 

(2012)  (’Isten elment ebédelni’) címen, melyek közül az első már második kiadásban is 

megjelent 2005ben. A São Paulo déli részének magaslatán elterülő, Capão Redondónak 

nevezett nyomornegyedből származó író, mindhárom regényében azt az ideológiát képviseli, 

amit a szerző maga „Terrorismo literário” című kiáltványában ekképpen fogalmazott meg: 

 
Fellépünk a tömegesítés ellen, ami egyre inkább uralja és elidegeníti 

azokat, akiket ők csak egyszerűen ”társadalmilag kirekesztettnek” 

hívnak, és magunkat megerősítjük, a periféria/favela/gettó népének, 

igenis van történelme, és nem lesz megint ötszáz évre a kulturális 
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élet szélén egy olyan országban, amely undorodik saját kultúrájától, 

a marginális irodalom jelen lesz azért, hogy a kisebbségekből álló, 

de mégis többséget élvező nép kultúráját képviselje. (Ferréz, 2005: 

11. saját fordítás) 
 

 Capão Redondo kiválóan alkalmas fizikai helyszínnek bizonyul ahhoz, hogy a brazil 

népesség többségét magába foglaló szegény rétegek diverzitására rámutasson,  valamint, 

hogy a „traumairodalomként” is felfogható jelenség politikai és társadalmi hátterét 

hangsúlyozza. A zárt fizikai helyszín mindazoknak a gyűjtőhelyéül szolgál, akiket a 

személyes emlékezeten túl, a kulturális trauma emlékezete is sújt. Ahogyan Takács Miklós 

Sebek és szavak  (2018) című munkájában megfogalmazza „(…) az egyik legújabb 

traumaelméleti összefoglalás egyik alapállítása éppen az, hogy a kollektív trauma kulturális 

konstrukcióját a fájdalom és szenvedés egyéni tapasztalatai táplálják.”246 Nem véletlen, hogy 

a periférikus marginális irodalom személyesnek látszó történetei mögött tehát mindig egy 

bizonyos kollektív traumatikus tapasztalat diskurzusai nyilvánulnak meg, amit az adott 

szerzők a mű paratextuális elemeiben (előszó, utószó, fejezeteket összekötő mottók  stb.) 

külön hangsúlyoznak is. 

 A  1daSul  kulturális mozgalom elindulásának helyszínéül is szolgáló favela  vagy 

ahogyan  a  Capão Pecado  című regényében  maga az elbeszélő fogalmaz, az „Isten által 

elhagyott, de az ördög által megkeresztelt” nyomornegyedben él Rael, aki a környéki állami 

iskolába jár, a közeli pékségben dolgozik és szabadidejében antikvár könyveket olvas. A 

regény olvasásának kezdetén a kívülálló olvasó – tekintve, hogy a belső szemlélőelbeszélő 

kifejezetten hangsúlyozza a fikcionális tér zártságát – meglepődhet, hiszen Rael karaktere 

nem a nyomornegyedek általános drogdíler és bandita figurája. Rael belekeveredik egy 

tragikus kimenetelű szerelmi háromszögbe, amelyen keresztül az olvasó betekintést nyer a 

helyi közösség normarendszerébe és lakóinak életébe, akik ki vannak szolgáltatva a 

környéket uraló drogbandák harcának. 

 
Utána reggel mindenki ugyanazt mondta: négy lövés a fejbe és kettő 

a mellbe. Már mindenki tudta, hogy ki tette, ugyanaz, aki Taboinhát 

is megölte, az, aki saját testvérével is végzett már. Raelt felzaklatta 

a hír, de már előre elképzelte ezt a helyzetet. Tudta előre, hogy előbb 

vagy utóbb megtörténik. (…) Rael nem tudott, nem a gyilkosságra 

gondolni, és tudta, hogy nehéz lesz megmagyarázni.  Csak az 

tudhatja igazán, hogy mi történt, aki érezte már valaha a crack ízét. 

Rael már próbálta, és ismerte azt a múló boldog pillanatot, a kis 

Testa újra bármit megtett volna érte. (Ferréz, Capão Pecado: 113. 
saját fordítás) 

 
246 Takács, 2018: 14. 
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Szintén a marginális irodalom alkotói közt  számon tartott  Paulo  Lins  világszerte 

ismert és több nyelvre lefordított Cidade de Deus (1997) (’Isten városa’) címen megjelent 

regényében is egy  neofavelát  látunk,247amelyben az egyszerű  emberek  a  mindennapi 

betevőért  és alapvető szükségleteikért dolgoznak: autót mosnak, gyorsétteremben 

szolgálnak fel, kisebb üzletekben dolgoznak kisegítőként, gazdag családok mellé szegődnek 

takarítónak vagy gyerekvigyázónak. Sokan közülük azonban a drog, a fű, a crack, az alkohol 

és az erkölcstelenség  vagy éppen a vallás fanatizmusában élnek és emiatt jövőjük 

kilátástalan.  Az alapvető emberi ösztönök uralják cselekedeteiket  és mindennapjaikat a 

favelában megbújó banditák, drogkereskedők által felállított normarendszer szerint élik. 

 
A banditák többsége ritkán jött elő nappal, éjszaka jártak csak ki, 

füvezni, sznúkerezni, barátokkal beszélgetni, szambát énekelni, 

egyikük mindig a gyufásdobozt rázta, az adta  a  ritmust.  Csak 
Tutuca, Inferninho, Martelo, Pelé és Pará dugták ki a fejüket nappal 

is. Kirabolták a gázt szállító teherautókat, füveztek a sarkon, 

papírsárkányt eregettek és fociztak az utcagyerekekkel. A többiek a 

Déli Zónát szerették, „fasza hely”. Turistákat, boltokat, gazdagnak 

kinéző gyalogosokat raboltak ki. (Lins, Cidade de Deus, 24. saját 

fordítás) 
 
  

 Mind Ferréz, mind Lins regényében írói stratégiaként jelenik meg a fiatalkorú 

szereplők alkalmazása, hiszen ezáltal explicit módon megjelenik a zónát benépesítő 

társadalmi réteg reménytelensége és jövőtlensége, valamint a gyakran gyerekek által 

érzelemmentesen elkövetett bűncselekmények sorozata sokként éri az olvasót. A 

tematikában megmutatkozó erőszakos, és a mármár pornográf tartalom a nyelvben is újítást 

kíván meg, így a marginális regényekben megjelenő rap,  hiphop,  graffiti  uralta 

szubkultúrához illő szleng, káromkodás és erősen szóbeli regisztert idéző beszédmód uralják 

a nagyrészt lineáris és filmszerű vágásokkal dolgozó történetmeséléssel felépülő narratívát. 

Lins regényének egyik legmegrázóbb jelenete, amikor a serdülő kamaszok szombat éjszaka 

kirabolnak egy motelt. A kezdetben erőszakmentesnek induló akció azonban hamar 

vérfürdővé alakul: 

 
A nő sikított. Carlinho Pretinho a revolverrel orrba vágta. A férfi 

próbált reagálni, de Inferninho behúzott neki egyet, és azonnal a férfi 

szájába tömte a pisztoly csövét – Meg akarsz halni, geci? Kivette a 
szájából a fegyvert, és kétszer fejbe verte a férfit, hogy elhallgasson. 

 
247 Paulo Lins Cidade de Deus című regényében vezeti be a neofavela fogalmát, amely a drogkereskedelem és 

a szervezett bűnözés által megfertőzött favelat jelenti. (Lins, 1997: 16.)  
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Eltakarítottak mindent. A pénzen és az ékszereken kívül, egy 32es 
kaliberű pisztolyt is szereztek. Minden úgy alakult, ahogy tervezték. 

Nyugodtan  kell  maradniuk,  csak  gyorsan,  hirtelen  kell  az 
áldozatokra nyitniuk, még akkor is, ha éppen még nem alszanak. 

(Lins, Cidade de Deus, 51. saját fordítás) 
 

Annak  ellenére,  hogy  a  periférikus marginális irodalom, és egyben minden 

traumatikus élményt feldolgozó irodalmi mű  tematikai intenciója az, hogy a részvét és 

empátia érzését ébressze,248  számos mű olvasásakor az olvasó mégsem él át katarzist. A 

marginális irodalom sok alkotásának zárt fikcionális tere ugyanis nem engedi be az olvasót, 

és csak fokozza azt az idegenség érzést, ami ellen ez az irodalmi irányzat fellép. Ahogyan 

maga Ferréz is megfogalmazza Capão Pecado című regényének ajánlásában: 

 
Ezt a könyvet mindazoknak ajánlom, akiknek még nem volt 

lehetősége arra, hogy méltóságteljes életet éljenek; akik nem 

élhettek városi polgárként, mivel megtagadták tőlük a jogaikat, de 

akiktől a munkát ellenben elvárták. Azoknak, akiket a mi „jól 

informált brazil rendőrségünk” testileg vagy lelkileg bántalmazott, 

azoknak, akik analfabéták, és ezt a könyvet sem fogják tudni majd 

elolvasni (…). (Ferréz, Capão Pecado, 10. saját fordítás)  
 

Sőt, a konkrét fizikai helyszínhez és társadalmi réteghez való kötődésen túl, az elbeszélő 

azáltal, hogy többes szám első személyben fogalmazza meg kijelentéseit, saját közösségének 

nyelvi fordulatait használva, saját szociális közegének szószólójává válik, és akaratlanul is 

kirekeszti a nem ebbe a csoportba tartozó olvasót, aki számára már csak  a  sokk  vagy 

legrosszabb esetben a közöny érzése jut. Ugyanis, ahogyan Beatriz Resende magyarázza: 

„Amikor ez a („vad”) realizmus radikálisan elfoglalja az irodalmat, a realizmus ily túlzó 

jelenléte banálissá válik és elveszíti hatásgyakorló képességét, és már csak közönyt szül, 

ahelyett, hogy élményt nyújtana.”249 A marginális irodalom szövegeinek fokmérője tehát az 

adott írások olvasásakor megélt katarzis lehetősége lehet. Míg Ferréz és Paulo Lins sikeres 

regényei250  sokkoló hatást és olvasói önreflexiót válthatnak ki, addig az irányzat más, 

kevésbé befutott szerzőinél az irodalmiság teljes elvesztését tapasztalhatjuk:  

 
Hagyd, hogy a nagylelkű, jól nevelt és jó illatú párok hadd 

szórakozzanak a legújabb national geographic filmen, mindannyian 

 
248 Takács, 2018: 16. 
249 Resende, 2008: 38. 
250 Paulo Lins legsikeresebb regénye a Cidade de Deus (1997, Companhia das Letras), amely azonos címen 
filmadaptációban is megjelent 2002ben, valamint Paulo Lins regényének epizódjait dolgozza fel a Cidade dos 
Homens címen 2002 és 2006 között sugárzott televíziós sorozat, később pedig ugyanezen a címen, azonos 

tematikában 2007ben egy másik film is készült.   
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megnézhetjük majd, hogyan élnek, hogyan párzanak, vazzeg, 
tisztára begerjed tőle az ember! Hú, de jó nő ez a mulatt, meghúznád 
nem? De ő, kellett neki ilyen nőt választania, veri is az élet, hogy a 

sors könnyebbik oldalát választotta, hú, de milyen erőszakos népek 

lakják a favelát! Én az állatkertbe szeretnék menni jövő héten, 

drágám utána meg vacsorázhatnánk együtt? Oh, és ne felejtsd el 

odaadni azokat a használt göncöket a takarítónőnek! (…) Ma csak a 

kultúrabitorlók sokszorozódnak, és ők azt akarják, hogy mi ne 

tudjuk, hogy a kultúra egyben hatalom! Azt akarják, hogy ott 

legyünk, ahol vagyunk, erőszakosnak és szomorúnak akarnak 

minket, fegyvert és drogot adnak majd nekünk, új forgatókönyveket 

írnak majd és új filmeket rendeznek majd életünkről az 

élőhelyünkön. (Ghóez, in: Ferréz, 2005: 22. saját fordítás) 
 

A marginális irodalom alkotásai szembemennek a kanonizált művek 

„komolyságával”,  és saját szabályrendszerükkel egy populárisabb irodalomszemléletet 

képviselnek, amely tömegeket képes megszólítani. Annak ellenére, hogy célközönsége 

népesnek mondható, sőt, némelyik alkotója még az Akadémia és a kritikusok elismerését is 

elnyerte,251 mégsem válik ez az irodalmi irányzat egyeduralkodóvá Brazíliában. Ahogyan 

Beatriz  Resende  vagy  Leyla  PerroneMoisés is kiemeli, azon túl, hogy a kortárs brazil 

irodalom elsősorban mennyiségi irodalmat  termel, a legelismertebb és legbefutottabb 

szerzők esetében a minőség is számít. Ezen igényes irodalmi alkotások pedig (literatura 

exigente),252 miképpen Schøllhammer is rámutat, a mai új realizmus irányzatában születtek, 

amelyek már  nem  a  klasszikus  realista  hagyományok banális imitációi, hiszen  nem  a 

klasszikus realista szövegszervező technikákkal jöttek létre.253 A narrátor objektivitásának 

és a klasszikus értelemben vett valósághű leírásnak a hiánya olyan irodalmi tendenciát szül, 

amely nem akar mimetikus lenni.254 Schøllhammer szerint a jelenkori brazil irodalom két 

hagyományból táplálkozik, az egyik a kísérletező modernista, a másik pedig az elkötelezett 

realista irány.255  Mindkettő szükséges ahhoz, hogy a mai elvárásoknak megfelelő  kiváló 

alkotás szülessen, nem véletlen, hogy a marginális írók alkotásai között, is azok válnak 

ismertté és elismertté, amelyek a kanonizált szépirodalmi műveknél megszokott narrációs 

stratégiák alkalmazásával épülnek fel. 

 
251  Ferréz 2001es indító projektje a Caros  Amigos  különszámában, elnyerte az ún. APCA (Prêmio da 

Associação Paulista dos Críticos da Arte) azaz a São Pauloi Művészetkritikusok Társaságának, az év legjobb 

irodalmi projketjéért járó díját. Az Akadémia részéről pedig 2004ben kerekasztalbeszélgetést szerveztek a 

IX. ABRALIC kongresszus keretein belül Vozes marginais: nova tendência da ficção brasileira (‘Marginális 

hangok: a brazil irodalom új tendenciája’) címen. 
252 PerroneMoisés, 2016: 3479/4520. 
253 Schøllhammer, 2009: 54. 
254 Schøllhammer, 2009: 54. 
255 Schøllhammer, 2011: 57 – 58. 
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A sokszor dokumentarista igénnyel kivitelezett periférikus marginális irodalom 

írásaiban a faktualitás  referencialitása  a fikcionalitás elé kerülhet, ami által az eredetileg 

szépirodalmi kezdeményezésnek induló prózaszövegek banális, szenzációhajhász 

tudósítássá degradálódhatnak. Ez elsősorban azon prózaszövési technikáknak köszönhető, 

amelyek elfordulnak a szépirodalmi hagyománytól és egyre inkább a média világához 

közelítenek: az állandó feszültségkeltés, a naturalista erőszakábrázolás, a vulgáris köznapi 

nyelvezet előnyben részesítése, konkrét újságcikkekből, hírportálokról kölcsönzött betoldott 

hírszövegek, az adott régióról készült fotók illusztrációként való beillesztése, mind olyan 

narratívát eredményeznek, amely a hiátusokat nélkülözi és így aktív olvasói feladatot nem 

igényel.  Nem is véletlen, hogy a periférikus marginális irodalom szövegei, és még a 

legjobban sikerült, magasirodalmi hagyományokat magába építő szerzők művei is gyakran 

filmadaptációként, vagy televíziós sorozat formájában válnak még népszerűbbé. Hiszen 

miképpen többek között már André Gide: Pénzhamisítók című regényében is olvashattuk az 

elbeszélő metafikcionális kitekintései között, míg az irodalom számára az összetett, addig a 

mozifilmekre az egyszerű diegézissel rendelkező történetek megszólaltatása marad.256 Ez 

egybecseng  Saramago egy megnyilatkozásával  is  miszerint:  „A regénynek nem kell 

történeteket elmesélnie, mert korunk történeteit a mozi és a televízió mondja el, és ebben a 

helyzetben a regényírónak nem marad más dolga, mint visszatérni a háromnégy nagy 

emberi kérdéshez, talán kettőhöz, az élethez és a halálhoz.”257 

A periférikus marginális irodalom esetén,  explicit módon nyilvánulnak  meg  a 

Schøllhammer, Resende, PerroneMoisés, Santiago és Süssekind által hangsúlyozott kortárs 

tendenciák, amelyek a művek tematikai síkját uralják: a jelenünket meghatározó, különböző 

típusú erőszakos cselekedetek  elbeszélései, amelyek az egyén mindennapi  tragédiáját 

alakítják. Míg a brutalista és intimista kortárs írók  a brazil irodalmi hagyomány sajátos 

hibriditását hozzák létre azáltal, hogy a belső és külső realista megszólalásmódokat ötvözve 

hozzák létre műveiket, addig a periférikus marginális irodalom egyértelműen eltávolodik az 

irodalmi esztétikai hagyományoktól. Ezt a típusú, „elkötelezett irodalomnak” is nevezhető 

irányzatot a politikai ideológia, valamint a közéletben vállalt misszió gondolata mozgatja, 

aminek  következtében  az adott szöveget értelmező olvasó a fikcionalitáson  túlra 

merészkedik. A hipertextuális irodalomszemlélet interpretációs elve tehát radikálisan 

érvényesül a jelenkori tematikát hangsúlyozó periférikus marginális irodalom szerzőinek 

műveiben, tekintve, hogy az adott szövegek értelmezése mindig a szereplők és  a  fizikai 

 
256 Gide, 1966: 66 – 67.  
257 Madruga, 1998: 169. (Pál Ferenc fordítása) 
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helyszín által ábrázolt közeg társadalmi kontextusának elemzésébe csap át, hasonlóan a 

kultúratudományokon belül külön irányzatként fellépő trauma  studies  alkalmazott 

értelmezési stratégiáihoz. Ez egyrészt pozitív változásként is leírható, tekintve,  hogy  az 

olvasást egyre inkább felesleges tevékenységnek feltüntető korunkban, az irodalom képes 

arra, hogy közeledjen olvasói elvárásai felé, ugyanakkor negatív következményekkel is 

járhat  a különböző médiafelületek nyelvéhez és tartalmához való közeledés, ami újra 

feltámaszthatja az irodalom haláláról szőtt baljóslatú kijelentéseket. Mindazonáltal, a jelen 

fejezetben tárgyalt kisebbségi irodalmi irányzat jelentősége egyre inkább eltörpülni látszik 

azon neoavantgárd hagyományokra épülő formai és nyelvi kísérletezéseket alkalmazó 

magasirodalmi műalkotások jelenlétében, amelyek a brazil irodalom „igényességét” erősítik 

és amelyek jelen disszertáció következő fejezetében kerülnek bemutatásra.  
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3.2. A presentificação jelensége a jelenkori brazil prózaszövegek formájában 
 

A Beatriz Resende által presentificaçãonak nevezett jelenség nem kizárólag a 

kortárs brazil irodalmi szövegek tematikájában valósul meg. A hétköznapi mármár banális 

eseményeket és korunk érzékeny szociális kérdéseit feldolgozó irodalom formáját tekintve 

is reflektál jelenünkre. Amikor Schøllhammer az utolsó három évtized irodalmi termését 

elemzi, pontosan ebben a formai megújulásban látja a heterogén szövegvilág egyik közös 

nevezőjét. A tematikában egyértelműen megmutatkozó realizmus ugyanis a formában újfajta 

kihívást teremt, és újfajta realizmust kelt életre, amely nem egyenlő a klasszikus realista 

narrációs stratégiák és formák utánzásával. Nem beszélhetünk  egyértelműen  az objektív 

narratív pozíció és a vele együtt járó valósághű leírás eszközének alkalmazásáról a kortárs 

irodalmi szövegekben,258 Schøllhammer szerint ugyanis az „új realisták” más útonmódon 

akarják a realitás hatását kelteni. A tematikában megmutatkozó különböző irodalmi 

hagyományok hibriditása is ezt  az új realista  szándékot szolgálja. Az objektív, lineáris 

történetiség helyett  a személyes, hiátusokkal teli, multilineáris narráció lesz a domináns 

elbeszélői hang, ami lehetővé teszi, hogy a pszichologizáló, alapvetően a tudatfolyam és a 

monológ technikáira építő intimista irodalmi hagyomány keveredjen a szociális kérdésekre 

fókuszáló neorealista hagyományokkal, ami által az irodalmi szövegekben leképeződik 

korunknak  az  információt szolgáltató  kommunikációs médiumaira jellemző 

sokszólamúsága.  

A tematikában megjelenő heterogeneitás mellett tehát a műalkotások formájában is 

tetten érhető a jelen hangsúlyozásából eredő sajátos hibriditás, amely a mai „új realizmus” 

jegyében született szövegek legfontosabb és egyben legkevésbé elemzett tulajdonsága. A 

Németh Zoltán által prezentált különböző posztmodern fázisok közötti általános kontinuitás

elméletet  erősíti az a tény, hogy mindazon formai kísérletezések, amelyek napjaink 

legfrissebb brazil irodalmi szövegeit  jellemzik,  mind  a  korai  posztmodern  vagy  a 

neoavantgárd technikákkal kísérletező areferenciális posztmodern fázisaiban is léteztek, sőt 

kezdetleges formában már jóval előbb is felütötték fejüket.259  Silviano Santiago író  és 

irodalomkritikus, az először 1984ben kiadott Prosa literária atual no Brasil  (’A kortárs 

brazil próza’)  című írásában  pontosan ezen formai kísérletezésekben vélte felfedezni az 

1960as, 1970es, 1980as évek heterogén irodalmi szövegeiben rejlő közös nevezőt:  

 
258 Schøllhammer, 2009: 11. 
259 A közkedvelt kortárs narrátori pozíciókat véljük felfedezni például a rendhagyó realizmust megteremtő 
Machado  de  Assis  (1839  –  1908)  vagy a premodern irodalmat képviselő Lima Barreto (1881 –  1922) 
regényeiben. 
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Valójában a műfaj alapján nem sok hasonlóság van Antônio Callado 

Sempreviva, Ignácio de Loyola Brandão Zero vagy Autran Dourado 
Os sinos de agonia és Márcio Souza Ordem do dia című regényei 

között; vagy Nélida Piñon Tebas do meu coração és Eliane Maciel 

Com licença, eu vou à luta; vagy Ivan Ângelo A  festa  és Darcy 

Ribeiro Maíra; Antônio Torres Essa Terra és Lya Luft As parceiras; 
José Louzeiro Lúcio  Flávio, o passageiro da agonia  és Sérgio 

Sant’Anna Confissões de Ralfo című művei között, és így tovább a 

végtelenségig. És ha ehhez a (szükségképpen hiányos) 

felsoroláshoz, hozzávesszük még Fernando Gabeira  és Marcelo 

Paiva legkülönbözőbb autobiografikus igénnyel megalkotott 

prózamű címeit, arra a következtetésre jutnánk, hogy csak a formai 
anarchia lenne a generáció fontos eleme. (Santiago, 2002: 34. saját 

fordítás) 
 

Santiago hosszú felsorolása a legkülönbözőbb irodalmi hagyományokra épülő 

műalkotásokat hozza egymással mellérendelt viszonyba. Az intimista, a memorialista,  az 

autobiografikus írások mellett megtalálhatóak a dokumentarista igénnyel kivitelezett, 

tudósításregények, esszéregények  vagy az áltörténelmi regények, amelyek között az 

egyedüli kapocs a hibriditásban megvalósuló formai  anarchia.  Santiago  a  posztmodern 

próza újjászületését  és a szerzők kreativitásának pozitív hatásait véli felfedezni a 

posztmodern írók szövegeiben, amelyek  

 
(…) eltávolodnak a realista modelltől azáltal, hogy a töredékességet, 

a műfajok közti különbségek feloldódását, az esszéisztikus és 

fikcionális próza közti átjárást, a próza és líra ötvözését, a 

mozifilmek technikáinak és más elektronikus médiumoknak, mint a 

televízió és rádió stratégiáinak nyelvi beépítését szorgalmazzák. 

(Ventura, 2005: 241. saját fordítás) 
 

Ez a fajta irodalmi műfajokkal való kísérletezés eltörli a konvencionális prózatípusok közti 

határvonalat  és átjárást biztosít regény, kisregény, elbeszélés, novella, tárca  és más nem 

irodalmi szövegműfajok, mint az esszé, anekdota, aforizma stb. között, sőt az irodalmi 

szövegszervező technikák más művészeti és nem művészeti területek narrációs stratégiáival 

elegyednek,  aminek  köszönhetően az irodalom és más kulturális médiumok között is 

biztosított az átjárás lehetősége. A hipertextuális kulturális hálózatrendszer részévé vált 

irodalom tehát nem csupán a tematikában válik nyilvánvalóvá, hanem a formában is radikális 

változásokat eredményez: az irodalmi szöveg már nem csupán irodalmi konvenciókon 

alapuló elbeszélői stratégiák által épülhet fel, hanem más, a kultúra egyéb diskurzusaira 

jellemző technikákat is felvonultat.   
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Jelenünk megállíthatatlan technológiai fejlődése, a mindennapok felgyorsult ritmusát 

eredményezte, aminek következtében a kortárs brazil irodalmat is leginkább a rövid vagy 

ultrarövid prózaműfajok uralják, azon belül is az újságírás és irodalom hibriditását tükröző 

crônica, valamint az irodalom és a különböző elektronikus médiumok közti kölcsönhatást 

bemutató mininovella műfajai.260  A fragmentáltsággal, hiátusokkal és hangsúlyos 

intertextuális utalásokkal dolgozó rövid szövegmutatványok pedig az összetett nagyepikai 

műfajnak számító  regény klasszikus struktúráját is fellazították, aminek következtében 

korunk történetei a ma fénykorukat élő televíziós sorozatok  és tévéregények narratív 

felépítését követik.  

 

3.2.1. A crônica műfaja 
 

A brazil irodalomtudós, Antônio Candido 1981ben kiadott „A vida ao résdochão” 

(’A földszinti élet’) címen megjelentetett esszéje minden mai crônicaelemzés 

kiindulópontja. Már Candido írásának legszembetűnőbb paratextuális eleme is ezen hibrid, 

rövid prózaműfaj egyik legfőbb tulajdonságára mutat rá, miszerint a crônica elsődlegesen 

nem a magasztos és grandiózus témák szerelmese, hanem a „földszinti életet”, az egyszerű 

és lenti kisember földhözragadt mindennapjait mutatja be.261  Annak ellenére azonban, hogy 

még a nyolcvanas évek végéről és a kilencvenes évek elejéről származó, a műfaj történeti 

alakulását  tekintve fontos tudományos eredményeket felvonultató tanulmányok az A 

crônica: o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil (1992) (’A crônica: a műfaj 

meghonosodása, és alakulástörténete Brazíliában’)  című kötetben  még „kis műfajként” 

nyilatkoznak róla, mára egyértelműen kivívta magának a nagy műfajok elismerését. 

Legalábbis a népszerűségét tekintve  nem  lehet  figyelmen kívül hagyni a kortárs brazil 

szépirodalomra gyakorolt jelentőségét. 

Antônio Candido, elsősorban a műfaj irodalomtörténeti előzményeivel magyarázza 

a  crônica  műfajának másodlagosságát a szépirodalmi hagyományban.262  Mint  minden 

 
260 Schøllhammer, 2009: 14. 
261 Candido, 1992: 13.  
262  A  crônica  műfajának nincsen pontos megfelelője a magyar szakirodalmi terminológiában. Krónikának 

lehetne fordítani, ugyanakkor a brazil műfaj kifejezetten kortárs jegyei nem érvényesülnek ebben a magyar 

nyelvben  archaikus  és elfeledett, elsősorban történetírói műfajt jelölő szóban. A tárca műfajához sokkal 

közelebb áll, ugyanakkor annak a portugál megfelelője egyértelműen a folhetim szó. Így jelen elemzésben az 

eredeti portugál crônica vagy csak egyszerűen a szó tükörfordításaként a magyar krónika szó fog szerepelni. 
Ahogyan a tárca, a brazil krónika is a szépirodalom és újságírás határmezsgyéjén álló műfaj, ugyanakkor 

műfajtörténetüket nézve különbözőek. A magyar irodalomtörténetben is a tárca műfajának a fellendülése a 19. 

század második felében ment végbe a különböző sajtómédiumok fejlődésének köszönhetően. Míg a magyar 
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kulturális és művészeti alkotás, a kezdetben történetírói műfajként számon tartott krónika is 

ki volt szolgáltatva a különböző korokban bekövetkező gazdasági, társadalmi 

változásoknak, ami ezen rövid prózaforma esetében kivételesen látványos módon valósult 

meg.  A krónika ugyanis sosem mint önálló irodalmi forma jelent meg a különböző 

nyomtatott irodalmi platformokon, hanem mindig valamiféle társadalmi, netán politikai 

érdeket karolt fel. Silvânia Siebert, „A crônica brasileira tecida pela história, pelo jornalismo 

e pela literatura” (’A történelem, az újságírás és az irodalom által szőtt brazil crônica’) című 

tanulmányában, pontosan a műfaj sajátos hibriditásában rejlő eredetiségére hívja fel a 

figyelmet. A krónika műfajának történetében három szakaszt különböztet meg az alapján, 

hogy éppen melyik más kulturális terület felé közeledik az alapvetően a  történetírás 

hagyományaiból születő prózaforma. Ahogyan az elnevezés etimológiai magyarázata is 

sugallja, a krónika (khronosz=tempo) elsődleges feladata „az események kronológiai 

sorrendben való elbeszélése”.263  Kezdetben  a  középkor népszerű, történetírásra használt 

krónika műfajának jegyeit viselte magán. A Brazília felfedezését követő időszakban ugyanis 

a kolonizálás folyamatával párhuzamosan egyre nagyobb igény lett, az újonnan 

feltérképezett területeken tapasztalt események, tájak, növények, állatok  és különböző 

újonnan megismert népcsoportok szokásainak írásban történő regisztrálására.264  Silvânia 

Siebert  szerint  egészen a XIX. századig a brazil krónika mint történetírói műfaj létezett, 

amelynek  az  volt  a  feladata,  hogy  a  portugál királyi udvar által finanszírozott tengeri és 

szárazföldi felfedező utak hiteles dokumentációját adja.265  Szerzői elsősorban tehát ezen 

expedíciók résztvevői voltak, akik egyfajta „belső szemlélőként” ők maguk is szemtanúi 

lehettek a regisztrált eseményeknek.  

A gyarmatosítás folyamatának a fejlődésével párhuzamosan haladt előre a műfaj 

további alakulástörténete. Miután a felfedezések újdonsága után, a gyarmatosított 

területeken való mindennapi élet kialakítására helyeződött a hangsúly, elsődlegesen 1808

tól, amikor a portugál királyi család Napóleon elől menekülve Rio de Janeiroba költözött, 

és innen irányította, nemcsak a délamerikai és az afrikai gyarmatosított területeteket, hanem 

magát az európai anyaországot is, aminek következtében a kulturális élet fejlődése teljesen 

új irányt vett. A XIX. század elején ugyanis fellendült az újságírás, új színházakat, 

 
kulturális életben a tömegmédiumok, azaz a publicisztikai tartalmakat közlő platformok nem különültek el 

teljesen az irodalom és a művészet rendszerétől (Turi, 2012: 163.), addig Brazíliában az újságírás a 19. század 

második felében alig nevezhető pusztán művészeti fórumnak, néhány üdítő példa kivételével. A krónika 

„szépirodalmiasodása” tehát később, a modernista tendenciák hatására megy csak végbe.  
263 Coutinho, 2008: 103. 
264 Sá, 1997: 6. 
265 Siebert, 2014: 677. 
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múzeumokat és iskolákat alapítottak, köztük Brazília első egyetemi fakultását, a  bahiai 

Escola de Cirurgiat is ebben az időben hozták létre. A krónika műfaja tehát a korszak új 

igényeihez alkalmazkodott, és a brazíliai kulturális élet kiépítésében elsődleges  feladatot 

vállaló újságírói médiumok meghatározó műfaja lett. A francia periodisztika mintájára 

Brazíliában is elterjed az úgynevezett literatura de folhetim (’tárcairodalom’) hagyománya, 

amely a különböző nyomtatott kiadványok üresen hagyott szöveghelyein való, folytatásos 

formában megjelenő publikációt jelentette.266  Az ilyenformán szerzett új felületeken 

megjelenő szövegmutatványok szabadabb írói stílusban íródtak a kötelezően megjelentetett 

híradásokhoz képest, amelyek eredetileg helyet kaptak a különböző napi és hetilapokban. 

Az elsősorban objektív nézőpontot képviselő, dokumentáló műfaj mellett megjelenik egy 

szubjektív látásmódot kidolgozó, de tematikában egyértelműen az adott újság tartalmához 

igazodó új műfaj, a crônica à brasileira  (’krónika brazil módra’).267  Az elsősorban 

szórakoztatás céljára fenntartott üres szöveghelyek újfajta megszólalót is igényeltek. Míg a 

műfaj történetének történetírói szakaszában elsősorban az arisztokrata családból származó, 

kolonizáló európai szerzők írták a crônica  szövegeit, addig a műfajnak az újságíráshoz 

kötődő szakaszában, újfajta írónarrátor jelenik meg: a helybéli, brazíliai identitású ember.268 

A kronológiai rendben elbeszélt események műfaja tehát új jellegzetességekkel bővül, 

egyrészt magának a megjelenést biztosító médium sajátosságainak, másrészt az új narrátori 

pozíciónak köszönhetően. A rövidéletű, periodikus formában kiadott nyomtatott sajtóra 

jellemző módon, a folhetimformában megjelenő új brazil krónikák a felfedezések új 

tapasztalatai helyett a hétköznapok eseményeit a mindennapok szóbeliségében használatos 

nyelvezettel dolgozták ki, ami által mind tematikában, mind formában mulandó jelentőségű 

„kis műfajnak” számító szövegproduktumok születtek. Jelenünk krónikaszövegeire a 

leginkább jellemző közvetlenség, azaz „az oralitás keresése az írott szövegben, a 

mesterséges nyelvvel való leszámolás, és a mi korunkban leginkább természetesnek gondolt 

beszédmódhoz való közelítés”,269  a XIX. században fellendülő újságírás óta jellemző a 

műfajra. Pontosabban a brazíliai nemzeti irodalom korszakának kialakulásában meghatározó 

szerepet vállaló romantikus szerző, José de Alencar (1829 – 1877) közbenjárása óta, aki azon 

túl, hogy máig a brazil regényirodalom klasszikusainak számító romantikus indianista 

regények megalkotója, politikusként, kultúremberként és újságíróként fontos szerepet vállalt 

 
266 Meyer, 1992: 96. 
267 Siebert, 2014: 678. 
268 Siebert, 2014: 678. 
269 Candido, 1981: 16 – 19. 
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a krónika műfajának meghonosításában, azáltal, hogy íróként minden regényét, esszéjét és 

más közéleti témákban folytatott vitáit, mind a korszak tárcairodalmi hagyományát 

kihasználva, különböző folyóiratokban publikálta. A krónika műfaját tekintve, Alencar volt 

az első, aki az üres szöveghelyek kihasználásának gondolatát meghaladva saját tárcarovatot 

hozott létre „Ao correr da pena” címen  a  Correio  Mercantil  nevű lapban, amelyben 

krónikáit, novelláit és folytatásos formában megjelenő regényeit adta közre.270 A periodikus 

nyomtatott sajtónak  mint médiumnak volt köszönhető tehát, hogy a történetírás 

hagyományára épülő krónika műfaja az újságírás bizonyos jellegzetességeivel bővült, 

ugyanakkor José de Alencar volt az, aki véglegesen a szépirodalmi hagyományhoz kötötte a 

műfajt. Az irónia, a humor  és a különböző allegorikus megfogalmazási módoknak 

köszönhetően a crônica à brasileira  átalakul,  és a faktualitás regisztrálása végleg a 

fikcionalitás álcája mögé kerül. Az újságírás és a szépirodalom határmezsgyéjére szoruló, 

immáron crônica brasileira  (’brazil krónika’) célja  az információ dokumentálása és 

terjesztése helyett, az adott információ kapcsán felmerülő belső reflexióknak a szórakoztató 

igénnyel kivitelezett megvalósítása lesz,  amely Alencartól kezdődően minden fontos 

irodalmi szerző sajátos eszközévé válik arra, hogy közéleti feladatait is ellássa. Ilyenformán 

sajátos hibrid irodalmi forma születik, amely azon túl, hogy szándékosan jól kivehető 

referenciális tartalommal bír –  mint például egy adott politikai törvényhatározat ihlette 

elbeszélés vagy egy, az adott napilapban bejelentett bűncselekmény hátterének történetbe 

foglalása stb. – a fikcionalitás jegyeit is mutatja. A crônica histórica esetében a hitelességet 

jelentő belső  szemlélői pozícióból eredő személyesség, Alencartól kezdődően  –  de 

különösen a műfaj 1930as években Rubem Bragának köszönhetően végbemenő virágzása 

óta – a faktualitás helyett a fikcionalitás jellegét erősíti. A tények helyett, a tények mögött 

rejlő igazságot fogalmazza meg a modern krónika, amely a különböző költői képek és 

drámai helyzetek alkalmazásának köszönhetően,  az újságírás területétől egyre inkább 

eltávolodik. Siebert az 1808tól kezdődő és az 1950es évek végéig tartó időszakot egyfajta 

átmeneti periódusnak értékeli, amelyben a történetírói műfaj irodalmiasodásának folyamata 

zajlik  és amely után maguk a krónikaszövegek szerzői is már nem újságírók, hanem 

kizárólag szépírók lesznek.271 

 
270  Siebert, 2014: 678. José de Alencar „Ao correr da pena” című rovatában megjelent krónikaszövegei, 

amelyek elsősorban helybéli és politikai eseményekről, irodalomról írt frappáns reflexiói is egyben, a 2016
ban digitalizált, a Tomaz Adour Kiadó által megjelentetett Ao correr da pena (’Improvizációk’) című kötetben 

olvashatóak. 
271 Siebert, 2014: 679. 
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Candido ugyan a kis jelentőségű műfajok közé sorolja, mégis minden elismert brazil 

szerző életében bekövetkezik az a pillanat, hogy krónikakötetet jelentet meg, ami elsősorban 

a brazil modernizmus hatása alatt kialakuló Rubem Bragaféle krónikaírói stílusnak 

köszönhető. A kapitalista és erkölcsileg romlott Rio de Janeiro pusztulásáról való 

megemlékezéséről híres író volt az első olyan brazil szerző, aki teljes egészében a krónika 

műfajának szentelte irodalmi munkásságát. Előtte és még utána sem fordult elő hasonló, 

tekintve, hogy a műfaj elsődleges publikálási közege, a különböző napi, hetilapok, röplapok 

és folyóiratok a biztos olvasóközönség megtartása érdekében csak már a szakmai életükben 

elismert szépírókat szerződtette. Nem sokban különbözik ez, az egyre inkább háttérbe 

szoruló kulturális és irodalmi folyóiratok mai gyakorlatától, miszerint az adott publikálási 

felület felmért olvasói igényeinek megfelelően kerülnek kiválasztásra az adott tárcarovat 

állandó megbízottjai. Nem véletlen tehát, hogy a brazil irodalomtörténet legfontosabb alakjai 

mind adtak már ki krónikakötetet.  

A modernizmus első szakaszára jellemző nyelvi kísérletezés, illetve lázadás az 

irodalmi szövegekben való tudományos és akadémikus nyelvezet használata ellen, újító, 

avantgárd technikákkal kivitelezett, destrukturált és hiátusokkal teli mozaikregényeket 

eredményezett.272  Oswald de Andrade szélsőséges módon tágította az irodalmi nyelv 

elmondhatóságának határait, amit generációtársai közül néhányan követtek csupán (Mário 

de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade), mégis az irodalmi nyelvezet 

egyszerűsítéséért végzett harca maradandónak bizonyult. A nyelv felszabadításának és az 

egyszerűségre való törekvésnek az igényét használják ki a modern krónika szerzői, „akik 

hátuk mögött hagyják a diszkurzív és formális stílust, és kollokviális nyelven írják meg 

szövegeiket.”273  A széles olvasóközönséget elérő folyóiratkultúra által eszközölt nyelvi, 

formai felszabadítás egy olyan szépirodalmi műfajt eredményezett, amely a személyes 

hangvétel, a  hétköznapi szófordulatok, a mármár vulgáris nyelvezet, és a kisember 

hétköznapjait érintő események tematikai feldolgozása által kifejezetten az olvasóhoz 

közelít, vele alakít ki dialógust, implicit  vagy explicit módon őt szólítja meg.274  A 

posztmodern poétika elsődleges jegyei nyilvánulnak meg előttünk, különösen a krónikának 

az  1960as, és 1970es években megjelenő formáiban. Az olvasó hangsúlyos szerepe, a 

személyes, individualista szemlélet, mind a Truman Capote által elindított angolszász 

 
272 Haroldo de Campos, 1971: 6 – 11.; 95 – 97. 
273 Redmond, 2010: 139. 
274 Redmond, 2010: 139. 
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kultúrkörben elterjedő new jornalism, azaz egyfajta irodalmi újságírás szellemét idézik.275 

A fikcionalitás irodalmi és költői eszközeinek használata, a szubjektív narrátori perspektíva, 

valamint a faktualitás helyett, a természetéből fakadóan relatív igazság tényének 

hangsúlyozása a tudósítások világát juttathatja eszünkbe, ami nem áll távol a krónika 

történetírói gyökereitől.  

Annak ellenére, hogy más kisepikai műfajoktól határozottan elkülöníthető jegyeket 

mutat fel, nagyfokú diverzitás is jellemzi a krónika műfaját. Candido négy típusú krónikát 

különböztet meg a szövegek témája és elbeszélési módja szerint. Az első típus az ún. crônica 

diálogo (’dialógus krónika’), amely explicit módon juttatja érvényre a műfaj történetének 

újságírói szakaszából fennmaradó igényt, hogy egyértelműen az olvasót bevonó, izgalmas 

és népszerű írás szülessen. Jelen disszertáció előző alfejezeteiben bemutatott kanonizált 

szerzők közül mindenki jelentetett már meg krónikakötetet és mindegyikőjük gyakorolta a 

dialogicitás  stratégiáját szövegeiben. Ugyanakkor Clarice Lispector Todas as crônicas 

(’Minden crônica’) címen, egyelőre csak portugál nyelven publikált, közel hétszáz oldalas 

szöveggyűjteményében kiemelkedő jelentőséggel jelenik meg az olvasó és narrátor közötti 

dialógus. 

 
Ti már elfelejtettétek a bejárónőmet Aninhát, a hallgatag minasit, 
aki el akarta olvasni az egyik könyvemet, még ha bonyolult is, mert 

nem szereti „a cukros vizet”. És valószínűleg már azt is 

elfelejtettétek, hogy én anélkül, hogy tudtam volna az okát, de 

mindig Jelenésnek hívtam, amit ő így magyarázott: „Azért mert én 

egyszer csak megjelentem.” Én erre valami olyasmit mondhattam, 

hogy az ő létezése attól függ, hogy szeretike őt. Ti már 

elfelejtettétek. Én sosem felejtem el. (…) Elfelejtettem nektek 
mondani, hogy Aninha nagyon rút volt. (Lispector, Todas  as 
crônicas, 2018: 52. saját fordítás) 

 

Lispectornak a „Das Doçuras de Deus” (’Isten finomságairól’) címen, eredetileg a Jornal do 

Brasil folyóiratban 1967. december 16án publikált szövege, novelláinak intimista jellegét 

idézi. Az autodiegetikus narrátori pozíció, a dialógusforma tudatfolyamba való illesztése 

mind a szerző pszichologizáló, belső realista elbeszélői módjára emlékeztetnek, különösen 

amiatt, hogy a szövegek eredeti megjelenésének médiuma már ebben a 2018ban megjelent 

antológiaformában, semmiféle jelentőséggel nem bír. A könyv már fiziológiai 

sajátosságainak köszönhetően is a publikált szövegek fikcionális jellegét erősíti, ugyanakkor 

a nyomtatott sajtó hasábjai között, közvetlenül  a szerző neve alatt olvasva ugyanazt a 

 
275  Capote riporttechnikáiról bővebben lásd: Abádi Nagy Zoltán: Mai amerikai regénykalauz,  Budapest: 
Interart, 1995: 114 – 125.  
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szöveget, a történet máris autobiografikus ihletésűnek tetszik. Caroline Valada Becker „A 

crônica e suas molduras, um estudo geneológico” (’A  crônica  és annak szabványai, egy 

műfajtörténeti tanulmány’) című írásában pontosan a műfaj ezen jellegzetességére hívja fel 

a figyelmet. A Candido által meghatározott négy műfaji alkategória között, ő a narrátor és 

szerző elválaszthatóságának kérdését nevezi meg mint a szövegek osztályozásához 

szükséges alapvető szempontot. Véleménye szerint két típusú szöveg létezik, a biografikus 

(legyen  az  a  szerző saját autobiográfiájának  vagy más közéleti szereplők életútjának a 

története) és a biografikus jelleget nélkülöző fikcionális szövegek, amelyekben a narrátor 

pozíciója egyértelműen elkülönül az empirikus szerzői pozíciótól, akárcsak más 

szépirodalmi műfajoknál, mint a novella, elbeszélés, kisregény, regény, amelyeknél 

általában fel sem merül ennek a narratológiai alapvetésnek a megkérdőjelezése.276  

Ehhez hasonlóan a referencialitás mármár túlzó jelenlétével találkozunk az előző 

fejezetben tárgyalt brazil brutalista irodalom képviselőinél is, köztük is elsősorban Rubem 

Fonseca krónikáinak szövegeiben, aki az O Romance Morreu (’A regény meghalt’) című, 

2007ben kiadott krónikakötetében elsősorban saját magának mint empirikus szerzőnek a 

tapasztalásait fogalmazza meg. Legyen az egy magánéleti történés, utazásélmény, konkrét 

politikai vagy társadalmi kérdésben megnyilvánuló vélemény vagy akár, ahogy a kötet címe 

is rámutat, kendőzetlen  metairodalmi reflexió, Fonseca krónikáiban  sok  esetben  maga  a 

szerző szólal meg: 

 
(…) Alkoholista írók, ez nem újdonság. Az ittas emberek közti 

párbeszédet nem lehet komolyan venni. Nem tulajdonítottam neki 

jelentőséget. Így bánnak a fiatal költők a náluk idősebbekkel. De 

mikor hazaértem a szobámba, mielőtt elaludtam volna, levelet írtam: 
„A bár sötét volt és fojtogató; Dylan rendületlenül ivott, úgy tűnt fél 

attól, hogy valaki a lábára lép, és majd öregnek és felpuffadtnak 

látják őt, ezek az apró horrorisztikus dolgok, amelyek 
mindannyiunkkal, fáradt és szomorú részegekkel megtörténnek. 
Hová lett a düh, hol van a napnyugta elleni lázadás ebben a 23. utcai 

bárban? Mellette ülve éreztem a megszelídült állat leheletét; 

olyannak látszott, mint aki éppen belépni készül abba a totális és 

kegyelemmel teljes éjszakába, amelyről a verseiben beszél.” Még 

aznap hajnalban mentővel vitték el Dylan Thomast, hogy a St. 

Vincent kórházban érje a halál. November volt. Utána havazott, így 

nem telt sok időbe, míg a város elfelejtette a költőt. (Fonseca, O 
romance morreu, 2007: 21 – 22. saját fordítás)     

 

 
276 Becker, 2013: 17. 
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A brutalista szerző a „Primeiras lembranças de Nova York” (’Első New Yorki emlékek’) 

című krónikájában egy sajátos játékot hajt végre, amely Genette metalepszis fogalmát idézi 

elénk, azaz a posztmodern regényekre jellemző illuzórikus átlépés valósul meg benne, a 

fikció különböző szintjei között.277 Az autodiegetikus narrációval kezdődő történetben egy 

brazil szerző képe jelenik meg az olvasó előtt, aki New  Yorki  utazásával kapcsolatos 

élményeit és reflexióit beszéli el. Olvashatjuk miként szállt meg az Albert Hotelben, miért 

pont erre a szállásra esett a választása, megtudhatjuk, milyen híres szerzők pihentek meg 

ebben az épületben, és más egyéb, kifejezetten  a  fizikai tér valóságos referencialitásához 

köthető tényeket. A fentebb idézett részletből kiderül, hogy a narrátorfőszereplő találkozik 

Dylan  Thomas  walesi költővel, akiről a szöveg más biografikus adatokat is elárul: alig 

húszévesen publikálja első Tizennyolc  vers  címen kiadott kötetét, melynek erőszakos 

érzelmessége és zeneisége megdöbbentő eredetiségről tesz tanúbizonyságot. A szerzőről 

közölt hiteles életrajzi részletek és az irodalmi pályáját övező kritikai észrevételek, mind a 

narrátori pozíció fikcionalitásának a  megkérdőjelezését sugallják. Ezt az olvasási 

tapasztalatot erősíti továbbá, hogy a narrátor és Dylan között történő találkozás után, a maga 

is szerzőként tevékenykedő narrátor, saját élményeit, a fonsecai novella, és 

regényirodalomban már jól ismert stílusban és nyelvezetben ő maga is papírra veti, aminek 

köszönhetően maga az írás folyamata fikcionalizálódik a szövegben. Az olvasó olyan sajátos 

alkotói folyamat részese lehet, amely többször tematizálódik magában a Fonsecaéletműben 

is. Az olvasó tehát azt a kifejezetten exkluzív élményt élheti át, amely által kiderül, hogy 

egy saját magánéleti tapasztalat, miként alakul át fikcióvá és miként épül be az író irodalmi 

munkásságába. A New Yorki alvilági élet egy kulcsfontosságú színhelye, az éjszakai bárok 

fizikai közegének a valóságban megtapasztalt hiteles formái inspirálják a szerzőt a későbbi 

brutalista hagyományban kivitelezett,  amerikai  noirkrimiket idéző történeteire.278  Az 

olvasó ezáltal bennfentesnek érezheti magát, hiszen betekintést nyerhetett a többségében, 

eredetileg a Portal Literalon közölt krónikák által Rubem Fonseca sajátos írói védjegyének 

kialakulási folyamatába. Jelen disszertációban ezen Fonsecaszöveggel bemutatott crônica 

biográfica lírica  (’lírikus életrajzi krónika’)  mellett  ugyanakkor a Rubem Braga által 

megszületett fikcionális és narratív krónikák is hasonlóan gyakorinak számítanak a kortárs 

brazil szépirodalomban. 

  A Candido által crônica narrativanak  (’narratív krónikának’) nevezett harmadik 

típust a novella műfajához közel álló rövid történetek alkotják, amelyek a Poe, és Csehov

 
277 Genette, 2006: 45 –54. 
278 A Chelsea nevű bár/hotel pedig konkrétan meg is ismétlődik Bufo&Spallanzani (1985) című regényében. 



103 
 

féle novellahagyomány eszközeire épülnek. Az  idő, tér, cselekmény egységén túl  nagy 

hangsúly helyeződik a csattanóra vagy a történet meglepetésszerű befejezésére, ami által a 

szövegelemző komoly dilemmába eshet az adott szöveg műfaji meghatározásakor. A városi 

neorealista és brutalista irodalom másik irányát képviselő Dalton Trevisan 2013ban kiadja 

Até você, Capitu?  (’Még Te is, Capitu?’) című kötetét, amelyben a már tőle megszokott 

rövid és meghökkentő novelláin kívül esszéket, leveleket és krónikákat is közöl. A kötetben 

számos példát olvashatunk az összes eddig tárgyalt krónikatípusra, ugyanakkor a kötet első 

szövege  egyből a Bragaféle narratív krónikát idézi, sőt egészen pontosan Braga 

kulcsfontosságú szövegét, az „Ai, de ti, Copacabana” című krónikaszöveget. Az eredetileg 

1959ben megjelent erős intertextuális utalásokkal dolgozó Bragaszövegben, a Genetteféle 

transztextualitás összes fajtája megfigyelhető, de mégis leghangsúlyosabban a 

hypertextualitás jelensége, miszerint egy A szövegből (hypotextus) B szöveg (hypertextus) 

jön létre valamiféle transzformáció útján, ami egyértelműen nem kommentárjellegű. B 

szöveg  ugyanis nem beszél explicit módon A szövegről, viszont nélküle nem létezhetne 

olyanként, amilyen.279 Ezt az összetett fikcióképző eszközt alkalmazza Braga az eredetileg 

a Manchete (Rio de Janeiro) folyóiratban megjelenő krónikájában, amelynek A szövegeként 

a  Biblia  Jelenések könyvének  egy részletét veszi alapul. A nyelvezetében archaizáló  és 

formájában is a bibliai bekezdések számozását követő szöveg megjósolja Rio de Janeiro 

pusztulását. A brazil irodalomtörténetben elhíresült modernkori özönvíz képei Trevisant is 

megihletik, aki a  tőle megszokott fizikai térként Curitibát teszi az eljövendő apokalipszis 

színhelyének. 

 
És az Úr, midőn látogatást tett Curitiba városában, e szavakat intézte 

a népnek: Babilónia királyának, Nabukodonozornak rombolása 

semmi volt ahhoz képest, ami az Úr angyalainak dühe alatt bűnhődő 

Curitibát éri majd,  mint a savanyú narancs, amit pont fanyarsága 

miatt nem lehet megenni. Jaj, jaj, Curitiba, egy óra, és területednek 

hűlt helye sem marad. Fohászkodtam miattad Curitiba; igen 

fennhangon hirdettem az eljövendő felhő képét, amely majd leszáll 

az égből, a gyermekek sikolyát; mert az Úr így szólt. (…)  A 

gyötrelmek napján a holtak kézen fogva vezetik az élőket a 

borzalmas halálba. A városból nem marad semmi, se egy villa, se 
egy fazék vagy törött csésze; senki sem fogja tudni, hogy hol van 

Maria Bueno sírhelye. (Trevisan, Até você, Capitu?, 2013: 7. saját 

fordítás)  
 

 
279 Genette, 1996: 89. 
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A „Lamentações de Curitiba” (’Curitiba elsiratása’) címen megjelent szöveg első bekezdései 

egyértelműen egy fikcionális világba vezetik be az olvasót. A hétköznapitól merőben eltérő 

nyelvezet, az erősen vallásos tematika inkább a mágikus realista,  fantasztikus  irodalom 

képeit idézi. A brazil olvasók számára ugyanakkor már a harmadik sor intertextusa miatt 

egyértelművé válik a Bragaféle krónikaírói hagyomány, amit tovább erősítenek a szövegben 

felfelbukkanó konkrét valóságra mutató referencialitások. Rögtön az idézett incipit befejező 

mondatában megjelenik Maria Bueno (1939 – 2018), híres brazil teniszező neve, valamint a 

szöveg előrehaladtával megmegjelennek  bizonyos  könnyedén behatárolható fizikai 

helyszínek (folyók, konkrét utcák, parkok nevei, üzletek, bankfiókok),  aminek 

következtében az erősen fikcionalizált világ alatt egyre inkább felismerhetővé válik a 

valóságban is létező fizikai tér, a mai Curitiba városa.  

A krónika történetírói gyökereitől kezdve, a műfaj velejárója a faktualitás és 

fikcionalitás jellegének ötvözése, aminek következtében állandó elemzési témává válik a 

műfajnak az újságírói hagyományhoz, azon belül is a tudósítások világához való kötődése. 

A krónikák szépirodalmi hagyományon belül elfoglalt pozíciójáról, pontosabban arról, hogy 

mégis mi választja el a krónikát más közép vagy kisepikai irodalmi műfajoktól, ugyanakkor 

viszonylag kevés kutatási eredmény születik. A fent elemzett Trevisanféle Bragaátiratban 

is felmerül a kérdés, hogy mitől válik a szöveg egyértelműen az újságírás és szépirodalom 

határán fekvő krónikává,  és mi tenné tisztán novellává  vagy netán a jelen disszertáció 

következő alfejezetében tárgyalt mininovella műfajának produktumává a curitibai 

apokalipszistörténetet. A crônica narrativa  esetén pedig különösen nehéz helyzet előtt 

állunk, tekintve, hogy az összes krónikatípus között ez áll legközelebb a szépirodalmi 

hagyományhoz. Többek között Caroline Valada Becker, de közvetett módon Jorge de Sá 

irodalomtudós is rámutatott, hogy míg „a novella megteremti, addig a krónika dokumentálja 

a valóságot”.280 Ez a biografikus ihletésű krónikák esetében egyértelműen megmutatkozik, 

ugyanakkor a narratív krónika esetében más műfajjegyeket is érdemes vizsgálni. A 

kezdetektől a krónikaszövegeket átható „tudósításszerűség” sajátos narrátori pozíciót 

eredményez, amely a novella autodiegetikus vagy homodiegetikus narrátorától eltérően nem 

mélyed el a fikcionális szereplők lelkében vagy a tárgyalt téma atmoszférájában, csupán a 

felvetett gondolatok felszínén marad, tekintve, hogy fontosabb számára az adott gondolat 

közlése, mint az átélés tapasztalata.281 Jorge de Sá pontosan emiatt jut arra a következtetésre, 

hogy a krónika esetében a narrátor maga az empirikus szerző lesz, aki a szövegében elejtett 

 
280 Becker, 2013: 13. 
281 Sá, 1999: 9.  
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hiteles,  referenciális adatoknak köszönhetően,  akár eltérő szépirodalmi  stratégiákkal 

kivitelezve, lényegében tudósítást hajt végre.282 Míg a biografikus igénnyel megírt szövegek 

esetében, ahogyan Clarice Lispector vagy Rubem Fonseca példáján keresztül is látni lehet, 

a szerző és narrátor kérdésének összefonódása rögtön a szövegek első olvasatakor is 

felmerülhet, a Trevisanféle, inkább a novellairodalomhoz köthető szöveg csupán 

referencialitásának és intertextuális hagyományának, valamint elsődleges megjelenési 

médiumának köszönhetően illeszkedik az újságírói krónikahagyományba.  

  Sok irodalomtörténeti elemzés születik ugyan erről a hibrid műfajról, ugyanakkor a 

legfrissebb kortárs irodalmi szövegekben tapasztalt jelenségek elemzése által kimutatható 

változást még senki sem fogalmazta meg. A Bragával  elindult  és Trevisannal illusztrált 

jelenség egyértelműen a kisepikai műfaj naggyá válásának történetét mutatja be. Annak 

ellenére, hogy megjelenési médiumának, fizikai terjedelmének, és a szerzők által neki 

szentelt jelentőségének köszönhetően Candido „kis műfajnak” nevezte, ma egyre inkább a 

krónika felemelkedéséről beszélhetünk. A megjelenési médium ugyan továbbra is a műfaj 

efemeralitását hangsúlyozza   ̶    még  akkor  is,  ha  jelen  korunkban  az  elektronikus 

médiumokon való közlés, egyben az adott szöveg archiválását is végrehajtja  ̶  ugyanakkor 

a krónikára jellemző rövid terjedelemnek köszönhetően, –  jelen disszertáció következő 

alfejezetében bemutatásra kerülő mininovella műfajához hasonlóan – elsősorban az olvasási 

szokások  megváltozása miatt, az irodalom mainstreamébe került. Erről az eredményről 

tanúskodik továbbá az a tény, hogy a brazil irodalomtörténetben Rubem Braga óta nem 

tapasztalt jelenség figyelhető meg napjainkban, miszerint anélkül, hogy valaki a klasszikus 

szépirodalmi műfajokban publikálna, lehet sikeres, szépirodalmi esztétikai igénnyel alkotó 

krónikaíró.  

  Az 1977ben São Pauloban született Antonio Pratat a XXI. századi új brazil krónika 

legsikeresebb alkotójának  nevezi  Marcio  Renato  dos  Santos  a  Cândido  irodalmi 

folyóiratban, „As facetas da crônica no século XXI” (’A XXI. századi krónika arcai’) címen 

megjelent cikkében. Antonio Prata azon túl, hogy a befutott szerzőkre általánosságban igaz 

sokszínűségről, kreativitásról és szerethető humorról tanúskodik, amiatt tűnik ki a kortárs 

mezőnyből, hogy a szépirodalom területén belül elsődlegesen a krónika műfajának szenteli 

magát.  A másodlagos irodalmi műfaj tehát, a Folha  de São Paulo  hírlapban  és a hozzá 

tartozó online hírportálon  rendszeresen publikáló szerzőnél elsődleges műfajjá lényegül. 

Természetesen attól függetlenül, hogy irodalmi elismertségét  elsősorban Brazília 

 
282 Sá, 1999: 9. 
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legnagyobb példányszámban nyomtatott sajtótermékében publikált krónikáinak köszönheti, 

más közéleti szereplésével  is kivívta magának a figyelmet. A Magyarországon még nem 

forgalmazott, a Rede Globo televíziós csatorna gyártásában megjelenő Bang bang (’Bang 

Bang’),  Avenida  Brasil  (’Brazília sugárút’),  A  Regra  do  Jogo  (’Játékszabály’)  című 

telenovellák forgatókönyvének írásában is részt vett, ugyanakkor szépirodalmi jelentősége 

máig töretlennek tetszik, hiszen krónikakötetei sorra jelennek meg Brazília legismertebb 

kiadójánál a Companhia das Letrasnál: Meio  Intelectual,  Meio  de  Esquerda,  (’Félig 

intellektuális, félig baloldali’)  2010;  Nu  de  Botas,  (’Mezítlábas’)  2013;  Trinta  e  Poucos, 

(’Harmincvalahány’) 2016. A Folha de São Paulo hasábjain publikált szövegei legtöbbször 

a brazil irodalomtudós, Candido által kiemelt negyedik krónikafajtába sorolhatóak, tehát 

Prata elsődlegesen olyan narratív típusú krónikákat közöl, amelyek valamiféle, a valóságban 

is referenciálható tényt vagy személyt lírai módon dokumentálnak. A crônica de exposição 

poética  (’költői indíttatású  krónika’)  hajtja végre legtökéletesebben az újságírói és 

szépirodalmi hagyomány közti átjárhatóságot, amelynek a műfaj a kortárs brazil olvasók 

körében elnyert sikerét köszönheti. 

 

 
Indonéziában  a Sulawesi szigeten fekvő Leang Bulu’Sipong 4 

barlangban, a tudósok feltárták az eddigi értesülések szerinti 

legrégebbi ősi barlangrajzokat. A negyvennégyezer  éves képek a 

vaddisznó  és bölényvadászat különböző jeleneteit örökítik meg. 

Nem lep meg, hogy az első képi emlék egy roston sütés 
előkészületeit mutatja be, tekintve, hogy az első írásos emléknek 

számító, ékírással megörökített kacifántos részletek pedig sörökről 

szólnak.  Egy,  az időszámításunk előtt 3100as évekből származó 

agyagtábláról van szó, amelyet a mai Irak területén található 

Urukban találtak, amelyen, más sumér nyelven közölt információk 

között, három üveg  sörről  is megemlékeznek, amelyet abban az 

időben a mezopotámiai férfiak, nők és gyerekek előszeretettel 

fogyasztottak a békés időkben. (Miután az ősidőkben fogyasztott 

főétel és ital már kiderült, most az archeológiának az a feladata, hogy 

az ősdesszertre is rátaláljon.) Volt alkalmam élőben is megcsodálni 

ezt  az  agyagtáblát a Brittish Múzeumban 2012ben,  amikor  is  a 
Londoni Olimpia eseményeit tudósítottam a Folhanak. 
(Prata, Folha de São Paulo, 2019. december 15. saját fordítás) 
           

 

Prata egy egészen egyszerű hírt prezentál szövegében: megtalálták az emberiség vélhető 

legrégebbi barlangrajzait Indonéziában. Ezután elkezdődik egy félig kutatómunkán, félig 

pedig személyes reflexiókon alapuló összegzése a hír jelentőségének. A humort nem 

nélkülöző szöveg az eddig bemutatott krónikatípusok mindegyik jellegzetességét  és 
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általában a krónikaírás aktusának minden lépését tartalmazza: kiindulás egy tényből, ami 

lehet akár biografikus, akár fikcionális természetű; prózaszöveggé formálás, amiből nem 

hiányozhatnak az olyan költői eszközök, mint a hasonlatok, metaforák  stb.; a hétköznapi 

egyszerűség hatásának keltése a nyelvezet  és a laza elbeszélői pozíció által; valamint az 

olvasóval való dialógus implicit vagy explicit módon történő kialakítása.283  

 
Vagy féltucatnyi üzenetváltás a barátokkal és mire jutottunk? Grill 

és sör. Majdhogynem negyvennégyezer év választ el engem a 

Sulawesi barlangfestőktől, és vagy ötven évszázad az uruki 

munkásoktól, de az oldalas és az erjesztett maláta összeköt minket. 

(…) Íme az emberi teremtés sorrendje: grill, sör, irodalom, filozófia. 

Nem kell ahhoz történésznek, vagy archeológusnak lenni, hogy 

észrevegyük azt a lassú hanyatlást, aminek részesei vagyunk. (Prata, 
Folha de São Paulo, 2019. december 15. saját fordítás) 

 

A narrátorszerző személyes érintettsége tudósítás jelleget kölcsönöz az alapvetően 

hírközlésre szánt szövegnek, amely egyszerűségével  és valamelyest a  szépirodalmi 

hagyományokra jellemző elbeszélői eszközöknek köszönhetően egy olvasót lebilincselő, 

frappáns történetet eredményez, amely alkalmassá válik arra, hogy a megjelenését biztosító 

médium számára ne pusztán a helykitöltő tartalmat biztosítsa, hanem önmagában is 

érvényes, az olvasó figyelmét kiérdemlő írás legyen. A krónikaszövegek, a kulturális és 

irodalmi folyóiratokban, valamint az egyre népszerűbb elektronikus felületeken való 

megjelenésüknek köszönhetően  számos olyan tulajdonsággal bírnak, amelyek a mai 

számítógépes képernyőn szocializálódott olvasónak kedveznek. A publikálási felületük 

efemeritása  annak ellenére, hogy látszólag nem ruházza fel kitüntetett szépirodalmi 

jelentőséggel a műfajt, mégis az olvasók legnagyobb része, különösen Brazíliában, a krónika 

műfaján keresztül lép kapcsolatba a kortárs irodalommal. Nagyon hasonló folyamat 

játszódik le a latinamerikai térség más országaiban is. A venezuelai krónikaíró, újságíró, 

Sandra Lafuente szerint az elbeszélő újságírás (periodismo narrativo) aranykorát éljük, a 

kolumbiai főszerkesztő és kulturális újságíró, Mario Jursich pedig kifejezetten a latin

amerikai irodalom második lehetséges boomját látja megvalósulni a nyomtatott és online 

újságokban megjelenő tudósító irodalmi műfajban.284  A marginalitás látszata mögött 

megbújó centrális pozíciója, valamint a rövid terjedelméből fakadó játékos kísérletezéseinek 

köszönhetően a spanyolamerikai és brazil krónika műfaja egy dinamikus, és az olvasói 

elvárásokhoz igazodó, folyton megújulni képes kisepikai prózaforma lett, amely komoly 

 
283 Becker, 2013: 15. 
284 Puerta Molina, 2017: 168. 
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konkurenciát jelent a kortárs brazil irodalmi élet másik meghatározó kísérletező műfajának, 

a mininovellának. 

 

3.2.2. A mininovella műfaja 
 

A mininovella műfaját a mai napig számtalan megválaszolatlan kérdés övezi. Önálló 

új irodalmi formaként, önálló, de nem új műfajként, sőt a modern novella alműfajaként is 

említik. Még az elnevezésében sem született egyértelmű döntés, ugyanúgy találkozhatunk a 

mininovella,  minifikció,  mininarratíva, sőt mikronovella  kifejezéssel is, akár egyazon 

szépirodalmi szerző szövegeinek elemzésekor. Mindenesetre egy aspektusát tekintve 

egyetértés mutatkozik: egyre nagyobb jelentőséggel bír Brazíliában az eredetileg spanyol

amerikai területen induló mininovella műfaja, amely olyan elismert szerzők nevéhez 

köthető, mint az argentin Jorge Luis Borges (1899 – 1986), Julio Cortázar (1914 – 1984), 

Marco  Denevi  (1922  –  1998),  vagy  az  egymondatos  mininovellaszerzőként elhíresült, 

hondurasi születésű, de magát guatemalainak tartó Augusto Monterroso (1921 – 2003).285 

Ahogyan a műfaj egyik első teoretikusa, David Lagmanovich kiemeli „Para  una 

poética: Microrrelato” (’Poétikafélének: mikroelbeszélés’) című esszéjében, minden 

irodalomtörténeti korszakban léteztek a maihoz hasonló rövid prózaszövegek, még ha 

legtöbbször nem is önálló korpuszként, hanem nagyobb szövegekbe ágyazva jelentek is 

meg.286  A XIX. századi romantikával kezdődött az irodalmi szöveg töredékessége iránti 

igény, ami aztán egyre csak fokozódott, míg végül az avantgárd technikákkal kivitelezett 

modernista kubista és mozaikszövegekben csúcsosodott a XX. század első, majd második 

felében.287  Brazíliában is az 1970es évek „novellaboomjának”, majd az ennek a hátterében 

lezajló folyóiratboomnak volt köszönhető, hogy egyre rövidebb terjedelmű,  irodalmi 

igénnyel kivitelezett esztétikus szövegek jelentek meg kifejezetten az újságok hasábjainak 

terjedelmére szabva.288  Erre az időre tehető, hogy a regény műfajával egyenrangú 

fellépőként jelennek meg a kisepika egyéb műfajai. Ahogyan Antônio Candido fogalmaz: 

„a narratív lendület atomjaira bomlik, és az ideális egység a novella, crônica, sketch lesznek, 

amelyek képesek fenntartani az erőszakos, szokatlan és villámgyors képek szülte 

 
285 Augusto Monterroso leghíresebb egymondatos mininovellája mára klasszikus példa a műfaj tömörségére, 

intenzitására és terjedelmi változatosságára: „Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.” (Amikor 

felébredt, a dinoszaurusz még ott volt.), (Obras completas y otros cuentos, Honduras: Anagrama, 1959.)  
286 Lagmanovich, 2015: 44/1983. 
287 Lagmanovich, 2015: 44/1983. 
288 Dalcastagné, 2000: 4.  
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feszültséget.289 1978ban jelenik meg, az Alfredo Bosi irodalomtudós által szerkesztett, O 

conto brasileiro contemporâneo  (’A kortárs brazil elbeszélés’) című kultikus  antológia, 

amely olyan, a mai irodalomban már kanonizáltnak számító novellaírók autobiográfiáját és 

egyegy fontosabb szövegét adta közre, mint Guimarães Rosa, Clarice Lispector és Rubem 

Fonseca. A kötet érdekessége, hogy a többségében modern novellaszövegek mellett Dalton 

Trevisan négy mininovellája is publikálásra került benne. Alfredo Bosi bevezetőjéből 

azonban kiderül, hogy ekkor a mininovella még nem különül el a modern novella műfajától, 

valamint, hogy a rövid terjedelemből fakadó sebes és tömör narráció inkább Trevisan írói 

védjegye, mint egy új alműfaj,  netán új önálló műfaj kezdeti megnyilvánulása. A kötet 

minden szövege, beleértve így a  curitibai író miniszövegeit is,  a  modern  novella 

legfontosabb ismérveit viseli magán, amelyekre többek között már Edgar Allan Poe, Julio 

Cortázar és Ricardo Piglia is rámutatott: feszültség (tensão), intenzitás (intensidade), hatás 

(efeito), narrativitás (narratividade).290  

A brazil novella műfajának nyelvi, formai és tematikai megújítása, ahogyan jelen 

disszertáció előző alfejezeteiben kiderült, az 1960as, 1970es években Rubem Fonseca és 

Dalton Trevisan nevéhez köthető. Mindketten írtak ugyan a „hagyományos öthat oldalas 

novellánál” rövidebb szövegeket, mégis a mininovella brazil „meghonosítójaként” Dalton 

Trevisant említik, aki kezdetektől fogva publikál alig több, mint 500 szóból álló vagy alig 

egyoldalas irodalmi szövegeket, amelyeket ma már mininovellának nevez a szakirodalom. 

Alfredo Bosi is ekképpen emlékezik meg a szerző narratíváit jellemző gyorsaságról 

(velocidade) és tömörségről (concisão): „Trevisan tömörsége, megszállottság a lényeg iránt, 

ami a crônica műfaját idézi (…) de attól el is távolodik, a mondatok egymásutániságában 

megmutatkozó éles vagy groteszk nyelvének köszönhetően, ami minden egyes részletében 

képes arra, hogy a modern nagyvárosban élő, névtelen emberi sorsokat uraló legmélyebb 

elhagyatottság és kegyetlenség indikátora legyen.”291  Nem véletlen, hogy Bosi a 

szépirodalom és újságírás határán álló crônica  műfajához közelíti a trevisani stílusban 

megírt, a klasszikus novellára jellemző sajátságokat már csak elvétve tartalmazó irodalmi 

szövegeket. A crônica  is  a novellával egyidőben, az 1970es években kezdi meg újabb 

aranykorát  és hasonló poétika jellemzi. Mind a töredékesség, mind  a hiátusokkal teli 

történetszövés, mind a gyors narráció, mind pedig az intenzitás jellemzőek  rá, azonban a 

fikcionalitás másféle szerepet kap benne. Míg a novella hátterét egy alapvetően  zárt, 

 
289 Candido, 1987: 213 – 214. 
290 Bosi, 1978: 7 – 22. 
291 Bosi, 1978: 16. 
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fikcionális szereplőkből és helyszínekből felépülő elképzelt világ adja, addig a crônica 

műfajához tartozó szövegek szándékosan mindig a szövegen túli referenciálható valóság 

egyegy szeletére reflektálnak. Ahogyan a brazil krónikáról szóló alfejezetben láttuk, az 

újságírás és szépirodalom határmezsgyéjén álló műfaj egyegy típusa  ugyanakkor 

előszeretettel nyúl bizonyos költői eszközökhöz mint az irodalmi metafora, vagy allegória, 

amelyeken keresztül a krónika műfajában született szövegek sajátos módon érzékeltethetik 

az adott realitásból kiragadott részlet bizarrságát.292 Sok brazil szerző, akik fontosnak érzik 

a közéleti szerepvállalást is, írói tevékenységükön kívül, előszeretettel írnak crônicakat 

különböző nyomtatott és online napi, hetilapokba, netán folyóiratokba. Dalton Trevisan 

esete azonban különleges, hiszen azon túl, hogy ő maga is jelentetett meg krónikákat, 

mininovellái határozottan elkülönülnek ezektől. A tömör és sebes narráció által, Trevisan 

nem az újságíráshoz közelít, hanem egy teljesen új irányt jelöl ki, ami legerőteljesebben az 

1994ben megjelent Ah, é? című kötetében mutatkozik meg. Ahogyan Marcelo Spalding 

fogalmaz, Trevisan a mininovella határait feszegeti a könyvet alkotó 187 ministóriasban 

(’minihistóriákban’), amelyek mindegyike a már eddig megjelent könyveinek, történeteinek 

témáját sűríti.  

 
74 
 Délután három óra, a földrajz óra szünetében. Graçinha... 
 ...a tanárnő ölében ül. A könyv a padlón. 
 Ölelkeznek és csókolóznak. 
 Egymás száján csüngnek. Csukott szemmel. 
 Minden kislány az ablakban lesi őket. 
 
75 
 Egy pillantás, egy őszinte gesztus már mit sem ér? Nem tudok 

tettetni, João. Nem hagyod, hogy hazudjak neked. 
 Hát, persze, hogy hagyom, szerelmem. (Trevisan, Ah, é?, 1994: 
54. saját ford.) 

 

Cím nélkül, egyszerűen számokkal jelölve jönnek egymás után az alig egykét bekezdésből, 

netán egykét mondatból álló miniszövegek, amelyek a Júlio Cortázarféle intenzitást 

radikális módon juttatják érvényre.293  Ebben a kötetben Trevisan nem is mint vámpír, hanem 

mint sebész van jelen, aki eltünteti a szavakra telepedő felesleget, és csak a lényeget hagyja 

meg.294  

 
292 Lásd Clarice Lispector, Rubem Fonseca, vagy Antonio Prata előző alfejezetben elemzett krónikáit. 
293 Spalding, 2012: 71. 
294 Coelho, 1994: 5. 
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Az Ah, é? –től kezdve erősödik és alakul önálló műfajjá a mininovella Brazíliában. 

1996ban Maria Lúcia Simões Contos contidos  (’Visszatartott novellák’) címen 61 rövid 

szöveget jelentet meg, amelyeket a modern haiku műfaja ihletett. 1998ban Rodrigo Naves 

és Pólita Gonçalves is novellafüzérhez hasonló mozaikregényeket adnak ki az O filantropo 

(’A filantróp’) és Pérolas no decote (’Gyöngyök a dekoltázsban’) címmel, amelyekben a 

Luiz  Ruffatoféle regényszövéshez hasonlóan, az egymástól független, mininovellaszerű 

fejezetek a magány témáját járják körbe. Még szintén 1998 augusztusában João Gilberto 

Noll is a Folha de São Paulo napilapban Relâmpagos (’Villámlások’) címen rövid narratív 

szövegeket publikál, amelyek később 2003ban a Mínimos, múltiplos, comuns (’Mínimális, 

sokszínű, közös’) címen könyv formátumban is megjelennek. A 338 szöveg egyike sem 

haladja meg a 130 szavas terjedelmet. 1999ben pedig Luiz Arraes már nyíltan a mininovella 

műfajának elkötelezettjeként A luz e a fresta  (’A fény és a rés’) című könyvében hosszabb 

és rövidebb novellákat gyűjtött össze, Anotações para um livro de baixoajuda 

(’Feljegyzések egy lent segítő könyvhöz’) című könyvének első felében pedig már 

kifejezetten „mikronovellákat”, második felében pedig a Monterrosoféle dinoszaurusz

történetre írt variációkat adott közre.295  

A mininovella műfajtörténetének legfontosabb állomása azonban, a 2001ben Ítalo 

Moriconi által szerkesztett Os cem melhores contos brasileiros do século (’Az évszázad száz 

legjobb brazil elbeszélése’) című antológia megjelenése, amely a már kanonizált novellisták 

mellett, mint Machado de Assis, Lima Barreto, Clarice Lispector, Rubens Braga, Rubem 

Fonseca, Dalton Trevisan, az 1990es évek írói generációjába tartozó Fernando Bonassi „15 

cenas de descobrimento de Brasis” (Brazíliák: felfedezés 15 színben296) című, tizenöt 

mininarratívából álló szövegét is magába foglalta. Tizenöt szöveg, melynek mindegyike 

saját címmel, cselekménnyel és szereplőgárdával dolgozik, és amelyek között az egységet 

pusztán a szövegfüzér fő címe adja, amely egyben a szövegek témáját körvonalazza: Brazília 

felfedezésének folyamata.297 A modern novellák közt megbújó mininovellafüzér jelenléte 

a műfaj kanonizálásának első lépése volt a brazil irodalomtörténetben. A második minden 

kétséget kizáróan a 2004ben, Marcelo Freire által szerkesztett Os  cem  menores  contos 

brasileiros do século  (’Az évszázad száz legrövidebb brazil  elbeszélése’) című antológia 

publikálása volt, amely száz olyan, addig meg nem jelent minitörténetet gyűjtött össze, 

 
295 Spalding, 2012: 72 – 73.  
296  Magyarul is olvasható Pál Zsombor Szabolcs fordításában, a Nagyvilág  világirodalmi folyóirat 2014 

áprilisában megjelenő számában: 382 – 386.  
297 Spalding, 2012: 74. 
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amelyek nem haladják meg egyenként az 50 karaktert (szóköz és cím nélkül). A ’90es évek 

írói gárdáját (Fernando Bonassi, Luiz Ruffato, André Sant’Anna, Marcelo Mirisola, Marçal 

Aquino stb.) felvonultató kötet szövegei a mininarratíva határait feszegetik, a próza és líra, 

valamint az irodalmi és nem irodalmi szövegek közti átjárást szorgalmazzák, és ezáltal az 

egész irodalmi hagyományt kérdőjelezik meg. 

A műfaj brazíliai története is rámutat arra a tényre, amelyről egységes vélemény 

született a mininovella teoretikusai között. A mininovella műfaja a novella műfajával 

rokonítható, tekintve, hogy a novella műfajának minden alapvetése, kövesse bár a klasszikus 

(Poeféle hagyomány) vagy modern (Csehovféle hagyomány) műfaji irányt, igaz a 

mininovellára.298  
 

16 
Egy egész élet áll még előtte. A lövés hátulról jött.299 (Moscovich, 
Os cem menores contos brasileiros do século, 2004: 45. saját 

fordítás) 
 
 

Cíntia Moscovichnak az Os cem menores contos brasileiros do século című antológiában 

publikált mininovellájára, egyaránt jellemző az Online Fazekas Kulturális Enciklopédia 

novellameghatározása:  

 
(…) olyan tömören előadott történet, amely nem törekszik a valóság 

extenzív totalitású ábrázolására, rendszerint kevés szereplő vesz 

részt benne, az idő és a tér viszonylag szűkre szabott, szerkezete 

behatárolt, egyenes vonalú, rendszerint egy sorsdöntő  esemény 

fordul elő benne, és meglepően, csattanószerűen zárul. (Online 

Fazekas Kulturális Enciklopédia, Novella)300 
 

A Porto Alegrei Moscovich szövegében is megtalálható a Poe által hangoztatott intenzitás, 

amely a regényben megszokott felesleges,  és a cselekmény szempontjából marginális 

dialógusokat, leírásokat és megjegyzéseket mellőzi, és amelynek köszönhetően rövid, tömör 

és egységes hatást elérő szövegek születnek, amelyek képesek megragadni az olvasót.301 Az 

egységes hatás elérésére kiválasztott legalkalmasabb eszköz megtalálásának gondolata 

Csehovnál kissé módosul. A Poenál hangoztatott eszköz helyett, nála a minimalizált 

cselekmény kerül a középpontba, amely képes arra, hogy az érzelmek maximumát kifejezze. 

 
298 Carvalho, 2016: 106. 
299 „Uma vida inteira pela frente. O tiro veio por trás.” 
300 Elérhető online: http://enciklopedia.fazekas.hu/mufaj/Novella.htm (utolsó megtekintés: 2020/03/05). 
301 Poe, 1974: 69 –84. 

http://enciklopedia.fazekas.hu/mufaj/Novella.htm
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Az atmoszférateremtő, lezárt befejezést nélkülöző csehovi novellák, a Poeféle fordulat és 

csattanó helyett a lassú történetfelépítéssel és az eseménytelenség nyomasztó hangulatával 

érik el a novella műfaját kétségkívül meghatározó feszültséget.302 Moscovich szövegében 

ugyan a lassú történetszövés nem mutatkozik meg, de a feszültség állandó jelenléte már az 

első in  medias  res  gondolattól meghatározó. Julio Cortázar „A novella néhány 

jellegzetessége” (1971) című esszéjében arról ír, hogy a novella műfaja a fénykép működési 

és értelmezési mechanizmusához hasonlít. A szerző megragadja a valóságnak (vagy fiktív 

valóságnak) egy szeletét, bizonyos keretek közé szorítja azt,  de oly módon, hogy ez a fajta 

csonkítás képes legyen arra, hogy egy szélesebb valósággá táruljon.303  A Cortázarféle 

intenzitásgondolathoz hasonlít még Hemingway jéghegyelve is, amely azt hangsúlyozza, 

hogy a novellában elbeszélt történet csupán a cselekmény nyolcadát fedi fel, hasonlóan a 

jéghegyhez, amelynek a vízből kiemelkedő csúcsa elenyésző a vízben megbúvó testéhez 

képest.304  Valamint, ehhez kapcsolódik még az argentin Ricardo Piglia Formas  Breves 

(’Rövid formák’) (1999) című esszékötetében kifejtett tézise a novella látható és láthatatlan 

történetével kapcsolatban. Piglia minden egyes novellaszövegben az explicit, 

körvonalazható történet mellett feltételez egy másik ún. szubtextust, amely ugyan nincsen 

rögzítve, mégis állandó feszültségben tartja a látható történetszálat,  és egyfajta nyitott 

szerkezetet biztosít az elbeszélésnek.305  Az eddig tárgyalt, teoretikusok által is 

megfogalmazott  sajátosságok egyaránt jellemzik  a  hivatalos  definíciót még nélkülöző 

mininovella műfaját. Moscovich szövegében egyaránt teljesül a fényképeffektus,  a 

Hemingwayféle jéghegyelv, vagy a Pigliaféle szubtextus gondolata, még ha ezek mármár 

túlságosan is radikalizált formában jelennek is meg. Annak ellenére, hogy Moscovichnál 

csupán kétsoros elbeszélést olvashatunk, mégis feltételezhetünk két szereplőt, és 

természetesen, erősen az olvasói kreativitásra hagyatkozva, de körvonalazódik a két személy 

története, illetve a kettejük között megbúvó konfliktus,  vagy netán a cselekmény 

fordulatának véletlenszerűsége. Ennek megfogalmazásához természetesen nem elég a 

mininovella maga, hiszen az olvasó tudattalanul is más, már addig olvasott, látott, hallott 

történetekhez nyúl, hogy a szövegben túlsúlyban levő hiátusokat kitöltse. 

David Lagmanovich, a mininovella műfajának teoretikusa,  pontosan  az 

intertextualitás kardinális jelenléte miatt hangsúlyozza a mininovella műfajának önállóságát, 

 
302 Dalcastagné, 2000: 7 – 8. 
303 Cortázar, 1984: 595 – 597. 
304  Hemingway, 1990: elérhető online: https://www.theparisreview.org/lettersessays/3267/theartofthe
shortstoryernesthemingway (utolsó megtekintés: 2020/03/05). 
305 Piglia, 1999: 89 – 91. 

https://www.theparisreview.org/letters-essays/3267/the-art-of-the-short-story-ernest-hemingway
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és éppen emiatt preferálja a microrrelato (azaz ’mikroelbeszélés’) elnevezést, a vele eltérő 

véleményen lévő David Roasszal és Lauro Zavalaval  szemben,  akik  a  minicuento 

elnevezést használva, a novella alműfajaként, illetve a novella variánsaként néznek az 

irodalmi igénnyel kivitelezett elbeszélő miniszövegekre.306  Az adott miniszöveg által kínált 

hiátusok kitöltése csakis más szövegek segítségével valósulhat meg. Ezért gyakoriak  a 

klasszikus történetek szereplőit, helyszíneit, motívumait feldolgozó mininovellák, amelyek 

csupán azáltal, hogy említést tesznek bizonyos irodalmi toposzokról, egy sor hozzájuk 

fűződő gondolatot, képet, és különböző történetvariációkat indítanak el az olvasóban. A 

posztmodern poétika által kedvelt paródia tehát ösztönzőleg hatott a mininovellára, tekintve, 

hogy a nyelvben, és a történetszövési technikákban megmutatkozó kísérletező kedv, a 

játékosság és leleményesség, amellyel a konvencionális témák, motívumok és metaforák 

újra lettek gondolva, netán kritikusi attitűddel újra lettek írva, az 1970es évektől a novella 

megújítását eredményezték.307  Olyannyira,  hogy  Zavala  még a számára elfogadható 

mininovella definícióban is azon túl, hogy kiemeli, hogy a mininovella műfaja egy bizonyos 

hibrid és határmezsgyén mozgó műfaj, kitér arra is, hogy a posztmodern poétika hatása 

érezhető benne.308 A mininovella tehát egy alapvetően játékos, ironikus és kísérletező műfaj, 

ami azáltal, hogy az „elmondható” minimumát fejezi ki, az „értelmezhető” maximumát 

növeli.309 

A rövidség, annak ellenére, hogy egyezményesen megjelölt sajátossága a műfajnak 

–amit az is bizonyít, hogy az elnevezésének egyetlen állandó eleme a ’mini’ és a ’mikro’ 

prefixum  –  komoly  dilemma  elé állítja a teoretikusokat. Azon túl, hogy a miniszövegek 

minimum és maximum terjedelmének meghatározása lehetetlen, tekintve, hogy egyaránt 

vannak  egykét mondatból, sorból, bekezdésből vagy  egykét  oldalból álló szövegek, a 

rövidségéből adódóan más irodalmi és nem irodalmi műfajokhoz, netán más műnemhez is 

sorolhatóvá válnak. A mininovella műfajának vizsgálatakor ugyanis felmerül, nemcsak a 

novellával való rokonság, hanem az esszével, az aforizmával, az anekdotával, a graffitivel, 

de még a lírával való rokonság is. Újságok hasábjain is találkozhatunk olyan rövid 

terjedelmű tudósításjellegű krónikákkal, amelyek a mininovellára emlékeztetnek minket. 

De az egyre nagyobb divatnak örvendő japán haiku műfajban írt szövegek és aforizmák is a 

rövidségüknek  és frappáns nyelvi és képi megoldásaiknak köszönhetően  rokoníthatóak 

 
306 Álvares, 2012: 1 –2. elérhető online: 
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/27342/1/guavira15.pdf (utolsó megtekintés: 2020/03/05). 
307 Lagmanovich, 2006: 127. 
308 Zavala, 2002: 552. 
309 Zavala, 2002: 552. 
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lennének a mininovellával. Lagmanovich azonban kiemeli, hogy a rövidségen, 

intertextualitáson túl a fikcionalitás, valamint a narrativitás is kardinális jelentőséggel bír a 

műfaj meghatározásakor.310  

Az újságírói műfajokkal tehát a fikcionalitás ténye miatt nem, a líra műnemébe 

tartozó haikuval, pedig a narrativitás ténye  miatt  nem rokon műfaj. A Bashó  és Issa 

Kobayashi által űzött haiku ugyanis nem azt tűzi ki célul, hogy elmeséljen egy történetet, 

hanem, hogy bemutasson egy képet, vagy, hogy egy jól megragadott impressziót 

közvetítsen.311  Ehhez az érveléshez hasonlóan  az aforizmák, szólásokközmondások, 

maximák  vagy  graffitifeliratok sem tartoznak a mininovella műfajához, hiszen nem 

narrációs célokat megvalósítva jöttek létre, hanem csupán a valóságot kívánják érzékeltetni 

egy általános bölcsesség megragadásával. Éppen emiatt nem  figyelhető meg bennük az 

események egymásutánisága, az elbeszélt események cselekményláncolattá való fejlődése, 

és az időben sem merészkednek a jelenen túlra. Az anekdota és vicc műfajával való rokonítás 

pedig a mininarratívák esztétikai minősége miatt hiúsul meg, hiszen a novellához és 

regényhez hasonlóan,  ezen szövegeknek sincs funkcionális haszna, csupán 

„gyönyörködtetni” kívánják az olvasót.312  A  mininarratíva,  minifikció,  valamint  a 

Lagmanovich által preferált mikrotörténet  és mikronarratíva  elnevezések mind az eddig 

tárgyalt műfaji sajátosságok egyikét igyekeznek kiemelni. Moscovich fentebb idézett 

mikrotörténete tehát, a rövidségének, fikcionalitásának, narrativitásának és 

intertextualitásának köszönhetően remekül illeszkedik például az előző alfejezetekben 

tárgyalt Rubem Fonsecaféle brutalista irodalmi hagyományba. Ezen irodalmi tendencia 

felől olvasva a szöveget, az alig kétsoros elbeszélés további adatokkal bővül, mígnem az 

olvasóban teljes egészében felépül a történet kontextusa: egy lehetséges brazil nagyváros 

nyomornegyedének határán, egy fiatal férfi, tele álmokkal és tervekkel  egy  gyilkosság 

áldozata lesz. A brutalista, noirkrimikbe illő hangulat és a periférikus marginális irodalom 

szövegeinek elsődleges témái és motívumai  elevenedhetnek  meg  a  brazil  irodalomban 

járatos olvasó számára, aki ezáltal könnyedén dekódolhatja az alig pár szavas, hiátusokkal 

teli történetrejtvényt. 

Az  1962ben São Pauloban született, Dalton Trevisan után a legjelentősebb 

mininovellaíróként számon tartott Fernando Bonassi, az  1990es években kezdte meg 

irodalmi munkásságát, amelyről 2014ben  Fernando Bonassi: o escritor múltiplo 

 
310 Lagmanovich, 2015: 451 – 465/1983. 
311 Lagmanovich, 2015: 480 – 509/1983. 
312 Lagmanovich, 2015: 538/1983. 
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(’Fernando Bonassi, a sokszínű író’) címen, Maurício Silva és Rita Couto szerkesztésében 

monográfia is készült. A ’90es évek írói generációja, annak ellenére, hogy nemzedékként 

tünteti fel magát, egyáltalán nem mutat azonos, bizonyos irodalmi iskolára jellemző 

jegyeket, feltéve, ha ahogyan Schøllhammer fogalmaz, nem pont a heterogeneitás, az 

egységre való törekvés hiánya vagy az erősen szociális és kortárs városi élet felé forduló 

tematika határozza meg az írók közti közös nevezőt.313 A szimbolikus nemzedék indulásáért 

a Nelson de Oliveira által megszerkesztett és 2001ben kiadott, a Geração 90: Manuscritos 

de  computador  (’90es generáció: számítógépes kéziratok’) című antológia felel, amely 

egyszerre reflektál korunk technológiai fejlődésére, az információs társadalom 

korszakhatárára, valamint magára az írás folyamatának a megváltozására, és az ezzel 

kapcsolatos írói pozíciók átalakulására. A novelláskötetben publikáló írók, mint Altair 

Martins, Amilcar Bettega Barbosa, Cadão Volpato, Carlos Ribeiro, Cíntia Moscovich, 

Fernando Bonassi, João Anzanello Carrascoza, João Batista Melo, Jorge Pieiro, Luiz 

Ruffato, Marçal Aquino,  Marcelino  Freire,  Marcelo  Mirisola,  Mauro  Pinheiro,  Pedro 

Salgueiro, Rubens Figueiredo és Sérgio Fantini mellett, később más szerzők is csatlakoznak 

a 2003ban Geração 90: os transgressores (’90es generáció: az átlépők’) címen megjelenő 

folytatásban, amelynek szerzői már egyértelműen a meglévő irodalmi konvenciók, műfajok, 

témák megkérdőjelezését  és megújítását tűzik ki célul. Ahogyan Nelson de Oliveira 

bevezetőjében kiderül, a generáció onnan kapta az „átlépők” nevet, hogy Ezra Pound írói 

osztályozását figyelembe véve Oliveira igyekezett egy új, sajátos kategóriát alkotni. Oliveira 

tolmácsolásában ugyanis Ezra Pound szerint hatféle írót különböztetünk meg: os inventores 

(’feltalálók’), akik egy újfajta technikát találnak fel, vagy, akiknek művei az első 

emblematikus példának számítanak egy bizonyos tendencia bemutatására; os  mestres 

(’mesterek’), akik mesterien tudnak bizonyos technikákat kivitelezni a munkáikban, még a 

kitalálójuknál is jobban; os  diluidores  (’követők’), akik az eddigi két írói csoport tagjait 

követik, de nem lépnek a mesteri szintre; os  bons  escritores  sem  qualidades  salientes 

(’kimagasló tehetség nélküli jó írók’), akik az irodalmi publikációk legnagyobb részéért 

felelnek, és akik többékevésbé jó irodalmat hoznak létre, a korszak stílusát többékevésbé 

jól használva; os beletristas (’szépírók’), akik valójában semmi újat nem találnak fel, de az 

írás folyamatának egy bizonyos részére specializálódtak; os lançadores de moda 

(’divatteremtők’), akik képesek arra, hogy divatot teremtsenek az irodalomban, ugyanakkor 

hatásuk csupán pár évszázadig és évtizedig marad fenn, amíg végül hanyatlásnak nem 

 
313 Schøllhammer, 2009: 35. 
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indul.314 Ebbe a panorámába illeszkedik az (os transgressores) „átlépők” elnevezéssel bíró 

írói csoport, amely úgy akar újat alkotni, hogy a régit sem hagyja hátra.315 Oliveira még arra 

is kitér, hogy megnevezze az „átlépők” klasszikus és kortárs alapműveit, amelyek inspirálják 

a generáció szerzőinek irodalmi munkásságát. Így egyaránt példaképként tekintenek a már 

saját korában előremutatónak számító, rendhagyó realizmust képviselő Machado de Assis

ra, a modernista rapszódia és kubistaregényeket létrehozó Mário de Andradera és Oswald 

de  Andradera, a posztmodern kalkulált rendezetlenségével dolgozó Ignácio de Loyola 

Brandãora,  vagy a kortárs mozaikregényt  megalkotó Luiz Ruffatora  stb.316  Ahogyan 

Schøllhammer is rámutat, az avantgárd kísérletezésekhez egyértelműen kapcsolódó új 

generáció két szimbolikus antológiájában publikált szövegei  erős kortárs tendenciát 

mutatnak: „az új számítógépes technológia és az internet adta új kommunikációs lehetőségek 

azt eredményezték, hogy ebben a generációban, kialakult az igény a rövid prózára, a 

mininovellára és instant írásformákra, flashekre,  fotografikus stillekre, valamint a novella 

más miniaturizált lehetőségeire.”317  Az  1970es években elinduló novellaboom  tehát  az 

1990es években is folytatódik. A rövid prózaformák és köztük a mininovella népszerűsége 

folyamatosan erősödik, és egyre több kortárs prózaíró próbálja ki a műfajban rejlő kreatív 

lehetőségeket.  

A népes írói mezőnyből  azonban  magasan  kiemelkedik  a  São Pauloi  Fernando 

Bonassi, aki leginkább feszegette a már eleve határmezsgyén álló műfaj határait. Bonassi 

autentikus átlépőnek számít, aki azon túl, hogy a modern novella műfajának 

minimalizálásával képes egyedi köteteket létrehozni, maga is számos terület között 

vándorol, tekintve, hogy egyaránt dolgozik dramaturgként, forgatókönyvíróként, 

újságíróként és szépíróként. A kortárs modern írót testesíti meg, akinek neve tehát nem csak 

az irodalomban, de a színházban, filmművészetben, sőt a médiában is ismerősen cseng. Már 

1991ben kiadott első regényét, az Um céu de estrelast318  (’Csillagos ég’)  is 

megfilmesítették, sőt színházi adaptáció is készült belőle. Tematikáját tekintve a Fonseca

féle brutalista hagyomány folytatójaként, minden művében a középosztály és a marginális 

 
314 Oliveira de, 2003: 10 – 11. 
315 Oliveira de, 2003: 11. 
316 Oliveira de, 2003: 11 – 13. 
317 Schøllhammer, 2009: 36. 
318 A regényben egy fiatal pár magánéleti válságát és tragédiáját olvashatjuk. A női szereplő Dalva kilép 12 

évig tartó kapcsolatából, és édesanyjával São Paulo egyik külvárosi zónájába költöznek. Pár nappal később 

megjelenik náluk a férfi, és felidéződnek a régi emlékek. A találkozás kegyetlen tragédiába fullad. A történetből 

film is készült 1996ban, Tata Amaral rendezésében, amely több, mint harminc nemzeti és nemzetközi díjat is 

elnyert  (pl:  Opera  Prima  a  Festival  Internacional  del  Nuevo  Cine  Latinoamericano  de  Havana  nevű 

eseményen).  
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emberek kegyetlen és erőszakos mindennapjait akarja bemutatni. Regényei, annak ellenére, 

hogy a műfaj terjedelmi követelményeit teljesítik, mégsem nevezhetőek klasszikus 

regényeknek, tekintve, hogy fejezetei akár önállóan, különálló novellákként olvasva is 

megállják a helyüket. Ez figyelhető meg későbbi, 1994ben kiadott Subúrbio (’Peremváros’) 

című regényében is, amely Aluízio Azevedo O cortiço  (1890)  (Hangyaboly,  1944) 

naturalista művét idézi elénk. A São Paulo külvárosában játszódó történet, az Um Céu de 

estrelashoz hasonlóan egy pár életének néhány epizódját mutatja be. A két főszereplő o 

velho (’vénember’) és a velha (’vénasszony’), akiknek a regény során nem derül ki a nevük, 

egy roskadozó falú házban élnek a peremvárosban, amely egész hanyatló és elállatiasodott 

életük helyszínéül szolgál. Groteszk és egyben a brutalistákra jellemző kegyetlen, lassan már 

pornográfiába áthajló jelenetek követik egymást, amelyek az identitásválságba kerülő 

szereplők mindennapjait kívánják bemutatni. A regényei alapját képező epizódok, flashek, 

jelenetek később sokkal hangsúlyosabban, rövidebb és tömörebb formában jelennek meg 

mininarratívákból álló köteteiben. A szerző ezen írói védjegye egyértelműen megmutatkozik 

100 histórias colhidas na rua (’Az utcáról összegyűjtött 100 történet’) (1996), 100 coisas 

(’100 dolog’) (1998), valamint Passaporte (’Útlevél’) (2001) című köteteiben, amelyekben 

érdekes módon, a mininovella műfajára jellemző radikalizált töredékesség ellenére, a regény 

műfajánál elvárt totalitásigény érződik.319 Már regényeiben is megmegmutatkoznak azok 

a  technikák, amelyeket később miniszövegeiben tökéletesített. A filmekre jellemző gyors 

vágások és az ezáltal egymás mellé kerülő, szinte felsorolásszerűen egymásból következő 

események egyfajta instabil ritmust kölcsönöznek írásainak, amelyek így sokat követelnek 

az olvasótól. Rövid, velős, gyakran hiányos szerkesztésű mondatok követik egymást, 

amelyek mindegyike poétikai mélységgel rendelkezik.320  

 
21 
Az autó az ember második családja. Az úszómedence is a 

második családja. A komoly betegség is a második 

családja. A ház a tengerparton is a második családja. A táj 

is a második családja. A káros szenvedély is a második 

családja. Az ügyesség is a második családja. A helikopter 

is a második családja. A csónak is a második családja. A 

tékozló fiú is a második családja. A leánygyermek is a 

második családja. Egy kurafi is lehet a második családja – 
vagy talán mégsem. A második család az mindig egy 

másik család. A második család az első folytatása, csak 

 
319  Bonassinak kevés szövege jelent meg eddig magyar fordításban. Az utcáról összegyűjtött száz történet 
néhány miniszövege, az  ELTE  BTKn működő  Brazil Tudományos Központ 2019 tavaszán meghirdetett 

műfordítói műhely hallgatóinak fordításában, a Pannon Tükör 2019/6os számában olvasható.  
320 Silva, 2006: 53. 
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más körülmények között. (Bonassi, 1996: 49. ford. Vigh 

Alexandra) 
 

A 100 histórias colhidas na rua című kötetéből választott miniszöveg egy középosztálybeli 

férfi vagy nő életének egyes epizódjait jeleníti meg. A fogyasztói társadalom elvárásaitól 

önmaga identitásának válságát megélő egyén különböző életszakaszainak meghatározó 

tárgyait, eseményeit és kísértéseit sorolja fel a narrátor, ami által Bonassi szövege még a 

modern novella műfaji kritériumait is meghaladja, és közelít a regény totalitáscentrikus 

szemléletéhez. Egy egész emberöltő kérdései, nehézségei, vágyai és elbotlásai szerepelnek 

ebben  az  alig pár soros mininovellában, amely az olvasó interaktivitása nélkül, csupán 

monotonitásba fulladna. 

 
98  
Nem képes felkelni. Egyszerűen képtelen. Amúgy sem tudja, hogy 

minek. Utál kávét főzni. Utálja kerülgetni a bútorokat. Utál üzenetet 

hagyni. Utál szótár után nyúlni, ha egy szót nem ért olvasás közben. 

Utál a vécén időzni, mert utána ki kell törölnie a fenekét. Még 

mozogni is utál, mert az már olyan, mintha dolgozna. Saját kétségei 

közt él egy egérlyukban. (Bonassi, 1996: 203. ford. Szalatnyai Dóra 

Laura) 
 

Ugyanazon kötet 98. szövege a jelenkori ember spleen  érzését fejti ki. A Csehovféle 

eseménytelenséget szélsőségesen redukálja Bonassi ebben a szövegében. A fizikai tér és idő 

megszüntetésével, valamint a pszichológiai idő végtelenítésével sajátos intimista jellegű 

szöveget kapunk. A nyelvezet egyszerűsége és a mondatok tömörsége ugyanakkor, inkább 

idézik  elénk az újságírók tudósító stílusát, mint a szereplők belső vívódásait gyakran 

metaforikusan kifejező pszichologizáló írók tudatfolyamtechnikáját. A narráció nyelvében 

használt közöny még inkább súlyosbítja a szereplő által megélt fáradtságot, aminek témája 

így a formán keresztül is egyértelműen megnyilvánul.  

A köteteiben megvalósuló, egy tematikus szálra felfűzhető mozaikepizódokból való 

építkezés stratégiája leglátványosabban Passaporte (2001) című könyvében nyilvánul meg, 

amely már megjelenési formájában felhívja magára a figyelmet. A kötet egy útlevél külső 

tulajdonságait, annak méretét, színét, betűtípusát, lapminőségét lemásolva született. A könyv 

paratextuális elemei szintén ebben a stílusban jelennek meg, a feltűntetett fikcionális világba 

való belépést szolgálják. Minden adott arra, hogy az olvasó elmerülhessen az utazás 

motívuma által összekötött reflexiókban, amelyek mindegyike konkrét időben, konkrét 

helyhez rögzített. Az utazási beszámoló vagy utazási napló stílusában megírt flashek, 

valamint a kötet rendhagyó fizikai megjelenésének pozitív fogadtatása Brazíliában 
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egyértelműen megerősítetták  a műfaj helyzetét az országban. Schøllhammer pedig 

egyértelmű hasonlóságot lát a mininovellák fényképszerűen felépülő prózaszövegei és a 

korszakot uraló kísérletező regénytendencia között, aminek egyik kiemelkedő példája 

Ruffato 2001es Eles eram muito cavalos (’Sok ló voltak’) című regénye, melyben az önálló 

narratív képek a közös tematikai motívum segítségével állnak össze egy regénnyé.321  A 

töredékességgel, a pillanatfelvételekkel, az extrém intenzitással és tömörséggel kivitelezett 

szövegek füzére új tendenciát vetített elő 2001ben, amely egészen a napjainkban kiadott 

regényekben is felismerhető. Graça Paulino, Ivete Walty, Maria Nazareth Fonseca és Maria 

Zilda Cury társszerzők  a  Tipos  de  textos,  modos  de  leitura  (2001)  (’Szövegtípusok, 

olvasásmódok’) című tanulmánykötetben egyértelműen önálló műfajjá minősítik a 

mininovella műfaját, és olyan más műfajokkal, műnemekkel említik egy szinten,  mint  a 

regény, novella, vagy a költészet.  

 
Annak ellenére, hogy a novella tömör narratívának látszik, amely 

csak a lényegre koncentrál, a ’60as évektől kifejlődött egy olyan 

narratív forma, amely az eszközök gazdaságosságának a 

maximalizálásával a kifejezésbeli lehetőségek maximumát képes 

elérni, ami azonnali hatást gyakorol az olvasóra. A mininovelláról 

van szó. A befogadáskor gyakorolt hatása nagyon erős, pontosan a 

tömörségének köszönhetően. Az egyenes beszéd, amely oly gyakori 

a novellánál, gyakran el is marad, annak érdekében, hogy elképesztő 

gyorsaságú narratíva szülessen. A műfaj, ezáltal a társadalmunk 

pörgésének metaforájává válik, az emberek, üzenetek, tárgyak, 

szövegek felgyorsult ritmusának hasonlatává.   (Paulino, 2001: 137
138., saját fordítás) 

 

A mininovella műfaja tehát a posztmodern irodalom kísérletező tendenciájának 

poétikáját folytatja azáltal, hogy a formára nem  mint a tartalomtól különálló hordozó

entitásra tekint, hanem a forma minimalizmusa által kívánja érzékeltetni a szöveg témáját 

érintő kifejezésmód korlátait. A Schøllhammer által novo  realismonak,322  azaz „új 

realizmusnak”  megnevezett kortárs metairodalmi  tendencia, amely a forma realizmusát 

jelenti, egészen napjainkig kitart, sőt bizonyos internetes platformokon egyre inkább 

radikalizálódik. Az újmédia jelenségeinek elterjedése a mindennapjainkban egyre több új 

megjelenési felületet enged meg az irodalomnak is. A számítógépek és telefonok képernyője, 

valamint a közösségi felületeknek a publikálást meghatározó  terjedelmi kapacitása egyre 

inkább meghatározza mindennapjaink olvasásigényét és olvasmányainkat érintő terjedelmi 

 
321 (Schøllhammer, 2009: 93 – 94.) Luiz Ruffato regényszövési technikájáról bővebben, lásd jelen disszertáció 

következő 3.2.3. A kísérletező regény című fejezetét.  
322 Schøllhammer, 2009: 54. 
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elvárásainkat, anélkül, hogy azt észrevennénk. A spanyolamerikai területről induló 

mininovella tendenciájához  Brazília is csatlakozik, és a XXI. század elejétől radikálisan 

megnő a mikroszövegkötetek publikálása az országban. Az ezredforduló elejétől új írói 

nemzedék indul útjára, amelynek írói, ahogyan Cristina Álvares és Maria Eduarda Keating 

fogalmaz, már az internetről váltottak a papíralapú irodalomra.323  A  minifikcionalizáció 

jelensége ugyanakkor nem csupán a kisepikai műfajok térnyerésében, hanem a nagyepikai 

műfajok radikális fragmentálódásában is megmutatkozik, aminek következtében a töredékes 

formában megjelenő regények, akárcsak az önálló kisfilmként, folytatásos formában 

megjelenő televíziós sorozatok, mind a rövid narrációs formák jelenlegi és jövőbeni 

népszerűségét idézik elénk. 

 

3.2.3. A kísérletező regény 
 

Julio Cortázar Sántaiskola  című regénye324  a posztmodern irodalomtörténet 

kiemelkedő, magyarul is olvasható alkotása, amely azon túl, hogy újszerű kísérletezésének 

köszönhetően  megbontja a könyvformátumra jellemző lineáris olvasás korlátait, a 

különböző narrátori digressziókban  megfogalmazott tételek alapján  egy lehetséges 

posztmodern poétika összefoglalását is kifejezésre juttatja:   

 
Inkább olyan szöveggel próbálkozzunk, amely nem köti gúzsba az 
olvasót, hanem szükségképpen a szerző cinkosává avatja, más, 

rejtelmes irányokat súgva neki a megszokott cselekménybonyolítás 

mögött. Démotikus írás ez a nőolvasónak (aki különben sem jut 

tovább az első oldalaknál, cefetül elvész bennük, meg is botránkozik 

miattuk, és azt hánytorgatja, hogy mennyibe került neki ez a könyv) 

(…). (Cortázar, Sántaiskola, 2009: 456.) 
 

Az olvasó aktív bevonása már a könyv első paratextuális elemeinél szembeötlik az előszó 

gyanánt megírt Eligazító táblázat című részben, amely ismerteti a mű legfőbb sajátosságát. 

A szerző ugyanis  kétféle olvasatot kínál. A ma már politikailag nem  korrekt 

megkülönböztetés miatt  az  1984ben elhunyt argentin Julio Cortázar biztosan 

magyarázkodhatna eltúlzott kijelentéséért, miszerint az  aktív olvasói attitűdöt magába 

 
323  (Álvares, Keating, 2012: 76.) Valamint lásd jelen disszertáció 3.3.1.  Blogirodalom  című alfejezetét, 

amelyben kifejtésre kerül, hogy mind Clarah Averbuck, mind pedig Daniel Galera írói munkássága az 

internetes médiumoknak köszönhetően vette kezdetét, és utána kerülhettek csak be a nyomtatott irodalom 

mainstreamébe. 
324 Az eredeti spanyol nyelvű Rayuela 1963ban, míg magyar fordítása jókora késéssel csak 2009ben jelent 
meg a L’Harmattan Kiadó jóvoltából, Benyhe János fordításában. 
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foglaló cinkos olvasati mód ellentétje a passzív olvasói befogadáson alapuló női olvasati 

mód. Mindenesetre a megkülönböztetés,  ha az elnevezését tekintve támadható  is  ugyan, 

mégis nagy teljesítménynek mondható, tekintve, hogy előrevetíti a különböző posztmodern 

irodalommegközelítési módok alapjául szolgáló,  a  modern  hermeneutikához,  valamint  a 

recepcióesztétikához köthető befogadásközpontú elméleteket.    

 
Mint a Nyugat minden kimagasló teremtménye, a regény is beéri 

valami zárt renddel. Határozottan ellenezzük, itt is nyitásra 
törekedjünk, ezért eleve utasítsunk el mindenféle tervszerű jellem 
és helyzetrajzot. Módszerünk: az irónia, a szüntelen önkritika,  az 
összefüggéstelenség,  a  senki szolgálatában sem álló képzelet. 
(Cortázar, Sántaiskola, 2009: 456.) 

 

A narrátor által kiemelt jelenségek mint a nyitott mű, az állandó önreflexió és metairodalmi 

kritika, irónia, valamint a szöveg kalkulált módon kivitelezett  kaotikus  szerkezete,  a 

fragmentáltság és a  hiátusokkal teli történetszövés, SzegedyMaszák Mihálynak a 

posztmodern irodalmi szövegelemzését idézik elénk. A körkörösségnek, a 

véletlenszerűségnek  és a nyitott befejezésnek köszönhetően olyan szövegek születnek, 

amelyek értelmét már nem a szövegben, hanem a szövegköziségben,325  azaz  az 

intertextualitásban, vagy tágított értelemben a hipertextuális diskurzushálózatban kell 

keresni, aminek egyedüli és megismételhetetlen „kódfejtője” az olvasó.    

 
Az olvasó helyzete. Általában minden regényíró azt várja, hogy 

megértse az olvasója, osztozzék az író élményében, vagy fogjon föl 

és testesítsen meg egy bizonyos üzenetet. A romantikus regényíró 

azt akarja, hogy önmagáért értsék meg, vagy a hősein keresztül; a 
klasszikus regényíró meg tanítani akar, nyomot hagyni a történelem 

útján. Harmadik lehetőség: cinkossá, útitárssá kell tennünk az 

olvasót. Egyidejűvé kell tennünk az olvasót, mert eltörli az olvasás 

az olvasó idejét, és áthelyezi a szerző idejébe. Így  ugyanabban  a 
pillanatban és ugyanazon a módon lehet az olvasó  a regényíró 

élményeinek társrésztvevője és társelszenvedője. (Cortázar, 

Sántaiskola, 2009: 456 – 458.) 
 

A befogadó által megalkotott szöveg posztmodern gondolata az irodalmi kísérletezés 

legkülönbözőbb eredményeit produkálta  a huszadik század második felében; nehéz is 

egyértelmű közös jegyekre rámutatni a korszak kiemelkedő alkotásai között: Esterházy Péter 

Termelésiregény (1979), Umberto Eco A rózsa neve  (1988), Milorad Pavić Kazár szótár 

(1987), Alain RobbeGrillet A radírok  (1975), vagy George Perec La disparition  (1969). 

 
325 SzegedyMaszák Mihály, 1987: 48. 



123 
 

Mindenesetre mindegyik a lineáris történetiség elvének a megbontását, a metafikcionalitást, 

valamint a plurális és végeláthatatlan irodalmi diskurzussal való párbeszédet szorgalmazza.   

A  különböző elbeszélési módokat, nyelvezetet és formát érintő kísérletező 

tendenciák  a posztmodernben válnak  ugyan  széles körben elismert és alkalmazott 

prózaszövési eszközökké  Brazíliában is, ugyanúgy ahogy a világirodalom számos más 

esetében, már a posztmodern előtt is megmutatták magukat bizonyos alkotásokban. A Rio 

de Janeiro városához köthető Machado de Assist (1839 – 1908) leginkább a brazil realista 

regény megteremtőjeként emlegetik, és a brazíliai irodalomtankönyvek előszeretettel 

sorolják őt a klasszikus realizmus iskolájához.326 Ugyanakkor azon kívül, hogy a szerző is 

számtalanszor nyilatkozott a realista iskola ellen implicit módon, explicit módon is érvényre 

juttatta negatív véleményét a realizmus valóságot részletező leírásaival szemben, amelyet a 

portugál realista író Eça de Queirós Primo Basílio című művénél is kifogásolt.327 2011ben 

Gustavo  Bernardo  O  problema  do  realismo  de  Machado  de  Assis  (’Machado  de  Assis 

realizmusának problémája’) című munkájában megjelenteti forradalmi nézőpontját. A máig 

talán legolvasottabbnak számító  Dom  Casmurro  (1900)  (’Don  Casmurro’) című „belső 

realista” regény szerzőjének a kísérletező és a jövő irodalmi tendenciáiba tekintő vonásait 

emeli  ki.  Olyan vonásokat, amelyek az  1960as  és  1970es évek posztmodern 

rendezetlenséget idézik fel bennünk: a  metanyelvi és a  metairodalmi kiszólások az 

olvasóhoz,  a  kalkulált módon kaotikus  struktúra, a  polifonikus  narrátor, valamint a 

különböző intertextuális utalások. Az olvasó új aktív feladatának kijelölése többször is 

megfogalmazódik Machado de Assis prózájában, ugyanakkor művei még lehetőséget adnak 

az egyszerű, passzív befogadói lét fenntartásához.   

Oswald  de  Andrade  (1890  –  1954, São Paulo),  a modernista kubista próza 

megalkotója már sokkal kevesebb teret enged a kezdő olvasók számára. Két kultikus műve 

a Memórias Sentimentais de João Miramar (1924) (’João Miramar érzelmes emlékezései’), 

valamint  a Serafim Ponte Grande  (1933)  (’Serafim Ponte Grande’) című  regényei, mind 

alapjaiban rengetik meg a műfaji hagyományokat. Míg az elsőnél inkább mikrostrukturális, 

azaz  alapvetően nyelvi  szinten mutatkozik meg az újítás, addig az utóbbi műnél 

makrostrukturális, azaz műfaji és formai szinten.328 A João Miramartörténetben Haroldo de 

Campos brazil író, költő és kritikus szerint a brazil irodalom „marco  zero”ját,  azaz  0. 

 
326 Bosi, 2006: 174. 
327  Machado de Assis pontosan a részletező leírások alaposságát kritizálja, ami által az olvasó számára 

semmilyen rejtély nem marad. A sugallás és a hiátusok szerepe mellett érvel a realista iskoláról megírt 

kritikájában. (Machado de Assis: Crônicas, Crítica, Poesia, Teatro. São Paolo: Cultrix, 110 – 123.) 
328 Campos, 1971: 96 –97.  
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kilométerkövét329 látjuk, melyben a szerző nyelvi szinten megteremti az irodalmi beszédmód 

radikálisnak mondható, de mai napig követendő példáját.330 Látjuk, miként mosódik össze 

próza és líra közti határvonal, miként keveredik egymással az akadémiai és a bohém művészi 

nyelv. Az így létrehozott  és a kortárs brazil szerzőkre (Rubem Fonseca, Luiz Ruffato, 

Fernando Bonassi, Daniel Galera) egyaránt jellemző  telegráfikus nyelvhasználat,  pedig 

kiválóan tükrözi a mozi és újságírás hatását a korra. A különböző tipográfiai eltérések  a 

nyelv plasztikus jellegét emelik ki, ami vizualitást kölcsönöz a szövegnek, a nyelvnek tehát 

nem csupán verbális, de vokális és vizuális dimenzióit is kidomborítják, mintegy előrevetítve 

ezáltal  a brazil líra nemzetközileg is elismert teljesítményének, a konkrét költészetnek a 

„szóhanglátvány” nyelvét.331 Ezt a technikát folytatja a szerző Serafim Ponte Grande című 

regényében, a „Nagy nemkönyvben” („Um grande nãolivro”)332, miként a mű kritikusa 

Haroldo de Campos nevezte, ezzel is utalva a mű kísérletező jellegére, amely nemcsak a 

prózalíra közti elmosódó határokat érinti, hanem a könyv fizikai formátumát is kérdésessé 

teszi. A könyv paratextuális jegyeit megmásítva (szerző egyéb műveinek a felsorolása, cím 

elrendezése, copyright, hibajegyzék, keletkezés helye,  ideje stb.) az olvasást már jóval az 

incipit  előtt befolyásolja, melynek hatására az automatikus olvasás folyamata el  sem 

kezdődhet. Egy tipikus antiregényt látunk, amely a különböző prózai elbeszélésmódokat 

ötvözve  tökéletesen illusztrálja az Iserféle good  continuationjelenséghez alkalmatlan 

műveket.333  Az olvasónak támasztott nagy elvárások azonban nem okozták a kísérletező 

tendenciák kudarcát, sőt az 1960as és 1970es évektől kezdve újra felerősödve, más és más 

formában jelentkezett a neoavantgárd és areferenciális posztmodern próza területén.  

Az  1964es  katonai diktatúra  és a  hátterében álló urbanizációs folyamatok 

megújították a brazil prózairodalmat a posztmodern szellemében, aminek hatására heterogén 

irodalmi művek születtek,  amelyekben az „igazságfeltáró irodalom” műfajainak 

hagyománya  (memorialista regény, riportregény, esszéregény) mellett az „énirodalom” 

intimista és egzisztencialista irányainak sajátosságai  is helyet kaptak, sőt egymástól 

szétválaszthatatlanul összefonódtak.334  Az eltérő szemléletmód és a narratív diskurzus 

felépítésének különböző módozatai ellenére ugyanakkor a két irányzat alkotóinak műveiben 

közös vonások is fellelhetőek. Egyrészt, ahogyan  a kortárs brazil irodalom legalaposabb 

 
329 Campos, 1971: 11. 
330 PerroneMoisés, 2016, ebook formátum: 3479/4520. 
331 Bollobás, 2017: 142 – 143. 
332Campos, 1971: 95. 
333 Luiz Costa Lima, 1979: 27. 
334 Lásd a 3.1.1. A neorealizmus és a brutalista városi irodalom és 3.1.2.Az intimista női próza alfejezetet. 



125 
 

elemzője, Schøllhammer is rámutat, minden irodalmi szövegben direkt vagy indirekt módon 

megjelenik  a  diktatorikus korszak kritikája,335  másrészt pedig a Silviano Santiago által 

kiemelt „formai anarchia” jelensége,336  pontosabban a posztmodern areferenciális és 

neoavantgárd technikák által  kivitelezett történetszövés stratégiái.  Ahogyan  jelen 

disszertáció előző fejezeteiben láthattuk, Brazíliában a katonai diktatúra fennállásával 

párhuzamosan alakul ki a neorealista alapokra berendezkedő városi realista, brutalista 

tematikát kidolgozó, alapvetően a kísérletező formaújításokat hangsúlyozó posztmodern 

próza, amelynek elsődleges műfaja az 1970es évektől kezdődően a folyóiratboomnak 

köszönhetően a novella lesz. Ugyanakkor a nagyepikai műfajok közé sorolható regény 

műfaja is megújul, amit paradox módon éppen a katonai diktatúra cenzúrapolitikája 

eredményez.337 

Az  1936ban született Ignácio de Loyola Brandão  hasonlóan a brutalista 

kortársaihoz,  a nagyvárosi élet  sivárságát, érzelemmentességét  és nyomasztó légkörét 

igyekszik bemutatni műveiben. A ma  84  éves,  és irodalmi, valamint újságírói 

munkásságában jelenleg is aktív szerző szinte minden műfajban kipróbálta már magát. Első 

novelláskötete után (Depois do sol, ’A Nap után’, 1965) számos regény, útirajz, és újságírói 

minőségében megírt cikkek, reflexiók láttak napvilágot, amelyek középpontjában mindig az 

éppen aktuális autoritárius rendszer ellen megfogalmazott kritikája áll. Az író első regénye, 

a Bebel, que a cidade comeu (1968) (’Bebel, akit felemésztett a város’) is a modern város 

állandó lüktetésében élő és a jobb életért való mindennapos küzdelem reménytelenségében 

megfáradt fiatalok egyéni történeteit mutatja be, akik ambiciózusan lépnek pályájukra, ám 

később lankad a lelkesedésük  és végül kudarcot vallanak. Áldozataivá válnak annak  a 

nyomasztó, politikailag elkötelezett közegnek,  amelyben  mozognak.  Brandão szereplői 

mind fiatalok, függetlenek, politikailag a baloldal felé húznak az 1964ben kezdődő 

jobboldali katonai diktatúra évei alatt. Mindennapjaikat az erőszak, a kegyetlenség és az 

érzelemmentes szexuális kapcsolatok határozzák meg. A katonai diktatúra, illetve a rezsim 

által gyakorolt társadalmi és kulturális elnyomás állandó témái a szerzőnek az  1960as, 

1970es és 1980as  években. Ugyanakkor Brandão mégsem esik az  1930as évek 

regionalista irodalmában született regények már elkövetett hibájába. Annak ellenére, hogy 

erős kritikát fogalmaz meg az elnyomó politikai diktatúra, és az ennek következtében 

kialakuló társadalmi szerkezet ellen, mégsem teljesül nála a  politikai elköteleződés 

 
335 Schøllhammer, 2009: 23. 
336 Santiago, 2002: 34. 
337 Pellegrini, 1996: 14. 
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jelensége, elsősorban  a  formabontó kísérletezéseinek köszönhetően. A szerző látszólagos 

társadalmi szerepvállalása, amely  explicit módon nyilvánul meg a fikcionális műveinek 

tematikájában is, erős összhangban van műveinek formai kivitelezésével. A kaotikus 

világrend ábrázolása csupán a látszólag minden szervezettséget nélkülöző kaotikus forma 

által válik lehetségessé.  

Az irodalomkritikusok által legtöbbet elemzett műve a Zero338 ̶  amely  a  rezsim 

cenzúrájának következtében először csak Olaszországban jelenhetett meg 1974ben, és csak 

egy évvel később, 1975ben  került sor brazíliai publikálására   ̶    annak ellenére, hogy a 

katonai rezsim elnyomását szinte dokumentarista igénnyel tárgyalja, tekintve, hogy 

újságokból vett hirdetések, politikai beszédek, híradások, hivatalos közlemények 

regisztrálják a diktatúra valóságát, mégsem nevezhető a politikai elköteleződés termékének. 

A Zeroban egy tipikus avantgárd kísérletező regény születik meg, amely a lineáris narrációt 

teljesen hátrahagyva, különböző irodalmi és nem irodalmi szöveg és képhagyományokból 

épül fel.339 A szövegben egyetlen biztos támasz sem áll az olvasó rendelkezésére, hiszen az 

alcímében „Történelem előtti regényként” megnevezett történet „LatindiánAmerika 

valamelyik országában, holnap” játszódik. Mind a fizikai tér, mind a fizikai idő ködösítése 

eltörli az explicit dokumentarista jelleget,  megszünteti az olvasó automatizált olvasását, 

valamint megerősíti Brandão minden egyes irodalmi szövegének tézisét, miszerint a 

modernizáció okozza az egyén elmagányosodását, elembertelenedését és végül  a 

pusztulását. A fizikai térben és időben izolált egyén csak magára számíthat, de önmaga is 

olyan jelentéktelen, hogy már a kezdetektől predesztinált a sorsa. A pesszimista gondolatok 

ellenére azonban a szerző által lefestett disztópiát mégis átjárja a morbid humor, az irónia és 

a  szarkazmus,  amelyek letehetetlenné teszik Brandão regényeit.340  A szövegeinek 

humorforrása általában a különböző nyelvi regiszterek ütköztetésében, valamint a különböző 

stílusú és műfajú szövegek montázsában érhető tetten. A modernista Oswald de Andradet 

idéző módon megszülető polifonikus narráció, több egymástól merőben eltérő 

szemléletmódot ütköztet  a mozifilmek vágási technikájának sebességével. A hiátusok 

kitöltését pedig a szerző az olvasó fantáziájára bízza. Az irodalmi konvencióktól való 

eltávolodás, a metafikcionális kérdések felvetése, a töredékesség, a  montázstechnika 

használata, a grafika és a  nyelvezet szintjén megmutatkozó makro  és mikrostrukturális 

 
338  Magyarul is olvasható Pál Ferenc fordításában: Ignácio de Loyola Brandão: Zero. Budapest: Európa 

Könyvkiadó, 1990.  
339 A szerző Zero című regényének vizuális dimenziójára egyegy példa, jelen disszertáció 3.3.2. Digitális 

irodalom című alfejezetében olvasható. 
340 Silverman, 1978: 226. 
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kísérletezés, a textuális építkezésre helyeződő  hangsúly mind olyan jegyei Brandão 

szövegeinek, amelyek az areferenciális  posztmodern próza jelenlétét  erősítik a brazil 

irodalomban.341  A  Zerohoz hasonlóan  Ivan Ângelo A  Festa  (’A mulatság’),  Renato 

Pompeu,  Quatroolhos  (’Négy szem’);  Fernando  Gabeira  O que é isso, companheiro? 

(’Haver, mi ez?’) című regényei is mind a katonai rezsim politikai visszaéléseinek, és az 

ennek következtében kialakuló kaotikus társadalmi rendnek a mármár unalmasnak 

mondható témáját dolgozzák fel, ám formailag – a Linda Hutcheoni értelemben vett paródia 

fogalmát alapul véve – az addigi brazil irodalom „karnevalizációját” valósítják meg.342 

A katonai diktatúra végétől azonban a demokratizálódás útjára lép Brazília, és az 

irodalom is soha nem látott diverzitásról tesz tanúságot. Az 1980as években megerősödik a 

1970es években elindult posztmodern formai kísérletezés a próza korszerűsítésének 

érdekében, valamint a tematikában is erőre kap a posztmodern által kiemelt „másság” 

hangsúlyozása, ami a társadalom különböző rétegeinek megszólaltatása által valósul meg. A 

kapitalista fogyasztói kultúra hatása nemcsak az irodalmi műveknek a társadalom populáris 

rétegeihez közeledő tematikájában jelenik meg, hanem közvetlenül kifejti hatását az 

irodalom intézményrendszerére is, azáltal, hogy a szerző–kiadó közti kapcsolat folyamatos 

változásokon megy át.343  A szerző  megélhetése érdekében kénytelen a kiadói 

iránymutatástól nem eltérve  művével kiszolgálni a könyvpiacot, hiszen az eladhatatlan 

könyv kiadása nem jó üzlet a számára. Az irodalom „elüzletiesedésének”  következtében 

pedig az 1980as évektől egészen napjainkig egyszerre van jelen a populárisszórakoztató és 

elitista irodalmi értelmezés, ami a posztmodern kísérletező eklekticizmus jelenségét erősíti. 

Ebből kifolyólag olyan hibrid műfajú szövegek születnek, amelyekben „egyfajta kísérletező 

dimenzió valósul meg az intertextualitás eseteinek burjánzása, a stilisztikai eklekticizmus, 

valamint a magas és alacsony művészetek közti határok elmosódása által.”344   

 
341  Brandão a katonai diktatúra után, egészen máig folytatja  disztopikus  történeteinek  megírását, hiszen a 

legutolsó 2018ban megjelent Desta terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela (’Ezen a 
földön már nem marad más, hacsak nem a szél, ami fúj rajta’), állítása szerint is a két kultikus regénye, a Zero 
(1975) és a Não verás país nenhum (1981, ’Nem látsz majd semmilyen országot’) által megalkotott történeti 

ívbe illik. A brazil tematikát hátrahagyva, egy kifejezetten univerzális és zöld tematikájú könyv születik, amely 

a meghatározhatatlan, de mégis közeli jövőben játszódik. Az emberiséget súlyos betegségek kínozzák egy 

olyan világban, amelyben az oktatás, a kultúra, az emberi jogok és a környezet megóvása már nem számít 

értéknek. A politika elaprózódik, és az egyszerre 1080 politikai párt együttműködése nem teszi lehetővé a 

valódi kormányzást. Brandão politikai érdeklődése és újságírói rálátása, amelyeket többek között a Folha 
Ferroviária, az O Imparcial, az Última Hora, valamint az Estadão című lapokban publikált cikkei, tudósításai, 

jegyzetei megírásakor tökéletesített, erősen érzékelhetően jelen vannak irodalmi szövegeiben is. 
342  Linda Hutcheon a paródia fogalma alatt nem a megnevettető imitáció fogalmára gondol, hanem olyan 

repetitív gyakorlatra, amely kellő kritikus távolsággal a különbözőségeket ironikus hangvétellel mutatja be, az 

azonosságok kimutatásának szellemében. (Hutcheon, 1991: 47.)   
343 Schøllhammer, 2009: 28 – 29. 
344 Proença Filho, 1995: 22.  
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Az  1980as években  az  eklektikus prózairodalom  határozott irányt vesz. A 

posztdiktatorikus,  korai  posztmodern  korszak irodalmában a történelmi revizionizmus, 

valamint  a  Linda  Hutcheoni  historiográfiai  metafikcionalitás irányai erősödnek,  aminek 

következtében olyan irodalmi művek jelennek meg, melyekben  a  bestsellerminőség 

keveredik a klasszikus epika narratív eszközeivel.345 Jorge Amado Tocaia grande (1984)346, 

João Ubaldo Ribeiro Viva  o  povo  brasileiro  (1984)347,  Ana  Miranda  Boca  do  Inferno348 

(1989), O retrato do rei (1991)349,  A última quimera (1995)350, Desmundo (1996) regények 

sikere is351 abban az alapvetően Rubem Fonsecától induló modellben rejlik, amely az elit és 

a populáris kultúra kliséinek keveredését hajtja végre. Ezen regények klasszikus történelmi 

témái, motívumai és figurái számára új értelmezési lehetőség nyílik meg az olvasó 

közbenjárása által, hiszen az olvasó legtöbbször mint kódfejtő, vagy nyomozó vesz részt az 

alternatív történelemszemlélet interpretálása közben. A brazil irodalom nemzeti korszakát 

érintő kardinális kérdés „Kik a brazilok? Kik vagyunk mi?” azonban az ezredforduló után 

egyre inkább háttérbe szorul, mígnem átadja a helyét a „Ki vagyok én?” univerzális 

kérdésnek.  

A kortárs brazil  irodalomról eddig a legösszetettebb képet nyújtó Schøllhammer a 

Ficção brasileira contemporânea  című művében kiemeli, hogy az  1980as évek másik 

újdonsága abban rejlik, hogy az irodalmi formák más kommunikációs eszközök kifejezési 

formáival keverednek.352 A fényképészet, a filmművészet, a média által sugárzott különböző 

 
345 Schøllhammer, 2009: 21. 
346 Jorge Amado regénye egy fiktív Tocaia Grande nevű város születéséről szól, amely a legnagyobb fekete 

lakosságot befogadó Bahia állam belső területein fekszik. A kezdetben állatot terelő csapatok táborhelyéből 

született város története a rurális ország urbanizációjának folyamatára reflektál. A történetből 1995ben 
tévéregény is készült a mára megszűnt Rede Manchete csatorna rendezésében. 
347 João Ubaldo Ribeiro történelmi regénye máig a brazil irodalom egyik legfontosabb műve, hiszen a brazil 

történelem 400 évét karolja fel. Olyan történelmi mozzanatok, mint a portugál gyarmatosítás, a holland 

megszállás, a portugál királyi család Rio de Janeiroba költözése mind olvashatók a regényben, amely a brazil 

identitás kialakulásának témáját dolgozza fel. Híres kezdő mondata pedig a posztmodern és jelenkori irodalom 

mottója is lehetne: „O segredo da Verdade é o seguinte: não existem fatos, só existem histórias.” (’Az Igazság 

titka a következő: nem léteznek tények, csak történetek.’) 
348 A több történelmi személyt (Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira) felsorakoztató történelmi regény a 

XVII. századi Bahia államában játszódik. A Paradicsomnak beállított Brazíliaképet állítja szembe az erőszak, 

szegénység, gyilkosság és támadások szülte pokol képével. 
349 Ana Miranda regénye a Guerra dos Emboabas történelmi eseményt dolgozza fel: 1707 és 1709 között Minas 

Gerais államban új aranylelőhelyeket fedeztek fel, ami konfliktust szült a már ott élő, elsősorban São Pauloi 
lakosság, valamint az arany hírére beözönlő idegen, elsősorban portugál, valamint Brazília északi részeiről 

érkező idegenek (emboabas) között.  
350 A regény a huszadik század fordulóján alkotó Augusto dos Anjos (1884 – 1914) parnasszianista költő életét 

dolgozza fel, felidézve Brazília történelmének sokat ígérő időszakát. A mű Augusto dos Anjos Versos Íntimos 
című versére épül.  
351 A XVI. századi Brazília azon időszakát mutatja be Ana Miranda történelmi regénye, amikor Potugáliából 

árvalányokat küldtek Brazíliába a portugál telepeseknek házasság céljából, annak érdekében, hogy a fehér és 

keresztény lakosságot erősítsék, és csökkentsék az indián anyáktól született leszármazottak számát. 
352 Schøllhammer, 2009: 31 – 32. 
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audiovizuális termékek hatása,  valamint  a hipertérre  jellemző fragmentálódás  figyelhető 

meg  mint legradikálisabb irodalmi kísérletező stratégia a XX. század utolsó évtizedeitől 

kezdődően egészen a mai napig tartó irodalmi időszakban született szövegekben. Ahogyan 

Flora Süssekind fogalmaz, „az 1980as évek szépirodalma egyfajta multimédiává, avagy 

véletlenszerű metamédiává vált.”353 A fragmentálódás nem újkeletű jelenség a kortárs brazil 

irodalomban,  ugyanakkor a megszakított  és felgyorsított  narráció, a különböző időbeni 

ugrások, flashbackek vagy éppen prolepszisek,  a  gyors fókuszváltások, kontrasztok 

általános elbeszélői technikákká váltak  különösen a korunk legújabb igényeit kielégítő 

„szkennelő olvasási módnak” köszönhetően. Az 1980as évektől kezdődő irodalmi periódus 

szövegeinél is kimutatható multimedialitás azon hipertextuális jelenséget vetíti elő, amely 

napjainkban egyre nyilvánvalóbban uralja a prózairodalmat. Míg a neoavantgárd 

technikákkal dolgozó areferenciális posztmodern esetében a modernizmusból induló 

metafikcionalitás,  az olvasó bevonása és a kalkulált rendezetlenség jelensége számított 

irodalmi kísérletezésnek, addig ma, különösen a 2000es évektől kezdődően, az elektronikus 

médiumok diskurzusaira jellemző fragmentálódás és azon belül is a televíziós és internetes 

platformokon is fellelhető sorozatokra jellemző epizódszerű tagolási mód válik népszerűvé 

a kortárs brazil írók körében. Természetesen az epizódszerű történetszövésen belül is 

különböző megoldásokkal találkozhatunk, így a posztmodern „énirodalom” formai újításait 

képviselő Bernardo Carvalho műveiben, valamint az énirodalomtól távolodó és a politizáló 

próza irányába ellépő Luiz Ruffato munkásságában  is  eltérő módon jutnak érvényre  az 

alapvetően  heterogén és töredékes, egymáshoz nem közvetlenül kapcsolódó részekből 

felépülő szövegkorpuszok.  

Az  1960ban  Rio  de  Janeiroban született Bernardo Carvalho első irodalmi 

publikációja Aberrações (’Aberrációk’) címen 1993ban jelent meg. Annak ellenére, hogy 

első könyve egy elbeszéléskötet volt, a mai brazil irodalom egyik legnagyobb szerzőjének 

számító Carvalho regényíróként vált ismertté.354 A szerző nemzetközi sikeréről árulkodik, 

hogy legtöbb példányszámban nyomtatott regényeinek több mint tíz nyelven jelent meg 

fordítása, ugyanakkor magyarul még sajnos egyetlen szövege sem olvasható. Nove noites 

(’Kilenc éjszaka’) című regényével Carvalho elsöprő sikert aratott, tekintve, hogy mind 

tematikában, mind formában újszerűt alkotott. A posztmodern poétika számos elemét szövi 

 
353 Schøllhammer, 2009: 31. 
354 Nove noites (2002) (’Kilenc éjszaka’) című regényével elnyerte a Brazil Irodalom Portugal Telecom Díját, 

és a Brazíliai Nemzeti Múzeum Machado de Assis Díját. Az ezt követő évben publikált Mongólia című regénye 

a Jabuti és az ún. APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte, azaz Paulista Művészetkritikusok Társasága) 

Díjak kitüntetettje lett. 
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össze a valóságban is létezett Buell Quain (1912 – 1939) amerikai antopológus élettörténetét 

elmesélő regény. Buell Quain előre nem várt módon, nagyon fiatalon 27 éves korában halt 

meg  rejtélyes körülmények között  miközben a Tocantins területén lakó krahô  indiánok 

között élt, hogy megfigyelje  szokásaikat. Halála után 62 évvel  a regény autodiegetikus 

narrátora figyelmes lesz egy újságcikkre, amelyben az antropológus rejtélyes eltűnésére 

emlékeznek. A főhős kutatni kezd, és mindenáron meg akarja érteni a tudóssal történteket. 

Carvalho nem egyszerű autobiografikus regényt írt, hiszen a mű a két szereplő két külön 

idősíkján játszódik: Quain indiánokkal eltöltött idejében és a narrátor nyomozásának 

idejében. Az amerikai antropológus  a Brazília területén élő indiánokat kutatja, annak az 

etnikumnak a képviselőit, akik maguk is elszigetelődve élnek a brazil társadalomban. A 

brazil főszereplő, aki önmagát szintén kirekesztettnek érzi saját országának mind a városi, 

mind a vidéki életében szintén a krahô indiánokhoz utazik, hogy megértse őket. A másság 

fogalmának állandó jelenléte, valamint a másság fogalmának relativitása teszi izgalmassá és 

elgondolkodtatóvá Carvalho művészetét. A másság legyen akár etnikai, társadalmi osztályok 

közötti, családon belüli szerepekben megvalósuló, vagy akár szexuális eredetű, Carvalho 

szereplői számára a mindennapok fő konfliktusát jelenti. A levélrészleteket, feljegyzéseket, 

különböző szereplők naplóbejegyzéseit  és fényképeket tartalmazó heterogén és 

tipográfiailag is tagolt szövegkorpusz olyan hibrid műfajt hoz létre, amelyben a 

memorialista,  intimista  vonal  ugyanannyira  jelen  van, mint a krimiregényszüzsé  vagy  a 

dokumentarista igénnyel kivitelezett leírások,  fényképillusztrációk,  amelyek  a  krahô 

indiánok életét és szokásait mutatják be. A regény különlegessége tehát a történet különböző 

szereplőinek  a    szempontütköztetésében valósul meg,  ami  az  egymástól független 

epizódszerű fejezetekben kerül bemutatásra.  

 
Epizód: A nagyepikai művekben gyakran, a drámában ritkán 

előfordulnak mellékesemények. Az ilyen önmagukban lezárt, 

némelykor életképszerűen megrajzolt részletek, melyek nem viszik 

ugyan előre a cselekményt, de az írói szándéknak megfelelően 
fontos szerepük van (pld. Új vonásokkal gazdagítják a szereplőket) 

epizódoknak nevezzük. (Harang Péter, Irodalmi  fogalmak,  sine 
data.) 
 

Számozott bekezdések, tipográfiailag elkülönülő másmás narrátorokhoz kötődő leírások, 

időben és térben eltérő narrátori megszólalások, fényképek, új szereplők által betoldott 

levelezések látszólag mind az Ignácio de Loyola Brandão által képviselt posztmodern 

montázsregényt idézik elénk. Carvalho regényeinek elemzői is mind a szövegek kalkulált 

felépítését emelik ki erősségként. A kalkulált töredékesség, a fokozatos feszültségkeltés, a 
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hiátusok, az  időugrások és a  hirtelen vágások  narrációs technikáinak mestere azonban 

Brandãoval ellentétben nem esik a modernista avantgárd technikák túlzásaiba, ezáltal nem 

csak az elit olvasóközönséghez szól. A szerző további sikeresnek mondható regényeiben, 

mint a Mongólia (2003), O sol se põe em São Paulo (2007) (’Lemegy a nap São Pauloban’), 

Reprodução (2013) (’Reprodukció’), vagy a Simpatia pelo Demónio (2016) (’Szimpátia a 

Démonnal’)  a fragmentált szövegkorpusz mellett a populáris tematika, pontosabban az 

antropológiai posztmodernre jellemző „performatív”355 jellegű tematika is megmutatkozik, 

amely kiválóan alkalmassá teszi a szerző szövegeit arra, hogy valódi bestsellerré váljanak 

korunkban.   

Az egyik ilyen populáris elem Carvalho műveiben az utazás motívuma. Az összes itt 

felsorolt regényben kitüntetett szerepet kap az otthontól való eltávolodás mozzanata, ami 

által a főszereplők elmenekülhetnek saját személyes krízisük nyomasztó közegéből  és 

kívülről reflektálhatnak saját magukra. Az utazás apropója mindig valamiféle nyomozás 

vagy egy sajátos tézisen alapuló misszió megkezdése. A Nove  noiteshez hasonlóan  a 

Mongólia című regényben is egy explicit módon megvalósuló külső utazás áll a cselekmény 

középpontjában, ami aztán egy belső, mentális utazássá alakul át. A volt kínai brazil 

nagykövet narrátor elmeséli egy diplomata útinaplóján keresztül egy Mongóliában eltűnt 

fényképész történetét. Az egzotikus tájak, buddhista monostorok  és a TávolKelet  egy 

rejtélyes népének folytatásos epizódszerű bemutatása által  ̶  a Nove noites esetében a krahô 

indiánok szokásainak leírása által  ̶    a narrátor  a külvilág látszatdokumentációjának 

lehetőségét kihasználva keresi saját identitását. A „Kik ők?” kérdésből nagyon hamar a „Ki 

vagyok én kérdéshez?” jutunk a mű olvasásakor.  

A mármár populáris klisének számító utazás motívumán belül nem mindig távoli, 

egzotikus valóságot igyekszik bemutatni a szerző. Annak ellenére, hogy többségében 

univerzális színhelyeken játszódnak regényei (New York, Berlin, Mexikó, Kína, Japán stb.), 

mégis Brazíliának a média által nap mint nap sugárzott kortárs problémáira ismerünk. Az O 

sol se põe em São Paulo  (2007) például a brazil metropoliszban letelepedett japán 

bevándorlók nehézségeit  mutatja  be, akik nem érzik otthonuknak São Paulo városát, a 

hazájukba való visszatérés biztos kudarca ugyanakkor ellehetetleníti a személyes 

boldogságukat. Ahogyan a Mongóliaban, itt is Carvalho egyfajta globalizált rosszérzésre, a 

 
355  Fürth Eszter „Folytatásos közeledések”  című tanulmányában a televízió és regény közötti alapvető 

különbséget a performativitás tényében látja. Míg a televízióra alapvetően a társadalmi szerepvállalás, egyfajta 

társadalmi aktivitás, azaz kulturális és szociális performativitás  jellemző, addig a regény elzárkózik a 

társadalmi nyilvánosság elől, egyfajta magányos és néma olvasási módba menekül. (2011: 221 – 223.)  
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nagyvárosban megélt globális gyökértelenség érzésére kíván rámutatni. Annak ellenére, 

hogy gyakran a kollektív identitás témája is felcsendül, jelen esetben a különböző etnikumú 

bevándorlók identitásának problémája, Carvalho történeteinek középpontjában mégis  az 

egyén, általában a narrátor–főhős identitáskeresésének témája áll. Következő regényeiben, 

az utazás tematikája ugyan a cselekmény felszínén jelen van, mégis a belső utazás motívuma 

veszi át egyre inkább a domináns szerepet.  

Míg a Mongólia vagy a Sol se põe em São Paulo című regényeiben a Nove noites

hez hasonló explicit tagolási mód valósul meg, azaz az egymástól térben és időben máshol 

játszódó szálak tipográfiailag is elkülönülnek, addig a 2013ban publikált Reprodução 

(’Reprodukció’) című regényében a fragmentálódás technikája nem csupán a szövegkorpusz 

tagolásának látványos megoldásait eredményezi (montázsregénytechnika), hanem magának 

a narrátori közvetítettségnek a szükségességét kérdőjelezi meg. A Reproduçãoban egy kínai 

nyelvet tanuló diák történetét olvashatjuk, aki korunk áltudományos embertípusát képviseli: 

napilapokat és hetilapokat olvas az interneten, állandóan kommentálja  az  internetes 

blogokat, és tudása megalapozásául elengedhetetlen számára a Wikipédia.  Az  interneten 

olvasott kaotikus információhalmaz segítségével mindenről kialakult a  saját  határozott 

véleménye, és ennek következményeként kezdi el tanulni a kínait, mert azt tartja a jövő 

nyelvének. A regény cselekménye  a Kínába utazásának kezdetén  a  reptéren játszódik. 

Véletlenek egybeesése folytán a Reptéri Rendőr Igazgatóság feltartóztatja és kivallatja őt a 

repülőtéren  éppen akkor felbukkanó, két éve rejtélyes körülmények között eltűnt kínai 

tanárával kötött ismeretsége kapcsán. A cselekmény heterodiegetikus elbeszélői hangja már 

a regény kezdetekor leáll és átadja helyét a tanuló szabad asszociációs monológjának, amely 

a vallatáskor hangzik el.  

A regény sajátos Carvalhoféle szövése egy sokszínű, hibrid szöveget hoz létre. A 

szöveg három részre tagolódik: A língua do futuro (’A jövő nyelve’), A língua do passado 

(’A múlt nyelve’), A língua do presente (’A jelen nyelve’). Az első részben a letartóztatott 

kínai tanulónak a dialógust nélkülöző harmincoldalas vallomásmonológját olvassuk. Sem a 

pontos vallató kérdések, sem pedig a konkrét vád nem rajzolódik ki az olvasó előtt. A 

második részben, amint a kihallgató személy megszólalhatna, egy harmadik szereplő zavarja 

meg őket a kopogásával. A második szakaszban a főszereplő kínai diák elképzeli a vallató 

és az ismeretlen személy között lezajló párbeszédet, anélkül, hogy bármit is hallana. Tehát 

egy,  a főszereplőhöz egyáltalán nem kapcsolódó személy élettörténetéről született 

spekulációt olvashatunk. Az egymáshoz nem hogy közvetlenül, de közvetetetten  is  alig 

kapcsolódó epizódok között különböző miniepizódok is helyet kapnak. A kínai diák által 
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elképzelt történetben olyan minitörténetek is megfogalmazódnak, amelyek egyegy tragikus 

hír anekdotikus továbbgondolásából  születnek. A harmadik részben ismét a kínai 

nyelvtanuló aggodalmait olvassuk, aki többek között attól fél,  hogy lekési a gépét.  A 

különböző idősíkok, a megtörtént és elképzelt történések, spekulációk, filozofikus reflexiók 

narrátori közvetettséget nélkülöző útvesztőjében számos kortárs probléma kritikáját 

olvassuk: az Egyház és a rendőrség korrupciója,  az  autoritarizmus kérdése, a  különböző 

etnikumokat vagy különböző szexuális identitású embereket érő előítéletek, a közbiztonság 

helyzete Brazíliában stb.. A szerző bravúros nyelvi és elbeszélői stratégiáinak játéka által a 

Reproduçãoban, ahogyan már a mű címe is jelzi, a valóságnak az egyének által érzékelt 

különböző verziói (reprodukciói) kerülnek egymásmellérendelt viszonyba, amelyek 

megértéséhez még az elbeszélői közvetítettség sem szükségeltetik. 

Bernardo Carvalho regényeiben a hipertextuális  kultúratudományos szemléletmód 

hatása érződik. A tematikában megnyilvánuló populáris és magas irodalmi hagyomány közti 

határvonal elmosódása,  azaz a ma népszerűnek számító televízióra  és más elektronikus 

médiumokra jellemző performativitás felé való elmozdulás, a hipertérre jellemző egymástól 

független fragmentumok halmazszerű összekapcsolása teszi képessé arra a szerző műveit, 

hogy közel kerüljenek a mai olvasók olvasásigényéhez, és ezáltal valódi bestseller

minőséget teremtsenek. Már a populárisabb irányt képviselő Carvalho műveiben sem 

találkozunk ugyanakkor azzal a passzív befogadói attitűdöt igénylő olvasati móddal, amely 

a lineáris történetiségre, valamint a lineáris okokozatiság érvrendszerére épülne, sokkal 

inkább a modernségben induló avantgárd technikák által megvalósuló fragmentálódás  és 

hiátusokkal teli történetszövés artikulálódik. A fragmentálódás jelenségének a gyökerei, 

viszont a látszat ellenére, nem a modernség hagyományának az irodalmi nyelvet megújító 

szándékában, hanem a sokkal régebbi XIX. századi tárcairodalom szeriális publikációjának 

epizódhagyományában keresendők.  

A  Carvalhonál is megtapasztalható epizódszerű cselekményszövés ugyanakkor a 

kortárs brazil  irodalom másik, nemzetközileg is elismert szerzőjénél,  Luiz  Ruffatonál 

radikálisabban jelenik  meg. Míg Carvalho regényeiben többnyire a klasszikus regényre 

jellemző, hosszabb terjedelemben kivitelezett, ugyanazon szereplők eseményeit feldolgozó 

epizódfejezetek követik egymást, és emiatt fel sem merül a regény műfaji kategóriájának 

elvetése, addig Luiz Ruffatonál  a Schøllhammer által is kiemelt jelenség,  a 

minifikcionalizáció356  hatása  figyelhető meg.  Ruffato regényeiben ugyanis olyan epizód

 
356 Schøllhammer, 2009: 92. 
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fejezeteket  olvashatunk, amelyek alig haladják meg egy rövid novella  vagy  mininovella 

terjedelmét, ami olyan fokú fragmentáltságot eredményez, hogy mármár veszélybe kerül a 

regény egyik elsődleges aspektusának  a  teljesülése:  a központi eseménysor köré 

szerveződés. 

  Carvalho regényeihez hasonlóan Luiz Ruffato (1961  –)  munkásságában is a 

hétköznapok tragikuma és a nagyvárosok erőszakos és nyomasztó légköre áll a történetek 

középpontjában. Annak ellenére, hogy a posztmodern irodalomelmélet egyik legnépszerűbb 

iránya az „új historizmus” hatása is megfigyelhető  a magyarul  egyáltalán nem olvasható 

Ruffato műveiben, mégis a szerző legtöbb példányszámban eladott Eles eram muito cavalos 

(’Sok ló voltak’) című regényében (2001)357 69 szövegepizódot olvashatunk, amelyek mind 

São Paulo metropoliszának alacsonyabb társadalmi rétegét alkotó lakosok jelenének egy 

napját, pontosabban 2000. május 9. történéseit mutatják be. Az alig kéthárom oldalas, vagy 

csupán egy bekezdésből álló,  önmagukban lezárt miniepizódokban  többek között az 

alkoholista indián, az elégedetlen feleség, a hűtlen férj, a hitehagyott pap, a meg nem értett 

unoka,  a  magára hagyott nagymama, a  magányos taxisofőr napjának eseményeit 

olvashatjuk,  egy mármár futurista szellemben358  megírt „audiovizuális szövegben”, 

amelyben São Paulo zajai, illatai, állandó lüktetése tipográfiailag is megjelenik az olvasó 

előtt. A linearitást és gyakran a központozást nélkülöző, különböző regiszterű irodalmi és 

nem fikcionális elemek  mint a felsorolások, horoszkópleírások, hangpostaüzenetek, 

imádságok, diplomaoklevél  és étlapmásolatok egyvelegéből collagetechnika  által 

létrehozott töredékes szöveg a brazil és világirodalom olyan mestereit idézi, mint Machado 

de Assis, Oswald de Andrade, Ivan Ângelo, Ignácio de Loyola Brandão, Rubem Fonseca, 

Laurence Sterne, Xavier de Maistre. Luiz Ruffato több, a munkásságáról szóló interjújában 

hangsúlyozta, hogy a fent említett szerzők nagy hatással voltak írásművészetére, de ő maga 

még Balzac alakját emeli ki, aki állítása szerint „olyan dolgokat tett a regénybe, amelyek 

nem voltak odavalók. (…) Inkább lettek volna valók egy politika, szociológia  vagy 

történelemkönyvbe.”359  

 
357 A több nemzeti díjat elnyert Eles eram muito cavalos című regénye például Németországban is nagy sikert 

aratott, és 2016ban a brazil szerző és német fordítója Michael Kegler közösen elnyerték a Hermann Hesse 

Nemzetközi Díjat, arra hivatkozva, hogy a „kivételesen magas irodalmi minőséget” képviselő páros munkája 

láthatóvá tett egy olyan, minden bizonnyal komoly irodalmi munkásságot, amely még nem kapott kellő 

figyelmet.  (A nemzetközi díj odaítélésének részletei többek között itt olvashatók: 

https://www.metropoles.com/entretenimento/literatura/luizruffatoganhanaalemanhaopremio
internacionalhermannhesse, utolsó megtekintés: 2020/03/23). 
358  Bővebben itt olvasható: Carolina Barbosa Lima e Santos, „Eles eram muito cavalos, uma poética 

contemporânea de reinvenção da tradição literária”, In: Abralic, XV: 1448 – 1459. 
359  Jornal Rascunho, paiol literário,  n.  105:  http://rascunho.com.br/luizruffato/  (utolsó megtekintés: 

2020/03/23). 

https://www.metropoles.com/entretenimento/literatura/luiz-ruffato-ganha-na-alemanha-o-premio-internacional-hermann-hesse
https://www.metropoles.com/entretenimento/literatura/luiz-ruffato-ganha-na-alemanha-o-premio-internacional-hermann-hesse
http://rascunho.com.br/luiz-ruffato/
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67. Álmatlanság 
szar, holnapi intéznivalók, féktárcsa, olaj, do you wanna dance?, 

bulika, maria aparecida, albínó, szőke, álmos, forró nap, weekend 

ház, homokdomb, kőtörmelék, gól, strandpapucs, flávia dutrai 

iskolai csoport, pombafolyó, vila teresa alsó versus vila teresa felső, 

maria rita, maria rita, újsághirdetés, eltűnt maria rita, kertváros, 

favela (…).(Luiz  Ruffato,  Eles  eram  muito  cavalos,  122.  saját 

fordítás) 
 
Ruffato hatvanhetedik, alig két és fél oldalas miniepizódja egy hosszú felsorolásból áll. Ez 

a fajta elbeszélési mód Fernando Bonassi mininovellaíró elbeszélői stílusát idézi elénk, 

amelyet  az  előző alfejezetben elemzett  100 histórias colhidas na rua  című 

mininovelláskötetében alkalmazott. Bonassi  több szöveget is erre az egyszerű felsorolás

stratégiára épít. Ahogyan már Bonassinál, úgy Ruffatonál  is explicit módon megmutatja 

magát az a Schøllhammer által „új realizmusnak” keresztelt jelenség,360 amely már nem a 

klasszikus realizmus leíró technikájához nyúl vissza, hanem mintegy imitálja korunk egy

egy valóságszeletének működési mechanizmusát. Jelen  esetben az álmatlanság kifejtése, 

tehát nem az esemény kontextusának részletekbe menő leírása által valósul meg, hanem 

magának az álmatlanság aktusának a mármár hiperrealista imitálásában. A 67. epizód után 

a 68. epizódban pedig egy étterem étlapja elevenedik meg az olvasó előtt, aminek látszólag 

semmiféle kapcsolódási pontja sincs az előtte álló miniepizóddal. A közös fizikai helyszín 

és idő ugyanakkor összeköti a látszólag széttartó, eltérő mellékszálakat bemutató regényt, 

ami akár a novellafüzér elnevezést is kiérdemelhetné, hiszen az eltérő szemszögből 

bemutatott rövid életepizódok a Bonassiféle mininovelláskötetkonstrukciót idézik: rövid 

terjedelmű, különkülön is értelmezhető lezárt epizódok, amelyeket a kötet címe, valamint a 

megjelölt fizikai helyszín és idő kötnek össze.  Az irodalmi konvenciókat megkérdőjelező 

írói attitűd tehát explicit módon megjelenik Ruffato műveinek formai kivitelezésében. Ezt a 

lázadó magatartást, ahogyan  fogalmaz,  az a kérdés ihlette, „hogy miként lehetne  a 

munkásosztály életét leírni a burzsoá regényformával.”361 A szerzőnél a tematika fókusza 

tehát szorosan összefügg az irodalmi forma megválasztásával. 

A társadalmi szerepvállalás és az ebből következő irodalmi performativitás jelensége 

nem idegen Ruffatotól, aki minden egyes interjújában hangsúlyozza családjának alacsony 

társadalmi pozícióját. Az analfabéta szülőktől származó brazil író maga is későn ismerkedett 

meg a könyvek világával, de amint az első találkozás megtörtént már elszakíthatatlannak 

 
360 Schøllhammer, 2009: 53 – 54. 
361  Jornal Rascunho, paiol literário,  n.  105:  http://rascunho.com.br/luizruffato/  (utolsó megtekintés: 

2020/03/23). 

http://rascunho.com.br/luiz-ruffato/
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érezte magától. Az irodalomban ugyanis Ruffato egy olyan eszközt lát, ami képes arra, hogy 

a társadalmi egyenlőtlenségeket enyhítse, így mind íróként, mind közszereplőként 

hangsúlyozza az irodalom társadalomformáló szerepét.362  Érdekes paradoxon, hogy a 

társadalmi és politikai témák ilyenformán radikális jelenléte a szerző műveiben, mégsem 

hozza el magának az irodalom tárgyának, a szövegnek az esztétikai elszegényedését.  

A mozaikregény formát folytatva, Ruffato öt regényen keresztül (Mamma, son tan 

felice,  2005;  O  mundo  inimigo,  2005;  Vista  parcial  da  noite,  2006;  O  livro  das 

impossibilidades, 2008; Domingos sem Deus, 2011) bontja ki Brazília munkásosztályának 

történetét az 1950es évektől az ezredfordulóig.363  A  2013as Frankfurti Könyvvásárt 

megnyitó brazil szerző beszédében is  tanúságot tett az irodalom intézményrendszerében 

egyre inkább fokozódó performativitásjelenségre azáltal, hogy hangsúlyozta az irodalom 

szerepét az utolsó évtizedekben a brazil társadalomban végbement gazdasági és társadalmi 

változások radikális következményeinek enyhítésében. Kiemeli a társadalmi 

egyenlőtlenségek fokozódását, a rabszolgatartó múlt mai napig tapasztalható hatását, az 

erőszak állandó jelenlétét, a közbiztonság romlását, valamint felhívja a figyelmet a 

rasszizmus és a homofóbia veszélyeire.364 Pentalógiájának köteteiben ezek az antropológiai 

posztmodernre jellemző  témák fogalmazódnak meg  a  különböző szereplők személyes 

történeteiben.  Regényeiben nincsenek főszereplők, csupán másodlagos szereplők 

életepizódjai szövődnek egymásba, amelyeken keresztül beleláthatunk abba, hogy a Minas 

Gerais állam belső vidékén található Catagueses településén  és környékén elterülő 

tanyavilág lakói miként élik mindennapjaikat a munkába menekülve, és miként élik meg a 

vidék hanyatlását a város modernizálódásával szemben (Mamma, son  tanto  felice, 2005). 

Miként vágyakoznak a nagyváros modern életére (O mundo inimigo, ’Az ellenséges világ’, 

2005), majd hogy a metropoliszban megtapasztalt otthontalanság érzése miként lesz úrrá 

rajtuk  (Vista  parcial  da  noite,  ’Éjszaka alig látni’,  2006), és hogy az erőszak uralta 

környezetben miként vesztik el saját identitásukat (O  livro  das  impossibilidades,’A 

lehetetlenségek könyve’, 2008), és végül a városi fönnforgásba való asszimilálódás miként 

 
362  Amellett, hogy szerzőként igyekszik társadalmi témákat felvetni műveiben, számos olyan szépirodalmi 

kötet szerkesztésében is részt vett, amelyek a marginalitás és a társadalmi egyenlőtlenségek kérdését tárgyalják: 

homoszexualitás, a fekete ember alakja az irodalomban, valamint a nőírók helyzete. (Bővebben lásd: 25 
mulheres que estão fazendo a nova Literatura Brasileira. Rio de Janeiro: Record, 2005.; Mais 30 mulheres que 
estão fazendo a nova Literatura Brasileira. Rio de Janeiro: Record, 2005.; Questão de Pele. Rio de Janeiro: 
Língua Geral, 2009., Entre Nós contos sobre homosexualidade. Rio de Janeiro: Língua geral, 2007.) 
363 Az öt regény először különkülön az Editora Record kiadásában jelent meg, de később a Companhia das 
Letras Kiadó 2016ban megjelentette az öt regényt egy könyvben. 
364 A szerző teljes beszéde portugál nyelven itt olvasható: https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,leiaa
integradodiscursodeluizruffatonaaberturadafeiradolivrodefrankfurt,1083463  (utolsó megtekintés: 

2020/03/23). 

https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,leia-a-integra-do-discurso-de-luiz-ruffato-na-abertura-da-feira-do-livro-de-frankfurt,1083463
https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,leia-a-integra-do-discurso-de-luiz-ruffato-na-abertura-da-feira-do-livro-de-frankfurt,1083463
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változtatja pokollá az életüket (Domingos sem Deus, ’Isten nélküli vasárnapok’, 2011). Míg 

Bernardo Carvalho műveiben a „Kik vagyunk mi?” kérdéstől jutunk el a „Ki vagyok én?” 

kérdésig, addig Ruffatonál pont az ellenkezője valósul meg: a „Ki vagyok én?” kérdés 

mögött rejlő identitásválságot, több generáció általános létproblémájává emeli fel. A két 

szerző individuummegközelítésében rejlő különbségek is a posztmodern heterogeneitására 

mutatnak rá. Az  öncélú elitista prózára, a  historiográfiai metafikciókra, a populáris, 

politizáló posztmodern szövegekre jellemző irodalomértelmezések egyaránt helyet kapnak 

a kortárs művekben, a  Németh Zoltán által lefestett, elsősorban a magyar irodalomban 

megfigyelt posztmodern fázisok tehát nem jelennek meg vegytisztán, hanem összemosódni 

látszanak napjaink brazil irodalmában. 

Luiz  Ruffatot  annak  ellenére, hogy erősen politizáló  tematikával dolgozik 

műveiben, mégsem bélyegez meg a politikai elköteleződés súlya. Ahogyan állítja, a vidék 

és a középosztály városi életének valóságát már rajta kívül sok más szerző bemutatta, 

azonban az alsó középosztálynak csupán ő adott eddig hangot.365  Ruffato  ezzel  a 

szándékával érdekes paradoxon elé állítja a nagyérdeműt: művei egyrészt populárisak, 

hiszen érzékelhetővé válik bennük az empirikus realizmushoz való visszatérés vágya, 

másrészt komoly kihívást támasztanak az olvasónak, hiszen a formai kísérletezés által olyan 

szövegkorpuszt teremt, amely a kanonizált művek fogalmai alapján nehezen értelmezhetőek. 

Ahogyan Márcio SelligmanSilva fogalmaz „Ruffato munkásságát (…) az intermedialitás, a 

szavak és képek közt húzódó határvonal elmosódása, valamint az emlékezet legkülönbözőbb 

játékai  jellemzik  –  és így is képes arra, hogy a mi szomorújátékunk, a  posztmodern 

hieroglifás Trauerspielünk legyen.”366  

Az antropológia,  az irodalom, a szociológia  és a  politika intermedialitásának a 

tematikában való egyre erőteljesebb előrenyomulására pozitív példa lehetne Ruffato 

munkássága, aki annak ellenére, hogy határozottan kiáll bizonyos szociális és politikai ügyek 

mellett, mégis megőrzi szövegeiben  az esztétikum jegyeit, amit elsősorban az irodalmi 

formákkal való  kísérletezés által valósít meg. A mininovellaszerű epizódfejezetek 

megalkotásával, valamint a populáris és nem fikcionális elemek beépítésével a narratívába, 

azt a Flora Süssekind által kiemelt jelenséget támasztja alá, miszerint a multimédiás 

platformok elbeszélői stratégiái egyre inkább dominálják az irodalmi szöveget, megvalósítva 

ezzel a hipertextuális kultúratudományos szemléletmód alapvető gondolatát, azaz az alá, és 

 
365 Jornal Rascunho, paiol literário, n. 105: http://rascunho.com.br/luizruffato/ 
(utolsó megtekintés: 2020/03/23). 
366 SelligmanSilva, 2005: 137. 

http://rascunho.com.br/luiz-ruffato/
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fölérendelt hierarchikus pozíciókat  nélkülöző, egymásmellérendelt viszonyokból szőtt 

kulturális hálózatrendszerben elhelyezhető  irodalmi alkotás képét,  amely  nem  hogy 

elhatárolódik, hanem kifejezetten közeledik más kulturális médiumok működési 

mechanizmusához. 

Az epizódszerű történetszövés ugyanis leglátványosabb módon  a ma világszerte 

fénykorukat élő televíziós sorozatok, és a Brazíliában folyamatos sikert megélő 

rizomatikus367  szerkezetű szappanoperák és tévéregények világában valósul meg, 

amelyeknek gyökerei egyértelműen a XIX. századi folytatásos közlésben megjelenő 

epizódokból összetevődő tárcaregényekhez nyúlnak vissza.368 Brazíliában az egyes irodalmi 

toposzok vagy konkrét irodalmi művek adaptációjaként értelmezhető tévéregények sajátos 

módon tükrözik a Carvalho és Ruffatoféle epizódszerű cselekménylebonyolítást: „(…) az 

eredeti regény a sorozatok műfaji követelményeinek rendelődik alá, ami igen hosszú, 

bonyodalmakban és ismétlésekben gazdag szöveget kíván meg. Így a történetet megtoldják 

mellékszálakkal, újabb szereplőket építenek be, tehát kitágítják az eredeti szöveget.”369 Az 

ilyenformán kivitelezett folytatásos formában megjelenített, kibővített adaptációstratégia a 

Magyarországon is nagy sikernek örvendő Bernardo Joaquim da Silva Guimarães által írt 

romantikus regény  (A  escrava  Isaura,  1875)  alapján készült Rabszolgasors  című 

tévéregényben (Escrava Isaura) is tetten érhető. Az egyes betoldott mellékszálakat bemutató 

epizódok által ugyanis, végtelenítetté és iteratív, azaz ismétlődő struktúrájúvá lesz  az 

egyébként lezárt végű, és lineáris történetelvűségre épülő regény. Hansági Ágnes, a „Tárca, 

regény, sorozat” (2009) című tanulmányában Umberto Ecot magyarázza, aki pontosan 

ebben a reiteratív, kiszámítható, különböző epizódokból felépülő szerialitásban véli 

felfedezni a sorozatok sikerét,370 aminek hatása a jelenkori brazil szépirodalmi művekben is 

megtapasztalható. A kortárs kísérletező regények olvasása ugyanis már nem igényli a 

lineáris, okokozatiságon alapuló klasszikus regénynél előforduló, folyamatos, hosszú ideig 

tartó olvasás aktusát, hanem a novellás és mininovelláskötetekre jellemző megszakítható, 

a hipertextuális tér „szkennelő olvasásához” hasonló olvasási módot tesz lehetővé, amely 

egyre inkább alkalmazkodik korunk olvasási igényeihez. Az  epizódszerűen egymáshoz 

kapcsolódó, önmagukban is zárt jeleneteket feldolgozó fejezetek  vagy részek ezáltal – 

 
367 Fürth, 2007: 64. 
368 (Hansági, 2009: 82.) Sőt, Pál Ferenc a „A jövő regénye a telenovela?” című cikkében a középkori regényeket 

is a telenovellák előzményeiként vizsgálja, elsősorban az audiovizuális előadásmódjuk által kiváltott 

hatásmechanizmusuk miatt. (Pál Ferenc (1998): „A jövő regénye a telenovela?” In.: Filmkultúra.) 
369 Fürth, 2007: 64. 
370 Eco, 1992: 85. 
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különösen a sorozatok esetében – „egymástól különböző időbeniségek rétegződését képesek 

megteremteni.”371  Az olvasó/néző ugyanis saját élettörténetével párhuzamosan egy 

fikcionális történetet is nyomon követhet, ami által az olvasó is a  performativitás 

jelenségével találja magát szemben, azaz könnyűszerrel átélheti a posztmodern poétika által 

hangsúlyozott társszerzővé válás élményét. Az ilyenformán  megtapasztalt egyidejűség 

érzése pedig kifejezetten erősíti az egyes epizódok között fennálló várakozásélményt, 

állandó feszültséget generálva az olvasóban /nézőben.372  

A folytatásos formában megjelenő fragmentált, jelenetszerű történetszövés ugyan a 

televíziós sorozatok, a  szappanoperák és a  tévéregények műfajában váltja ki az elsöprő 

közönségrobbanást, mégis a szépirodalomban sem elhanyagolható a hatása, tekintve, hogy 

az alapvetően populáris  regiszterre jellemző struktúra  már a magas  irodalom 

„legnagyobbjait”, az ún. l’art pour l’art  esztétikát valló, Leyla PerroneMoisés által 

literatura  exigentenek,  azaz  ’igényes irodalomnak’  nevezett írói kör műveit is érinti.373 

Ruffatohoz hasonlóan ugyanis Nuno Ramos (1960 –), Evando Nascimento (1960 –), Carlos 

de Brito e Mello  (1974  –), Julián Fuks (1981 –)  is  a XX. század avantgárd irodalmának 

mozaikhagyományához  nyúlnak vissza. Műveikben az esszéisztikus stílus keveredik az 

újságírói nyelvezettel, a filozófiai fejtegetések a hétköznapi banális témákkal, valamint a 

modern és posztmodern elődeikhez hasonlóan, a meghatározhatatlan műfajú szövegeikben 

különböző irodalmi és nem irodalmi hagyományok közötti átjárás tapasztalható meg.374 

A fragmentáltság alapvetően dekonstrukciós gondolatából születő 

minifikcionalizációs  tendenciája  –  amely megmutatkozik mind a brazil krónika, mind a 

mininovella, mind pedig az epizódszerűen felépülő kísérletező regény esetében375 – korunk 

posztposztmodern irodalmának „új realizmusát” valósítja meg, amely egyre inkább 

hipertextuális természetű. Ha pedig külön figyelmet szentelünk annak a gondolatnak, 

amelyet Hansági Ágnes vetett fel a fent idézett tanulmányában, miszerint a könyv csupán 

„az időnek kiszolgáltatott kulturális tárgy”,376  azaz „nem test, hanem alak”,377  akkor 

érthetővé válik annak a hipertextuális szemléletnek az alkalmazása, ami által lehetségessé 

válik, hogy  a könyvre csak mint lehetséges  és ez idáig elsődlegesként számon tartott 

irodalomhordozóra tekintsünk. Hiszen az irodalomelmélet médiatudományos 

 
371 Hansági, 2009: 90. 
372 Eco, 1992: 85. 
373 PerroneMoisés, 2016: 3479/4520. 
374 PerroneMoisés, 2016: 3480 – 3706/4520. 
375 És valamelyest jelen disszertáció felépítésében is érzékelhető. 
376 Hansági, 2009: 83.  
377 Hansági, 2009: 82. Apud: Enzensberger, Építőkockák egy médiaelmélethez, 2008: 297 – 298. 
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megközelítései is mind arra sarkallják az irodalomtudósokat, hogy az irodalomnak a más 

médiumokon való megjelenését is vizsgálják,  legyen szó akár a televízióról  vagy  a 

következő fejezetben tárgyalt internetes platformokról.    
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3.3.  A  presentificação  jelensége a jelenkori brazil prózaszövegek kiadási 

körülményeiben 
 

3.3.1. Blogirodalom 
 

Az online tér hipertextualitásának hatása leglátványosabban a digitális platformok 

irodalmi kísérletezéseiben nyilvánul meg. A Beatriz Resende, Silviano Santiago, Leyla 

PerroneMoisés, Heloisa Buarque de Hollanda, Flora Süssekind által megnevezett kortárs 

jelenségek, mint a pluralitás, heterogeneitás, univerzalitás, demokratizáció, valamint a 

történetiség helyett a jelen  és az azonnaliság  hangsúlyozása, egyértelműen az internetes 

felületek világának mechanizmusát tükrözik. A digitális platformokon ugyanis radikális 

módon jutnak érvényre azok a hipertextuális jelenségek, amelyek a jelenkori nyomtatott 

szövegirodalom alapját is képezik. Beatriz Resende presentificação fogalma tehát a jelenre 

koncentráló tematika, valamint a jelenünk felgyorsult sebességéhez és a  megváltozott 

olvasási szokásainkhoz illeszkedő forma után, a megjelenési forma azonnaliságának 

tényében is megnyilvánul, különösen az online tér irodalmi produktumaiban.  

Az internet és azon belül is a világháló elterjedésével komoly változások történtek 

szórakozási szokásainkban. Míg az 1990es évek televíziós dömpingjének jelenségekor a 

televízió médiumának elsőbbségétől félt az irodalom, addig ma az elektronikus médiumok 

jelentik a legnagyobb veszélyt a nyomtatott szövegirodalomra nézve. A tévéregények 

népszerűségét vizsgáló elemzésekben  találkozhattunk azzal a jelenséggel, hogy a televízó 

egyre inkább átveszi az írott irodalom szórakoztató funkcióját.  Mára ugyanakkor már 

elavultnak  tetszik  ez  is, hiszen napjaink legfőbb kikapcsolódási forrását az internetes 

tartalmak olvasása, böngészése, nézése adja. Főleg a 2010es évektől fénykorukat élő web 

2.0ás közösségi portálok és okostelefonok megjelenésével, a világháló végeláthatatlan és 

folytonosan gazdagodó információmennyisége még egy karnyújtásnyi távolságra sincsen 

többé. Ezt a kiaknázhatatlan lehetőségekben és új publikálási felületekben, valamint új 

olvasói rétegekben gazdag platformot az irodalom is felfedezte magának. 

Brazíliában elsősorban a nagyvárosokhoz (São Paulo, Rio de Janeiro) köthető 

irodalmi élet a világháló térnyerésével párhuzamosan egyre inkább decentralizálódik, 

amelynek következtében olyan kisebb, ám különböző államközpontként továbbra is jelentős 

városok, mint Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Florianópolis, Curitiba is 
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megjelennek az irodalom színterén. Ezen városokban a kiadói szervezettség hiánya378 több 

új szerzőt vonzott az ingyenes és azonnali publikációs lehetőséget nyújtó blogirodalom felé. 

379 Nem véletlenül, hiszen a bonyolult, nagy elvárásokat támasztó és nem minden esetben 

kifizetődő kiadói közreműködés helyett a digitális platformok egyszerűsége, kényelme és az 

azonnali olvasói visszajelzésekben rejlő pozitív potenciál a blogirodalmat egyre inkább 

felvirágoztatták Brazíliában. A  jelen  térnyerése,  azaz ebben az esetben az azonnaliság 

aspektusa nem csupán a fikció idejében, de az írásolvasás idejében is kardinális kérdéssé 

válik. Az alapvetően web 2.0ás jelenségként számon tartott, de az alkalmazott technológiája 

és  filozófiája szerint még a világháló kontextusában létrejövő  blogok adta kiadási 

lehetőségeknek köszönhetően380 az írással szinte egyidőben történik az adott szöveg vagy 

folytatásos szövegrészlet olvasása, aminek köszönhetően az olvasó is rögtön 

megfogalmazhatja reflexióit, és az online platformnak köszönhetően pedig még meg is 

oszthatja ezeket másokkal, sőt vitába is elegyedhet olvasmányélményével kapcsolatban más 

olvasókkal. A blog ugyanis egy bejegyzésekkel periodikusan bővülő és a közösség számára 

hozzászólási lehetőséget kínáló weboldal, amely azon túl, hogy a szerzők számára olcsón 

fenntartható publikálási felületet nyújt, kihasználja az internet és elsősorban a web 2.0ás 

felületek mögött megbújó alapvető igényt, a felhasználók mérhetetlen közlésvágyának 

kielégítését. 

Az olvasó, vagy a digitális felület nyelvén „felhasználó” felemelkedésének 

jelenségével állunk szemben nemcsak a nyomtatott irodalomban, de a hipertérben is. A 

hipertextualitás  interaktivitása egyben kontinuitást mutat a posztmodern recepcióesztétika 

bizonyos alapvetéseivel, miszerint az olvasó által születik meg az adott szöveg értelme, vagy 

 
378 Brazília nagy területének köszönhetően, különösen nehéz helyzetben vannak a kisebb településekről és 

marginális államokból származő írók. Brazíliában kb. ötezer település létezik, és az országban kb. háromezer 
könyvesboltot tartanak számon, ami annyit tesz, hogy kb. egy könyvesbolt jut 64.255 főre. Az UNESCO által 

javasolt mennyiség, hogy tízezer főre jusson egy könyvesbolt. A könyvesboltok 56%a a délkeleti régióban 

összpontosul, itt találhatók az ország legnagyobb, országos lefedettséggel rendelkező kiadói (Companhia das 

Letras, Grupo Editorial Record, Editora Rocco, Globo Livros stb.). A ’90es évektől indul el az új, kisebb, 
illetve az adott régióra korlátozódó, sokszor civil kezdeményezésre induló kiadók alapításának a folyamata 
(közös szakszervezetben a Liga Brasileira de EditoresLibreben tömörülnek), amelyek igyekeznek valamiféle 

alternatívát nyújtani a könyvpiacon, azáltal, hogy új írókat keresnek és szerződtetnek, ezzel is igyekezve, hogy 

felvegyék a versenyt a  brazil  Oktatási Minisztérium PNLDprogramjának (Programa  Nacional  do  Livro) 
teljesítésére egyedül alkalmas nagy kiadókkal a versenyt.    A könyvesboltok hiánya, valamint a főként 

regionális könyvpiac elterjedése miatt, még mindig létezik Brazíliában a könyvvel való házalás intézménye 

(de  porta  a  porta).  2008–2009es  adatok  szerint  a  könyvvásárlások 42,4%a köthető könyvesboltokhoz, 

16,6%a pedig a házalásos kereskedelemhez.  (Reimão, 2011:  194—199.)  A kizárólag interneten vásárolt 

könyvek tekintetében, azonban növekedés figyelhető meg  évről évre Brazíliában, amit a COVID19  csak 
megerősített. A 2019es évhez képest 44%kal nőtt 2020ban az online eladott könyvek száma az országban.  
(Istoé Dinheiro, 21/01/2021: https://www.istoedinheiro.com.br/vendadelivrospelainternetcresce44
duranteapandemia/) 
379 Resende, 2008: 25. 
380 Szűts, 2018: 257. 

https://www.istoedinheiro.com.br/venda-de-livros-pela-internet-cresce-44-durante-a-pandemia/
https://www.istoedinheiro.com.br/venda-de-livros-pela-internet-cresce-44-durante-a-pandemia/
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ahogyan a posztstrukturalista Barthes fogalmaz, „az olvasó születésének ára a szerző 

halála.”381  A blogok világában ugyanakkor paradoxon  jelenség előtt állunk, amely 

párhuzamba állítható korunk domináns kultúratudományos szemléletmódjának 

„álkontextuális” interpretációjával. Annak ellenére, hogy a szerző szerepe már több fronton 

megkérdőjeleződött (Roland Barthes, Michel Foucault) mégis a szerző uralma, ahogyan 

Barthes is fogalmaz, szilárdan jelen van különösen az online tér blogirodalmában, amely 

kezdetben a nyilvánosság számára írt naplók, személyes útikönyvek, memoárok funkcióját 

töltötte be.382  Az önéletrajzírás, valamint a napló műfajának alapvető narrációelméleti 

kérdéseivel szembesülünk tehát, amikor a szerző és narrátor funkció 

szétválaszthatatlanságát, és ezáltal a fikció és nem fikció teljes összeolvadását tapasztaljuk 

a blogirodalom esetében. 

   Ezt az utat kihasználva vált ismertté a Porto Alegrei  feminista szerző Clarah 

Averbuck is (1979 –), akinek irói munkásságát számos vita övezi.383 Clarah Averbuck is a 

CardosOnline  fanzinnak384  köszönhetően indult el az ismeretség útján, amit később  a 

Brasileira!Preta  című blogján folytatott. A Brasileira!Preta  két évig működött aktív 

blogként 2001 szeptembere és 2003 szeptembere között, ugyanakkor a blog máig 

fennmaradt, és minden szerző és olvasó által publikált tartalom elérhető a látogatók számára. 

A blog egy személyes naplónak indult, amelyben Averbuck a São  Pauloban megélt 

hétköznapi eseményeit fogalmazta meg,  mint az állandó fogyókúráját, a számlái 

kifizetésének nehézségeit, szerelmi kalandjait és csalódásait, valamint annak a vágyát, hogy 

elismert írónő legyen. A kezdetben mind nyelvezetében, mind tematikájában az irodalomtól 

távol eső blog ugyanakkor a szerző egyfajta „irodalmi laboratóriumává” vált onnantól, hogy 

személyes posztjai mellett, megjelent egy egyes szám első személyű Camila nevű narrátor, 

aki bejegyzéseiben Clarah Averbuckhoz hasonló történéseket beszélt el.385  

 
Gyere gyorsan, szívem, ne húzd az időt, szomjas vagyok, álmos 

vagyok, melletted akarok aludni. Ébredj föl ebből a rémálomból és 

 
381 Barthes, 1996: 55.  
382 Szűts, 2018: 257. 
383 Resende, 2008: 25 – 26. 
384 Az 1990es évek végén Brazília déli részének Rio Grande do Sul államában, egy fiatal egyetemistákból álló 

csoport, elindította az ún. CardosOnline  ezinet, azaz egy olyan nem hivatásos emberek alkotta online 

kiadványt, amely 1998 és 2001 között, hetente kétszer a feliratkozottak számára irodalmi és kulturális tartalmat 

közvetített, illetve csaknem háromezer olvasójának biztosította a válaszadás lehetőségét is, ami a kortárs 

irodalommal való élő párbeszéd kialakítását eredményezte. Az Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
diákjai által kezdeményezett irodalmi kísérletben, többek között két olyan, ma akadémikus körökben elismert 

szerző neve is szerepelt, akik saját személyes és/vagy irodalmi blogjuknak köszönhették irodalmi pályájuk 
elindulását. (Vieira,  2017:  5907:  http://www.abralic.org.br/anaisartigos/?id=1879  utolsó megtekintés: 

2020/04/07) 
385 Vieira, 2017: 5908.  

http://www.abralic.org.br/anais-artigos/?id=1879
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rohanj ide hozzám. A világ üres. (…) Az üresség egyre csak közelít, 

nagyon szeretnélek téged mosolyogni látni, látni, hogy jól vagy, és 

újból ragyogsz. Nem azért születtél, hogy felmosórongy legyél.  

Nem, nem mutatsz jól ezekben a göncökben, gyorsan válts ruhát, 

mosd meg az arcod, vedd fel a cipődet, csókold meg Esperanzát, és 

kinyitunk egy üveg bort. Kelj  fel, most rögtön. Ha akarsz rám is 

léphetsz. Camila szeretőjét senki sem dobhatja el, senki sem 

döngölheti a földbe, senki sem hagyhatja, hogy könnyeibe fúljon. 
Szólj, ha készen vagy, a kocsiban várok, és közben rockot hallgatok, 

és cigit szívok. (Averbuck, Brazileira!Preta, 2002/05/21. saját 

fordítás) 
 

Az egyértelműen nem naplóbejegyzésnek szánt részletben Averbuck későbbi két 

regényének (Máquina de Pinball, 2002; Vida dos gatos, 2004) főhősét, Camilát szerepelteti. 

Averbuck számára a blog tehát azon túl, hogy nyilvános naplóként funkcionált kezdetben, 

irodalmi szövegeinek vitrine is lett egyben. Életének mindennapjairól megfogalmazott 

reflexióit irodalmi szövegrészletekkel, sőt metairodalmi megjegyzéseivel együtt hétrőlhétre 

publikálta. Az olvasók tehát többek között annak a folyamatnak is szemtanúivá váltak, hogy 

a szerző miként keres kiadót befejezett regénye számára: 

 
Tudod, mit csinálok most? Kiadóknak küldöm szét a könyvemet. E
MAILEN. Mivel nincs pénzem arra, hogy kinyomtassam, vagy az 

van, hogy mégis kinyomtatom, és valamicske pénzt keresek, vagy 

elküldöm így. Te mit gondolsz? Én azt gondolom, hogy nem. 

(Averbuck, Brazileira!Preta, 2002/12/29. saját fordítás) 
 

Averbuck  automarketingje  láthatóan sikeresnek bizonyult, hiszen az Editora Conrad 

elfogadta első regényét, a Máquina de Pinballt (’Flippergép’), és meg is jelentette még 

2002ben. A korántsem hagyományos úton felfutó írónő a XIX. századi cordel 

(’ponyvairodalom’) és a folhetimirodalom (’tárcairodalom’) mintájára, populáris irodalmi 

szövegeit folytatásos formában jelentette meg, megadva ezzel annak a lehetőségét, hogy az 

olvasók is azonnali visszajelzést küldhessenek számára.    Irodalmi kísérlete olyannyira 

sikeres  volt,  hogy  első regényéből  színházi adaptáció készült  Antônio Abujamra 

rendezésében, majd pedig Murilo Sallesnek köszönhetően mozifilmet is forgattak belőle. A 

Máquina de Pinball nemcsak kiadási körülményeit, hanem formáját tekintve sem nevezhető 

hagyományos regénynek.  Már megjelenésének folytatásos jellege is mutatja, ahogyan a 

folhetimhagyomány brazil klasszikusánál, Machado de Assisnál is megfigyelhető, hogy a 

fejezetei rövidek, tagoltak és fragmentáltak. Éppen emiatt Averbuck szövegeiben inkább a 

Luiz Ruffatoféle epizódfejezetekből felépülő regényszövési technika érvényesül, mint a 

hagyományos romantikus  vagy neorealista regények lineáris elbeszélésmódjára jellemző 
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történeti ív. A mozaikként összeszerkesztett különböző nyelvi regiszterű szövegrészletek 

rövidségükből adódóan csak bizonyos impressziókat, reflexiókat örökítenek meg, így aktív 

olvasói közreműködést igényel a szövegek közti hiátusok kitöltése. 

 
Let the truth be known / I’ve got to walk around in my own tennis 

shoes / Let the truth be known / I have to learn to live in this world 
on  my  own  /  Let  the  truth  be  known  /  Nobody  showed  me  how 
supposed to go. 
Bob Forrest – The Bicycle Thief 
Bolygó: Föld. Város: São Paulo. Mint minden nagyváros, São Paulo 

is vesztésre áll az ember legnagyobb ellenségével szemben: a 

környezetszennyezés. Az istenit, milyen mocskos egy város. 
A bőröm rohad. Nem voltak pattanásaim tinikoromban sem, kivéve 

egyet vagy kettőt a bizonyos utált napokon a hónapban, mindig az 

arcom szélén. Most három jó nagy van az arcom közepén. De 

nehogy azt gondold, hogy a tükörben fedeztem fel, mert itt egészen 

egyszerűen még fény sincs ahhoz, hogy látni lehessen. A hajam is 

kész borzalom a nevetséges minőségű víz miatt. Emlékszel arra a 

fluoreszkáló háromszemű halra a Simpson család egyik részéből? 

Na, most sokkal fluoreszkálóbb lenne, és 5 vagy 6 szem nőne ki a 

testéből, ha ebben a szaros vízben élne. Igen, nő vagyok. Sminkelek, 

magas sarkúban járok, piercing van a köldökömben és gél lakk a 

körmömön. Boldog vagyok így. Nő vagyok, csak golyókkal. 

(Averbuck, Máquina de Pinball, 2002: 14. saját fordítás) 
   

A regény minden fejezete egy dalszövegrészlettel kezdődik, ami után a „férfias” 

határozottságú és vehemenciájú Camila autodiegetikus elbeszélése következik, amit olykor 

egy harmadik, heterodiegetikus narrátor megjegyzése is követ. Így tudjuk meg, hogy a 22 

éves Camila nemrég érkezett São Pauloba, miután elhagyta Porto Alegrei otthonát, 

szerelmét és félbeszakította bölcsész tanulmányait. Regénye főhősének életeseményeiben 

Averbuck személyes blogbejegyzései is visszaköszönnek számunkra, legfelismerhetőbb 

formában akkor, amikor Camila saját írói ambícióiról, illetve magáról az írásról mint 

egyetlen állandó kapaszkodóról beszél csalódottsággal teli életében: 

 
Talán újra itt az ideje, hogy elmenjek. Még nem tudom hová, a játék 

ezen részéig sosem jutottam el. De talán nem is kellene elmennem. 

Talán pont most kellene szembenéznem az utammal, felégetnem a 

keresztet, amit kaptam, és felvállalnom életem nagy szerelmét: az 

írást.  Tudtam, hogy itt az idő, és nem vagyok az a fajta, aki egy 

helyben álldogál.  Leoltottam a villanyt, lefeküdtem és elaludtam. 

(Averbuck, Máquina de Pinball, 2002: 75. saját fordítás) 
 

A novellafüzérszerűen, különkülön magukban is lezárt epizódokból összetevődő, mégis 

egy tematikus ívre összeálló regényszövési technika, amely az eddig vizsgált jelenkori 
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regényirodalomra is jellemző volt, a metafikcionalitás hangsúlyos jelenléte, valamint a 

tematikában és nyelvezetben artikulálódó hétköznapiság, egy tipikus kortárs irodalmi 

szöveget hoz létre, amelyben a világháló miatt megváltozott olvasási szokásaink explicit 

módon érvényre jutnak. A blogirodalom bejegyzéseinek terjedelmét megőrző, jól tagolt, 

kulcsgondolatokat tipográfiailag is kiemelő szöveg nem igényli az elmélyült, 

megakaszthatatlan lineáris olvasást, így az inter és hipertextualitás jelenségei radikálisan 

érvényesülhetnek benne. 

Az 1979ben született írónő 2006ban újabb blogot indított Adiós Lounge (’Viszlát 

Lounge’) néven, és ismét két regényt adott ki: Das coisas esquecidas atrás da estante (2003) 

(’A polc mögött felejtett dolgokról’), Vida do gato (2004) (’A macska élete’). Ezután sorra 

jelentek meg regényei egyre elismertebb kiadóknál.386 Clarah Averbuck eközben mindvégig 

fenntartja online jelenlétét, elsősorban a már nyomtatott formában megjelent könyveinek 

hirdetése végett. Szerzői sikerének egyértelmű megjelenési formája, hogy 2009től már saját 

nevén futó online platformot tart fenn a clarahaverbuck.comon, amelyen azon túl, hogy 

saját írásait népszerűsíti, egyéb, nyomtatott kiadásban nem megjelentetett rövid krónikákat, 

reflexiókat, flasheket  is  publikál. A sikeres önmarketingjének csúcspontjaként pedig 

legújabb 2016ban publikált Toureando o Diabo (’Bikaviadal az ördöggel’) című, képekkel 

illusztrált regényét az általa alapított Editora Averbook kiadásában jelentette meg. A már 

befutott írónő számára a blog egyfajta alternatív lehetőséget teremt ahhoz, hogy a kiadói 

bürokráciát megkerülve, a szerzők magasabb profitra tegyenek szert az eladott 

példányszámok után.387  Ugyanakkor határozottan állítja, hogy a blogirodalom önmagában 

nem jelenti egy új irodalmi műfaj születését: 

 
Léteznek novelláskötetek. Verseskötetek. Krónikáskötetek. Miért 

ne lenne blogon publikált szövegekből összeállított kötet? Végül is, 

nem győzöm hangsúlyozni, mert újra, és újra ezt kérdezik tőlem, a 

blog csupán egy publikációs lehetőség azoknak a szövegeknek, amit 

a szerző, a blog gazdája és fenntartója írni szeretne. Süteményrecept, 

CDlemezbemutató, kevésbé közkedvelt megjegyzések, történetek, 

valóságok, hazugságok. Az én könyvemből egyedül a 

süteményrecept hiányzik. Egy könyv, egy blogból készített 

szöveggyűjtemény, ami csak pont arra jó, hogy az íróknak ne legyen 

szükségük közvetítőre ahhoz, hogy eljussanak az olvasóhoz. Nem 

létezik blogirodalom, a blog csupán mint eszköz létezik a szerzők és 

 
386  Először a São Pauloi  Editora  do  Bispo  2008ban publikálja Nossa  Senhora  da  Pequena  Morte (’Mi 

Asszonyunk, a Kis Halál’) című regényét, majd a jelentősebb olvasói jelenléttel számoló Rio de Janeiroi 
Editora 7Letras karolja fel végleg az írónő munkásságát, és 2012ben kiadja Cidade Grande no Escuro (’Nagy 

város a sötétben’), 2014ben pedig Eu Quero Ser Eu (’Én, én akarok lenni’) című regényét. 
387  Redação SescTV, 2018/04/04: https://medium.com/sesctv/arenova%C3%A7%C3%A3odaliteratura
brasileirab40ab4dba817 (utolsó megtekintés: 2020/04/07). 

https://medium.com/sesctv/a-renova%C3%A7%C3%A3o-da-literatura-brasileira-b40ab4dba817
https://medium.com/sesctv/a-renova%C3%A7%C3%A3o-da-literatura-brasileira-b40ab4dba817
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szövegeik számára. Amelyek tökéletesen alkalmasak arra, hogy akár 

könyvben is megjelenjenek. (Averbuck, Brasileira!Preta 
2003/09/10. saját fordítás)  

 

Az Instagramon és Twitteren állandó aktív jelenléttel rendelkező írónő példája nem 

egyedülálló a brazil irodalomban. Tekintve, hogy a blog az irodalom demokratizálódásának 

explicit módon megjelenő eredménye lehet, bárki, bárhol képes arra, hogy az önmaga által 

létrehozott online felületen saját gondolatait érvényre juttassa. A blogoknak több fajtája 

ismert, általában a publikált tartalom műfaja vagy tematikája határozza meg az online 

platform minőségét. Brazíliában számos irodalmi tematikájú blog létezik. Vannak az 

önjelölt, aktív, értő olvasói felületek, amelyeken olvasmányélmények, recenziók, történeti 

összefoglalók olvashatóak, és vannak az írók hivatalos felületei, amelyeken, ahogy később 

Clarah Averbuck is tette, a már megjelent írásokból jelennek meg részletek. A Porto Alegre

i írónőhöz hasonlóan Ana Maria Gonçalves388, Ana Paula Maia389 és Daniel Galera is először 

az online platformon kezdték meg irodalmi munkásságukat, mára pedig mindannyian a 

jelenkori brazil irodalom jelentős alkotóinak számítanak,  hiszen  mind  Karl  Erik 

Schøllhammer,  mind  Beatriz  Resende  külön fejezetet vagy alfejezetet szán nekik és az 

általuk képviselt jelenségnek a kortárs irodalmi fejtegetéseikben.  

A fentebb felsorolt különböző blogon induló szerzők között Daniel Galera pályája 

talán a legkiemelkedőbb. Galera, Averbuckhoz hasonlóan, a CardosOnline efanzin szerzői 

gárdájának tagja volt, valamint a  ranchocarne.orgon található személyes blogján 

folytatásos formában publikálta első, később nyomtatásban is megjelent Dentes Guardados 

(’Megőrzött fogak’) című mininovelláskötetét.390 A Dalton Trevisan és Fernando Bonassi 

által  képviselt mininovella műfajának minden jellegzetességét magán viselik Galera 

 
388 Ana Maria Gonçalves (1970 –), a Minas Geraisi születésű brazil írónő, aki ma New Orleansban él, első 

könyvét (Ao lado e à margem do que sentes por mim, ’Mellette és a szélén annak, amit érzel irántam’) saját 

maga által készített ezer példányban adta ki 2002ben. Második regényét, az Um defeito de cort (’Egy színbeli 

defekt’), pedig már az ország egyik legnagyobb kiadója, az Editora Record adta ki 2006ban. A 952 oldalas 
nagyregény azóta tíz újrakiadást élt meg. Az eredetileg blogon induló írónő online felülete a mai napig 

látogatható: http://anamariagoncalves.blogspot.com/. (utolsó megtekintés: 2020/04/07). 
389  Ana Paula Maia, máig létező két blogfelületén minden eddigi hivatalos szépirodalmi és kritikusi 
publikációja megtalálható. A saját maga által pulp  fictionnek nevezett írásai, a kezdeti kiadói nehézségek 

ellenére, ma nagy olvasóközönséggel számolhatnak. A jelenleg Rio de Janeiroban élő írónő első regénye, az 

O habitante das falhas subterrâneas (’A föld alatti vájatok lakói’), a 7Letras Kiadó Rocinante gyűjteményében 

jelent meg 2003ban, de további két regényének önálló kiadását senki sem vállalta, így A guerra dos bastardos 
(’A fattyúk háborúja’) és a Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos (’Levágott kutyák és disznók harca 

között’) című regényeit önkényesen, saját blogján publikálta először. Ma mindkét regényt többszöri újrakiadás 

után az Editora Record  forgalmazza.  Blogjai:  http://killingtravis.blogspot.com/; 
http://anapaulamaiaescritora.blogspot.com/ (utolsó megtekintés: 2020/04/07). 
390 Ennek a kötetnek „Csendélet” címen írt mininovellája a Pannon Tükör 2019/6. számában olvasható, az 

általam készített magyar fordításban. 

http://anamariagoncalves.blogspot.com/
http://killing-travis.blogspot.com/
http://anapaulamaiaescritora.blogspot.com/
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szövegei. Az ötvenoldalas digitalizált kötet391 mindössze tizennégy mininovellát tartalmaz, 

amelyek elérhetik ugyan az egykét, vagy akár három oldalas terjedelmet, mégsem 

nevezhetőek klasszikus novelláknak. Minden egyes történet más autodiegetikus narrátori 

pozícióból szólaltatja meg a kötet elsődleges tematikáját: a XXI. századi betondzsungelben 

élő, a társadalom középosztályába tartozó magányos fiatal férfi alakját. A brutalista és 

periférikus irodalommal ellentétben, Galeránál nem a marginális szereplők kapnak hangot, 

hanem a brazil társadalom legaktívabb rétege, amely előtt a legoptimistább jövőnézet 

állhatna. Galera  szövegeiben az a legelkeserítőbb tény fogalmazódik meg, hogy ezen 

generáció számára hiába áll rendelkezésre a jó munka, a magas fizetés, a kényelmes városi 

életmód, mégis a magánytól és a személyes tragédiákkal szembeni érzéketlenné válástól nem 

tudnak  elégedettséggel tekinteni mindarra, amijük van. Galera szövegeiben olyan fiatal 

férfiak történeteit olvashatjuk, akik valamiféle adrenalinforrást keresnek a 

mindennapjaikban. Az állandó éjszakai tivornyázás, drogozás, italozás és felszínes testi 

kapcsolatok  kellenek ahhoz, hogy a szereplők úgy érezzék élnek. Az állandó 

élvezethajhászás pedig meghökkentő  és egyben tragikus eseményeket generál. Annak 

ellenére, hogy a Porto Alegrei szerző szövegei rövidek, gyorsak és könnyed, hétköznapi, 

mármár vulgáris nyelvezettel íródtak, mégsem keltik a banalitás érzését az olvasóban, 

hanem pont ellenkezőleg  tematikájukat tekintve nehezen emészthetőnek bizonyulnak az 

olvasó számára, a társadalom tabutémáinak felkarolása és az elbeszélő által kínált új 

nézőpontok miatt.  

 
„Innen két sarokra lakom”, mondta a nálam idősebb nő. Harminckét 

éves volt. Hajnali három körül léptünk le a buliból, a járdán 

támolyogva értünk a házához. Ez lesz az első alkalom, hogy 

megdugok egy harmincast. Az idősebb nők nem igazán izgatnak fel, 

de látni akartam, hogy mit tud. Megkérdeztem, mivel foglalkozik, 

„Fényképész vagyok”. Amikor beléptünk a lakásba, megláttam a 

képeket a falon. „Ezeket én csináltam”, mutatta megmeginogva, a 
szája puha volt, alkoholt árasztott.  Rendezett kis lakás, jó széles 

franciaágy. (Galera, „Csendélet”, 2001. saját fordítás) 
 

A kötet egyik in medias res kezdődő mininovellája a maga nyers és kendőzetlen stílusával 

már az incipittel megragadja az olvasót. Az őszinte, érzékletes megfogalmazás érzékeinkre 

is hat, így egy mindenki által könnyedén elképzelhető helyzet szemtanúivá válhatunk. A 

történet az erotikus jelenet mármár „trevisani” bemutatásával folytatódik:  

 
391 A kötetből mindösszesen 1100 példányt adtak ki, amelyek közül mára egy sem elérhető, így a szerző, saját 

oldalán ingyenesen hozzáférhetővé tette. 
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Miközben egymáshoz simultunk  és lefejtettük egymásról a ruhát, 

majdnem elaludtam. Az idősebb nők illata fanyarabb, erősebb. Nem 

tudom, hogy történt, fölébem került, ott ült rajtam. Küzdöttem, hogy 

el ne aludjak. Ránéztem, úgy láttam, ő is mindjárt elalszik. El is 

aludt. Eldőlt és horkolni kezdett. Nem mentem el, és ki tudja miért, 

teljesen éber lettem.  Felkeltem  és járkálni kezdtem a lakásban. 

Szörnyű volt az a sok kép. Betöltötték a szobát, a nappalit, a 

folyosót. Tűzre kellene dobni minden csendéletet. Tele van a tököm 

azokkal, akik gyümölcsöket festenek, meg úgy általában, a 

vegetáriánusokkal. Elfogott a hányinger, de mély lélegzetet vettem 

és elmúlt. (Galera, „Csendélet”, 2001. saját fordítás) 
 
Az erotikus jelenet, ahogyan a történetben is elsikkad, az olvasó számára is elveszti 

jelentőségét, tekintve, hogy a főszereplőnarrátor számára sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak 

a nő lakásában található csendéletszerű fényképek. A főhősön eluralkodik a harag és a 

frusztráció, amit érdekes módon nem cselekedetének morális súlya, hanem a természet 

nyugalmat árasztó képei  váltanak ki benne. A mármár otthonos helyzetben a főhős 

ugyanakkor egy váratlan történéssel szembesül: megjelenik a lakásban a nő kisfia, aki 

kétségbeesetten ébresztgeti az italtól ájult édesanyját, és apja után kérdezősködik. A már 

kezdetben keserűnek számító magánytörténet, ezzel a Poeféle csavarral egy valódi tragédia 

történetévé válik. A tabunak számító elvált, de kisgyerekes családanya szexuális életének 

bemutatása, valódi meghökkenést válthat ki az olvasóból, ugyanakkor a főhős vidám 

dalolászással kívánja leplezni zavarát, és csupán elfelejteni szeretné a többékevésbé 

sikeresnek mondható „légyottját”: 

 
A kisfiú felmászott az ágyra, rázogatta az anyját. „Asszem az 

anyukád nagyon fáradt, nem fog felébredni. Menj aludni” mondtam 

neki, miközben felöltöztem. Jött utánam, amikor az ajtó felé 

indultam. „Zárd kulcsra”, mondtam neki. „Hol van az apukám?” 

kérdezte elcsukló hangon.  „Biztosan elutazott.” mondtam aztán. 

Lementem a lépcsőn, közben egy dalt dúdoltam, és azon 

igyekeztem, hogy minderről csak másnap kezdjek el gondolkodni. 

(Galera, „Csendélet”, 2001. saját fordítás) 
 

Galera első novelláskötetében, a „Csendélet”  szövegében olvasotthoz hasonló, egyéb 

tabutémák is megjelennek: a nők ellen elkövetett fizikai és mentális erőszak („Intimidade”); 

a mármár pornográf, a nőt teljes mértékben tárgyként kezelő erotikus jelenetek 

érzéketlensége („Clichê romântico”); a hűtlenség és állandó kísértésbe esés, a különböző 

erotikus vágyak hajhászása („Triângulo”); az intimitás és bizalmi kapcsolat teljes hiánya („A 

escrava branca”), amelyek mind egy határozottan eredeti és újszerű nézőpontból közelítik 
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meg a mindennapok tragédiájának témáját. A középosztálybeli heteroszexuális fehér férfi 

nézőpontjából, aki a kényelem érdekében kénytelen az életét uraló „machista” felfogásba 

menekülni. A különböző történetek rövidségükből adódóan is intertextuális természetűek, 

ugyanakkor a kötet címe, Dentes  guardados  (’Megőrzött fogak’) explicit módon is egy 

másik brazil szerzőnek, a São Pauloi intimista költő és író Hilda Hilstnek (1930 – 2004) a 

munkásságában fontos szerepet betöltő költői képét idézi. A megőrzött fogak képe Hilst 

1986os  Com  os  meus  olhos  de  cão  (‘A  kutyaszemeimmel’)  című kisregényének 

kulcsmondatát idézi: „Dentes guardados. Não acabam nunca se guardados. Na boca 

apodrecem. (Megőrzött fogak. Sosem maradnak meg végül. A szájban szétrohadnak.)” 392 

Az élettel együtt járó belső rothadás egzisztenciális gondolata lengi körbe Galera szövegeit, 

amelyek a leírt egyszerű történetek mögé egy másodlagos, Ricardo Pigliaféle szubtextust 

teremtenek, amelyben a magányos, unalmában önmagát rohasztó ember története 

körvonalazódik. A hétköznapi vulgáris nyelvezet, a terjedelem rövidsége, a narráció 

gyorsasága, valamint a csavart alkalmazó történetszövés ideális szöveget teremtenek a mai 

olvasó számára. Nem is meglepő, hogy Galera írói pályája innentől egyenesen felfelé 

ívelt,393 ami a blogirodalom brazíliai elismertségét eredményezte. 

Clarah Averbuck és Daniela Galera is pozitív példaként szolgálnak tehát arra a 

kortárs brazil jelenségre, hogy az internet adta publikációs felületet az irodalom perifériáján 

rekedt szerzők miként használhatják ki akár a minőségi magas  irodalom gyarapítására és 

terjesztésére is.  Míg Galera esetén egyértelműsíthető a „magasirodalmi” jelző, addig 

Averbuck populáris és mármár a bulvár sajtót idéző közlésmódja felveti a kérdést, hogy 

valóban nincse különbség a blogokon és a könyvformátumban megjelent írások között. 

Galera szövegeinél ugyanis nem merül fel bennünk az internetes felületekre jellemző nyelvi 

és elbeszélésmódbeli banalitás, ugyanakkor pont a blogirodalom nem létezését állító 

Averbucknak a könyvformátumban megjelent írásai esetén erősen érződik az eredeti 

megjelenési platform „léhasága”. Ezt a paradoxonérzést erősíti továbbá az a tény, hogy 

 
392 Hilst, 2006: 19/67. (saját fordítás) 
393 Az interneten már 1997től folyamatosan publikáló író 2001ben saját kiadót is alapít Livros do Mal néven, 

amely aztán első novelláskötetének és későbbi, 2003as regényének, az Até o dia em que o cão morreunak 
(’Addig a napig, amíg a kutya meg nem hal’) is biztosítja a hivatalos kiadói hátteret. Ennek a regényének 

olvasói  sikerét bizonyítja az is, hogy Breto Brant rendezésében, Cão sem dono  (’Kóbor kutya’) címen 

mozifilmes adaptáció is készült belőle. 2006tól kezdve pedig Galera már Brazília legnagyobb kiadójának a 

Companhia das Letrasnak a szerződtetett írója, aminek köszönhetően jelentek meg 2006ban a Mãos de cavalo 

(’Lókezek’), valamint 2008ban a Cordilhera (’Hegyvonulat’), majd 2016ban Meia noite e vinte (’Éjfél után 

húsz perccel’) című regényei. A Fernando Bonassiféle tömör, precíz és hiátusokkal teli történetszövési 

technikákkal dolgozó Galera, aki a mindennapok tragédiáit, és elsősorban a középosztály nagyvárosi életének 

nyűgjeit tematizálja, 2012ben, a húsz legjobb brazil fiatal szerző közé lett választva a brit Granta folyóirat 

által, ami egyben predesztinálta műveinek további spanyol, francia, olasz, angol nyelvekre történő fordítását. 
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számos olyan blog is létezik a hipertérben, amelyek annak dacára, hogy irodalmi tematikát 

hirdetnek, korántsem felelnek meg az irodalmi esztétikai minőségnek, elsősorban a nyelv 

elnagyolt és műveletlen használata miatt.  

Lucimara da Silva de Souza és Naiá Sadi Câmara nyelvészek, az internetes irodalom 

témakörében publikált tanulmányukban egy, a blogirodalomhoz tartozó szöveg elemzését 

végzik el. Mindkettejük szakterülete a kommunikáció és média tudományágon belül  az 

intermediális kommunikáció. Tanulmányukban pedig nyelvészeti szempontból vizsgálják a 

„Homens D40” (’40es férfiak’) című,  Virando  jornalista  blogról származó szöveget, 

amelyet azóta a negatív kritikáknak köszönhetően már töröltek is az oldalról.394 Azon túl, 

hogy az online platform által nyújtott látható pozitív lehetőségeket is kiemelik, –  mint 

például a vizuális elemeknek (képek, színes felületetek) vagy hiperlinkeknek a betoldása – 

a szöveg „irodalmiatlanságára” is rámutatnak. A rövid, egyszerű, könnyedén értelmezhető, 

elsősorban a szóbeli regisztert idéző mondatok, amelyek gyakran emotikonokat  is 

tartalmaznak, könnyedén banálissá is válhatnak.395 És valóban, annak ellenére, hogy ezek a 

szövegek egy fontos, a mindennapi életet egyre inkább érintő társadalmi kérdést dolgoznak 

fel – pl. a „Homens D40” esetében a magánéletükben csalódott negyvenes férfiak, és az 

egyedül boldogulni nem tudó, az idősebb férfiaktól megváltást váró húszas nők 

találkozásának pillanatát –  az online platform végett, inkább közelítenek az informális 

újságírói, mintsem az irodalmi műfajokhoz.  

 
(…) De…mikor legutóbb a barátnőmmel egy bárban voltunk, 

észrevettem, hogy az olyan helyeken, ahol „a la carte” ételeket és 

hideg sört kínálnak ebédidőben, délután háromtól már csak a 

negyvenes pasikat látni. Sőt mi több, szingli pasikat. És az egyre 

csak növekvő hasukat. (…) Felismered ezeket? Hát,  igen. 
Rövidnadrágot vagy farmert viselnek, de mindig tornacipővel vagy 

zokni nélkül tornacipővel –  ez a szabály! –  a negyvenes férfiak 

másik fontos kiegészítője a húszas lányok. Csak ilyeneket látni.  A 

lányok… Hogy milyen lányok? Ők csak mosolyognak, és tettetik, 

hogy mennyire érdeklődnek az iránt, amiről a férfiak beszélnek, le 

sem veszik a szemüket róluk, szempillájukat rebegtetik „pontosan 

drágám, ahogy mondod, amúgy KINYALHATOD” ;)  (Farizatto, 
„Homens D40”, 2011/02/08, saját fordítás)396   
 

394 A blog 2014/11/04i bejegyzésében a szerző közzéteszi szövegéről kapott kritikáját, de az eredeti szöveg 

2019ben már nem elérhető blogján. Ez a jelenség szintén az azonnaliság, illetve a jelen hangsúlyozásának az 

egyediségére hívja fel a figyelmet, valamint a kiadói szigor megkerülésének esetleges negatív 

következményeire: (http://virando3.rssing.com/chan
6128648/all_p6.html?q=Homem+D40&site=rssing.com&stype=rssing.com)  (utolsó megtekintés: 

2020/05/19). 
395 Silva de Souza, Câmara, 2013: 384.  
396  Elérhető online: http://dofundodacaneca.blogspot.com/2011/02/homensd40.html  (utolsó megtekintés: 

2020/05/19). 

http://virando3.rssing.com/chan-6128648/all_p6.html?q=Homem+D40&site=rssing.com&stype=rssing.com
http://virando3.rssing.com/chan-6128648/all_p6.html?q=Homem+D40&site=rssing.com&stype=rssing.com
http://dofundodacaneca.blogspot.com/2011/02/homens-d40.html
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A Virando Jornalista blog szerzője Matheus Farizatto 2015től Do fundo da Caneca címen 

folytatja blogját, amin többek között régi szövegeit is ismét elérhetővé tette. Az eredeti 

megjelenési helyéről törölt „Homens D40” szöveget is olvashatjuk tehát többek között a 

máig folyamatosan frissülő blogon, amely elsősorban krónikákat közöl.397 A fentebb idézett 

szövegrészlet is tehát a szerző műfajmeghatározása alapján krónika, ugyanakkor nyelvi és 

közlésmódbeli minőségét tekintve egyáltalán nem sorolható  jelen disszertáció A crônica 

műfaja  című alfejezetében elemzett nyomtatott vagy digitális formában megjelent 

krónikaszövegekhez. Míg Antonio Prata  esetében joggal várható az online felületeken 

publikált szövegeinek könyformátumban való megjelenése, addig Matheus  Farizatto 

esetében a blogirodalom valóban csak az irodalom demokratizációjának negatív 

következményeként, valamint a kiadói fegyelem megkerülésének lehetőségeként jut 

érvényre.   

Ezt az érzetünket erősíti a brazil újságíró David Coimbra esete is, aki 2011ben 

indította el saját blogját, amelyen kezdetben azon túl, hogy sport és politika témában fejtette 

ki reflexióit, számos mininovellát, illetve krónikát is publikált háromnégynaponta.  

 
Egy kövér nő miniszoknyában. És, tényleg nagyon kövér volt. 

Kövér disznó, bálna, viziló, elefánt, tehén, nagy dagadt szörny, mint 

aki beleszorult egy nagy hordóba, aki még csak csizmát se tudna 

hordani, mert egy csizma se menne fel a lábszárára, hogy milyen 

kövér egy dagadék. (…) Volt még más is: ittam egy keveset. Talán 

túl sokat. Igen, nagyon részeg voltam, alig bírtam megállni a 

lábamon, és akkor láttam meg a kövér nőt. Vagyis csak a dagadt 

lábait. (…) odamentem hozzá és arra gondoltam: ma meghúzom ezt 

a dagadékot. (…) A debella erre rámnézett, és rámförmedt: Húzz el 

innen te nyomorult gebe! (…) Hallod, az ember már a kövérekben 

sem bízhat többé! 
(Coimbra, Histórias curtas: A Gorda, ’Rövid történetek: A kövér 
nő’, 2011/06/17, saját fordítás)398 

 

Az erotikus és polgárpukkasztó,  tematikában erősen Dalton Trevisant idéző irodalmi 

krónikáit és tárcaszerű megnyilatkozásait egészen 2015ig folytatta, mígnem ugyanebben az 

évben a Porto Alegrei Zero Hora digitális folyóirat és hírportál egy rovatának szervezésére 

kérték fel (hatodik legnagyobb és legolvasottabb az országban), ahol az irodalomtól már 

 
397 A Do fundo da caneca blog ezen a címen elérhető: http://dofundodacaneca.blogspot.com/2011/02/homens
d40.html (utolsó megtekintés: 2020/05/19). 
398 Elérhető online:  
http://wp.clicrbs.com.br/davidcoimbra/category/historiasmuitocurtas/?topo=13,1,1,,,13&status=encerrado 
(utolsó megtekintés: 2020/04/07). 

http://dofundodacaneca.blogspot.com/2011/02/homens-d40.html
http://dofundodacaneca.blogspot.com/2011/02/homens-d40.html
http://wp.clicrbs.com.br/davidcoimbra/category/historias-muito-curtas/?topo=13,1,1,,,13&status=encerrado
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egyértelműen eltávolodva egészen napjainkig  kulturális, közéleti  és politikai témában 

jelentet meg írásokat.  

 
(…) házhoz rendeltem a vacsorát, és a futár egy papírzacskóval az 

egyik kezében, és a kártyalehúzóval a másikban érkezett. Miközben 

siettem felé a kezemben a kártyámmal, arra gondoltam: ez a fickó 

egész nap azt a kártyaleolvasót dugdossa különböző emberek orra 
alá, azért hogy azok bepötyöghessék a kódjukat. Több tucatnyi 

mutatóujj naponta, százak hetente, talán ezrek havonta. Nagyon 

magas annak az esélye, hogy ezek között az ujjak között van 

fertőzött, és én is arra vagyok kényszerítve, hogy ugyanazokat  a 
fertőzött gombokat nyomogassam a nemrég kézfertőtlenítővel 

megtisztított ujjaimmal. (…) „Azt hiszem rossz kódot  adott meg, 
uram”, mondta, és újra az arcomba nyomta a készüléket. Újra 

bepötyögtem. Most végre helyesen. Odaadta a zacskót és a 

kártyámat, elköszöntünk és egyenesen a konyhába mentem, ahol a 

nagy flakon kézfertőtlenítő gélt tartom. Az étel jó volt, de nem 

hagyott nyugodni a kártyaleolvasó. (…) Vírus idején nincs olyan, 

hogy tökéletes vacsora. Nem tudom, hogy García Márquez hogy 

volt képes szeretni a kolera idején. (Coimbra, A máquina do medo, 
’A félelem készüléke’, 2020/03/18, saját fordítás)399 

 

David Coimbra kitűnően szemlélteti azt a blogírás történetében lezajló folyamatot, amiről 

Szűts Zoltán is megemlékezik: „a 2000es évektől a blogoknak már fontos szerepük volt a 

hírek megjelentetésében, népszerűsítésében, az oknyomozásban és a leleplezésben.”400 

Egyszóval, a kezdetben személyes naplók írására és közlésére szolgáló online platform 

megváltozott, és a blog a hétköznapi élet médiatermelésének egy eszközévé vált. Személyes 

hírinterpretációkat, tudósításokat és összeesküvéselméleteket kezdett el terjeszteni, ami a 

derridai artifaktualitás fogalmának401  leglátványosabb megjelenési formája is egyben.  A 

tényirodalom jelenségének kapcsán tárgyalt dokumentarista, hiperrealista igény, amely a 

fikció világában a referencialitás tényét erősíti, a blogirodalom esetében erőteljesebben jelen 

van, hiszen a hipertextualitásnak köszönhetően explicit módon kerül egymással mellérendelt 

viszonyba a fikcionális és nem fikcionális tartalom. Az irodalmat egyre inkább uraló 

hétköznapiság, amely mind a témában, mind a nyelvezetben, mind pedig a publikálási 

formákban megmutatja magát, egyre kevésbé teszi megkülönböztethetővé az irodalmi és 

nem irodalmi műfajokat, különösen az online térben, ahová az olvasó/felhasználó teljesen 

más igényekkel és elvárásokkal érkezik.    

 
399  Elérhető online: https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/davidcoimbra/noticia/2020/03/amaquinado
medock7xk3mp305n201oakvav21v5.html (utolsó megtekintés: 2020/04/07). 
400 Szűts, 2018: 260. 
401 Derrida, 2002: 86.  

https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/david-coimbra/noticia/2020/03/a-maquina-do-medo-ck7xk3mp305n201oakvav21v5.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/david-coimbra/noticia/2020/03/a-maquina-do-medo-ck7xk3mp305n201oakvav21v5.html
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A weblog402 elsősorban abban különbözik egy átlagos weboldaltól, hogy biztosítja a 

kétirányú kommunikációt, a weboldalak statikus tartalmával ellentétben ugyanis a blog teret 

enged az olvasói interakciónak. Az első 1994ben, Justin Hall által létrehozott Link.net néven 

futó személyes blogtól kezdve, az online platform funkciója folyamatosan változik.403 A 

Facebook  2004es indulásával, majd az Instagram és Twitter közösségi médiafelületek 

térnyerésével, a blogolás kezdeti naplószerűsége egyre inkább háttérbe szorul.404  Míg a 

blogolás kezdetben az egyén személyes gondolatainak, tapasztalatainak,  majd  egyegy 

társadalmi, politikai témára való reflektálásának a lehetőségét jelentette, addig ma ezt főként 

már a web 2.0 produktumai, azaz a fentebb megnevezett közösségi portálok veszik át.405  

A blogolás ugyanakkor, annak ellenére, hogy számos konkurenciával kell, hogy 

számoljon mégis fennmaradt  és stabilan jelen van a virtuális térben. Ezt bizonyítja az 

Itmídia.com  felmérése 2017ből, amely  a Brazíliában létező 10 millió aktív weboldal 

felosztását vizsgálta. A számok alapján az aktív weboldalak 55%át aktív blogok alkotják, 

amelyekbe természetesen beletartoznak a hivatalos cégek és intézmények által, valamint a 

magánszemélyek által fenntartott blogoldalak is. A blogok témáját tekintve pedig vezető 

szerepet tölt be a szépségipar, de ezt követi szorosan az ITtechnológia, a kultúra és a politika 

szakterülete is.406 2010ben a negyedik legnagyobb blogger jelenléttel számoló ország lett 

Brazília, a világban létező blogok 4,19%t birtokolta, az első helyen végzett Egyesült 

Államok (29, 22%), majd NagyBritannia (6,75%) és Japán (4,88%) után.407 A kezdetben 

elsősorban önmegvalósításra szolgáló blogok, nagyon hamar az üzleti élet fontos motorjává 

váltak. Ahogyan az online marketingszakértő és marketingtanácsadó Németh Krisztián is 

fogalmaz, a blog ma már inkább a tartalommarketing részeként  van  jelen,  azáltal, hogy 

valamilyen szolgáltatást, vagy konkrét terméket nyújtó weboldal kiegészítésére létrehozott, 

 
402  „A weblog kifejezés John Barger nevéhez fűződik, aki az egyik első online napló, a Robot  Wisdom 
megnevezésére használta. Barger a kifejezéssel azt a folyamatot kívánta leírni, mellyel böngészései során 

„bejelentkezett a webre” (logging the web).” (Szűts, 2018: 259.) 
403 Németh, 2019: http://nkdigitalismarketing.hu/blogirasa/ (utolsó megtekintés: 2020/04/07). 
404 „Maga a weblog elnevezést először 1997ben használta Jorn Barger. A szót a web és a log  (hajónapló) 

szavak összevonásával alkotta meg. A rövidített alak: a blog pedig 1999ben, Peter Merholz blogján jelent meg 

először, akárcsak a blogger (naplóíró). Merholz egy szójátékkal élve kettébontotta, s személyesebbé tette a 

weblog kifejezést, igévé alakítva azt (we blog), amely innentől indult világhódító útjára.” (hvg.hu, 2005. május. 

18. 19:59) https://hvg.hu/goldenblog/20050518blog (utolsó megtekintés: 2020/04/07). 
405 Németh, 2019: http://nkdigitalismarketing.hu/blogirasa/ (utolsó megtekintés: 2020/04/07). 
406  ITmídia.com,  2017/11/13:  https://itmidia.com/blogsrepresentammaisdametadedossitesativosno
brasildizpesquisa/ (utolsó megtekintés: 2019/11/30). 
407 Revista Época Negócios, 2010/07/29: 
http://colunas.revistaepocanegocios.globo.com/tecneira/2010/07/29/brasileo4%C2%BApaisdomundo
emnumerodeblogueiros/ (utolsó megtekintés: 2020/04/07). 

http://nkdigitalismarketing.hu/blog-irasa/
https://hvg.hu/goldenblog/20050518blog
http://nkdigitalismarketing.hu/blog-irasa/
https://itmidia.com/blogs-representam-mais-da-metade-dos-sites-ativos-no-brasil-diz-pesquisa/
https://itmidia.com/blogs-representam-mais-da-metade-dos-sites-ativos-no-brasil-diz-pesquisa/
http://colunas.revistaepocanegocios.globo.com/tecneira/2010/07/29/brasil-e-o-4%C2%BA-pais-do-mundo-em-numero-de-blogueiros/
http://colunas.revistaepocanegocios.globo.com/tecneira/2010/07/29/brasil-e-o-4%C2%BA-pais-do-mundo-em-numero-de-blogueiros/
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részletesebb információt szolgáltató virtuális tér lett, amely alkalmas a kétoldalú 

kommunikáció fenntartására.408  

Az irodalomtól sem esik távol ugyanakkor ez a fajta marketingszemlélet, és a mai 

napig születnek az eddig bemutatott brazil online platformokhoz hasonló igényes irodalmi 

tematikájú blogok, amelyek az irodalmat, vagy annak egy konkrét témáját, műfaját 

hivatottak népszerűsíteni. Ilyen az Instituto Moreira Salles és a Fundação Casa de Rui 

Barbosa irodalmi levéltárának digitalizálása folytán 2018ban létrejövő Portal da Crônica 

Brasileira (’A Brazil Krónika Portálja’) is, amely kifejezetten az 1950es és 1960as évek 

különböző irodalmi folyóirataiban megjelent krónikáit publikálja a közönség számára, de 

friss krónikákat is közöl időről időre, az O Estado de S. Paulo folyóirat és a Companhia das 

Letras Kiadó szerződtetett írójától, Humberto Wernecktől.409  

Raquel  da  Cunha  Recuero,  „Weblogs, webrings e comunidades virtuais (2003)” 

(’Weblogok, webringek, virtuális közösségek’) című tanulmányában a blogok tartalmának 

két minőségi aspektusát emeli ki,  a  mikrotartalmat  és a publikáció gyakoriságát.410  Az 

információs kor internetes felületei által generált olvasásigényeknek megfelelően,411  a 

töredékes, rövid prózai szövegformát preferáló irodalmi műfajokkal találkozunk az online 

hipertextuális  térben: legyen az folytatásos  formában megjelenő regény, novella, 

mininovella vagy krónika. Ezen műfajok népszerűsége ugyanakkor nem csupán a kibertér 

védjegye, hiszen ahogyan az előző fejezetekben láttuk, a jelenkori brazil irodalom 

nyomtatott szövegirodalmának túlnyomó többségét is a rövid fragmentumokból összeálló, 

folytatásos formában megjelenő, tipográfiailag is egyértelműen megkülönböztetett, 

látványosan tagolt szövegszerkesztési mód uralja, ami teljes egészében alkalmas arra, hogy 

a világháló böngészési módjában „ellustult” olvasó kedvére tegyen. Azáltal, hogy a 

blogirodalom csupán megjelenési platformjában különbözik a nyomtatott szépirodalomtól, 

és hogy szerzőinek végcélja elsősorban a kiadói figyelem felkeltése, és az elkészült szövegek 

terjesztése, így valódi veszélyt nem jelent a nyomtatott szövegirodalom hagyományaira 

nézve. Egészen más helyzet áll fenn azonban a globális szinten megjelenő digitális irodalom 

multimédiás tartalmainál, amely elméletben képes lenne arra, hogy az ígért negyedik 

forradalom eljövetelének egyik legmarkánsabb eredménye legyen.412  A hipertextualitás 

 
408 Németh, 2019: http://nkdigitalismarketing.hu/blogirasa/ (utolsó megtekintés: 2020/04/07). 
409  A Brazil Krónika Portálja itt érhető el: https://cronicabrasileira.org.br/resdochao  (utolsó megtekintés: 

2020/04/07). 
410 Recuero, 2003: 3.  
411 Carr, 2014: 19 – 21. 
412 Hernád, 2003: 70. 

http://nkdigitalismarketing.hu/blog-irasa/
https://cronicabrasileira.org.br/res-do-chao
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jelenségét explicit módon érvényre juttató irodalmi kísérletezések Brazíliában komoly 

szakirodalmat ihlettek, és a jelenünk „nemzeti” irodalomkritikáiban megfogalmazott 

szkepticizmus ellenére, a délamerikai ország egyre nagyobb potenciált lát a napjainkban 

születő új digitális műfajban.   
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3.3.2. Digitális irodalom 
 

A spanyol származású  író, esszéíró, blogíró és irodalomtanár  Vicente  Luis  Mora 

(1970 –) az El lectoespectador című (’Néző olvasó’ továbbiakban „nézolvasó”) művében 

(2012) korunk irodalmát „Pangeakori  irodalomnak”  nevezi, utalva ezzel a globalizáció 

következtében létrejött határok nélküli, nemzeteken átívelő egységre, amelyet az internet és 

a digitalizáció eredményeznek.413 A globális világirodalom koncepciója nem teljesül ugyan, 

tekintve, hogy a különböző nyelvek egyelőre még nehezítik az egyes nemzeti irodalmak 

közötti átjárást, mégis az irodalomban is elindult valamiféle ”univerzálódás”, amely mind a 

szövegek témájában, mind a választott fizikai helyszínek homogeneitásában, mind pedig az 

uralkodó tendenciák egyöntetű követésében megmutatkozik. A globális irodalom egyik 

legkézenfekvőbb eredménye pedig a szinte minden országban kisebb vagy nagyobb online 

jelenléttel és irodalmi elismeréssel bíró digitális irodalom lehet.  

A ma irodalmának elsődleges tulajdonságát Mora a szöveget kísérő állandó vizualitás 

tényében látja, abban hogy „a művek már nem illusztrációként használják a képet, hanem a 

képek maguk beszélnek.”414  Ezzel  is  utalva  az  információs kori kultúránk egyre inkább 

vizuális jellegére, amely ennél fogva egyre kevésbé textuális vagy diszkurzív természetű. 415 

Ez elsősorban azzal indokolható, hogy uralkodó eszközeink, mint a televízió és az internet 

hatására a művészetek egyre inkább multidiszciplináris jellegűek  és beépítik a 

tömegkommunikáció ikonicitását az alkotásokba.416  Már a fénykép és a mozgófilm 

technológiai fejlődése is drasztikus változást hozott az elbeszélés történetszövési 

technikáiban, a kibertér megjelenésével pedig  alapjaiban kérdőjeleződik meg a linearitás 

kérdése. A sebes, gyors vágásokat  használó  narrációnak hála az elbeszélésben lehetőség 

adódott a különböző polifonikus művek multilineáris fejlődésére, ugyanakkor az  internet 

1990es években történő elterjedésével, az online hiperstruktúrák működéséhez szükséges 

hálózatszerű rendszerező elvek is megjelennek az alkotásokban.  Az  1960as évektől 

kezdődően globálisan jelen lévő különböző posztmodern intertextuális interpretációs elvek 

után,   ̶    mint a korai posztmodernben jelentkező „dialóguselmélet”, amely a múltbéli 

irodalmi hagyománnyal folytatott kritikus párbeszédet szorgalmazza, majd az areferenciális 

posztmodernt uraló palimpszesztszerűen összeszerkesztett, olvashatatlansággal vádolt 

 
413 Mora, 2012: 22. 
414 Mora, 2012: 62. 
415 Mora, 2012: 17. 
416 Mora, 2012: 61. 
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szövegek iránti érdeklődés  ̶  korunkban, az antropológiai posztmodernben, az irodalmi mű 

aktuális társadalmi és kulturális kontextusára helyeződik a hangsúly, aminek köszönhetően 

az irodalmat egyfajta kulturális hálózatrendszer részeként definiálhatjuk. Az irodalom tehát 

egyre inkább a korai  posztmodernre jellemző  intertextuális interpretációs elv helyett egy 

radikalizált posztmodern hipertextuális olvasatot alkalmaz, aminek következtében az 

irodalmi művek közti dialogicitás elve megmarad ugyan, de a szövegek közti átjárást már 

nem csak irodalmi kontextusban, hanem egy kiterjesztett kulturális hálózatrendszerben kell 

elképzelnünk. Ennek hatására az irodalom más társművészetekkel, vagy nem művészeti 

természetű, más populáris kulturális elemekkel elegyedik. A posztmodernben még fontos 

diakronitást417 pedig előbbutóbb a teljes szinkronitás váltja fel.  

Ennek a folyamatnak egyik következményeként jelenhetnek meg  elsősorban az 

online  platformokon  (de  a  nyomtatott szövegirodalomban is)  azok a típusú szövegek, 

amelyekben a képiség a szövegiséggel egyenértékű.418 Olyan jeles művek ezek, amelyeknek 

alkotói már nem leíró természetüknél fogva alkalmazzák a képet, hanem a szövegbe 

ágyazzák azt: a képek a maguk piktorikus kódjukkal beleolvadnak a verbális kódba. Ennek 

a típusú multimédiás szövegnek a leglátványosabb megjelenési formája a digitális irodalom 

produktumaiban érhető tetten. A kifejezetten digitális felületre szánt és digitális felületen 

életre hívható narratívák  (nem azonosak a blogokon fellelhető digitalizált irodalom és e

book  fogalmaival)  önmagukba építik a tömegkommunikáció képiségét és a kibertér 

hiperstruktúráját, aminek következtében térbeliséget és vizualitást kölcsönöznek az irodalmi 

szövegnek. A nyomtatott  szövegirodalom alkotásaiban is felbukkanó lázadó tendenciák, 

amelyek a virtualitást hangsúlyozzák,419 tágítva ezáltal a klasszikus prózaműfajok határait 

és magát az irodalom fogalmát, a digitális irodalomban otthonos terepre találnak. Az online 

platform ugyan számos lehetőséget kínál a kreatív szövegszervezési megoldásokra, mégis 

ezen újítások, ahogyan a blogirodalom produktumainál is tapasztalható, sokszor az esztétikai 

minőség  rovására mennek, hiszen a vizualitásban rejlő kiaknázatlan lehetőségek sokszor 

nem kerülnek szinkronba a szöveg nyelvi  minőségével, így gyakran a digitális irodalom 

termékei inkább játékszerű szövegkezdeménynek látszanak, mintsem „magasirodalmi” 

produktumnak.  

 
417 Jauss, 1999: 72 – 77. 
418 Mora, 2012: 19. 
419  Lásd például a világirodalmban W. G. Sebald Austerlitz  című művét, melyben a képek nem pusztán 

illusztrálják a szöveget. Továbbá, a fejezetben később tárgyalt brazil posztmodern alkotókat: Rubem Fonseca 
„Lúcia McCartney” c. elbeszélését, Ignácio de Loyola Brandão Zero c. regényét vagy Augusto de Campos 

szóhanglátvány költészetét.  
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Erre a negatív esetre is többek között számos példát láthatunk a 

literaturadigital.com.br weboldalon, amely a brazil digitális irodalom mozgalmát hivatott 

hirdetni a brazil olvasóközönség és az akadémikusok számára. A honlapon számos digitális 

műtárgy kezdeményt, valamint akadémiai körökben elfogadott szakmai szövegeket 

olvashatunk (brazíliai egyetemeken publikált disszertációk, tanulmányok a digitális 

irodalom témájában), amelyek egyfajta ismeretterjesztő és pedagógiai célzattal kívánják 

orientálni az olvasót. Az online platformon a rövid bemutatkozás után a baloldali 

menüsávban választható tartalmak jelennek meg: webes irodalmi művek, vagy tabletre szánt 

irodalmi alkalmazások. A weboldal egyik legérdekesebb tartalma  ugyanakkor, a digitális 

irodalom tíz pontját összefoglaló kiáltvány.  

Az önmagát mozgalomnak hirdető online irodalmi jelenség főbb műfaj

meghatározását három kortárs brazil szerző, Marcelo Spalding, Ana Mello és Maurem 

Kayna fogalmazta meg. A Rio Grande do Sul térségéből származó írók azon túl, hogy a 

közös literaturadigital.com.br projekten együtt dolgoznak, önállóan is a digitalizált műfajok 

szerelmesei. A digitális irodalom brazíliai megálmodója, Marcelo Spalding (1982 –)  az 

összehasonlító irodalomtudományok területén végezte doktori tanulmányait a Rio Grande 

do Sul Egyetemen (UFRGS), és Brazíliában az ő nevéhez köthető a mininovella műfajáról 

megjelent első tudományos disszertáció megírása. Saját honlapján internetes „kreatív írás” 

és „online írás” kurzusokat hirdet. Ugyanakkor, azon túl, hogy újságíróként, tanárként és 

szerkesztőként is tevékenykedik, ő maga is gyártja a digitális irodalom produktumait. A 

literaturadigital.com.br  portálon 2009ben  megjelentetett  Hiperconto:  um  estudo  em 

vermelho  (’Hipernovella: vörös nyomozás’),  valamint  a  2012es  Minicontos  coloridos 

(’Színes mininovellák’) című projektek mind az ő védjegyét viselik.  A 2009 októberében 

elérhetővé tett Hiperconto: um estudo em vermelho, Brazília első hivatalos hipernovellája, 

amelyet jelen disszertáció megírásáig 46938an tekintettek meg.  
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1. kép: Hiperconto: um estudo em vermelho, nyitókép (Forrás: szerző saját képe) 

 

A novella korántsem az irodalmi hagyományoknak megfelelően kezdődik, ugyanakkor 

annál inkább illeszkedik az internetes felületek működési mechanizmusába.  Egy  fekete 

weboldal jelenik meg a szemünk előtt, amelynek sejtelmes képei (detektív arcképe, 

személyes folyóírás képe) mind a krimijelleget erősítik. A kezdőoldalon az olvasó máris az 

interakció első lépésével találja magát szemben, meg kell adnia nevét és email címét, annak 

érdekében, hogy a történet nyolc lehetséges végződése között megtalálja a számára ideális 

véget. Az adatok kitöltése után egy újabb oldal jelenik meg, amelyen az olvasó személyesen 

is érintetté válik.  Egyfajta szerepjáték részese lesz az olvasó, amikor egy email üzenet 

szövege jelenik meg előtte, aminek a feladója, az olvasó legnagyobb meglepetésére, saját 

maga lesz. Az olvasás és írás tapasztalatának egybefonódása immáron visszafordíthatatlan 

ténnyé válik, és az olvasó kénytelen folytatni a játékot, amennyiben pontot szeretne tenni a 

talányokkal teli ügy végére. Az olvasó lesz ugyanis a történet egyik főszereplője, aki a saját 

maga által előhívott levélből tudja meg, hogy testvérével a város egyik legmeghatározóbb 

cégét vezetik, miután szüleik halála után rájuk szállt az örökség. Egy napon azonban a testvér 

eltűnt, és az olvasó Sr. Dupin segítségét kéri a nyomozáshoz. A csupa rejtély és hiátus 

felkeltheti az olvasó érdeklődését, akinek nincs is más dolga, mint elfogadni a mű által kínált 

olvasói szerepet és rákattintani az ”elküldés”re. A történet folytatásaként választ kapunk Sr. 

Dupintól, aki kijavítja az előző levelünk megszólítási módját, és Edgar Allan Poe Dupin 

detektívjének hódolva, kéri a Mr. Dupin megszólítást. A formalitás után azonban nagyon 

hamar a lényegre tér, és az olvasó újból választás elé kerül: az olvasófőszereplő úgy véli 

netán, hogy a testvére csupán megjátssza eltűnését, vagy meggyőződése, hogy valóban 

bűncselekmény történt? Innentől kezdve a történet alakulása már viszonylag egyéni 
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fordulatot vesz. Az olvasó talán a brutalista részletekben reménykedve az egyértelmű 

bűncselekmény opcióját  választja, ami után egy újabb levél jelenik meg Mr. Dupintól, 

amelyben tisztázza a szolgáltatás fejében elvárt pénzösszeget. Az olvasó ekkor már csak 

választhat, hogy vagy elfogadja az ajánlatot, vagy nem. Az ajánlat elfogadása esetén pedig 

egy újabb levélben értesül arról, hogy Mr. Dupin azonnal neki is lát az ügyhöz, hogy az 

eltűnt Mixuca minél hamarabb megkerüljön. Az olvasó ekkor egy olyan részlettel találja 

szemben magát, amit ő maga sem tudott, de Mr. Dupin pedig még ennyire se tudhatott volna: 

az eltűnt testvér családi beceneve Mixuca. Emiatt zavar támad az olvasófőszereplőben és 

újabb választás elé kerül, mégis úgy dönt, hogy felkeresi a rendőrséget, vagy pedig egy ún. 

Big Bang nevű alvilági figurát, aki segít neki kinyomozni Mr. Dupin rejtélyét. Big Bang 

kiválasztása után azonban tragikus végkifejlett következik. Mr. Dupin irodájához közeledve, 

az olvasófőszereplő lövéseket hall, ám szerencsétlenségére nem a szélhámos, bűnöző 

Dupint, hanem saját testvérét látja vérbe fullva. A szerencsétlenség pedig az olvasó

főszereplő halálát is magával hozza.  

Az olvasó miután meghökkent a virtuális térben bekövetkezett halálán, mint öröm az 

ürömben, a mű felkínálja annak a lehetőségét, hogy az olvasó által választott utakon bejárt 

történetet kinyomtassa, vagy esetleg megossza más barátaival. Spalding hipernovellája, 

valóban él a hipertextualitás által kínált lehetőségekkel: olvasói interakción alapuló szöveget 

hoz létre, egyszerű és könnyen követhető utasításokkal, amelyek próbálják navigálni az 

olvasót a felhalmozott információmennyiségben, sőt egyfajta augmentált valóságtudatot is 

generál,420  tekintve, hogy a megosztás lehetőségével a fikcionális teret az olvasó 

valóságának terével vegyíti, és hiperlinkek által átjárhatóságot is biztosít közöttük. A 

látványos megoldások és a kreatív ötlet ellenére azonban a szépirodalmon szocializálódott 

olvasó számára ez a szöveg inkább hasonlít egy internetes játékra, mint magasirodalmi műre, 

hiszen a magas esztétikai elvárások teljes egészében hiányoznak belőle, és a történetmesélés 

esztétikai kidolgozása helyett, maga a fabula, illetve az olvasó általi történetalakítás, egyfajta 

butított és irányított szüzsé vették át a domináns szerepet. Ez a játékszerűség banálissá válhat 

a gyakorlott olvasó számára, ugyanakkor élvezhető és vonzó opció lehet egy, a világhálón, 

vagy közösségi portálokon böngésző felhasználó számára, és azon belül is elsősorban a 

fiatalok, gyermekek számára, akik az okoskészülékeken szocializálódva nevelkedtek. Nem 

is véletlen, hogy Spalding minden publikált műve, legyen az digitális vagy nyomtatott 

szöveg, a fiatal olvasóközönséget célozza meg; és teszi mindezt szélsőségesen didaktikus 

 
420 Augmentált valóság, mint a valóságra rétegelt fikcionális tartalom. (Szűts, 2013: 201.) 
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módszerekkel:  Contos de som e silêncio  (2012);421  Metamorfoses  (2016);422  Contos  de 

Mochila  (2018);423  Literaflix  (2018).424  Spalding egyik legnagyobb célkitűzése, amelyet 

többek között a digitális irodalom kiáltványában is megfogalmaz, hogy nem elvonni szeretné 

a könyvektől az olvasókat, hanem a digitális eszközök (közösségi média, videójáték) 

használata közben beiktatott tíz perc szünetet, a felhasználó értelmetlen böngészése helyett, 

irodalmi tartalommal szeretné megtölteni (kiáltvány 7. pontja).425   

Spaldingon kívül, a szintén Rio Grande do Sul térségéből származó Ana Mello (1961 

–), mérnök informatikus, kémiatanár és kreatív írás, valamint blogírásoktató is a digitális 

irodalom mozgalmának egyik fő gondolkodója és alkotója, aki saját weboldalán426 

ingyenesen hozzáférhető ebookokat publikál, elsősorban mininovellásköteteket, amelyek 

alkalmasak arra, hogy rövidségükkel, kevés idő alatt is hatást váltsanak ki az olvasóból. A 

legszínvonalasabb és legfrissebb személyes weboldala ugyanakkor a harmadik 

szerzőtársnak, Maurem Kaynanak (1972 –) van,427 aki számos online folyóirat és kisebb 

kiadók digitális pályázatain vett részt, mielőtt megjelent 2013ban az első önálló digitális 

irodalmi alkotása a Labirintos Sazonais  (’Évszakok labirintusa’). A digitális  irodalmi mű 

2014ben sajátos, nyomtatott formában is megjelent, amelyet  már spanyol nyelvre is 

lefordítottak.  

 
2. kép: Labirintos Sazonais, nyitókép utáni első oldal (Forrás: Szerző saját képe) 

 
421 (’A hang és csend novellái’): Dalszövegekből inspirálódó novellák gyűjteménye. 
422  (’Átváltozások’): Kafka kötelező olvasmányként olvasandó „Átváltozás”  c.  elbeszélésének különböző 

adaptációit gyűjti össze. 
423 (’Novellák az iskolatáskából’): Az iskolai és pubertás korszak különböző fázisairól írt novellákat gyűjti egy 

kötetbe.  
424  Sorozatokból inspirálódó novellák alkotják a  Literaflix  c. kötetet, amely már nevében is utal az egyik 

legnagyobb és legnépszerűbb médiaszolgáltatóra, az északamerikai Netflixre. 
425  A kiáltvány tíz pontja itt olvasható: http://literaturadigital.com.br/?pg=25012  (utolsó megtekintés: 

2020/05/19). 
426 Ana Mello weboldala: http://www.anamelloescritora.com.br/ 
427 Maurem Kayna weboldala: https://mauremkayna.com/ 

http://literaturadigital.com.br/?pg=25012
http://www.anamelloescritora.com.br/
https://mauremkayna.com/
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A weboldalon elérhetővé tett Labirintos  Sazonais,  Spalding hipernovellájához 

hasonlóan explicit módon kínálja a multilineáris olvasás élményét. Az olvasó rögtön a mű 

weboldalára kattintva választás elé kerül, hasonlóan Cortázarnak  a  Sántaiskola  című 

regényében bemutatott elbeszélési stratégiájához.  Az  internetes felület ugyanis vagy 

véletlenszerűen generál számára egy lineárisan olvasható történetet, vagy az olvasó saját 

döntései alapján alakíthatja a történet  irányát.  Spalding hipernovellájához képest 

egyszerűbb, de továbbra is játékos módon, az olvasónak, amennyiben saját maga veszi kézbe 

a történetszövést, rögtön választania kell ismét, hogy a három részre tagolt szöveg (a szöveg 

eleje, közepe, vége) mely évszakok hangulatában íródjon. A kezdethez tehát egy évszakot 

kell választani, majd anélkül, hogy az olvasó tudná mi is jár együtt eddigi lépéseivel, egyből 

a középső és végső részt is ki kell választania. Az évszakok által keltett impressziók, 

hangulatok és érzések mentén az olvasó választ magának egy útvonalat az „évszakok 

labirintusában”, és végül megkapja saját maga történetét. Spalding történeténél valamivel 

kreatívabb és művészibb szöveg teremtődik az olvasó előtt, miután meghozta a kezdeti 

döntéseket. A választott őszi indulás, folytatás és befejezés a várt melankolikus, szürke, 

lelassult költői világot teremti meg, ahogyan a tavasz pedig a felpezsdült, életvidám, 

optimista hangulatú szövegeket: 

 
A levelek hangtalanul hullottak alá, de ahogyan a víz tükrén 

sorakoztak, az esőcseppek nélkül is az eső érzetét keltették, micsoda 

melankólia. Azért, hogy ne adja át magát a szomorú arcok 

látványának, meggyorsította lépteit, és betért egy bárba, és sietősen 

kérlelte a pincért. Egyedül volt. Az értetlenség néma pillanatában 

jött rá arra, hogy nem volt pontos, nevetett és megismételte a 

csokornyakkendősnek: vodkát kérek. (Maurem Kayna, „Ősz” 

kezdet, 2013. saját fordítás) 
*** 
Az északról jövő meleg szél, a zápor előjele volt, legalábbis ezt 

mondták szülővárosában. Visszaemlékezett arra, hogy mikor kicsi 

volt, édesanyja ilyenkor mindig kiengedte a haját. Kellemes a szellő, 

ki lehet ülni a teraszra—mondta, a ház csendes volt, az eső pedig 

még a felhőkben várakozott. (Maurem Kayna, „Tavasz” kezdet, 

2013. saját fordítás) 
 

Miután az olvasó elolvassa a saját maga által generált szöveget, megkapja annak a 

lehetőségét, hogy címet adjon neki, és megossza a történetét másokkal is a különböző 

közösségi és egyéb online platformokon. Annak ellenére, hogy a digitális irodalom 

manifesztumának első pontja pontosan azt emeli ki, hogy ezen „irodalmi műtárgy” nem 

publikálható papíron, csak és kizárólag digitális felületen hívható elő, Maurem Kayna műve 
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nyomtatott formában is napvilágot látott, ugyanakkor egyáltalán nem hagyományos könyv 

formátumban.  

 

 
3. kép: Labirintos Sazonais, nyomtatott könyv formátumban428  

 

A keményfedeles, látszólag inkább naptárhoz hasonlító, albumszerű külsővel bíró könyvet 

kinyitva, az olvasó balra a fülszövegen a mű paratextuális elemeit olvashatja, jobbra pedig 

már maga a szövegtörzs található, különálló lapozható cetlikre nyomtatva. Ezáltal a kép 

alapján kiválasztott kezdeti, közép, és végszakasz szövegrészletei egymás mellé 

lapozhatóvá válnak, és megteremtik az eredetileg multilineáris mű lineáris olvashatóságát. 

A Maurem Kayna által megteremtett műtárgy ezáltal túllép az online felület 

novellageneráló programjellegén, és egy önálló, fellapozható, 64 történetből álló 

mininovellákat tartalmazó kötetté alakul. A 2014ben nyomtatásban is megjelent digitális 

irodalmi műtárgy nagy sikernek örvendett, és több díjat is elnyert az eredeti ötlet 

kivitelezéséért.429  

A digitális irodalom eddig bemutatott fő szerzői a literaturadigital.com.bron 

közzétették tehát kiáltványuk tíz pontját, amelyben a legtöbb akadémiai körökben vitatott 

teoretikus kérdést is érintik. A manifesztum  elsőnek kiemeli, hogy a digitális irodalom 

terméke nem publikálható papíron, csak és kizárólag digitális felületen jelenhet meg (1. 

pont).  Ezáltal a blogirodalom szövegeivel sem azonos, hiszen az alapvetően marketing

célból  létrehozott weblogok elsődleges szándéka  mégiscsak az, hogy az online publikált 

szövegek a nyomtatott szövegirodalomban is megjelenjenek. Ezentúl, a tíz  pont  egyike 

hangsúlyozza, hogy az újfajta digitális szöveg, újfajta szerzőt igényel és természetesen 

 
428 Forrás: Helena Frenzel, 2015, bluemaedelle.blogspot.com. (utolsó megtekintés: 2020/11/06). 
429 A nyomtatott Labirintos Sazonais, az alábbi díjakat nyerte el, elsősorban grafikai megjelenéséért: Prêmio 

AGES Livro do Ano 2015 (2015ben az év könyve), Prêmio Clap Platinum: „mejor diseño de libro de texto” 

(legjobb illusztráció): (https://mauremkayna.com/mkparaler/). (utolsó megtekintés: 2020/11/06). 

https://mauremkayna.com/mk-para-ler/
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újfajta olvasásélményt kínál a felhasználó/olvasónak (2–3. pont). A kiáltvány az online tér 

irodalmának fontos elemeként nevezi meg a szövegszerűséget, hiszen a digitális irodalmat, 

a szövegalapú irodalom változatának tartja, amelynek nem célja, hogy végleg helyettesítse 

a  nyomtatott  irodalmat.  Miszerint  az irodalom a szavak művészete, úgy a digitális 

irodalomnak is tartalmaznia kell szöveget és nem lehet egyszerűen vizuális természetű (4–

5.  pont). A digitális irodalom lehet multimediális, hipertextuális vagy explicit 

interaktivitásra építő, de nem feltétlen kell mindezen jelleget magában foglalnia (6. pont). 

Ugyanakkor egyértelműen a digitális platformon való olvasást szorgalmazza. Nem elvonni 

szeretné a könyvektől az olvasókat, hanem a digitális eszközök (közösségi média, 

videójáték) használata közben beiktatott tíz perc szünetet szeretné számukra irodalmi 

tartalommal megtölteni (7.pont). A digitális irodalom nem digitalizált irodalom, határozottan 

elkülöníti magát ugyanakkor a videójáték és játék fogalmától is (8–9. pont). Végezetül pedig 

azt  javasolja,  hogy a könyv fogalmát egyértelműen a mű vagy műtárgy fogalomra kell 

cserélni. A manifesztum utolsó pontja éppen ezért Umberto Eco „nyitott mű” fogalmát idézi 

(10. pont): 

 
Egy mű nyitottsága és dinamikussága azt jelenti, hogy különböző 

integrációkra, produktív kiegészítésekre ad lehetőséget, eleve irányt 

szab a strukturális energiák játékának, s ez a játék akkor is benne 

van a műben, ha nem befejezett, illetve ha sok és sokféle végalakot 

kaphat. (Eco, 2006: 102.) 
 

Ahogy már a fenti primerszövegek példáiból is kiderült, a digitalizált platform 

képiséget és térbeliséget ad az irodalomnak, a szó plasztikus értékének és a kép 

olvashatóságának kiemelésével. Ugyanakkor, ez nem újkeletű jelenség a brazil irodalomban 

és más nemzeti irodalmakban sem. Ahogyan a Párizsi Magyar Műhely szerkesztőtriászának 

egyik  tagja,  Papp Tibor fogalmaz, „(…)  a huszadik század elejétől a nyelv művészei 

megkülönböztetett figyelemben részesítik műveik elsődleges közegét, a nyelvet. (…) az írók 

felszínre hozzák a nyelv  sajátos anyagában rejlő dinamikát.”430  A  Párizsi Magyar 

Műhelyben végzett intermediális tevékenységeiről elhíresült József Attiladíjas magyar író, 

műfordító és szerkesztő szerint az üzenethordozó nyelv három lehetséges dimenziója közül 

(verbális, vokális, vizuális) valamelyiknek a kiválasztása előre meghatározza az irodalmi mű 

lehetőségeit, legyen az grammatikai, formai vagy érzéktartományi  szinten 

megmutatkozó.431 Az 1950es években kialakult, nemzetközileg is elismert brazil konkrét 

 
430 Papp, 1992: 157. 
431 Papp, 1992: 157. 
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költészet pontosan ezt a fajta „verbovocovisual”  („szóhanglátvány”)  jelleget  nevezi  meg 

alkotásainak alapnyelveként.432 Augusto de Campos (1931 –), Haroldo de Campos (1929 – 

2003) és Décio Pignatari  (1927  –  2012) rendhagyó költészetében  olyan képversek és 

tárgyversek születnek, amelyek olvasásakor a „nézés”  aktusa  is szükségeltetik. Tágabb 

értelemben természetesen elmondható, hogy a líra mindig is alkalmasabb terepet nyújtott a 

nyelv vizualitásának a kiemelésére.  A költészet és festészet mindig szorosan összefonódott 

a történelem során, valamint a szubjektivitásra, költői hasonlatokra és metaforákra építő lírai 

nyelv által „lefestett” érzékiség szinte vizuálisan is érzékelhetővé válik az olvasó számára.433 

Ugyanakkor  az  ilyenformán megmutatkozó verbális vizualitás mellett, a konkrét 

költészetben explicit módon fizikai formájában is elkülönül a kép, amely így két egymástól 

eltérő kódot, a piktorikus és verbális kódot hozza létre a szövegben. 

Az irodalmi szöveg és a képiség kapcsolatának elemzésekor ugyan a líra műnemének 

vizsgálata elengedhetetlen,  hiszen a lírában sokkal korábban megjelent a nyelv vizuális 

dimenziója,  mégis a próza szövegvilágába ágyazott képek interpretálása  is  egyre inkább 

szükségessé válik korunkban. A próza képszerűségének tárgyalásakor felmerülő első 

probléma az illusztráció kérdését érinti. Ahogyan az Universidade de Brasília (UnB) 

irodalomprofesszora Afonso Camboim fogalmaz, az illusztráció „(…) annak a létrehozása, 

ami már létezik, anélkül, hogy létezne.”434  Az ellentmondásosnak látszó mondat, azonban 

a piktorikus és verbális kód elkülönítésével könnyen befogadhatóvá válik. Az illusztráció 

tehát annak a létrehozása, ami már verbális kóddal ki lett fejezve, így piktorikus kóddal nem 

létezhet önmagában.  Az illusztráció jelensége vitatott kérdés, hiszen a gyermekirodalomban 

betöltött népszerűsége és kulcsszerepe nem öröklődik át a „felnőttirodalom” (szépirodalom) 

produktumaira.435 Az illusztrált szöveg egyúttal olyan „néző befogadót” szükségeltet, aki a 

verbális kód által teremtett képet képes összekötni az illusztráció képével.436  A 

prózaszövegekben inkább marketing célokra használt illusztráció  képes arra, hogy egy 

könyv külső megítélését kellemesebbé, pozitívabbá tegye, ugyanakkor támadási felületet is 

biztosít, hiszen a piktorikus kódon előrevetített vizuális megoldás, „lebutíthatja” és passzív 

helyzetbe hozhatja olvasóját.437  A képek által ugyanis  zárt fikcionális világok 

teremtődhetnek, amelyek  az olvasót nem késztetik  többé verbális vizualitásának 

 
432 Bollobás, 2017: 139 –141.  
433 Rodrigueiro, 2007: 65. 
434 Camboim, 1998: 6 – 8.  
435 Camboim, 1998: 5. 
436 Camboim, 1998: 6. 
437 Camboim, 1998: 6. 
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fejlesztésére. Vannak ugyanakkor olyan irodalmi alkotások, amelyek pont, hogy gazdagabbá 

válnak a kép beillesztésének folyamata által, és amelyeknél a piktorikus kód nem egyértelmű 

leképeződése a verbális kódnak. Ezen autonóm képek teljesen függetlenül, olykor olvasót 

provokáló módon jelennek meg a szövegben, valamint autonóm „nézve olvasást” 

igényelnek.  

Vicente  Luis  Mora  a  2012ben publikált művében, a „nézolvasó” kialakulásának 

folyamatában három különböző fázist emel ki az alapján, hogy a késő modern, posztmodern 

illetve Pangeakori szakaszokban születő alkotások eltérő módon és eltérő hangsúlyokkal 

szerepeltetik a képiséget a szövegben.438 A nemzetközi irodalomból vett példái helyett, jelen 

elemzésben a brazil irodalom már említett szakaszainak  kiemelkedő műveit használom. 

Mora  szerint  az  első ún. késő modern szakaszban már megjelenik a médium nyelvének 

ikonicitása, ugyanakkor ez csak szemantikailag hagy nyomot a művön.439  Ez a jelenség 

figyelhető meg a korai posztmodernbe sorolható Rubem Fonseca „Lúcia McCartney” című 

elbeszélésében (1967), amelynél a mozifilmek forgatókönyvstruktúrája képszerűen jelenik 

meg a szövegben. A dialógusok tisztázott rendje annak ellenére, hogy látványos 

struktúraszervező elemként szerepel, még csak tartalmi szinten járul hozzá a szereplők 

bemutatásához és így az elbeszélés gazdagításához. A prostituált főszereplő és vendége közt 

lezajló elképzelt vagy valódi kérdések és arra adott válaszok vizuális játéka, csupán 

szemantikailag járul hozzá ahhoz, hogy kiteljesedjen a cselekmény, ugyanakkor a kép 

olvasásának megkövetelése által a narráció gyorsabbá, feszesebbé válik. Az automatikus 

lineáris olvasás lehetősége megtörik, és a vizualitás által kitüntetett szerepbe kerül a jelenet 

a szövegben.  

 
438 Mora, 2012: 71. 
439 Mora, 2012: 71 – 72.  



168 
 

 
1. ábra Rubem Fonseca: „Lúcia McCartney", 1967 

(Forrás: Szerző saját képe) 

 

A  posztmodern  szakasz  „néző olvasója”  ugyanakkor már egy sokkal összetettebb 

helyzet előtt áll, tekintve, hogy a posztmodern szellemiségben született művekben maga a 

gondolat képisége strukturálja a szöveget.440 Ehhez kiváló példa lehet a magyarul Pál Ferenc 

fordításában is megjelent Zero című  regény (1990), amely az areferenciális  posztmodern 

jegyeit hordozó brazil irodalom kiváló szerzőjének Ignácio de Loyola Brandãonak máig 

legtöbbet idézett alkotása. A brazil irodalomkritika által sokszor a katonai diktatúra 

dokumentarista  regényének elkönyvelt mestermű,  ugyanakkor jóval többet nyújt 

olvasójának. A különböző műfajú és stílusú szövegekből  collage  technikával  létrehozott 

szövegtörzs (rajzok, idézetek, hirdetések, anekdoták, viccek, kormányzati hirdetmények, 

statisztikai adatok, szlogenek) aktív feladat elé állítja olvasóját: egyszerre olvassa, nézi és 

értelmezi az alkotást. Nem számít nehéz vállalkozásnak a könyvben olyan „nézve olvasást” 

igénylő jelenetet választani, amely jól érzékelteti az areferenciális szöveghalmaznak a 

vizualitáson alapuló struktúráját. Mint például az a szövegrészlet, amelyben a főszereplő 

José felébredésének rajzban megörökített dinamikus pillanata keveredik a szöveg 

statikusságával. Az ábrának köszönhetően a szöveg olvashatóságának linearitása megszűnik 

és az álomvilág koncepciójának különböző rétegei strukturálják a szöveget. 

 
440 Mora, 2012: 72 – 73.  
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2. ábra Ignácio de Loyola Brandão: Zero, 1990 

(Forrás: Szerző saját képe) 

 

A Zero regényből vett másik példa, tökéletesen tükrözi azt a szellemiséget, amelyet 

a korábbi fejezetben említett brazil teoretikus,  Silviano  Santiago  „formai anarchiának” 

nevez. A hagyományosnak korántsem nevezhető polifonikus elbeszélés a katonai diktatúra 

elnyomásának kritikáját fogalmazza meg, melynek tartalmi lázadása ugyanakkor a formán 

keresztül is megnyilatkozik.441 A piktorikus kód által lefestett tartalomnak a verbális kód 

általi magyarázata, valamint ennek fordítottja pedig kitűnően alkalmassá válik a különböző 

rejtett jelentésrétegek megfogalmazására. A játékos formában közölt burkolt mondanivaló a 

szerző összes írását  jellemzi  és  a „nézolvasó”  posztmodern fázisát illusztráló következő 

példában is  megmutatkozik. A mézeshetek bensőségességét tematizáló szövegrészlet, 

szintén a verbalitás mögött rejlő eltérő vagy ironikus képiséget emeli ki, és annak rendeli alá 

a szavak szintjén kifejezett tartalmat.  

 
441 Az anarchikus hangulat a mű megjelenési körülményeit is jellemezte, hiszen először Olaszországban jelent 
meg 1974ben, és a portugál nyelvű eredetije csak rá egy évre látott napvilágot Brazíliában a diktatúra politikai 
cenzúrájának következtében. A szigorú politikai hatalom egyfajta burkolt, ironikus hangvételű 

elbeszélésmódot eredményezett. 
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Innen már csak egy  kis  ugrás a „Pangeakori  irodalom”  fázisa, amelyben a 

„nézolvasó” nézve olvasása már megkérdőjelezhetetlen. A 2017ben  Janus  Pannonius 

Költészeti Nagydíjjal jutalmazott Augusto de Campos 1970ben megjelent „Amortemor” 

(„Szerelem – halál – félelem”) című alkotása442 kitűnően alkalmazza a brazil neoavantgárd 

mozgalom „verbovizuális” alapnyelvét. A képversben kirajzolódó piktorikus kód, a verbális 

kód által felvetett talány mellett ugyanis vizuálisan megteremt egy lehetséges értelmezési 

választ mindenféle leírás és magyarázás beágyazása  nélkül.443  A kép itt egyenértékű 

autonóm képként jelenik meg a szövegbe integráltan, akárcsak az ez utáni, már 

prózaszövegnek számító alkotásokban.   

 

 
442 Magyarul is olvasható a 2017es Janus Pannonius Költészeti Nagydíj átadójának ünnepsége alkalmából 

készült Hangszóképversek c. kötetben (válogatta és szerkesztette Pál Ferenc), melyben Augusto de Campos 
alkotásait olyan kortárs költők és műfordítók fordították, mint Szőcs Géza, Zalán Tibor, Szkárosi Endre, Pál 

Ferenc és Pál Dániel Levente. 
443 Mora, 2012: 74. 

3. ábra Ignácio de Loyola Brandão: Zero, 1990 
(Forrás: Szerző saját képe) 
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4. ábra Augusto de Campos: „Amortemor", 1970444 

 

A curitibai születésű Samir Mesquita (1982 –) Dois Palitos (’Két gyufaszál’) című, 

2010ben  a  literaturadigital.com.br  weboldalon publikált digitális művének műfaji 

meghatározása több akadályba is ütközik. Rövid, olykor dialógus formában megírt 

szituációkat,  reflexiókat olvashatunk, amelyek annak ellenére, hogy rövidek  mégis 

terjedelmes válaszokat keltenek az olvasóban. A műtárgy „50  microcontos”  alcímében 

feltűntetett mikronovella kifejezés arra az irodalmi kísérletre utal, hogy a szerző a klasszikus 

novella műfaját igyekszik egy adott karakterszámon belül megvalósítani. Samir Mesquita 

Dois Palitos mikronovellagyűjteményében egyik szöveg sem haladja meg ugyanis az ötven 

karakterszámot (cím nélkül). A mininovella műfajában tárgyalt műfaji meghatározás 

problematikájának minden kérdésével találkozunk a curitibai szerző szövegeinél. A 

jellemzően egyegy hiányos mondatból álló szövegek látszólag alig különböztethetőek meg 

az aforizma vagy a szabad vers műfajától, ugyanakkor a narrativitás – azaz a mininovella 

műfajának megkülönböztetésére szolgáló alapvető sajátossága, mint ahogyan a 3.2.2.  A 

mininovella című alfejezetben kifejtésre került – mindegyik mikronovellára jellemző: 

 
Kompenzáció. Három válás. Gyerekei utálják. De a pókerben ügyes 

volt. 
*** 
Író akart lenni. Hazudozni kezdett a szüleinek. 
*** 
A könnyek sója adta a kapcsolatuk ízét. 
*** 
Itt volt élete nagy kiugrási lehetősége.  A  tizedik  emeleti  ablakot 
választotta. 
 *** 
Csók a moziban. Leoltják a fényeket. Becsukják a szemüket. A film 

elkezdődik. (Mesquita, Dois Palitos, 2012. saját fordítás) 
 

 
444  Forrás: Luana  Perez,  Brasil  Escola,  Uol:  https://brasilescola.uol.com.br/literatura/poesiaaugusto
campos.htm (utolsó megtekintés: 2020/11/06). 

https://brasilescola.uol.com.br/literatura/poesia-augusto-campos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/poesia-augusto-campos.htm
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Minden  egyes  rövid történet mögé, a „fényképolvasás” működési mechanizmusához 

hasonlóan az olvasó egy rizomatikus szerkezetű fikcionális valóságot teremt. A szöveg 

mellett ugyanakkor fontos szerepet kap a vizualitás kérdése is, amely jelen esetben nem 

csupán díszletként és illusztrációként szerepel, hanem tartalomformáló jelentőséggel is bír. 

A mű megnyitására kattintva egy gyufásdoboz jelenik meg, mely tartalmazza a mű, illetve a 

szerzői szándék  megértéséhez szükséges alapvető információkat: szerző, cím, 

műfajmegjelölés, szerző blogjának címe stb. Ezt a gyufásdobozt kinyitva elénk tárul ötven 

gyufaszál, amelyekre egyesével kattintva eltérő mikronovellákat húzunk elő, és amelynek 

elolvasására csupán annyi idő van, amennyi idő alatt virtuálisan elég a meggyújtott 

gyufaszál. Az alkotás érdekessége, hogy a vizuális tartalom többletértelemmel ruházza fel a 

szöveget, valamint a gyufásdoboz égő majd befejezett gyufaszálai köré épített 

szimbólumvilág, minden egyes mikronovella kapcsán más módon domborítja ki a szöveg 

olvasatát. A szöveg verbális tartalmára tehát vizuális módon válasz érkezik, amely önállóan 

is megállja a helyét.   

 
5. ábra Samir Mesquita: Dois Palitos, 2010 (Forrás: Szerző saját képe)

 445 
 

A  18:30  címen megjelent másik alkotásában  Mesquita  szintén a mininarratíva 

műfajához nyúl. São Paulo forgalma ihlette meg a szerzőt, aki a vizualitás által elénk tárja a 

művek kontextusát. A fizikai helyszín, a külső, illetve belső idő játéka novellafüzérszerű 

alkotást hoz létre, melynek fókuszában a forgalom következtében egy helyre terelődött 

tömegben vesztegelő sofőrök egyéni gondolatai állnak. Aggodalmakat, terveket, reflexiókat 

olvashatunk, amelyek a vizualitás élménye által átjárhatóvá válnak. A kép által a mindentudó 

narrátor szerepe is helyettesítődni látszik, így az olvasó kattintásai által uralhatja a történetet.  

 

 
445 „A könnyek sója adta a kapcsulatuk ízét.” (saját fordítás) 
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6. kép Samir Mesquita: 18:30, 2011 (Forrás: Szerző saját képe) 446 

 

A mármár ruffatoi regényszövést idéző képkockák és szövegrészletek játéka egy újfajta, 

provokatív és interaktív műtárgyat hoz létre, amely nem sokban különbözik a Fernando 

Bonassiféle minitörténetek narratív formájától, struktúrájától és az olvasóra gyakorolt 

hatásától.  Mesquita mindkét digitális alkotásából nyomtatott könyvkísérlet született, amely 

mindkét esetben a szövegek novellafüzérszerűen összekapcsolódó egységére épít. Míg a 

Dois Palitos nyomtatott verziója esetén a digitális platform vizualitása csupán a lineárisan 

olvasható könyvformátum külsőleges megváltozását eredményezte, addig a 18:30 esetén, a 

térképkönyv forma alkalmassá vált arra, hogy megőrizze a hipertextus multilineáris 

olvasásának lehetőségét. 

 

 
7. kép: A Dois Palitos nyomtatott könyvkísérlete447 

 
446 „Rák, az orvos mondta. 90 nap maximum. Már szinte akkor halott voltam.” (saját fordítás) 
447 „Alany a feltételes mondatban. És ha én azt csinálnám, hogy… És ha én az lennék, aki… És ha én…. És 

ha… A feltételezésben élt.” (saját fordítás) Kép: Pontte Criação Criativa, 

https://hu.pinterest.com/pin/194077065169473876/?lp=true (utolsó megtekintés: 2020/11/06). 

https://hu.pinterest.com/pin/194077065169473876/?lp=true
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8. kép: A 18:30 nyomtatott térképkönyvformátumban448 

 

Árulkodó a mozgalom kiáltványának azon pontja, amely a játék fogalmától 

határozottan elkülöníti a digitális irodalom műtárgyait. Annak ellenére, hogy egyre több 

akadémiai körökben elismert tanulmány és disszertáció foglalkozik a kérdéssel, sokan 

érthető módon némi szkepticizmussal fordulnak a szövegirodalom hagyományaitól 

radikálisan  elforduló  digitális irodalom eredményeihez, amelynek okai elsősorban a 

hipertextualitás jelenségének az „irodalmiatlanságában”, valamint az irodalmi hiperolvasás 

sikertelenségében keresendőek. Ahogyan Szűts Zoltán Tószegi Zsuzsannát idézi:  

 
Az interneten nem győzték idézni a kutatásvezető által 

nyilvánosságra hozott vizsgálati eredményeket, melyek tanúsága 

szerint a könyvolvasáshoz kapcsolódó mozdulatok, műveletek (a 
könyv kézben tartása, lapozás  stb.) segítik, ezzel szemben a 

képernyős olvasáshoz kapcsolódók (egérkattintás, görgetés  stb.) 
gátolják a figyelem összpontosítását. A könyv fizikai valósága, 

mozdulatlan szövege nyugalmat áraszt –  ellentétben a képernyőn 

olvasható szöveggel. A képernyőről való olvasás során az olvasó 

nem érzékeli az olvasott mű fizikai valóságát és alkotórészeinek 

egészlegességét (…). (Szűts, 2013: 139.) 
 

A figyelemkoncentrációnak és az elmélyülésnek a hiánya pedig a beleélés és az élvezhetőség 

nehézségeit gerjesztik, ami tehát elsősorban a szöveg hordozójának a természetéből fakad. 

Az ötleteknek, valamint rövid szekvenciáknak az asszociatív közvetítésére sokkal 

alkalmasabb médium449 nem véletlenül nem hódította még meg a szépirodalom legkiválóbb 

alkotóit. Ahogyan a blogirodalom jelenségénél is megfigyelhető volt, az online platform 

 
448 Kép: André Montejorge, 2009/12/04: http://www.bemlegaus.com/2009/12/1830olivromapa.html 
(utolsó megtekintés: 2020/11/06). 
449 Szűts, 2013: 95. 

http://www.bemlegaus.com/2009/12/1830-o-livro-mapa.html
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elsősorban azon marginális íróknak kedvez, akik nem rendelkeznek kellő kiadói 

figyelemmel, így minden kockázat nélkül kísérletezgethetnek az online platformon 

viszonylag nagy olvasóközönség számára. Ugyanakkor a máig hierarchizált, viszonylag zárt 

szerkezetű irodalmi kiadói élet néhány esettől eltekintve,450 némi negatív kritikával figyeli a 

hipertextualitás explicit megnyilvánulásait az online térben. Egyrészt nem áll érdekükben az 

ingyenes tartalmat kínáló platform felé fordulás, másrészt a hipertér 

információhalmozásának művészietlenségéhez nem szívesen adják a nevüket. A 

játékszerűség ellen harcoló digitális irodalom tehát összességében nem képes arra, hogy 

játékjellegétől megszabaduljon, így nem is véletlen, hogy a hipertextről való beszéd 

publikált korpusza sokkal nagyobb a primer hipertextuális szövegekénél.451  

A máig a harmadik világ országaként számon tartott Brazíliában ugyanakkor 

kedvezőbb pozíciót foglal el a digitális irodalom, mint mondjuk Európában, vagy szűkebb 

hazánkban. A  literaturadigital.com.br  a kezdeti lendületet máig nem vesztette el, és 

folyamatosan jelennek meg rajta friss digitális irodalmi alkotások, valamint akadémiai 

elemzések, disszertációk. A weboldal ezen túlmenően, más nemzetiségű, portugál nyelven 

író szerzők alkotásait és elemzéseit is publikálja. Az alapító szerzők, Marcelo Spalding, Ana 

Mello és Maurem Kayna pedig moderátorként folyamatosan jelen vannak a honlapon, és 

különböző más telekommunikációs platformon is terjesztik irodalmi projektjeiket a brazíliai 

olvasóközönség számára.452  A szinte Európaméretű ország kommunikációjában, 

gazdaságában, politikai és kulturális életének összefogásában kitüntetett szerephez  jutó 

tömegkommunikációs eszközök és azon belül is az internet, kiválóan alkalmassá válnak arra, 

hogy a hatalmas távolságokból és fejletlenségből adódó infrastrukturális és 

kultúraszervezési problémákat megkerülhetővé tegyék. Az internetnek köszönhetően az 

egymástól több órányi repülőútra található nagyvárosok irodalmi élete is átláthatóbbá és 

szervezhetőbbé válik, valamint a még ennél is messzebb élő, gyakran könyvesboltot 

nélkülöző települések potenciális olvasóközönsége számára is biztosítottá válik az irodalom 

 
450 Az első jelentős magyar hipertextuális kísérlet Farkas Péter műve, a Gólem, amely 1997 és 2005 között 

íródott az interneten. A műnek gyakorlatilag nincs története, naplóként olvasandó. Többek között Tóth Barna, 

a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom, és Kultúratudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa is 
elismerően nyilatkozott róla Hipertext olvasás  c. tanulmányában, amelyben a Gólemet Esterházy Péter 

ergodikus regényével, a Termelési regénnyel veti össze. Az online platform népszerűségét akarta kihasználni 

a Magvető Kiadó is az Első Magyar Online Regény pályázattal, 2000ben, amelyet végül a Jack Smiles 
nicknévvel pályázó 1 link című mű nyert el, az olvasóközönség szavazatai alapján. A netregény 33 fejezetből 

állt összesen, amely folytatásos formában jelent meg a pályázat weboldalán. (Szűts, 2013: 99 – 105.) 
451 Szűts, 2013: 95. 
452 Marcelo Spalding saját weboldalán feltünteti az összes rádiós és televíziós szereplését, amelyben többek 

között nem is saját műveit, hanem általában a digitális irodalom jelenségét képviseli: 
http://www.marcelospalding.com/midia/?pg=2503 (utolsó megtekintés: 2020/11/06). 

http://www.marcelospalding.com/midia/?pg=2503
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megismerése. Ez a fajta játékos és kísérletező irodalom, a hipertér multimédiás 

adottságainak köszönhetően pedig egyre több olvasót vonzhat kezdetben a digitális 

irodalomhoz, majd magához a nyomtatott szövegirodalomhoz is. 
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4. Konklúzió 
 

Az 1970es években világszerte útjára indult posztmodern prózafordulat egyre inkább 

távolinak tetszik, különösen, ha megvizsgáljuk jelen korunk dokumentarista, hiperrealista és 

antropológiai igénnyel kivitelezett irodalmi műalkotásait, valamint ezen szövegek kritikus 

értelmezéseit, amelyek főként társadalom  és kultúratudományos megközelítésmódokat, 

nézőpontokat érvényesítenek. Ezt a távolságot mélyíti továbbá információs 

társadalmunknak az elektronikus médiumok felé való folyamatos terjeszkedése, amelynek 

következtében a szinte egyeduralkodónak mondható online tér szervező struktúrája 

„behálózza” mindennapi életünket, és így a művészetekről, valamint az irodalomról való 

gondolkodásunkat is. Az alapvetően informatikai fogalomként létrejövő hipertextualitás 

jelensége már nem csupán a világháló és az újmédia intézményének leírására alkalmazható, 

hanem magának az irodalmi alkotásnak  és az irodalmi szövegértelmezési módunknak az 

alapstruktúráját is modellezi.        

Annak ellenére, hogy látszólag a XXI. század elején születő művek tematikai, formai és 

kiadási körülményeit érintő jegyei egy radikális korszakváltást, egy lehetséges poszt

posztmodern korszak eljövetelét sugallják, mégis a Hernád István által felvázolt negyedik 

forradalom még nem következett be, még ha bizonyos előjelei már explicit módon tetten 

érhetőek is. A különböző irodalmi periódusokra jellemző interpretációs elvek tekintetében 

sem beszélhetünk 180 fokos fordulatról, tekintve, hogy a kontextuális (premodern) és 

textuális interpretációs elvvel (modern) szemben létrejött intertextuális értelmezési mód 

bizonyos aspektusainak a radikalizációja megy végbe csupán, a jelen disszertáció elsődleges 

hipotéziseként felállított, jelenlegi, a hipertextuális felé közeledő korban. Tudniillik  a 

posztmodern intertextualitás is a szövegek hálózatának összefüggéseit feltételezi, és az adott 

mű értelmét nem a konkrét szövegben (textuális), vagy a szerző és mű közötti körülmények 

által alakított kontextusban (kontextuális), hanem a mű –  befogadó közti viszonyban, 

valamint az irodalmi diskurzus egyes alkotásainak a szövegköziségében keresi 

(intertextuális). Jelen korunk kultúratudományos és médiatudományos szemléletmódja 

pedig éppen ezen szövegköziség radikalizált formáját hangsúlyozza. Míg a posztmodern 

intertextualitás az alapvetően széles panorámával rendelkező irodalmi hagyományon belüli, 

alapvetően a diakronitáson alapuló dialógust érvényesíti, addig a XXI. századi információs 

társadalmunk irodalominterpretációs módszerei egyre inkább a különböző 

egymásmellérendelt, kulturális és nem kulturális diskurzusok közti átlépést szorgalmazzák. 

A világháló és újmédia jelenségében érzékelt hipertextualitás  működési mechanizmusa 
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tapasztalható meg tehát az irodalomról való gondolkodásmódunkban, a konkrét irodalmi 

szövegek elemzésének módszertanában, valamint magában az irodalmi szövegben is, amely 

implicit vagy explicit módon egyre inkább arra törekszik, hogy társadalmi vagy 

kultúratudományos kontextusban váljon értelmezhetővé. Míg az 1970es években elinduló 

posztmodern, a Linda Hutcheoni paródia értelmében, a különböző irodalmi hagyományok, 

formák, műfajok és témák „karnevalizációját”  hajtotta végre, addig az  ezredfordulótól 

kezdve napjainkig, egyre inkább a szinkronitás érvényesül, ami által a jelenünkre 

koncentráló témák válnak hangsúlyossá a műalkotásokban, valamint az irodalom történeti 

hagyománya helyett az irodalmi szöveg a társművészetekből, és más nem fikcionális 

természetű műfajokból (újságírás vagy a média egyéb termékei az audiovizuális online 

térben) kölcsönzött technikákból épül fel, ami által az irodalom diskurzusa feloldódni látszik 

a kultúra más egyéb diskurzusaiban. 

Az irodalmi műfajok, hagyományok, valamint a különböző kulturális diskurzusok közti 

átjárás olyan hibrid műfajú szövegeket eredményez, amelyek egyre inkább alkalmazkodnak 

az  információs társadalomra jellemző,  az  elektronikus médiumoktól való függőség 

következtében kialakuló új olvasási szokásokhoz. A világhálóra, valamint az interneten 

megjelenő újmédia felületeire egyaránt jellemző az ún. szkennelő olvasás, azaz a 

kulcsszavak mentén történő ugráló olvasási mód, amely nem engedi a szövegben való 

elmélyülést. A látszólag az irodalomtól távolinak tetsző olvasási modell ugyanakkor egyre 

inkább beszivárogni látszik az irodalmi szövegekbe is. Karl Erik Schøllhammer, valamint 

Beatriz Resende brazil irodalomtudósok többek között olyan irodalmi jelenségekre mutatnak 

rá a kortárs irodalmat elemző munkájukban, amelyek implicit módon ezen hipertextuális 

térben kifejlődő „szkennelő olvasás”  elterjedését sugallják.  Mindketten rámutattak arra a 

változásra,  ̶ amely nem csak Brazília területén, de globális szinten is kimutatható  ̶  hogy az 

irodalmi szövegek eltávolodnak a múlt nagy, nemzeti témáitól  és egyfajta 

”univerzalizálódás”  útjára lépnek. A nemzeti sajátosságokat egyre inkább nélkülöző 

szövegek fizikai színtere a nagyváros, szereplői pedig ennek a nagyvárosnak a lakói lesznek, 

akik eltérő szinten, de saját identitásuk krízisét élik át. A Brazíliában sokáig két eltérő 

irodalmi hagyományként értelmezett realista és intimista irányzat összefonódik, aminek 

következtében olyan hibrid szövegek keletkeznek, amelyek egyaránt reflektálnak az egyén 

individualista válságára és a társadalomban betöltött kollektív szerepére.  

Míg a neorealista, brutalista tematikával dolgozó irodalmi szövegekben a marginalitás 

társadalami kérdése keveredik az egyéni és személyes nézőponttal, addig a napjainkban 

egyre inkább feltörekvő „nőirodalom” pedig az intimista elbeszélőhagyományt ötvözi a 
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kultúratudományos megközelítésből születő, társadalmi missziót vállaló feminista elbeszélő 

szólamokkal. A fikcionalitás tehát a faktualitás bizonyos elemeivel keveredik, ami 

különösen látványos módon valósul meg a periférikus marginális irodalom szerzőinél, 

akiknek  szövegei sok esetben a különböző médiafelületek által terjesztett híradások 

meghosszabbításaiként olvashatók. A Derrida által artifactualitynek nevezett „művi 

tényszerűség” látszatát magukra vevő műalkotások képesek arra, hogy a jelenünket uraló 

kulturális és politikai diskurzus részeivé váljanak. A Resende által presentificaçãonak 

nevezett jelenség, azaz a jelen térnyerése ugyanakkor nem csupán a tematikában nyilvánul 

meg. A hipertextualitásra jellemző szinkronitáson és egymásmellérendeltségen alapuló, 

hierarchikus viszonyokat nélkülöző struktúra más jegyei is felfedezhetőek a presentificação 

jelensége mögött. A jelenre fókuszáló tematika mellett, ugyanis az irodalmi szövegek 

formájában, valamint a kiadási körülményeikben is fellelhetőek a hipertextualitás felé vezető 

út egyes explicit vagy implicit vonásai. 

Schøllhammer a rövid prózaműfajok térnyerésével magyarázza az általa imediatismo

nak,  vagy  urgêncianak  nevezett jelenséget. Már a posztmodern korai és areferenciális 

korszakában megkezdődött az a fajta tendencia, amely az aktuális brazil prózairodalmat is 

uralja. A Silviano Santiago által formai anarchiának nevezett jelenség eltörli a 

konvencionális prózatípusok közti határvonalat, és átjárást biztosít regény, kisregény, 

novella, tárca  és más nem irodalmi szövegműfajok között, különösen radikalizált 

kísérletezések valósulnak meg a kisepikai műfajok területén, azaz a mininovella, valamint 

az újságírás  és szépirodalom határmezsgyéjén álló brazil crônica  műfajában született 

szövegek esetében. Ezen két utolsó prózatípus, bár látszólag marginális műfajnak tetszenek, 

mégis egyre központibb szerepet töltenek be a brazil szépirodalomban, tekintve, hogy rövid 

terjedelmük és látszólagos jelentéktelenségük olyan játékos kísérletezéseknek ad teret, 

amelyek dinamikus és az olvasói elvárásokhoz igazodó, folyton megújulni képes kisepikai 

prózaszövegeket eredményeznek. Az alig egykét oldalas, netán egykét bekezdésből álló 

mininovella, valamint a kifejezetten a folyóiratok hasábjaira vagy online folyóiratok 

felületeire szánt krónikaszövegek esetében nincs szükség az elmélyülő olvasásra, hiszen a 

hiátusokkal teli szövegek alapvetően a szövegköziség, azaz az intertextualitás jelenségét 

kihasználva nyernek értelmet. Az olvasó interaktivitása tehát kulcsfontosságú,  mind  a 

személyességet és faktualitást vegyítő krónika, mind pedig a mininovella esetében, amely a 

hiányos szerkezete által jogosítja fel olvasóját arra, hogy a hiátusokat kitöltse a különböző 

diskurzusokból származó ismeretei által.  
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A minifikcionalizáció jelensége ugyan elsősorban a kisepikai formák térnyerését jelenti, 

mégis a jelenkori brazil regények is kísérleteznek a megszakítható, rövid epizódfejezetekre 

tördelhető struktúra kiépítésével. A XIX. században virágzó tárcairodalom hagyományából 

induló, folytatásos formában  megjelenő brazil tévéregények  és a ma fénykorukat élő 

amerikai tévésorozatok, mind a reiteratív  struktúrának és a szerialitásnak köszönhetik 

népszerűségüket. A megszakításos, folytatásos formában megvalósuló epizódközlés 

ugyanakkor nem kizárólag a televíziós műfajok sajátossága, hiszen a brazil kortárs szerzők 

is előszeretettel alkalmazzák ezt a stratégiát műveikben. Az eltérő személyeket és 

eseményeket felvonultató, egymástól független epizódfejezeteket általában a tematika, a 

fizikai helyszín vagy idő köti össze. Luiz Ruffato Eles  eram muito  cavalos  (2001) című 

regénye sok kortárs irodalmi elemzés kiindulópontjává vált, hiszen a kortárs brazil regény 

prototípusának mondható. A novellafüzérként is olvasható regény egyes epizódjai, akár 

különkülön mininovellákként is értelmezhetőek, amelyek kiválóan alkalmassá teszik a 

regényt arra, hogy az aktuális olvasási igényeket kiszolgálja. A Schøllhammer által „új 

realizmusnak” keresztelt jelenség pontosan ezen formai változások mentén artikulálódik. Az 

irodalom  eddigi elsődleges hordozójaként számon tartott könyv, mint minden „időnek 

kiszolgáltatott kulturális tárgy” tehát tudattalanul is felveszi más uralkodó médiumok, mint 

a televízió vagy internet szövegszerkesztő és szövegfelépítő struktúráit, és ezáltal idomul az 

olvasó felgyorsult életritmusához. 

Különösen látványos módon valósul ez meg a különböző online platformokon megjelenő 

irodalmi alkotásoknál, amelyeknek ugyan nem minden kezdeményezését ismeri el a brazil 

irodalmi közélet, mégis figyelmet érdemelnek, különösen amiatt, mert a nyomtatásban is 

megjelenő prózatendenciákat követik vagy éppen radikalizálják azokat. A kortárs brazil 

kísérletező regénystruktúra figyelhető meg a blogirodalom számos alkotójánál, akik az 

online felületet kihasználva megkerülik a szigorú kiadói elvárásokat, és a kedvezőbb anyagi 

feltételek mellett szélesebb olvasóközönséghez jutnak el. Az irodalom 

decentralizálódásának és demokratizálódásának egyik leglátványosabb jelensége pontosan 

ezen blogírók esetében mutatkozik meg, akik különösen az 1990es évek végén és a 2000

es évek elején önálló, automarketingtevékenységbe fogtak, és folytatásos formában 

publikálták szövegeiket. Mind Clarah Averbuck, mind pedig Daniel Galera  az  online 

platformon indították el irodalmi munkásságukat, aminek sikeressége a nyomtatott irodalom 

legnevesebb kiadóihoz vezette őket. A folytatásos formában közölt, interneten megjelenő 

regények  vagy  mininovellagyűjtemények ugyanakkor sokszor nélkülözik az irodalmi 

esztétikai minőséget, ami elsősorban a közlésre választott médiumnak, valamint a médium 
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által alkalmazott nyelvhasználati módnak köszönhető, ami kifejezetten ártó jelenségként is 

felléphet a nyelv művészeteként számon tartott szépirodalom online terjeszkedésében.  

A különböző web 2.0ás internetes felületeken megjelenő, olvasói aktivitásra épülő 

alkalmazások mintájára, Brazíliában létrejött az ún. digitális irodalom online platformja, 

amely olyan audiovizuális irodalmi kísérletezéseknek ad helyet, amelyek kifejezetten az 

online médiumra jellemző jegyeket viselik magukon: fragmentáltság, csomópontok általi 

tájékozódás, olvasói aktivitás, nyitottság, dinamizmus, multimedialitás. Ezen sokszor online 

játékokként  elismert irodalmi alkotásokban,  a más kulturális diskurzusok és médiumok 

közötti átjárás radikális módon érvényesül, hiszen feldolgozásukhoz és értelmezésükhöz 

nem csupán a  szövegolvasás, hanem a képnézés aktusa  is fontossá válik. A „nézolvasó” 

kialakulásának folyamata ugyanakkor nem csupán a digitális irodalom sajátja, hiszen a 

neoavantgárd technikákkal kísérletező prózában (és lírában) is egyaránt tetten érhető a 

vizualitás beépítése a narratívába. A digitális irodalom formaújító kezdeményezései ugyan 

sokszor a banalitás csapdájába esnek, és nem érik el a kívánt szépirodalmi minőséget, 

ugyanakkor vizsgálatuk elengedhetetlenné válik, hasonlóan a látszólag jelentéktelennek 

számító egyéb online vagy nyomtatott formában megjelenő kisepikai műfajokhoz, tekintve, 

hogy a máig harmadik világnak számító,   ̶    elsősorban a hatalmas távolságoknak  és az 

aránytalan népességi mutatóknak köszönhetően  ̶  komoly infrastrukturális és 

kultúraszervezési problémákat felmutató,  Európaméretű  Brazília országában  csupán a 

tömegkommunikációs eszközök,  és azon belül is az internet képes arra, hogy a legtöbb 

olvasót megtalálja. A látszólag  a szépirodalom marginális területein helyet foglaló 

jelenségek vizsgálata tehát fontos, hiszen a potenciális olvasóközönség, gyakran csupán ezen 

prózaformákon és kiadási felületeken keresztül érintkezik az irodalommal. Ezen marginális 

műfajok központivá válásának folyamatát érzékeljük tehát napjainkban.  

A jelenre fókuszáló, gyakran a faktualitás dimenzióját a fikcionalitással ötvöző, a 

„magasirodalmi” és populáris kultúra regisztereit vegyítő, rövid terjedelmű irodalmi művek 

az online tér hierarchiát nélkülöző, egymásmellérendelések végtelen hálójából összetevődő, 

szinkronitást hangsúlyozó, fragmentáltságra épülő  és  hipertextuális struktúrája  felé való 

közeledést eredményezik, amelyben az irodalmi szöveg lehetséges értelmezése feloldódik 

más kulturális diskurzusokban. Ugyan az egyértelmű korszakváltás még nem történt meg, 

tekintve, hogy a posztmodern esztétika elsődleges jegye, a szövegköziség gondolata 

érvényes ma is, mégis az eljövendő új hipertextuális korszak bizonyos jegyei már explicit 

módon megmutatkoznak az irodalmi alkotásokban, különösen a digitalizáció folyamatában 

markánsan jelen lévő Brazília kortárs prózatendenciáiban, amelyekben az új korszak alapját 
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képező presentificação jelensége, mind tematikában, mind a formai kísérletezésekben, mind 

pedig az új kiadási körülményekben szembeötlő módon megmutatkozik. 

   



183 
 

Bibliográfia fejezetenként 
 

2. Két korszak közti átmenet az ezredfordulón: Intertextualitásból a 

hipertextualitásba 
 

AARSETH, Espen 1997. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore, The 

John Hopkins University Press. 

AARSETH, Espen 2000. Ergodikus irodalom. In: Replika, n. 40: 203 – 218. 

ABÁDI NAGY Zoltán 1987. A posztmodern regény Amerikában. In: Helikon, n.1 ̶ 3.:7 ̶ 

42.  

ANGYALOSI Gergely 2018. Dekonstrukció és esztétika. Pécs, Kronosz Kiadó. 

BACHMANNMEDICK, Doris (szerk.) 1996. Kultur als Text. Die anthropologische 

Wende in der Literaturrwissenschaft. Frankfurt, Fischer. 

BAHTYIN, Mihail Mihajlovics 1986. A beszéd és a valóság. Bratislava, Madách 

Könyvkiadó. 

BARABÁSI AlbertLászló 2011. Behálózva: A hálózatok új tudománya. Budapest, 

Helikon. 

BARTH, John 1987. A kimerített irodalom. (ford. Hernádi Miklós). In: Helikon, n. 1 ̶ 3.: 

137 – 143. 

BARTHES, Roland 1996. A szöveg öröme. Budapest, Osiris. 

BENE ZOLTÁNNÉ PUSZTAI Virág 2013. Médiaelmélet. Mentorháló 2.0. Program. 

elérhető online: http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/MediaelmeletV2/index.html 

utolsó megtekintés: 2019/11/11. 

BERNÁTH Árpád; OROSZ Magdolna; RADEK Tünde; RÁCZ Gabriella; TŐKEI Éva 

(szerk.) 2006. Irodalom, irodalomtudomány, irodalmi szövegelemzés. Budapest, Bölcsész 

Konzorcium. 

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/MediaelmeletV2/index.html


184 
 

BODA István Károly; PORKOLÁB Judit 2012.  A hipertext paradigma a szövegtanban és 

a stilisztikában. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó.  

BÓKAY Antal; VILCSEK Béla; SZAMOSI Gertrud; SÁRI László (szerk.) 2002. A 

posztmodern irodalomtudomány kialakulása (Szöveggyűjtemény). Budapest, Osiris Kiadó. 

BÓKAY Antal 1997. Irodalomtudomány a modern és posztmodern korban. Budapest, 

Osiris.  

BUSH, Vannevar 1997. Út az új gondolkodás felé (Ahogy gondolkodhatnánk). (ford. Ivacs 

Ágnes). In: Artpool Web, n. 4. elérhető online: 

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/hipertext_hiper

media/bush_mek.html utolsó megtekintés: 2019/11/11. 

CARR, Nicholas 2014. Hogyan változtatja meg agyunkat az internet? A sekélyesek kora. 

(ford. Németh Ádám). Budapest, HVG Könyvek. 

CULLER, Jonathan 1997. Dekonstrukció. Elmélet és kritika a strukturalizmus után. 

Budapest, Osiris. 

DANNEBERG, Lutz 2000. Kontext. In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft: 

Neubearbeitung des. Reallexikons der deutschen Literaturgeschichte. (HARALD FRICKE 

szerk.). Berlin, Band II. de Gruyter: 333 – 337. 

DERRIDA, Jacques 1991. Az elkülönböződés. In: Szöveg és interpretáció. (BACSÓ Béla 

szerk.). Budapest, Cserépfalvi Könyvkiadó: 43 – 64. 

DERRIDA, Jacques 2002. The Deconstruction of Actuality. In: Negotiations, Interventions 

and Interviews, 1971 – 2001. Stanford: Stanford University Press: 85 – 116. 

DRAGON Zoltán 2008. Mi vagy te web kettes interaktivitás?. In: Dragonweb, 2008/03/17. 

elérhető online: https://www.dragonweb.hu/blog/mivagytewebkettesinteraktivitas/ 

utolsó megtekintés: 2019/11/11. 

EAGLETON, Terry 1998. As ilusões do pósmodernismo. (ford. Elisabeth Barbosa). Rio 

de Janeiro, Zahar.  elérhető online: https://slidex.tips/download/asilusoesdopos

modernismo utolsó megtekintés: 2019/10/17. 

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/hipertext_hipermedia/bush_mek.html
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/hipertext_hipermedia/bush_mek.html
https://www.dragonweb.hu/blog/mi-vagy-te-web-kettes-interaktivitas/
https://slidex.tips/download/as-ilusoes-do-pos-modernismo
https://slidex.tips/download/as-ilusoes-do-pos-modernismo


185 
 

ECO,  Umberto  1993.  Leitura do texto literário: Lector in fabula.  Lisszabon,  Editorial 

Presença. 

FODOR Péter; KÁLAI Sándor 2018. Cultural studies. In: Média és kultúrtudomány – 

Kézikönyv. Budapest, Ráció Kiadó: 27 – 39.  

FOSTER, Hal 1983. The AntiAesthetic. Essays on Postmodern Culture. Washington, Bay 

Press. elérhető online: https://monoskop.org/images/0/07/Foster_Hal_ed_The_Anti

Aesthetic_Essays_on_Postmodern_Culture.pdf  utolsó megtekintés: 2019/10/17. 

FOSTER, Hal 1985. Postmodern Culture. London and Sydney, Pluto. 

FOSTER, Hal 1996. The Return of the Real: the avantgarde at the end of the century. 

London, The MIT Press. elérhető online: 

https://monoskop.org/images/2/27/Foster_Hal_The_Return_of_the_Real_1996.pdf  utolsó 

megtekintés: 2019/10/17. 

FOUCAULT, Michel 1991. A diskurzus rendje. In: Holmi, 3. évf. 7.sz.: 868 – 889. 

GADAMER, HansGeorg 1984. Igazság és módszer. Budapest, Gondolat.  

GADAMER, HansGeorg 2003. Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata. 

Budapest, Osiris.  

GARCÍABEDOYA M., Carlos 1993. Posmodernidad y narrativa en América Latina. In: 

Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar. elérhető online: 

http://www.celacp.org/pdf/art5.pdf utolsó megtekintés: 2021.05.14. 

GARCÍA TORÉS, Alberto 2016. Ruben Darío el parnasianismo. In: Sur. Revista Literária 

Online, n. 8. elérhető online: http://www.surrevistadeliteratura.com/articulos8.html utolsó 

megtekintés: 2019/10/17.    

GENETTE, Gérard 1982. Palimpsestes: La littérature au second degré. Párizs, Seuil. 

GENETTE, Gérard 1996. Transztextualitás. (ford. Burján Mónika). In: Helikon, n. 1 –2: 82 

– 90. 

https://monoskop.org/images/0/07/Foster_Hal_ed_The_Anti-Aesthetic_Essays_on_Postmodern_Culture.pdf
https://monoskop.org/images/0/07/Foster_Hal_ed_The_Anti-Aesthetic_Essays_on_Postmodern_Culture.pdf
https://monoskop.org/images/2/27/Foster_Hal_The_Return_of_the_Real_1996.pdf
http://www.celacp.org/pdf/art5.pdf
http://www.sur-revista-de-literatura.com/articulos8.html


186 
 

GYMNICH, Marion; NÜNNING, Ansgar 2014. Kulturális tudás és intertextualitás: 

Alapfogalmak és kutatási módszerek az irodalom kontextualizálásához. In: Helikon, n. 2: 

182 – 205. 

HALLET, Wolfgang 2014. Az intertextualitás mint a kultúrtudományos 

irodalomtudomány módszertani alapvetése. In: Helikon n. 2: 206 – 225. 

HASSAN, Ihab 1990. A posztmodernizmus egy lehetséges fogalma felé. In: Hétvilág, 3 évf. 

n. 1.: 64 – 72.  

HERNÁD István 2003. A Gutenberg utáni galaxis. In: Az információs társadalom és a 

kommunikációtechnológia elméletei és kulcsfogalmai. (KONDOR Zsuzsanna, FÁBRI 

György szerk.). Budapest, Századvég Kiadó: 61 – 73. 

HIMA Gabriella 1999. Az irodalomtudomány jelenkori irányzatai. Budapest, Eötvös József 

Könyvkiadó. 

HUTCHEON, Linda 1991. Poética do pósmodernismo. Rio de Janeiro, Imago Editora. 

ISER, Wolfgang 1996. Az olvasás aktusa. Az esztétikai hatás elmélete. In: Testes könyv I. 

(KISS ATTILA Attila; KOVÁCS Sándor; ODORICS Ferenc szerk.). Szeged, Ictus és Jate 

irodalomelméleti csoport: 241 – 264.  

JAMESON, Fredric 1993. Posztmodernizmus, avagy a késői kapitalizmus kulturális 

logikája. (ford. Bánfalvi Attila). In: Posztmodern filozófiai írások.  (BUJALOS István 

szerk.). Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem: 109 – 150. 

JAUSS, Hans Robert 1999. Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi 

hermeneutika. Budapest, Osiris. 

JÓZSA Péter sine data. Irodalom a digitális közegben v1.0. elérhető online: 

http://mek.niif.hu/02300/02313/html/szakd12.htm utolsó megtekintés: 2019/11/11. 

KONDOR Zsuzsanna; FÁBRI György (szerk.) 2003. Az információs társadalom és a 

kommunikációtechnológia elméletei és kulcsfogalmai. Budapest, Századvég Kiadó. 

KRICSFALUSI Beatrix; KULCSÁR SZABÓ Ernő; MOLNÁR Gábor  Tamás (et al.) 

(szerk.) 2018. Média és kultúrtudomány – Kézikönyv. Budapest, Ráció Kiadó. 

http://mek.niif.hu/02300/02313/html/szakd12.htm


187 
 

KRISTEVA, Julia 1996. A szövegstrukturálás problémája. In: Helikon n. 1 – 2: 14 – 22. 

KULCSÁR SZABÓ Ernő 1987 – 1988. A különbözés esélyei – szempontok a posztmodern 

fogalmának meghatározásához. In: Literatura, n. 1—2: 137 – 146.  

KULCSÁR SZABÓ Ernő 1995. Történetiség, megértés, irodalom. Budapest, Universitas 

Kiadó. 

KULCSÁR SZABÓ Ernő 1996. Beszédmód és horizont. Budapest, Argumentum Kiadó. 

KULCSÁR SZABÓ Ernő; SZIRÁK Péter (szerk.) 2003. Történelem, kultúra, medialitás. 

Budapest, Balassi Kiadó. 

KULCSÁR SZABÓ Ernő 2018. Kultúratudomány. In: Média és kultúrtudomány – 

Kézikönyv. Budapest, Ráció Kiadó: 156 – 172. 

KULCSÁRSZABÓ Zoltán 1998. Hagyomány és kontextus.  Budapest,  Universitas 

Könyvkiadó.  

LANDOW, George P. 1996. Hipertextuális Derrida, posztstrukturalista Nelson?. In: 

ArtpoolWeb. elérhető online: https://www.artpool.hu/hypermedia/landow.html#0 utolsó 

megtekintés: 2019/11/11. 

LAUER, Gerhard 2002. Historizitat und Interessantheit. Anmerkungen zum 

Innovationsanspruch der Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft. In: Vortrage des 

Erlanger Germanistentags. (HARMUT KUGLER szerk.). Bielefeld, Aisthesis: 925 – 944. 

LYOTARD,  JeanFrançois 1993. A posztmodern állapot. (ford. Bujalos István, Orosz 

László). In: A posztmodern állapot. (BUJALOS István szerk.). Budapest, Századvég Kiadó: 

7 – 145.  

LŐRINCZ Csongor 2010. Az olvasás ismétlése. Budapest, Kijárat Kiadó. 

LŐRINCZ Csongor; MOLNÁR Gábor Tamás 2018. Közvetítés. In: Média és 

kultúrtudomány – Kézikönyv. Budapest, Ráció Kiadó: 137 – 155.  

LURCZA Zsuzsanna 2014. Kulturális identitás és de(kons)trukció. Kolozsvár, Egyetemi 

Műhely Kiadó. 

https://www.artpool.hu/hypermedia/landow.html#0


188 
 

MADRUGA CONÇEIÇÃO, Maria da 1998. A paixão segundo Saramago. Lisboa: Campo 

das Letras. 

MCLUHAN, Marshall 2001. A Gutenberggalaxis. A tipográfiai ember létrejötte. 

Budapest, Trezor Kiadó. 

MUHI Klára 2002. Film és médiafogalmak kisszótára. Budapest, Korona Kiadó. 

NELSON, Theodor 1996. Hipervilág, a szellem új otthona. In: ArtpoolWeb. elérhető 

online: https://www.artpool.hu/hypermedia/nelson.html utolsó megtekintés: 2019/11/11. 

NÉMETH Zoltán 2012. A posztmodern magyar irodalom hármas stratégiája. Pozsony, 

Kalligram.  

NÉMETH Zoltán 2017. Hálózatelmélet és irodalomtudomány. In: Helikon, n. 2: 173 – 192. 

ONÍS, Federico de 1961. Antología de la poesía española. New York, Las Americas 

Publishing Company. 

ORBÁN Jolán 1994. Derrida írásfordulata. Pécs, Jelenkor Kiadó. 

OROSZ Magdolna 2002. Szöveg, fikció és intertextualitás. In: Irodalomelmélet az 

ezredvégen. (ÁRMEÁN Otília; FRIED István; ODORICS, Ferenc szerk.). Budapest, 

Gondolat: 56 – 71. 

OROSZ Magdolna 2003. Az elbeszélés fonala: Narráció, intertextualitás, intermedialitás. 

Budapest, Gondolat. 

PÁL Ferenc 2014. Saramagoolvasatok. Kísérlet José Saramago regényeinek befogadás 

szempontú elemzésére és az olvasói befogadás lehetőségeinek vizsgálatára. Budapest, 

Equinter. 

POSNER, Roland 1991. Kultur als Zeichensysten. Zur semiotischen Explkation 

kulturwissenschaftlicher Grundbegriffe. In: Kultur als Lebenswelt und Monument. 

(ALEIDA ASSMAN; DIETRICH HARTH szerk.). Frankfurt, Fischer: 37 – 74.  

RÁKAI Orsolya (szerk.) 2001. A háló, a halászok és a halak. Budapest, Osiris.  

ROJEK, Chris 2007. Cultural Studies. Cambridge, Polity Press. 

https://www.artpool.hu/hypermedia/nelson.html


189 
 

SCHOLZ László 2005. A spanyolamerikai irodalom rövid története. Budapest, Gondolat.  

SCHÖNERT, Jörg 1998. Warum Literaturwissenschaft heute nicht nur 

Literatursiwwenschaft sein soll. In: SchillerJahrbuch, Jahrbuch der Deutschen 

Schillergesellschaft, n.  42: 491 – 494.  

SMID Róbert 2019. Stratégiák és billogok az új komolyság és az antropológiai posztmodern 

tengelyén –  avagy a fiatal líráról szóló értekező beszédmódok erővonalai 2018ban.  In: 

Bárka, Békéscsaba, 1.sz.: 81 – 89.   

SWANSON, Philip 1995. The new novel in Latin America. Politics and popular culture after 

the Boom. New York, Manchester University Press. 

SZAKADÁT István 1995. Xanadu. In: ABCD Interaktív Magazin, n.12. elérhető online: 

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/hipertext_hiper

media/szakadat_mek.html utolsó megtekintés: 2019/11/11. 

SZAKADÁT István 2008. Új média, hálózati kommunikáció. In: Szociológia 

mérnököknek. (S. NAGY Katalin szerk.). Budapest, Typotex: 165 – 178. 

SZÉCSI Gábor 2016. Média és társadalom az információ korában. Budapest, Akadémiai 

Kiadó. 

SZEGEDYMASZÁK Mihály 1987. Modern és posztmodern: ellentmondás vagy 

összhang?. In: Helikon, n. 1—3.: 43 – 58.  

SZŰTS Zoltán 2013. A világháló metaforái. Bevezetés az új média művészetébe. Budapest, 

Osiris. 

SZŰTS Zoltán 2018. Online. Az internetes kommunikáció és média története, elmélete és 

jelenségei. Budapest, Wolters Kluwer Hungary. 

TORO, Alfonso de 1991. Posmodernidad y Latinoamérica (con un modelo para la 

narrativa posmoderna). In: Revista Iberoamericana. n. 155—156.: 441 –467. 

VAJDA Mihály 1993. A posztmodern Heidegger. Budapest, Századvég Kiadó. 

VILCSEK Béla 1995. Az irodalomtudomány „provokációja”. Budapest, Eötvös Kiadó. 

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/hipertext_hipermedia/szakadat_mek.html
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/hipertext_hipermedia/szakadat_mek.html


190 
 

WAHL, François 1996. A szöveg mint produktivitás. In: Helikon n. 1 – 2: 10 – 13. 

 

3.1. A jelen hangsúlyozása, azaz a presentificação jelensége a jelenkori brazil 

prózaszövegek tematikájában 
 

AVERBUCK, Lygia 1983. O  texto e  o  palimpsesto:  o  registro  cultural  feminino na  obra 

de  Lya  Luft. In: Suplemento literário. Belo Horizonte, n. 860861. 

BÉNYEI Tamás 1997. Apokrif iratok: Mágikus realista regényekről.  Debrecen,  Kossuth 

Egyetemi Kiadó.  

BÉNYEI Tamás 2000. A rejtélyes rend: a krimi, a metafizika és a posztmodern. Budapest, 

Akadémiai Kiadó.   

BORELLI, Olga 1981. Clarice Lispector: Esboço para um possível retrato. Rio de Janeiro, 

Editora Nova Fronteira. 

BOSI, Alfredo 2006. História concisa da literatura brasileira. São Paulo, Editora Cultrix. 

BRANDILEONE, Ana Paula Franco Nobile; OLIVEIRA, Vanderleia Silva da 2014. A 

narrativa brasileira no século XXI: Ferréz e a escrita do testemunho. In: Navegações, v.7. 

n.1.: 23 – 30. elérhető online: 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/navegacoes/article/viewFile/14250/11958 

utolsó megtekintés: 2019/08/12. 

BUARQUE HOLLANDA, Heloísa de (szerk.) 1991. Pósmodernismo e política. Rio de 

Janeiro, Editora Rocco. 

BUARQUE HOLLANDA, Heloísa de (szerk.) 1994. Tendências e impasses: O feminismo 

como crítica da cultura. Rio de Janeiro, Editora Rocco. 

CAMPOS DA SILVA PEREIA, João Francisco 2005. Rubem Fonseca, cidades e 

violência: Mandrake e o Romance Policial. Rio de Janeiro, Escola de Comunicação. 

elérhető online: https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/909/1/JPereira.pdf utolsó 

megtekintés: 2019/11/28. 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/navegacoes/article/viewFile/14250/11958
https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/909/1/JPereira.pdf


191 
 

CANDIDO, Antônio 1987. A nova narrativa, In: A educação pela noite e outros ensaios. 

São Paulo, Ática. 

CANDIDO, Antônio 1996. No começo era de fato o verbo. In: LISPECTOR, Clarice: A 

Paixão segundo G.H. (NUNES, Benedito szerk.). Rio de Janeiro, São Paulo, ALLCA XX. 

CARVALHO, Renata Augusto de 2008. Erotismo e intertextualidade na narrativa de 

Márcia Denser. (Mester szakos diplomamunka). São Paulo, Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. elérhető online: 

http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/2275/1/Renata%20Augusto%20de%20Carval

ho.pdf utolsó megtekintés: 2019/04/11. 

CASTELO BARBOSA, Vânia Maria; MORAES, Vera Lucia Albuquerque de 2007. A 

linguagem de Clarice Lispector como desautomatização da vida. In: Revista de Letras, 

n.29: 81 – 84. elérhető online: http://www.revistadeletras.ufc.br/rl29Art09.pdf utolsó 

megtekintés: 2019/04/11. 

COELHO, Nelly Novaes 1993. A literatura feminina no Brasil Contemporâneo. São Paulo, 

Siciliano. 

COSTA, Maria Osana de Medeiros 1996. A mulher, o lúdico e o grotesco em Lya Luft. São 

Paulo, ANNABLUME. 

CHAMBERLAIN, Bobby J 1993. Pósmodernidade e ficção brasileira dos anos 70 e 80. 

In: Revista Iberoamericana, LIX. n.164165: 593 – 604. elérhető online: https://revista

iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/viewFile/5174/5332 utolsó 

megtekintés: 2019/11/28. 

CSÁSZI Lajos 2009. A médiaerőszak mint a társadalmi erőszak szimbolikus helyettesítője. 

In: A médiaerőszak. (STACHÓ László, MOLNÁR Bálint szerk.). Budapest, Mathias 

Corvinus Collegium, Századvég Kiadó: 101 – 126. 

DALCASTAGNÉ, Regina (szerk.) 2019. Lygia Fagundes Telles. In: Estudos de Literatura 

Brasileira Contemporânea, n. 56. elérhető online: 

http://periodicos.unb.br/index.php/estudos/issue/view/1697 utolsó megtekintés: 

2019/04/11. 

http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/2275/1/Renata%20Augusto%20de%20Carvalho.pdf
http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/2275/1/Renata%20Augusto%20de%20Carvalho.pdf
http://www.revistadeletras.ufc.br/rl29Art09.pdf
https://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/viewFile/5174/5332
https://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/viewFile/5174/5332
http://periodicos.unb.br/index.php/estudos/issue/view/1697


192 
 

EBLE, Taís Aline; LAMAR, Adolfo Ramos 2015. Literatura marginal/periférica: cultura 

híbrida,contrahegemônica e a identidade cultural periférica. In: Especiaria  Cadernos de 

Ciências Humanas. v. 16., n. 27.: 193212. elérhető online: 

https://periodicos.uesc.br/index.php/especiaria/article/view/.../1005 

utolsó megtekintés: 2019/08/12. 

 

FRANCONI,  Rodolfo  1997.  Erotismo e poder na ficção brasileira contemporânea. São 

Paulo, ANNABLUME. 

GASPARI, Elio; HOLLANDA, Heloisa Buarque de; VENTURA, Zuenir 2000. Cultura em 

trânsito: da repressão à abertura. Rio de Janeiro, Aeroplano Editora. 

GOTLIB, Nadia Battella 2013. Clarice: uma vida que se conta. São Paulo, Edusp. 

HELENA, Lúcia 2000. Nem musa, nem medusa: itinerários da escrita em Clarice Lispector. 

Niterói, EDUFF. 

HOLLANDA, Heloísa 2004. Impressőes de viagem: CPC, vanguarda e desbunde: 

1960/70. Rio de Janeiro, Aeroplano. 

HUTCHEON, Linda 1991. Poética do pósmodernismo. (ford. Ricardo Cruz). Rio de 

Janeiro, Imago Editora.   

MÁTAY Mónika 2009. Felügyelet és szórakozás. In: A médiaerőszak. (STACHÓ László, 

MOLNÁR Bálint szerk.). Budapest, Mathias Corvinus Collegium, Századvég Kiadó: 73 – 

100. 

MEDEIROS, Vera Lúcia Cardoso 2002. Luzes  difusas  sobre  o  verdeamarelo: questões 

brasileiras sobre a perspectiva de Clarice Lispector. (Doktori disszertáció). Porto Alegre, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

MELO, Cimara Valim de 2005. Lya Luft: percursos entre intimismo e modernidade 

(Mester szakos diplomamunka). Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

elérhető online: https://www.ufrgs.br/ppgletras/defesas/2005/CimaraValimdeMelo.pdf  

utolsó megtekintés: 2019/04/11.  

https://periodicos.uesc.br/index.php/especiaria/article/view/.../1005
https://periodicos.uesc.br/index.php/especiaria/article/view/.../1005
https://www.ufrgs.br/ppgletras/defesas/2005/CimaraValimdeMelo.pdf


193 
 

MOISÉS, Massaud 1964. Clarice Lispector contista. In: Temas  brasileiros. São Paulo, 

Comissão Estadual de Cultura: 11924. 

NASCIMENTO, Erica Peçanha do 2006. Literatura marginal: os escritores da periferia 

entram em cena. (Doktori disszertáció). São Paulo, USP.  elérhető online: 

www.teses.usp.br/teses/disponiveis/.../TESE_ERICA_PECANHA_NASCIMENTO.pdf 

utolsó megtekintés: 2019/08/12. 

NASCIMENTO, Erica Peçanha do 2009. Vozes marginais na literatura. Rio de Janeiro, 

Aeroplano. 

NASCIMENTO, Evando 2012. Clarice Lispector: uma literatura pensante. Rio de Janeiro, 

Civilização Brasileira. 

NUNES, Benedito 1989.  O drama da  linguagem: uma  leitura de Clarice Lispector. São 

Paulo, Ática.  

NUNES,  Benedito  1966.  O  Mundo  de  Clarice  Lispector. Manaus, Edições Governo do 

Estado do Amazonas. 

NUNES, Benedito 2009. O dorso do tigre. São Paulo, Ed.34. 

OLIVEIRA, Rejane Pivetta de 2011. Literatura marginal: questionamentos à teoria 

literária. In: Ipotesi, Juiz de Fora, v.15., n. 2.: 31 – 39. elérhető online: 

http://www.ufjf.br/revistaipotesi/files/2011/05/7Literatura.pdf utolsó megtekintés: 

2019/08/12. 

PÁL, Ferenc 2014. A brazil elbeszélés fél évszázada. In: Nagyvilág n.59., 4.: 374 – 379. 

PELIZER DE ARRUDA, Angela Maria 2012. Cultura e literatura contemporâneas: 

algumas abordagens do pósmoderno. In: Revista Estação Literária, n. 9: 220 – 237. 

elérhető online: http://www.uel.br/pos/letras/EL/vagao/EL9Art16.pdf  utolsó megtekintés: 

29/11/2019. 

PELLEGRINI, Tânia 1996. Gavetas vazias. Ficção e política nos anos 70. São Paulo, 

Editora da UFSCar. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/.../TESE_ERICA_PECANHA_NASCIMENTO.pdf%20utolsó%20megtekintés:%202019/08/12.
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/.../TESE_ERICA_PECANHA_NASCIMENTO.pdf%20utolsó%20megtekintés:%202019/08/12.
http://www.ufjf.br/revistaipotesi/files/2011/05/7-Literatura.pdf
http://www.uel.br/pos/letras/EL/vagao/EL9Art16.pdf


194 
 

PELLEGRINI, Tânia 2008. No fio da navalha: literatura e violência no Brasil de hoje. In: 

Ver e Imaginar o Outro. Alteridade, Desigualdade, Violência na Literatura Brasileira 

Contemporânea. (DALCASTAGNÉ, R. szerk.). Belo Horizonte, Vinhedo: 4156. 

PEREIRA, Helena Bonito (szerk.) 2011. Novas leituras da ficção brasileira no século XXI. 

São Paulo, Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

PEREZ, V. Valença; PRYYBYLSKI, M. Pavão 2016. A relação contracultura e literatura 

periférica nos grupos de jovens das favelas brasileiras: diálogos possíveis. In: Boitatá. 

Revista do GT de Literatura Oral e Popular da ANPOLL, Londrina, n. 21: 100115. 

PERRONEMOISÉS, Leyla 2016. Mutações da literatura no século XXI. São Paulo, 

Companhia das Letras. 

PONTIERI,  Regina  1999.  Clarice Lispector: uma poética do olhar. São Paulo, Editoral 

Ateliê. 

REBINSKI, Luiz 2015. Os brutalistas. Cândido n. 47.: 20 – 27. elérhető online: 

http://www.candido.bpp.pr.gov.br/arquivos/File/CANDIDO47.pdf utolsó megtekintés: 

2019/06/24. 

REIMÂO, Sandra Lúcia 2005. Literatura policial brasileira. Rio de Janeiro, Jorge Zahar. 

REYES, Alejandro 2013. Vozes dos porões. A literatura periférica/marginal do Brasil. Rio 

de Janeiro, Aeroplano. elérhető online: 

https://www.researchgate.net/publication/276259714_Alejandro_Reyes_

_Vozes_dos_poroes_a_literatura_perifericamarginal_do_Brasil/link/563cbc0a08aec6f17dd

7c527/download  utolsó megtekintés: 2019/08/12. 

RESENDE, Beatriz 2008. Contemporâneos: expressões da literatura brasileira no século 

XXI. Rio de Janeiro, Casa da Palavra. 

SÁ, Olga de 1979. A escritura de Clarice Lispector. Petrópolis, Vozes. 

SANTIAGO, Silviano 1997. A aula inaugural de Clarice. In: Caderno Mais! Folha de São 

Paulo, São Paulo, dec. 7.: 512. elérhető online: 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/12/07/mais!/19.html utolsó megtekintés: 

2019/04/11. 

http://www.candido.bpp.pr.gov.br/arquivos/File/CANDIDO47.pdf
https://www.researchgate.net/publication/276259714_Alejandro_Reyes_-_Vozes_dos_poroes_a_literatura_perifericamarginal_do_Brasil/link/563cbc0a08aec6f17dd7c527/download
https://www.researchgate.net/publication/276259714_Alejandro_Reyes_-_Vozes_dos_poroes_a_literatura_perifericamarginal_do_Brasil/link/563cbc0a08aec6f17dd7c527/download
https://www.researchgate.net/publication/276259714_Alejandro_Reyes_-_Vozes_dos_poroes_a_literatura_perifericamarginal_do_Brasil/link/563cbc0a08aec6f17dd7c527/download
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/12/07/mais!/19.html


195 
 

SANTIAGO, Silviano 2002. Nas malhas da letra: ensaios. Rio de Janeiro, Editora Rocco. 

elérhető online: https://iedamagri.files.wordpress.com/2016/02/silvianosantiagonas

malhasdaletra.pdf utolsó megtekintés: 2019/11/28. 

SANTIAGO, Silviano 2004. O cosmopolitismo do pobre. Belo Horizonte, Editora UFMG.  

SCHØLLHAMMER, Karl Erik 2009. Ficção brasileira contemporânea. Rio de Janeiro, 

Civilização brasileira. 

SCHØLLHAMMER, Karl. Erik 2013. Cena do crime. Violência e realismo no Brasil 

contemporâneo. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira. 

SCHOLZ, László 2005. A spanyolamerikai irodalom rövid története. Budapest, Gondolat.  

SCHWARZ, Roberto 1984. Nos bastidores da censura, sexualidade, literatura e repressăo 

pós64. São Paulo, Estação Liberdade.  

SCHWARZ, Roberto 1983. Os pobres da literatura brasileira. Săo Paulo, Brasiliense.  

SILVA, Deonísio de 2015. Fonseca e Trevisan estão consolidados no cânone literário, 

Cândido n. 47.: 28 – 31. elérhető online: 

http://www.candido.bpp.pr.gov.br/arquivos/File/CANDIDO47.pdf utolsó megtekintés: 

2019/06/24. 

SILVA, Maurício Pedro da 2018. Ultrapassando limites, desfazendo fronteiras: a literatura 

marginal brasileira e suas práticas na contemporaneidade. In: Iberoamérica Social, jún: 

124 – 149. elérhető online: https://iberoamericasocial.com/ultrapassandolimites

desfazendofronteirasaliteraturamarginalbrasileiraesuaspraticasna

contemporaneidade/ utolsó megtekintés: 2019/08/12. 

SILVERMAN, Malcolm 1978. Moderna ficção brasileira. Rio de Janeiro, Civilização 

brasileira. 

SIMEÃO PIRES, Clelia 2006. Violência, erotismo e transgressão: A grande arte, um 

romance “policial” de Rubem Fonseca. Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. elérhető online: http://www.letras.ufrj.br/posverna/mestrado/PiresCS.pdf  utolsó 

megtekintés: 2019/11/28. 

https://iedamagri.files.wordpress.com/2016/02/silviano-santiago-nas-malhas-da-letra.pdf
https://iedamagri.files.wordpress.com/2016/02/silviano-santiago-nas-malhas-da-letra.pdf
http://www.candido.bpp.pr.gov.br/arquivos/File/CANDIDO47.pdf
https://iberoamericasocial.com/ultrapassando-limites-desfazendo-fronteiras-a-literatura-marginal-brasileira-e-suas-praticas-na-contemporaneidade/
https://iberoamericasocial.com/ultrapassando-limites-desfazendo-fronteiras-a-literatura-marginal-brasileira-e-suas-praticas-na-contemporaneidade/
https://iberoamericasocial.com/ultrapassando-limites-desfazendo-fronteiras-a-literatura-marginal-brasileira-e-suas-praticas-na-contemporaneidade/
http://www.letras.ufrj.br/posverna/mestrado/PiresCS.pdf


196 
 

SPIVAK, G. Chakravorty 2012. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte, Editora UFMG.  

SÜSSEKIND, Flora 1985. Literatura e vida literária. Rio de Janeiro, Editora Zahar. 

SÜSSEKIND, Flora 2004. Literatura e vida literária. Polémicas, diários e retratos. Belo 

Horizonte, UFMG. 

SÜSSEKIND, Flora 2005. Desterritorialização e forma literária, Literatura brasileira 

contemporânea e experiência urbana”. In: Literatura e sociedade, São Paulo, n. 8.: 6081. 

elérhető online: www.revistas.usp.br/salapreta/article/download/57133/60121/ utolsó 

megtekintés: 2019/08/12. 

TAKÁCS Miklós 2018. Sebek és szavak: Traumakultúra, traumairodalom. Budapest, 

Kalligram. 

THIMÁR Attila (szerk.) 2006. Íróportrék I. Budapest, Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. 

TONANI, Paulo Robert Patrocínio do 2012. A volta da realidade das margens. In: Estudos 

de literatura brasileira contemporânea. n. 39.: 57 – 75. elérhető online: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2316

40182012000100004&lng=en&nrm=iso&tlng=pt utolsó megtekintés: 2019/08/12. 

VENTURA, Roberto: ”Prosa experimental no Brasil” in: Literatura e sociedade,  n. 8, 

2005: 240 – 247 elérhető online:

  https://www.revistas.usp.br/ls/article/view/19627/21691 utolsó megtekintés: 

2019/11/28. 

WALTY, I. L. Camargos 2014. A rua da literatura e a literatura da rua. Belo Horizonte, 

Editora UFMG. 

ZILBERMAN,  Regina 1992. A  literatura  no  Rio  Grande  do  Sul. Porto  Alegre,  

Mercado Aberto. 

 

 

3.1. fejezetben felhasznált szépirodalom bibliográfiája 
 

http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/download/57133/60121/%20utolsó%20megtekintés:%202019/08/12.
http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/download/57133/60121/%20utolsó%20megtekintés:%202019/08/12.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2316-40182012000100004&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2316-40182012000100004&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
https://www.revistas.usp.br/ls/article/view/19627/21691


197 
 

ANDRADE, Oswald de 1971. Memórias Sentimentais de João Miramar. In: Obras 

Completas de Andrade II. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira. 

ANDRADE, Oswald de 1971. Serafim Ponte Grande. In: Obras Completas de Andrade II. 

Rio de Janeiro, Civilização Brasileira. 

DENSER, Márcia 2003. Tango Fantasma; Diana Caçadora. São Paulo, Editora Atelié. 

FAGUNDES TELLES, Lygia 2009. As meninas. São Paulo, Companhias das Letras. 

FAGUNDES TELLES, Lygia 2018. Os contos. São Paulo, Companhia das Letras. 

FERRÉZ 2000. Capão Pecado. São Paulo, Labor Texto Editorial. 

FERRÉZ 2003. Manual prático do ódio. São Paulo, Planeta. 

FERRÉZ (szerk.) 2005. Literatura marginal: talentos da escrita periférica. Rio de Janeiro, 

Agir. 

FERRÉZ 2012. Deus foi almoçar. São Paulo, Planeta.  

FONSECA, Rubem 1970. Lúcia McCartney. Rio de Janeiro, Olivé Editor. 

FONSECA, Rubem 1990. A grande arte. São Paulo, Companhia das Letras. 

FONSECA, Rubem 1993. Agosto. São Paulo, Companhia das Letras. 

FONSECA, Rubem 2009. Os Prisioneiros. Rio de Janeiro, Editora Agir. 

FONSECA, Rubem 2010. O Caso Morel. Rio de Janeiro, Editora Agir. 

FONSECA, Rubem 2013. Bufo & Spallanzani. Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira. 

LINDGREN ALVES, José A. 2007. A modern brazil elbeszélés antológia. Budapest, 

Prae.hu. 

LINS, Paulo 1997. Cidade de Deus. São Paulo, Companhia das Letras. 

LISPECTOR, Clarice 1978. Água viva. Rio de Janeiro, Editora Rocco. 

LISPECTOR, Clarice 2013. A paixão segundo G.H. Rio de Janeiro, Editora Rocco. 



198 
 

LISPECTOR, Clarice 2016. Todos os contos. (MOSER, Benjamin szerk.). Rio de Janeiro, 

Editora Rocco. 

LISPECTOR, Clarice 2018. Minden történet. (ford. Pál Ferenc, Bense Mónika, Lukács 

Laura, Dorcsák Réka). Budapest, Magvető. 

LISPECTOR, Clarice 2019. A csillag órája (ford. Bense Mónika). Budapest, Magvető. 

LUFT, Lya 1991. Reunião de família. São Paulo, Siciliano. 

LUFT, Lya 2017. A casa inventada. Rio de Janeiro, Editora Record. 

PÁL, Ferenc; PÁL, Dániel Levente (szerk.) 2007. A modern brazil elbeszélés: Antológia. 

Budapest, Prae.hu. 

SZÉKÁCS, Vera (szerk.) 2008. Huszadik századi latinamerikai novellák. Budapest, 

Noran. 

TREVISAN, Dalton 1978. O Vampiro de Curitiba. Rio de Janeiro, Editora Record. 

TREVISAN, Dalton 1979. Novelas nada exemplares. Rio de Janeiro, Editora Record. 

TREVISAN, Dalton 1994. Ah é?. Rio de Janeiro, Editora Record. 

TREVISAN, Dalton 1994. Dinorá. Rio de Janeiro, Editora Record. 

TREVISAN, Dalton 2003. Capitu sou eu. Rio de Janeiro, Editora Record.  

 

3.2. A presentificação jelensége a jelenkori brazil prózaszövegek formájában  
 

ABÁDI NAGY Zoltán 1995. Mai amerikai regénykalauz 1970 – 1990. Budapest, Intera 

Rt.. 

ÁLVARES, Cristina 2012. Quatro dimensões do microconto como mutação do conto: 

brevidade, narratividade, intertextualidade, transficcionalidade. In: Guavira Letras. n. 15. 

elérhető online: http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/27342 utolsó 

megtekintés: 2019/09/05. 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/27342


199 
 

ALVES DE LIMA NICÉSIO, Guilherme 2005. O desaparecimento na obra de Bernardo 

Carvalho. In: climacom vol.2., n.2. elérhető online: 

http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/?p=2998&fs= utolsó megtekintés: 2020/01/17. 

ARRAES, Luiz 2005. Tentando endender Monterroso. Rio de Janeiro, 7Letras. 

BARBIERI, Therezinha 2003. Ficção Impura: Prosa Brasileira dos Anos 70, 80 e 90. Rio 

de Janeiro, Editora UERJ. 

BARBOSA LIMA E SANTOS, Carolina 2016. Eles eram muito cavalos: Uma poética 

contemporânea de reinvenção da tradição literária. In: Abralic, n. 15.: 1448 – 1459. 

elérhető online: http://www.abralic.org.br/anais/arquivos/2016_1491262066.pdf utolsó 

megtekintés: 2020/01/17. 

BECKER, Caroline Valada 2013. A crônica e suas molduras, um estudo geneológico. In: 

Estação Literária, n. 11.:l: 10 – 26. elérhető online: 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/estacaoliteraria/article/view/27976 utolsó 

megtekintés: 2020/01/07. 

BERNARDO, Gustavo 2011. O problema do realismo em Machado de Assis. Rio de 

Janeiro, Editora Rocco.   

BOLLOBÁS, Enikő 2017. Ideogramma, szóhanglátvány és a költő önteremtése: Augusto 

de Campos verseiről. In: Hangszóképversek. (PÁL Ferenc szerk.). Budapest, Magyar PEN 

Klub.  

BOSI, Alfredo 1995. O conto brasileiro contemporâneo. São Paulo, Cultrix. 

BUARQUE de Hollanda (szerk.) 1991. Pósmodernismo e política. Rio de Janeiro, Editora 

Rocco. 

CAMPOS, Haroldo de 1971. Miramar na mira. In: Memórias Sentimentais de João 

Miramar. In: Obras Completas de Andrade II. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira: 3 – 

31.   

CAMPOS, Haroldo de 1971. Serafim: um grande nãolivro. In: Serafim Ponte Grande. In: 

Obras Completas de Andrade II. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira: 95 – 117.  

http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/?p=2998&fs=
http://www.abralic.org.br/anais/arquivos/2016_1491262066.pdf
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/estacaoliteraria/article/view/27976


200 
 

CANDIDO, Antônio 1987. A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo, Ática. 

CANDIDO, Antônio (szerk.) 1992. A crônica: o gênero, sua fixação e suas 

transformações no Brasil. Rio de Janeiro, Fundação Casa de Rui Barbosa. 

CANDIDO, Antônio 1992. A vida ao rés do chão. In: A crônica: o gênero, sua fixação e 

suas transformações no Brasil. (CANDIDO, Antonio szerk.). Rio de Janeiro, Fundação 

Casa de Rui Barbosa: 13 – 22.  

CARNEIRO, Flávio 2005. No País do Presente: Ficção Brasileira no Início do Século 

XXI. Rio de Janeiro, Rocco. 

CARVALHO, Damiana Maria de 2016. Leitura e reflexão: a riqueza dos microcontos. In: 

Cadernos do CLNF, vol. 20, n. 9. Rio de Janeiro: 99 – 119. elérhető online: 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/cnlf/cnlf_09/008.pdf utolsó megtekintés: 2019/09/05. 

COELHO, Marcelo 1994. Trevisan apequena grandes obsessões. In: Folha de S. Paulo, 

Ilustrada. São Paulo: 514. elérhető online: 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/7/01/ilustrada/44.html utolsó megtekintés: 

2019/09/05. 

CORTÁZAR, Julio 1984. A novella néhány jellegzetessége. (ford. Scholz László). In: 

Ariel és Kalibán. A latinamerikai esszé klasszikusai. (SCHOLZ László szerk.). Budapest, 

Európa: 391–410. 

COSTA LIMA, Luiz 1979. A literatura e o leitor. Rio de Janeiro, Paz e Terra.  

COUTINHO, Afrânio 2008. Notas de teoria literária. Rio de Janeiro, Vozes. 

CHAMBERLAIN, Bobby J. 1993. Pósmodernidade e ficção brasileira dos anos 70 e 80. 

In: Revista Iberoamericana, vol. LIX. n.164165: 593 – 604. elérhető online: 

https://revista

iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/viewFile/5174/5332 utolsó 

megtekintés: 2020/01/17. 

DALCASTAGNÉ, Regina 2001. Renovação e permanência: o conto brasileiro da última 

década. In: Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, n. 11. Brasília: 317. elérhető 

online: 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/cnlf/cnlf_09/008.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/7/01/ilustrada/44.html
https://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/viewFile/5174/5332
https://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/viewFile/5174/5332


201 
 

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/9183/1/ARTIGO_RenovacaoPermanenciaConto.

PDF utolsó megtekintés: 2019/09/05. 

ECO, Umberto 1992. Az idő a művészetben. In: Iskolakultúra: Természettudomány – 

társadalomtudomány. 2. vol., 1112. sz.: 8085.  

ENZENSBERGER, Hans Magnus 2008. Építőkockák egy médiaelmélethez. In: A cápa 

utolsó tangója: médiaszociológiai tanulmányok a félkemény diktatúrában. (SZEKFÜ 

András szerk.). Budapest, Gondolat: 273 – 303. 

FERREIRA DOS SANTOS, Joaquim 2007. Introdução. In: As cem melhores crônicas 

brasileiras. (FERREIRA DOS SANTOS, Joaquim szerk.). São Paulo: Editora Objetiva. 

FREIRE, Marcelino (szerk.) 2004. Os Cem Menores Contos Brasileiros do Século. Cotia: 

Ateliê Editorial.   

FÜRTH Eszter 2007. Tévéregények: műfajok közt vándorló irodalom. In: Szövegek között, 

n.11.: 5769. elérhető online: http://acta.bibl.uszeged.hu/32070/ utolsó megtekintés: 

2020/01/17. 

FÜRTH Eszter 2011. Folytatásos közeledések: a televíziós sorozatok irodalmi előzményei. 

In: Szövegek között, n.16.: 209 – 233. elérhető online:  http://acta.bibl.u

szeged.hu/39832/1/szovegek_016.pdf utolsó megtekintés: 2020/01/17.  

GENETTE, Gérard 1996. Transztextualitás. (ford. Burján Mónika). In: Helikon, n. 1 –2: 82 

– 90. 

GENETTE, Gérard 2006. Metalepszis – Az alakzattól a fikcióig. (ford. Z. Varga Zoltán). 

Pozsony, Kalligram Kiadó. 

HANSÁGI Ágnes 2009. Tárca, regény, sorozat (Minek a metamorfózisai?). In: Studia 

Caroliensia, vol. X. n. 4: 81 – 94. elérhető online: 

http://www.kre.hu/portal/doc/studia/Cikkek/2009.4.szam/7.Hansagi_Agnes.pdf utolsó 

megtekintés: 2020/01/17.  

HARANG Péter (szerk.) sine data. Irodalmi fogalmak. elérhető online: 

https://mek.oszk.hu/01300/01371/01371.htm utolsó megtekintés: 2020/01/17. 

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/9183/1/ARTIGO_RenovacaoPermanenciaConto.PDF
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/9183/1/ARTIGO_RenovacaoPermanenciaConto.PDF
http://acta.bibl.u-szeged.hu/32070/
http://acta.bibl.u-szeged.hu/39832/1/szovegek_016.pdf
http://acta.bibl.u-szeged.hu/39832/1/szovegek_016.pdf
http://www.kre.hu/portal/doc/studia/Cikkek/2009.4.szam/7.Hansagi_Agnes.pdf
https://mek.oszk.hu/01300/01371/01371.htm


202 
 

HEMINGWAY, Ernest 1990. The art of the short story. In: New critical approaches to the 

short stories of Ernest Hemingway. Duke University Press. elérhető online: 

https://www.theparisreview.org/lettersessays/3267/theartoftheshortstoryernest

hemingway utolsó megtekintés: 2019/09/05. 

HUTCHEON, Linda 1991. Poética do pósmodernismo. (ford. Ricardo Cruz). Rio de 

Janeiro, Imago Editora. 

LAGMANOVICH, David 2003. Microrrelato. Buenos Aires, Cuadernos de Norte y Sur. 

LAGMANOVICH, David (szerk.) 2005. La otra mirada: antología del microrrelato 

hispánico. Valencia, Menoscuatro. 

LAGMANOVICH, David 2015. Abismos de la brevedad. Seis estudios sobre el 

microrrelato. Veracruz, Biblioteca Universidad Veracruzana.  

LAVORATI, Carla 2015. Ditadura e violência em Zero, de Ignácio de Loyola Brandão: a 

literatura como resistência ao silenciamento. In: Revista Eletrônica Literatura e 

Autoritarismo, Dossié, n.14.: 41 – 50. elérhető online: 

http://w3.ufsm.br/grpesqla/images/4_Carla.pdf utolsó megtekintés: 2020/01/17. 

MARTINEZ SOUZA, Fabrina de; RIBEIRO RODRIGUES, Rauer 2012. A ascensão do 

microconto brasileiro no início do século XXI. In: Microcontos e outras microformas. 

(ÁLVARES, Cristina; KEATING, Maria Eduarda szerk.). Ribeirão, Edição Húmus: 73 – 

80. 

MARTINS, Priscila Rosa 2010. Revisitando a crônica brasileira: a condição do cronista. 

In: Estação Literária. n. 6.: 107 – 114. elérhető online: 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/estacaoliteraria/article/view/25525 utolsó 

megtekintés: 2020/01/07. 

MENDES OLIVEIRA, Letícia de 2006. Aspectos do conto mínimo e da cena teatral em 

Fernando Bonassi. In: Em Tese, Belo Horizonte, n. 10: 104 – 109. elérhető online: 

http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/emtese/article/view/3690/3657 utolsó 

megtekintés: 2019/09/05.  

MENEGAZZO, Maria Adélia 2004. A poética do recorte. Campo Grande, Editora UFMS. 

https://www.theparisreview.org/letters-essays/3267/the-art-of-the-short-story-ernest-hemingway
https://www.theparisreview.org/letters-essays/3267/the-art-of-the-short-story-ernest-hemingway
http://w3.ufsm.br/grpesqla/images/4_Carla.pdf
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/estacaoliteraria/article/view/25525
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/emtese/article/view/3690/3657


203 
 

MEYER, Marlyse 1992. Voláteis e versáteis. De variedades e folhetins se faz a chronica. 

In: A crônica: o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil. (CANDIDO, 

Antônio szerk.). Rio de Janeiro, Fundação Casa de Rui Barbosa: 93 – 134. 

MORICONI, Ítalo (szerk.) 2001. Os Cem Melhores Contos Brasileiros do Século. Rio de 

Janeiro, Objetiva. 

OLIVEIRA, Nelson de (szerk.) 2001. Geração 90: manuscritos de computador. São Paulo, 

Boitempo. 

OLIVEIRA, Nelson de (szerk.) 2003. Geração 90: os transgressores. São Paulo, 

Boitempo. 

PÁL Ferenc 1998. A jövő regénye a telenovela? In: Filmkultúra. elérhető online: 

http://www.filmkultura.hu/regi/articles/essays/telenove.hu.html utolsó megtekintés: 

2020/01/17. 

PAULINO, Graça (szerk.) 2001. Tipos de textos, modos de leitura. Belo Horizonte, 

Formato Editorial. 

PELLEGRINI, Tânia 1996. Gavetas vazias. Ficção e política nos anos 70. São Paulo, 

Editora da UFSCar. 

PERRONEMOISÉS, Leyla 2016. Mutações da literatura no século XXI. São Paulo, 

Companhia das Letras, (ebook formátum amazonKindle). 

PIGLIA, Ricardo 2004. Formas breves. (ford. José Marcos Mariani de Macedo). São 

Paulo, Cia. das Letras. 

PINTO, Manuel da Costa 2004. Literatura Brasileira Hoje. São Paulo, Publifolha. 

POE, Edgar Allan 1974. A műalkotás filozófiája. In: Az el nem képzelt Amerika. Budapest, 

Európa Könyvkiadó: 69 – 84. 

PRETORODAS, Richard; HOWER, Alfred; PERRONE, Charles (szerk.) 1994. Crônicas 

brasileiras: Nova fase. Miami, University of Florida Center for Latin American Studies, 

University Press of Florida.  

PROENÇA FILHO, Domício 1995. PósModernismo e Literatura. São Paulo, Ática. 

http://www.filmkultura.hu/regi/articles/essays/telenove.hu.html


204 
 

PUERTA MOLINA, Andrés Alexander 2017. Crónica latinoamericana. ¿Existe un Boom 

de la no ficción? In: Estudios sobre el mensaje periodístico. vol. 23. n. 1: 165 – 178. 

elérhető online: https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/55589 utolsó 

megtekintés: 2021/05/14. 

REDMOND, William Valentine 2010. Aspectos da crônica no Brasil: uma reflexão crítica. 

In: Verbo de Minas: Letras, vol. 9. n. 17.: 133 – 142. elérhető online: 

https://seer.cesjf.br/index.php/verboDeMinas/article/view/238 utolsó megtekintés: 

2020/01/07. 

RESENDE, Beatriz 2008. Contemporâneos: expressões da literatura brasileira no século 

XXI. Rio de Janeiro, Casa da Palavra, Biblioteca Nacional. 

ROAS, David 2008. El microrrelato y la teoria de los géneros. In: La era de la brevedad. 

El microrrelato hispânico. (ANDRES SUÁREZ Irene; RIVAS Antonio szerk.). Polencia, 

Menoscuarto. 

RUFFATO, Luiz sine data. Luiz Ruffato: Um escritor na biblioteca. In: Cândido online. 

elérhető online: 

http://www.candido.bpp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=266  utolsó 

megtekintés: 2020/01/17. 

SÁ, Jorge de 1987. A crônica. São Paulo: Ática. 

SANTIAGO, Silviano 2002. Prosa literária atual no Brasil. In: Nas malhas da letra: 

ensaios. (SANTIAGO, Silviano szerk.). Rio de Janeiro, Editora Rocco: 28 – 43. elérhető 

online: https://iedamagri.files.wordpress.com/2016/02/silvianosantiagonasmalhasda

letra.pdf utolsó megtekintés: 2020/01/07. 

SANTIAGO, Silviano 2002. Nas malhas da letra: ensaios. Rio de Janeiro, Editora Rocco. 

 elérhető online: https://iedamagri.files.wordpress.com/2016/02/silvianosantiagonas

malhasdaletra.pdf utolsó megtekintés: 2020/01/17. 

SANTOS, Marcio Renato dos sine data. As facetas da crônica no século XXI. In: Cândido 

Online. elérhető online: 

http://www.candido.bpp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=320#main

content  utolsó megtekintés: 2020/01/07. 

https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/55589
https://seer.cesjf.br/index.php/verboDeMinas/article/view/238
http://www.candido.bpp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=266
https://iedamagri.files.wordpress.com/2016/02/silviano-santiago-nas-malhas-da-letra.pdf
https://iedamagri.files.wordpress.com/2016/02/silviano-santiago-nas-malhas-da-letra.pdf
https://iedamagri.files.wordpress.com/2016/02/silviano-santiago-nas-malhas-da-letra.pdf
https://iedamagri.files.wordpress.com/2016/02/silviano-santiago-nas-malhas-da-letra.pdf
http://www.candido.bpp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=320#main-content
http://www.candido.bpp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=320#main-content


205 
 

SCHØLLHAMMER, Karl Erik 2004. Miniatura e fragmento: Brevíssima incursão pelas 

formas breves do Brasil. In: Escritos disconformes. Nuevos Modelos de Lectura 

(NOGUEROL, Francisca szerk.). Salamanca, Universidad de Salamanca: 153162. 

SCHØLLHAMMER, Karl Erik 2007. Fragmentos do Real e o Real do Fragmento. In: Uma 

Cidade em Camadas: Ensaios Sobre o Romance Eles eram muitos Cavalos, de Luiz 

Ruffato. (HARRISON, Marguerite Itamar szerk.). São Paulo, Editora Horizonte. 

SCHØLLHAMMER, Karl Erik 2009. Ficção brasileira contemporânea. Rio de Janeiro, 

Civilização brasileira. 

SELIGMANNSILVA, Márcio 2005. O local da diferença. Ensaios sobre memória, arte, 

literatura e tradução. São Paulo, Ed.34. 

SIEBERT, Silvânia 2014. A crônica brasileira tecida pela história, pelo jornalismo e pela 

literatura. In: Linguagem em discurso (LemD). vol. 14. n. 3.: 675 – 685. elérhető online: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S151876322014000300675&script=sci_abstract&tlng

=pt utolsó megtekintés: 2020/01/07. 

SILVA, Maurício 2006. A narrativa minimalista de Fernando Bonassi. In: Estudos de 

Literatura Brasileira Contemporânea, n. 28. Brasília: 4758. elérhető online: 

https://www.researchgate.net/publication/277039246_A_narrativa_minimalista_de_Fernan

do_Bonassi utolsó megtekintés: 2019/09/05. 

SILVA, Maurício; LIBRELON, Talita 2012. Eles eram muito cavalos: Marcas da pós

modernidade na literatura brasileira contemporânea. In: Revista ContraPonto, Belo 

Horizonte, vol. 2. n. 1.: 252262. elérhető online: 

https://pdfs.semanticscholar.org/3a90/3c2c4c1bc9fa402312be975975fdb3f103dd.pdf 

utolsó megtekintés: 2020/01/17. 

SILVA, Maurício; COUTO, Rita (szerk.) 2014. Fernando Bonassi: o escritor múltiplo. 

São Paulo, Terracota. 

SILVA, Oliveira de 2012. Um domínio do realismo na ficção de Bernardo Carvalho. In: 

Revista Escrita, Gávea, n. 14.: 1 – 14. elérhető online: https://www.maxwell.vrac.puc

rio.br/20012/20012.PDF utolsó megtekintés: 2020/01/17. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S151876322014000300675&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S151876322014000300675&script=sci_abstract&tlng=pt
https://www.researchgate.net/publication/277039246_A_narrativa_minimalista_de_Fernando_Bonassi
https://www.researchgate.net/publication/277039246_A_narrativa_minimalista_de_Fernando_Bonassi
https://pdfs.semanticscholar.org/3a90/3c2c4c1bc9fa402312be975975fdb3f103dd.pdf
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/20012/20012.PDF
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/20012/20012.PDF


206 
 

SILVA VIEIRA, Vera Lúcia 2014. A escrita como exercício da indignação: Ignácio de 

Loyola Brandão. São Paulo, Editora UNESP DIGITAL.  

SILVERMAN, Malcolm 1978. Moderna ficção brasileira. Rio de Janeiro, Civilização 

brasileira. 

SPALDING, Marcelo 2012. Presença do miniconto na literatura brasileira. In: Revista 

Conexão Letras. vol.7. n. 8.: 65 – 76. elérhető online: 

https://seer.ufrgs.br/conexaoletras/article/view/55443 utolsó megtekintés: 2019/09/05. 

SÜSSEKIND, Flora 2004. Literatura e Vida Literária: Polêmicas, Diários e Retratos. 

Belo Horizonte, UFMG. 

SZEGEDYMASZÁK Mihály 1987. Modern és posztmodern: ellentmondás vagy 

összhang?. In: Helikon, n. 1 – 3: 43 – 58.  elérhető online: http://real

j.mtak.hu/1215/1/HELIKON_1987.pdf utolsó megtekintés: 2020/01/17. 

THOMKA, Beáta (szerk.) 2012. Befejezetlen könyv. Budapest, Kijárat Kiadó. 

TURI, Tímea 2012. Tárca, vonal, irodalom. In: Befejezetlen könyv. (THOMKA Beáta 

szerk.). Budapest, Kijárat Kiadó: 163 – 182. 

VENTURA, Roberto 2005. Prosa experimental no Brasil. In: Literatura e sociedade, vol. 

10., n. 8.: 240 – 247. elérhető online: http://www.revistas.usp.br/ls/article/view/19627 

utolsó megtekintés: 2020/01/07. 

ZAVALA, Lauro 1996. El cuento ultracorto: hacia un nuevo canon literario. In: Revista 

Interamericana de Bibliografía, n. 14. elérhető online: 

http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/rib/rib_1996/articulo5/index.aspx?cultur

e=es&navid=201&Highlight=true&Search=UmV2aXN0YStpbnRlcmFtZXJpY2FuYStkZS

tiaWJsaW9ncmFmJWMzJWFkYQ== utolsó megtekintés: 2019/09/05. 

ZAVALA, Lauro 2002. El cuento ultracorto bajo el microscopio. In: Revista de literatura, 

n. 64, vol. 128.: 539553. 

 

3.2. fejezetben felhasznált szépirodalom bibliográfiája 
 

https://seer.ufrgs.br/conexaoletras/article/view/55443
http://real-j.mtak.hu/1215/1/HELIKON_1987.pdf
http://real-j.mtak.hu/1215/1/HELIKON_1987.pdf
http://www.revistas.usp.br/ls/article/view/19627
http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/rib/rib_1996/articulo5/index.aspx?culture=es&navid=201&Highlight=true&Search=UmV2aXN0YStpbnRlcmFtZXJpY2FuYStkZStiaWJsaW9ncmFmJWMzJWFkYQ==
http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/rib/rib_1996/articulo5/index.aspx?culture=es&navid=201&Highlight=true&Search=UmV2aXN0YStpbnRlcmFtZXJpY2FuYStkZStiaWJsaW9ncmFmJWMzJWFkYQ==
http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/rib/rib_1996/articulo5/index.aspx?culture=es&navid=201&Highlight=true&Search=UmV2aXN0YStpbnRlcmFtZXJpY2FuYStkZStiaWJsaW9ncmFmJWMzJWFkYQ==


207 
 

AMADO, Jorge 1985. Tocaia Grande. Rio de Janeiro, Editora Record. 

ANDRADE, Oswald de 1971. Memórias Sentimentais de João Miramar. In: Obras 

Completas de Andrade II. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira. 

ANDRADE, Oswald de 1971. Serafim Ponte Grande. In: Obras Completas de Andrade II. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 

ÂNGELO, Ivan 1978. A festa. São Paulo, Summus. 

ASSIS DE, Machado 1994. Dom Casmurro. In: Obra Completa. vol. I. Rio de Janeiro, 

Nova Aguilar. elérhető online:  

http://machado.mec.gov.br/obracompletalista/itemlist/category/23romance  utolsó 

megtekintés: 2020/01/17. 

BONASSI, Fernando 1991. Um céu de estrelas. São Paulo, Siciliano. 

BONASSI, Fernando 1994. Subúrbio. São Paulo, Scritta. 

BONASSI, Fernando 1996. 100 histórias colhidas na rua. São Paulo, Scritta. 

BONASSI, Fernando 2000. 100 coisas. São Paulo, Angra. 

BONASSI, Fernando 2001. Passaporte (relatos de viagens). São Paulo, Cosac & Naify 

Ed..  

BRANDÃO, Ignácio Loyola de 1989. Bebel que a cidade comeu. São Paulo, Global 

Editora. 

BRANDÃO, Ignácio Loyola de 1990. Zero.  (ford. Pál Ferenc). Budapest, Európa 

Könyvkiadó.  

CARVALHO, Bernardo 2002. Nove noites. São Paulo, Companhia das Letras. 

CARVALHO, Bernardo 2003. Mongólia. São Paulo, Companhia das Letras. 

CARVALHO, Bernardo 2007. O sol se põe em São Paulo. São Paulo, Companhia das 

Letras. 

CARVALHO, Bernardo 2013. Reprodução. São Paulo, Companhia das Letras. 

http://machado.mec.gov.br/obra-completa-lista/itemlist/category/23-romance


208 
 

CARVALHO, Bernardo 2016. Simpatia pelo Demónio. São Paulo, Companhia das Letras. 

CORTÁZAR, Julio 2009. Sántaiskola. (ford. Benyhe János). Budapest, L’Harmattan 

Kiadó. 

ECO, Umberto 2012. A rózsa neve. (ford. Barna Imre). Budapest, Európa Könyvkiadó. 

ESTERHÁZY Péter 2006. Termelésiregény (kisssregény). Budapest, Magvető. 

FERREIRA DOS SANTOS, Joaquim (szerk.) 2007. As cem melhores crônicas brasileiras. 

São Paulo: Editora Objetiva. 

FONSECA, Rubem 2007. O romance morreu. Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira. 

LISPECTOR, Clarice 2018. Todas as crônicas. Rio de Janeiro, Editora Rocco. 

MIRANDA, Ana 1991. O retrato do rei. São Paulo, Companhia das Letras. 

MIRANDA, Ana 1995. A última quimera. São Paulo, Companhia das Letras. 

MIRANDA, Ana 1995. Boca do inferno. São Paulo, Companhia das Letras.  

MIRANDA, Ana 1996. Desmundo. São Paulo, Companhia das Letras. 

MONTERROSO, Augusto 1959. Obras completas y otros cuentos. Honduras, Anagrama. 

PAVIĆ, Milorad 2006. Kazár szótár. Budapest, Cartaphilus. 

PEREC, George 1990. La disparition. Párizs, Gallimard. 

PRATA, Antonio 2010. Meio intelectual, meio de esquerda. São Paulo, Editora 34. 

PRATA, Antonio 2013. Nu, de botas. São Paulo, Companhia das Letras. 

PRATA, Antonio 2016. Trinta e poucos. São Paulo, Companhia das Letras. 

RIBEIRO, João Ubaldo 2005. Viva o povo brasileiro. Rio de Janeiro, Nova Fronteira. 

ROBBEGRILLET, Alain 1975. A radírok. (ford. Farkas Márta). Budapest, Európa 

Könyvkiadó.  

RUFATTO, Luiz 2001. Eles eram muitos cavalos. São Paulo, Boitempo Editorial. 



209 
 

RUFFATO, Luiz 2016. Inferno Provisório. São Paulo, Companhia das Letras. 

SIMÕES, Maria Lúcia 1996. Contos contidos. Belo Horizonte, Editora RHJ. 

STERNE, Laurence 1989. Tristram Shandy úr élete és gondolatai. (ford. Győző Határ). 

Budapest, Európa Könyvkiadó.  

TREVISAN, Dalton 1994. Ah, é?. Rio de Janeiro, Editora Record. 

TREVISAN, Dalton 2013. Até você, Capitu?. Porto Alegre, L&PM Pocket. 

 

3.3. A presentificação jelensége a jelenkori brazil prózaszövegek kiadási 

körülményeiben 
 

BARTHES, Roland 1996. A szöveg öröme. Irodalomelméleti írások. Budapest, Osiris. 

BODA István Károly; PORKOLÁB Judit 2012. A hipertext paradigma a szövegtanban és 

a stilisztikában. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó.  

BOLLOBÁS Enikő 2017. Ideogramma, szóhanglátvány és a költő önteremtése, Augusto 

de Campos verseiről. In: Hangszóképversek. (PÁL Ferenc szerk.). Budapest, Magyar PEN 

Club: 139 – 148. 

CAMBOIM, Afonso 1998. O texto e as ilustrações. In: Cerrados Brasília, n. 7.: 5 – 23. 

elérhető online: https://periodicos.unb.br › cerrados › article › download  

utolsó megtekintés: 2019/11/21. 

CARR, Nicholas 2014. Hogyan változtatja meg az agyunkat az internet? A sekélyesek 

kora. Budapest, HVG Kiadó.  

DERRIDA, Jacques 2002. The Deconstruction of Actuality. In: Negotiations, Interventions 

and Interviews, 1971 – 2001. Stanford: Stanford University Press: 85 – 116. 

ECO, Umberto 2006. Nyitott mű. (ford. Dobolán Katalin). Budapest, Európa Könyvkiadó. 

FOUCAULT, Michel 1999. Mi a szerző?. In: Nyelv a végtelenhez. (SUTYÁK Tibor 

szerk.). Debrecen, Latin Betűk. 



210 
 

HERNÁD István 2003. A Gutenberg utáni galaxis. In: Az információs társadalom és a 

kommunikációtechnológia elméletei és kulcsfogalmai. (KONDOR Zsuzsanna, FÁBRI 

György szerk.). Budapest, Századvég Kiadó: 61 – 73. 

JAUSS, Hans Robert 1999. Irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja. 

(ford. Bernáth Csilla). In: Recepcióelmélet–esztétikai tapasztalat–irodalmi hermeneutika. 

Budapest, Osiris: 36 – 85. 

KONDOR Zsuzsanna; FÁBRI György (szerk.) 2003. Az információs társadalom és a 

kommunikációtechnológia elméletei és kulcsfogalmai. Budapest, Századvég Kiadó. 

LÈVY, Pierre 1999. Cibercultura. São Paulo, Editora 34. 

LIMA DE ARAÚJO, Rafaela; FERREIRA DE ARAÚJO, Ronaldo 2015. Ler, 

compartilhar e interagir: blogs como ferramentas de mediação de leitura. In: Revista ACB: 

Biblioteconomia em Santa Catarina, Florianópolis, vol. 20., n. 2.: 240260. elérhető 

online: https://revista.acbsc.org.br/racb/article/view/1042 utolsó megtekintés: 2019/09/20.    

MARCUSCHI, Luiz Antônio; XAVIER, Antonio Carlos (szerk.) 2010. Hipertexto e 

gêneros digitais: novas formas de construção de sentido. São Paulo, Editora Cortez. 

MORA, Vicente Luis 2012. El lectoespectador. Barcelona, La Nueva Edimac. 

NAGY Pál 1995. Az irodalom új műfajai. Budapest, ELTE BTK Irodalomtörténet Intézete, 

Magyar Műhely. 

NAGY Pál 1999. Az elérhetetlen szöveg. (Praepalimpszeszt). Budapest, Anonymus Kiadó. 

PAPP Tibor 1992. Múzsával vagy múzsa nélkül?. (Irodalom számítógépen). Budapest, 

Balassi Kiadó. 

PERRONEMOISÉS, Leyla 2016. Mutações da literatura no século XXI. São Paulo, 

Companhia das Letras, (ebook formátum). 

RECUERO CUNHA, Raquel da 2015. Weblogs, webrings e comunidades virtuais. In: 

Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina. Florianópolis, vol.20., n. 2.: 240 – 250. 

elérhető online: http://www.raquelrecuero.com/webrings.pdf utolsó megtekintés: 

2019/09/18.  

https://revista.acbsc.org.br/racb/article/view/1042
http://www.raquelrecuero.com/webrings.pdf


211 
 

REIMÃO, Sandra 2011. Tendências do mercado de livros no Brasil – um panorama e os 

bestsellers de ficção nacional (20002009). In: MATRIZes. São Paulo, vol. 5. n. 1.: 194 – 

210. elérhető online: https://www.revistas.usp.br/matrizes/article/view/38315 utolsó 

megtekintés: 2021/05/20. 

RESENDE, Beatriz 2008. Expressões da literatura brasileira no século XXI. Rio de 

Janeiro, Casa da palavra. 

RODRIGUEIRO, Amanda Aparecida 2007. As correspondências do texto literário com a 

imagem: a metamorfose da palavra. In: CELLI, 3: 60–69. elérhető online: 

http://www.ple.uem.br/3celli_anais/trabalhos/estudos_literarios/pdf_literario/006.pdf 

utolsó megtekintés: 2019/11/21.  

SANTAELLA, Lucia 2012. Para compreender a ciberliteratura. In: Revista Texto Digital, 

Florianópolis, vol.8.n.2.: 229 – 240. elérhető online: 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/textodigital/article/view/18079288.2012v8n2p229 

utolsó megtekintés: 2019/09/20. 

SCHØLLHAMMER, Karl Erik 2009. Ficção brasileira contemporânea. Rio de Janeiro: 

Civilização brasileira. 

SILVA DE SOUZA, Lucimara de; CÂMARA, Sadi Naiá 2013. A literatura 

contemporânea produzida na internet e na blog: características e marcas da autoria. In: 

Revista do Programa de PósGraduação em Letras da Universidade de Passo Fundo. vol. 

9. n. 2. 2013: 371388. elérhető online: http://seer.upf.br/index.php/rd/article/view/3854 

utolsó megtekintés: 2019/09/20. 

SPALDING, Marcelo 2012. Alice do livro impresso ao ebook: adaptação de Alice no país 

das maravilhas e de Através do espelho para iPad. Porto Alegre, UFRGS. 

SZŰTS Zoltán 2013. A világháló metaforái. Bevezetés az új média művészetébe. Budapest, 

Osiris. 

SZŰTS Zoltán 2018. Online. Az internetes kommunikáció és média története, elmélete és 

jelenségei. Budapest, Wolters Kluwer Hungary. 

https://www.revistas.usp.br/matrizes/article/view/38315
http://www.ple.uem.br/3celli_anais/trabalhos/estudos_literarios/pdf_literario/006.pdf
https://periodicos.ufsc.br/index.php/textodigital/article/view/1807-9288.2012v8n2p229
http://seer.upf.br/index.php/rd/article/view/3854


212 
 

TÓTH Barna 1997 – 2005. Hipertext olvasás (OTDKdolgozat). In: FARKAS, Péter: 

Gólem, – hiperiodikus közelítések –, hipertext regény. elérhető online: 

http://www.interment.de/golem/  utolsó megtekintés: 2019/11/21. 

VENTURA, Roberto 2005. Prosa experimental no Brasil. In: Literatura e sociedade, n. 8.: 

240 – 247. elérhető online: https://www.revistas.usp.br/ls/article/view/19627/21691 utolsó 

megtekintés: 2019/11/21. 

VIEIRA, Carlos Henrique 2017. Do real ao ficcional, do virtual ao literário: procedimentos 

da escita de Clarah Averbuck. In: ABRALIC, XV. 2017: 5907 – 5917. elérhető online: 

http://www.abralic.org.br/anais/arquivos/2017_1522171550.pdf utolsó megtekintés: 

2019/11/17.  

3.3. fejezetben felhasznált szépirodalom bibliográfiája 
 

AVERBUCK, Clarah 2002. Máquina de Pinball. São Paulo, Conrad Editora do Brasil. 

AVERBUCK, Clarah 2003. Das coisas esquecidas atrás da estante. Rio de Janeiro, 
7Letras. 

AVERBUCK, Clarah 2004. Vida do gato. Rio de Janeiro, 7Letras. 

AVERBUCK, Clarah 2008. Nossa Senhora da Pequena Morte. São Paulo, Editora Bispo. 

AVERBUCK, Clarah 2012. Cidade Grande no Escuro. Rio de Janeiro, 7Letras. 

AVERBUCK, Clarah 2016. Toureando o Diabo. São Paulo, Editora Averbook.  

BONASSI, Fernando 1996. 100 histórias colhidas na rua. São Paulo: Scritta. 

BRANDÃO, Ignácio Loyola de 1990. Zero. (ford. Pál Ferenc). Budapest, Európa 

Könyvkiadó. 

CAMPOS, Augusto de 2017. Hangszóképversek. (PÁL Ferenc szerk.). Budapest, Magyar 
PEN Club. 

FONSECA, Rubem 1970. Lúcia McCartney. Rio de Janeiro, Olivé Editor. 

GALERA, Daniel 2001. Dentes guardados. Porto Alegre, Livros do Mal. 

GALERA, Daniel 2006. Mãos de cavalo. São Paulo, Companhia das Letras.  

GALERA, Daniel 2007. Até o dia em que o cão morreu. São Paulo, Companhia das Letras. 

GALERA, Daniel 2008. Cordilhera. São Paulo, Companhia das Letras. 

http://www.interment.de/golem/
https://www.revistas.usp.br/ls/article/view/19627/21691
http://www.abralic.org.br/anais/arquivos/2017_1522171550.pdf


213 
 

GALERA, Daniel 2016. Meia noite e vinte. São Paulo, Companhia das Letras. 

HILST, Hilda 2006. Com os meus olhos de cão. São Paulo, Editora Globo. 

RUFFATO, Luiz 2001. Eles eram muitos cavalos. São Paulo, Boitempo. 

 

Egyéb a kutatáshoz használt online blogok, weboldalak 
 

Ana Maria Gonçalves blogja: http://anamariagoncalves.blogspot.com/ 

Ana Mello hivatalos honlapja: http://www.anamelloescritora.com.br/?pg=12602 

Ana Paula Maia blogjai : http://killingtravis.blogspot.com/; 

http://anapaulamaiaescritora.blogspot.com/ 

Antonio Prata, Folha de São Pauloban közölt krónikái: 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/antonioprata/ 

Clarah Averbuck blogjai: http://brazileirapreta.blogspot.com/; 

http://www.claraaverbuck.com.br/ 

Content&more, Németh Krisztián tartalomkészítő, és online marketingtanácsadó 

weboldala: http://nkdigitalismarketing.hu/blogirasa/ 

Daniel Galera blogja: http://ranchocarne.org/ 

Brazil digitális irodalom weboldala: http://literaturadigital.com.br/ 

Marcelo Spalding hivatalos honlapja: http://www.marcelospalding.com/ 

Maurem Kayna hivatalos honlapja: http://mauremkayna.com/mkparaler/ 

Portal da Crônica Brasileira: https://cronicabrasileira.org.br/ 

   

http://anamariagoncalves.blogspot.com/
http://www.anamelloescritora.com.br/?pg=12602
http://killing-travis.blogspot.com/
http://anapaulamaiaescritora.blogspot.com/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/antonioprata/
http://brazileirapreta.blogspot.com/
http://www.claraaverbuck.com.br/
http://nkdigitalismarketing.hu/blog-irasa/
http://ranchocarne.org/
http://literaturadigital.com.br/
http://www.marcelospalding.com/
http://mauremkayna.com/mk-para-ler/
https://cronicabrasileira.org.br/


214 
 

Összesített bibliográfia 
 

AARSETH, Espen 1997. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore, The 

John Hopkins University Press. 

AARSETH, Espen 2000. Ergodikus irodalom. In: Replika, n. 40: 203 – 218. 

ABÁDI NAGY Zoltán 1987. A posztmodern regény Amerikában. In: Helikon, n.1 ̶ 3.:7 ̶ 

42.  

ABÁDI NAGY Zoltán 1995. Mai amerikai regénykalauz 1970 – 1990. Budapest, Intera 

Rt.. 

ÁLVARES, Cristina 2012. Quatro dimensões do microconto como mutação do conto: 

brevidade, narratividade, intertextualidade, transficcionalidade. In: Guavira Letras. n. 15. 

elérhető online: http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/27342 utolsó 

megtekintés: 2019/09/05. 

ALVES DE LIMA NICÉSIO, Guilherme 2005. O desaparecimento na obra de Bernardo 

Carvalho. In: climacom vol.2., n.2. elérhető online: 

http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/?p=2998&fs= utolsó megtekintés: 2020/01/17. 

AMADO, Jorge 1985. Tocaia Grande. Rio de Janeiro, Editora Record. 

ANDRADE, Oswald de 1971. Memórias Sentimentais de João Miramar. In: Obras 

Completas de Andrade II. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira. 

ANDRADE, Oswald de 1971. Serafim Ponte Grande. In: Obras Completas de Andrade II. 

Rio de Janeiro, Civilização Brasileira. 

ÂNGELO, Ivan 1978. A festa. São Paulo, Summus. 

ANGYALOSI Gergely 2018. Dekonstrukció és esztétika. Pécs, Kronosz Kiadó. 

ARRAES, Luiz 2005. Tentando endender Monterroso. Rio de Janeiro, 7Letras. 

ASSIS DE, Machado 1994. Dom Casmurro. In: Obra Completa. vol. I. Rio de Janeiro, 

Nova Aguilar. elérhető online:  

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/27342
http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/?p=2998&fs=


215 
 

http://machado.mec.gov.br/obracompletalista/itemlist/category/23romance  utolsó 

megtekintés: 2020/01/17. 

AVERBUCK, Clarah 2002. Máquina de Pinball. São Paulo, Conrad Editora do Brasil. 

AVERBUCK, Clarah 2003. Das coisas esquecidas atrás da estante. Rio de Janeiro, 
7Letras. 

AVERBUCK, Clarah 2004. Vida do gato. Rio de Janeiro, 7Letras. 

AVERBUCK, Clarah 2008. Nossa Senhora da Pequena Morte. São Paulo, Editora Bispo. 

AVERBUCK, Clarah 2012. Cidade Grande no Escuro. Rio de Janeiro, 7Letras. 

AVERBUCK, Clarah 2016. Toureando o Diabo. São Paulo, Editora Averbook.  

AVERBUCK, Lygia 1983. O texto e o palimpsesto: o registro cultural feminino na obra de 

Lya Luft. In: Suplemento literário. Belo Horizonte, n. 860861. 

BACHMANNMEDICK, Doris (szerk.) 1996. Kultur als Text. Die anthropologische 

Wende in der Literaturrwissenschaft. Frankfurt, Fischer. 

BAHTYIN, Mihail Mihajlovics 1986. A beszéd és a valóság. Bratislava, Madách 

Könyvkiadó. 

BARABÁSI AlbertLászló 2011. Behálózva: A hálózatok új tudománya. Budapest, 

Helikon. 

BARBIERI, Therezinha 2003. Ficção Impura: Prosa Brasileira dos Anos 70, 80 e 90. Rio 

de Janeiro, Editora UERJ. 

BARBOSA LIMA E SANTOS, Carolina 2016. Eles eram muito cavalos: Uma poética 

contemporânea de reinvenção da tradição literária. In: Abralic, n. 15.: 1448 – 1459. 

elérhető online: http://www.abralic.org.br/anais/arquivos/2016_1491262066.pdf utolsó 

megtekintés: 2020/01/17. 

BARTH, John 1987. A kimerített irodalom. (ford. Hernádi Miklós). In: Helikon, n. 1 ̶ 3.: 

137 – 143. 

BARTHES, Roland 1996. A szöveg öröme. Budapest, Osiris. 

http://machado.mec.gov.br/obra-completa-lista/itemlist/category/23-romance
http://www.abralic.org.br/anais/arquivos/2016_1491262066.pdf


216 
 

BECKER, Caroline Valada 2013. A crônica e suas molduras, um estudo geneológico. In: 

Estação Literária, n. 11.:l: 10 – 26. elérhető online: 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/estacaoliteraria/article/view/27976 utolsó 

megtekintés: 2020/01/07. 

BENE ZOLTÁNNÉ PUSZTAI Virág 2013. Médiaelmélet. Mentorháló 2.0. Program. 

elérhető online: http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/MediaelmeletV2/index.html 

utolsó megtekintés: 2019/11/11. 

BERNÁTH Árpád; OROSZ Magdolna; RADEK Tünde; RÁCZ Gabriella; TŐKEI Éva 

(szerk.) 2006. Irodalom, irodalomtudomány, irodalmi szövegelemzés. Budapest, Bölcsész 

Konzorcium. 

BERNARDO, Gustavo 2011. O problema do realismo em Machado de Assis. Rio de 

Janeiro, Editora Rocco.   

BÉNYEI Tamás 1997. Apokrif iratok: Mágikus realista regényekről.  Debrecen,  Kossuth 

Egyetemi Kiadó.  

BÉNYEI Tamás 2000. A rejtélyes rend: a krimi, a metafizika és a posztmodern. Budapest, 

Akadémiai Kiadó. 

BODA István Károly; PORKOLÁB Judit 2012.  A hipertext paradigma a szövegtanban és 

a stilisztikában. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó.  

BÓKAY Antal 1997. Irodalomtudomány a modern és posztmodern korban. Budapest, 

Osiris.  

BÓKAY Antal; VILCSEK Béla; SZAMOSI Gertrud; SÁRI László (szerk.) 2002. A 

posztmodern irodalomtudomány kialakulása (Szöveggyűjtemény). Budapest, Osiris Kiadó. 

BOLLOBÁS, Enikő 2017. Ideogramma, szóhanglátvány és a költő önteremtése: Augusto 

de Campos verseiről. In: Hangszóképversek. (PÁL Ferenc szerk.). Budapest, Magyar PEN 

Klub.  

BONASSI, Fernando 1991. Um céu de estrelas. São Paulo, Siciliano. 

BONASSI, Fernando 1994. Subúrbio. São Paulo, Scritta. 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/estacaoliteraria/article/view/27976
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/MediaelmeletV2/index.html


217 
 

BONASSI, Fernando 1996. 100 histórias colhidas na rua. São Paulo, Scritta. 

BONASSI, Fernando 2000. 100 coisas. São Paulo, Angra. 

BONASSI, Fernando 2001. Passaporte (relatos de viagens). São Paulo, Cosac & Naify 

Ed..  

BORELLI, Olga 1981. Clarice Lispector: Esboço para um possível retrato. Rio de Janeiro, 

Editora Nova Fronteira. 

BOSI, Alfredo 1995. O conto brasileiro contemporâneo. São Paulo, Cultrix. 

BOSI, Alfredo 2006. História concisa da literatura brasileira. São Paulo, Editora Cultrix. 

BRANDÃO, Ignácio Loyola de 1989. Bebel que a cidade comeu. São Paulo, Global 

Editora. 

BRANDÃO, Ignácio Loyola de 1990. Zero.  (ford. Pál Ferenc). Budapest, Európa 

Könyvkiadó.  

BRANDILEONE, Ana Paula Franco Nobile; OLIVEIRA, Vanderleia Silva da 2014. A 

narrativa brasileira no século XXI: Ferréz e a escrita do testemunho. In: Navegações, v.7. 

n.1.: 23 – 30. elérhető online: 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/navegacoes/article/viewFile/14250/11958 

utolsó megtekintés: 2019/08/12. 

BUARQUE HOLLANDA, Heloísa de (szerk.) 1991. Pósmodernismo e política. Rio de 

Janeiro, Editora Rocco. 

BUARQUE HOLLANDA, Heloísa de (szerk.) 1994. Tendências e impasses: O feminismo 

como crítica da cultura. Rio de Janeiro, Editora Rocco. 

BUSH, Vannevar 1997. Út az új gondolkodás felé (Ahogy gondolkodhatnánk). (ford. Ivacs 

Ágnes). In: Artpool Web, n. 4. elérhető online: 

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/hipertext_hiper

media/bush_mek.html utolsó megtekintés: 2019/11/11. 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/navegacoes/article/viewFile/14250/11958
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/hipertext_hipermedia/bush_mek.html
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/hipertext_hipermedia/bush_mek.html


218 
 

CAMBOIM, Afonso 1998. O texto e as ilustrações. In: Cerrados Brasília, n. 7.: 5 – 23. 

elérhető online: https://periodicos.unb.br › cerrados › article › download  

utolsó megtekintés: 2019/11/21. 

CAMPOS, Augusto de 2017. Hangszóképversek. (PÁL Ferenc szerk.). Budapest, Magyar 

PEN Club. 

CAMPOS, Haroldo de 1971. Miramar na mira. In: Memórias Sentimentais de João 

Miramar. In: Obras Completas de Andrade II. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira: 3 – 

31.   

CAMPOS, Haroldo de 1971. Serafim: um grande nãolivro. In: Serafim Ponte Grande. In: 

Obras Completas de Andrade II. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira: 95 – 117.  

CAMPOS DA SILVA PEREIA, João Francisco 2005. Rubem Fonseca, cidades e 

violência: Mandrake e o Romance Policial. Rio de Janeiro, Escola de Comunicação. 

elérhető online: https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/909/1/JPereira.pdf utolsó 

megtekintés: 2019/11/28. 

CANDIDO, Antônio 1987. A nova narrativa, In: A educação pela noite e outros ensaios. 

São Paulo, Ática. 

CANDIDO, Antônio 1987. A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo, Ática. 

CANDIDO, Antônio (szerk.) 1992. A crônica: o gênero, sua fixação e suas 

transformações no Brasil. Rio de Janeiro, Fundação Casa de Rui Barbosa. 

CANDIDO, Antônio 1992. A vida ao rés do chão. In: A crônica: o gênero, sua fixação e 

suas transformações no Brasil. (CANDIDO, Antonio szerk.). Rio de Janeiro, Fundação 

Casa de Rui Barbosa: 13 – 22.  

CANDIDO, Antônio 1996. No começo era de fato o verbo. In: LISPECTOR, Clarice: A 

Paixão segundo G.H. (NUNES, Benedito szerk.). Rio de Janeiro, São Paulo, ALLCA XX. 

CARNEIRO, Flávio 2005. No País do Presente: Ficção Brasileira no Início do Século 

XXI. Rio de Janeiro, Rocco. 

https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/909/1/JPereira.pdf


219 
 

CARR, Nicholas 2014. Hogyan változtatja meg agyunkat az internet? A sekélyesek kora. 

(ford. Németh Ádám). Budapest, HVG Könyvek. 

CARVALHO, Bernardo 2002. Nove noites. São Paulo, Companhia das Letras. 

CARVALHO, Bernardo 2003. Mongólia. São Paulo, Companhia das Letras. 

CARVALHO, Bernardo 2007. O sol se põe em São Paulo. São Paulo, Companhia das 

Letras. 

CARVALHO, Bernardo 2013. Reprodução. São Paulo, Companhia das Letras. 

CARVALHO, Bernardo 2016. Simpatia pelo Demónio. São Paulo, Companhia das Letras. 

CARVALHO, Damiana Maria de 2016. Leitura e reflexão: a riqueza dos microcontos. In: 

Cadernos do CLNF, vol. 20, n. 9. Rio de Janeiro: 99 – 119. elérhető online: 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/cnlf/cnlf_09/008.pdf utolsó megtekintés: 2019/09/05. 

CARVALHO, Renata Augusto de 2008. Erotismo e intertextualidade na narrativa de 

Márcia Denser. (Mester szakos diplomamunka). São Paulo, Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. elérhető online: 

http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/2275/1/Renata%20Augusto%20de%20Carval

ho.pdf utolsó megtekintés: 2019/04/11. 

CASTELO BARBOSA, Vânia Maria; MORAES, Vera Lucia Albuquerque de 2007. A 

linguagem de Clarice Lispector como desautomatização da vida. In: Revista de Letras, 

n.29: 81 – 84. elérhető online: http://www.revistadeletras.ufc.br/rl29Art09.pdf utolsó 

megtekintés: 2019/04/11. 

CHAMBERLAIN, Bobby J. 1993. Pósmodernidade e ficção brasileira dos anos 70 e 80. 

In: Revista Iberoamericana, vol. LIX. n.164165: 593 – 604. elérhető online: 

https://revista

iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/viewFile/5174/5332 utolsó 

megtekintés: 2020/01/17. 

COELHO, Marcelo 1994. Trevisan apequena grandes obsessões. In: Folha de S. Paulo, 

Ilustrada. São Paulo: 514. elérhető online: 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/cnlf/cnlf_09/008.pdf
http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/2275/1/Renata%20Augusto%20de%20Carvalho.pdf
http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/2275/1/Renata%20Augusto%20de%20Carvalho.pdf
http://www.revistadeletras.ufc.br/rl29Art09.pdf
https://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/viewFile/5174/5332
https://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/viewFile/5174/5332


220 
 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/7/01/ilustrada/44.html utolsó megtekintés: 

2019/09/05. 

COELHO, Nelly Novaes 1993. A literatura feminina no Brasil Contemporâneo. São Paulo, 

Siciliano. 

CORTÁZAR, Julio 1984. A novella néhány jellegzetessége. (ford. Scholz László). In: 

Ariel és Kalibán. A latinamerikai esszé klasszikusai. (SCHOLZ László szerk.). Budapest, 

Európa: 391–410. 

CORTÁZAR, Julio 2009. Sántaiskola. (ford. Benyhe János). Budapest, L’Harmattan 

Kiadó. 

COSTA, Maria Osana de Medeiros 1996. A mulher, o lúdico e o grotesco em Lya Luft. São 

Paulo, ANNABLUME. 

COSTA LIMA, Luiz 1979. A literatura e o leitor. Rio de Janeiro, Paz e Terra.  

COUTINHO, Afrânio 2008. Notas de teoria literária. Rio de Janeiro, Vozes. 

CULLER, Jonathan 1997. Dekonstrukció. Elmélet és kritika a strukturalizmus után. 

Budapest, Osiris. 

CSÁSZI Lajos 2009. A médiaerőszak mint a társadalmi erőszak szimbolikus helyettesítője. 

In: A médiaerőszak. (STACHÓ László, MOLNÁR Bálint szerk.). Budapest, Mathias 

Corvinus Collegium, Századvég Kiadó: 101 – 126. 

DALCASTAGNÉ, Regina 2001. Renovação e permanência: o conto brasileiro da última 

década. In: Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, n. 11. Brasília: 317. elérhető 

online: 

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/9183/1/ARTIGO_RenovacaoPermanenciaConto.

PDF utolsó megtekintés: 2019/09/05. 

DALCASTAGNÉ, Regina (szerk.) 2019. Lygia Fagundes Telles. In: Estudos de Literatura 

Brasileira Contemporânea, n. 56. elérhető online: 

http://periodicos.unb.br/index.php/estudos/issue/view/1697 utolsó megtekintés: 

2019/04/11. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/7/01/ilustrada/44.html
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/9183/1/ARTIGO_RenovacaoPermanenciaConto.PDF
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/9183/1/ARTIGO_RenovacaoPermanenciaConto.PDF
http://periodicos.unb.br/index.php/estudos/issue/view/1697


221 
 

DANNEBERG, Lutz 2000. Kontext. In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft: 

Neubearbeitung des. Reallexikons der deutschen Literaturgeschichte. (HARALD FRICKE 

szerk.). Berlin, Band II. de Gruyter: 333 – 337. 

DENSER, Márcia 2003. Tango Fantasma; Diana Caçadora. São Paulo, Editora Atelié. 

DERRIDA, Jacques 1991. Az elkülönböződés. In: Szöveg és interpretáció. (BACSÓ Béla 

szerk.). Budapest, Cserépfalvi Könyvkiadó: 43 – 64. 

DERRIDA, Jacques 2002. The Deconstruction of Actuality. In: Negotiations, Interventions 

and Interviews, 1971 – 2001. Stanford: Stanford University Press: 85 – 116. 

DRAGON Zoltán 2008. Mi vagy te web kettes interaktivitás?. In: Dragonweb, 2008/03/17. 

elérhető online: https://www.dragonweb.hu/blog/mivagytewebkettesinteraktivitas/ 

utolsó megtekintés: 2019/11/11. 

EAGLETON, Terry 1998. As ilusões do pósmodernismo. (ford. Elisabeth Barbosa). Rio 

de Janeiro, Zahar.  elérhető online: https://slidex.tips/download/asilusoesdopos

modernismo utolsó megtekintés: 2019/10/17. 

EBLE, Taís Aline; LAMAR, Adolfo Ramos 2015. Literatura marginal/periférica: cultura 

híbrida,contrahegemônica e a identidade cultural periférica. In: Especiaria  Cadernos de 

Ciências Humanas. v. 16., n. 27.: 193212. elérhető online: 

https://periodicos.uesc.br/index.php/especiaria/article/view/.../1005 

utolsó megtekintés: 2019/08/12. 

 

ECO, Umberto 1992. Az idő a művészetben. In: Iskolakultúra: Természettudomány – 

társadalomtudomány. 2. vol., 1112. sz.: 8085.  

ECO, Umberto 1993. Leitura do texto literário: Lector in fabula. Lisszabon, Editorial 

Presença. 

 

ECO, Umberto 2006. Nyitott mű. (ford. Dobolán Katalin). Budapest, Európa Könyvkiadó. 

 

ECO, Umberto 2012. A rózsa neve. (ford. Barna Imre). Budapest, Európa Könyvkiadó. 

 

https://www.dragonweb.hu/blog/mi-vagy-te-web-kettes-interaktivitas/
https://slidex.tips/download/as-ilusoes-do-pos-modernismo
https://slidex.tips/download/as-ilusoes-do-pos-modernismo
https://periodicos.uesc.br/index.php/especiaria/article/view/.../1005
https://periodicos.uesc.br/index.php/especiaria/article/view/.../1005


222 
 

ENZENSBERGER, Hans Magnus 2008. Építőkockák egy médiaelmélethez. In: A cápa 

utolsó tangója: médiaszociológiai tanulmányok a félkemény diktatúrában. (SZEKFÜ 

András szerk.). Budapest, Gondolat: 273 – 303. 

ESTERHÁZY Péter 2006. Termelésiregény (kisssregény). Budapest, Magvető. 

FAGUNDES TELLES, Lygia 2009. As meninas. São Paulo, Companhias das Letras. 

FAGUNDES TELLES, Lygia 2018. Os contos. São Paulo, Companhia das Letras. 

FERREIRA DOS SANTOS, Joaquim (szerk.) 2007. As cem melhores crônicas brasileiras. 

São Paulo: Editora Objetiva. 

FERREIRA DOS SANTOS, Joaquim 2007. Introdução. In: As cem melhores crônicas 

brasileiras. (FERREIRA DOS SANTOS, Joaquim szerk.). São Paulo: Editora Objetiva. 

FERRÉZ 2000. Capão Pecado. São Paulo, Labor Texto Editorial. 

FERRÉZ 2003. Manual prático do ódio. São Paulo, Planeta. 

FERRÉZ (szerk.) 2005. Literatura marginal: talentos da escrita periférica. Rio de Janeiro, 

Agir. 

FERRÉZ 2012. Deus foi almoçar. São Paulo, Planeta.  

FODOR Péter; KÁLAI Sándor 2018. Cultural studies. In: Média és kultúrtudomány – 

Kézikönyv. Budapest, Ráció Kiadó: 27 – 39.  

FONSECA, Rubem 1970. Lúcia McCartney. Rio de Janeiro, Olivé Editor. 

FONSECA, Rubem 1990. A grande arte. São Paulo, Companhia das Letras. 

FONSECA, Rubem 1993. Agosto. São Paulo, Companhia das Letras. 

FONSECA, Rubem 2007. O romance morreu. Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira. 

FONSECA, Rubem 2009. Os Prisioneiros. Rio de Janeiro, Editora Agir. 

FONSECA, Rubem 2010. O Caso Morel. Rio de Janeiro, Editora Agir. 

FONSECA, Rubem 2013. Bufo & Spallanzani. Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira. 



223 
 

FOSTER, Hal 1983. The AntiAesthetic. Essays on Postmodern Culture. Washington, Bay 

Press. elérhető online: https://monoskop.org/images/0/07/Foster_Hal_ed_The_Anti

Aesthetic_Essays_on_Postmodern_Culture.pdf  utolsó megtekintés: 2019/10/17. 

FOSTER, Hal 1985. Postmodern Culture. London and Sydney, Pluto. 

FOSTER, Hal 1996. The Return of the Real: the avantgarde at the end of the century. 

London, The MIT Press. elérhető online: 

https://monoskop.org/images/2/27/Foster_Hal_The_Return_of_the_Real_1996.pdf  utolsó 

megtekintés: 2019/10/17. 

FOUCAULT, Michel 1991. A diskurzus rendje. In: Holmi, 3. évf. 7.sz.: 868 – 889. 

FOUCAULT, Michel 1999. Mi a szerző?. In: Nyelv a végtelenhez. (SUTYÁK Tibor 

szerk.). Debrecen, Latin Betűk. 

FRANCONI,  Rodolfo  1997.  Erotismo e poder na ficção brasileira contemporânea. São 

Paulo, ANNABLUME. 

FREIRE, Marcelino (szerk.) 2004. Os Cem Menores Contos Brasileiros do Século. Cotia: 

Ateliê Editorial.   

FÜRTH Eszter 2007. Tévéregények: műfajok közt vándorló irodalom. In: Szövegek között, 

n.11.: 5769. elérhető online: http://acta.bibl.uszeged.hu/32070/ utolsó megtekintés: 

2020/01/17. 

FÜRTH Eszter 2011. Folytatásos közeledések: a televíziós sorozatok irodalmi előzményei. 

In: Szövegek között, n.16.: 209 – 233. elérhető online:  http://acta.bibl.u

szeged.hu/39832/1/szovegek_016.pdf utolsó megtekintés: 2020/01/17.  

GADAMER, HansGeorg 1984. Igazság és módszer. Budapest, Gondolat.  

GADAMER, HansGeorg 2003. Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata. 

Budapest, Osiris.  

GALERA, Daniel 2001. Dentes guardados. Porto Alegre, Livros do Mal. 

GALERA, Daniel 2006. Mãos de cavalo. São Paulo, Companhia das Letras.  

GALERA, Daniel 2007. Até o dia em que o cão morreu. São Paulo, Companhia das Letras. 

https://monoskop.org/images/0/07/Foster_Hal_ed_The_Anti-Aesthetic_Essays_on_Postmodern_Culture.pdf
https://monoskop.org/images/0/07/Foster_Hal_ed_The_Anti-Aesthetic_Essays_on_Postmodern_Culture.pdf
https://monoskop.org/images/2/27/Foster_Hal_The_Return_of_the_Real_1996.pdf
http://acta.bibl.u-szeged.hu/32070/
http://acta.bibl.u-szeged.hu/39832/1/szovegek_016.pdf
http://acta.bibl.u-szeged.hu/39832/1/szovegek_016.pdf


224 
 

GALERA, Daniel 2008. Cordilhera. São Paulo, Companhia das Letras. 

GALERA, Daniel 2016. Meia noite e vinte. São Paulo, Companhia das Letras. 

GARCÍABEDOYA M., Carlos 1993. Posmodernidad y narrativa en América Latina. In: 

Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar. elérhető online: 

http://www.celacp.org/pdf/art5.pdf utolsó megtekintés: 2021.05.14. 

GARCÍA TORÉS, Alberto 2016. Ruben Darío el parnasianismo. In: Sur. Revista Literária 

Online, n. 8. elérhető online: http://www.surrevistadeliteratura.com/articulos8.html utolsó 

megtekintés: 2019/10/17.    

GASPARI, Elio; HOLLANDA, Heloisa Buarque de; VENTURA, Zuenir 2000. Cultura em 

trânsito: da repressão à abertura. Rio de Janeiro, Aeroplano Editora. 

GENETTE, Gérard 1982. Palimpsestes: La littérature au second degré. Párizs, Seuil. 

GENETTE, Gérard 1996. Transztextualitás. (ford. Burján Mónika). In: Helikon, n. 1 –2: 82 

– 90. 

GENETTE, Gérard 2006. Metalepszis – Az alakzattól a fikcióig. (ford. Z. Varga Zoltán). 

Pozsony, Kalligram Kiadó. 

GYMNICH, Marion; NÜNNING, Ansgar 2014. Kulturális tudás és intertextualitás: 

Alapfogalmak és kutatási módszerek az irodalom kontextualizálásához. In: Helikon, n. 2: 

182 – 205. 

GOTLIB, Nadia Battella 2013. Clarice: uma vida que se conta. São Paulo, Edusp. 

HALLET, Wolfgang 2014. Az intertextualitás mint a kultúrtudományos 

irodalomtudomány módszertani alapvetése. In: Helikon n. 2: 206 – 225. 

HANSÁGI Ágnes 2009. Tárca, regény, sorozat (Minek a metamorfózisai?). In: Studia 

Caroliensia, vol. X. n. 4: 81 – 94. elérhető online: 

http://www.kre.hu/portal/doc/studia/Cikkek/2009.4.szam/7.Hansagi_Agnes.pdf utolsó 

megtekintés: 2020/01/17.  

HARANG Péter (szerk.) sine data. Irodalmi fogalmak. elérhető online: 

https://mek.oszk.hu/01300/01371/01371.htm utolsó megtekintés: 2020/01/17. 

http://www.celacp.org/pdf/art5.pdf
http://www.sur-revista-de-literatura.com/articulos8.html
http://www.kre.hu/portal/doc/studia/Cikkek/2009.4.szam/7.Hansagi_Agnes.pdf
https://mek.oszk.hu/01300/01371/01371.htm


225 
 

HASSAN, Ihab 1990. A posztmodernizmus egy lehetséges fogalma felé. In: Hétvilág, 3 évf. 

n. 1.: 64 – 72.  

HELENA, Lúcia 2000. Nem musa, nem medusa: itinerários da escrita em Clarice Lispector. 

Niterói, EDUFF. 

HEMINGWAY, Ernest 1990. The art of the short story. In: New critical approaches to the 

short stories of Ernest Hemingway. Duke University Press. elérhető online: 

https://www.theparisreview.org/lettersessays/3267/theartoftheshortstoryernest

hemingway utolsó megtekintés: 2019/09/05. 

HERNÁD István 2003. A Gutenberg utáni galaxis. In: Az információs társadalom és a 

kommunikációtechnológia elméletei és kulcsfogalmai. (KONDOR Zsuzsanna, FÁBRI 

György szerk.). Budapest, Századvég Kiadó: 61 – 73. 

HILST, Hilda 2006. Com os meus olhos de cão. São Paulo, Editora Globo. 

HIMA Gabriella 1999. Az irodalomtudomány jelenkori irányzatai. Budapest, Eötvös József 

Könyvkiadó. 

HOLLANDA, Heloísa 2004. Impressőes de viagem: CPC, vanguarda e desbunde: 

1960/70. Rio de Janeiro, Aeroplano. 

HUTCHEON, Linda 1991. Poética do pósmodernismo. Rio de Janeiro, Imago Editora. 

ISER, Wolfgang 1996. Az olvasás aktusa. Az esztétikai hatás elmélete. In: Testes könyv I. 

(KISS ATTILA Attila; KOVÁCS Sándor; ODORICS Ferenc szerk.). Szeged, Ictus és Jate 

irodalomelméleti csoport: 241 – 264.  

JAMESON,  Fredric  1993.  Posztmodernizmus,  avagy  a késői kapitalizmus kulturális 

logikája. (ford. Bánfalvi Attila). In: Posztmodern filozófiai írások.  (BUJALOS István 

szerk.). Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem: 109 – 150. 

JAUSS, Hans Robert 1999. Irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja. 

(ford. Bernáth Csilla). In: Recepcióelmélet–esztétikai tapasztalat–irodalmi hermeneutika. 

Budapest, Osiris: 36 – 85. 

JAUSS, Hans Robert 1999. Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi 

hermeneutika. Budapest, Osiris. 

https://www.theparisreview.org/letters-essays/3267/the-art-of-the-short-story-ernest-hemingway
https://www.theparisreview.org/letters-essays/3267/the-art-of-the-short-story-ernest-hemingway


226 
 

JÓZSA Péter sine data. Irodalom a digitális közegben v1.0. elérhető online: 

http://mek.niif.hu/02300/02313/html/szakd12.htm utolsó megtekintés: 2019/11/11. 

KONDOR Zsuzsanna; FÁBRI György (szerk.) 2003. Az információs társadalom és a 

kommunikációtechnológia elméletei és kulcsfogalmai. Budapest, Századvég Kiadó. 

KRICSFALUSI Beatrix; KULCSÁR SZABÓ Ernő; MOLNÁR Gábor  Tamás (et al.) 

(szerk.) 2018. Média és kultúrtudomány – Kézikönyv. Budapest, Ráció Kiadó. 

KRISTEVA, Julia 1996. A szövegstrukturálás problémája. In: Helikon n. 1 – 2: 14 – 22. 

KULCSÁR SZABÓ Ernő 1987 – 1988. A különbözés esélyei – szempontok a posztmodern 

fogalmának meghatározásához. In: Literatura, n. 1—2: 137 – 146.  

KULCSÁR SZABÓ Ernő 1995. Történetiség, megértés, irodalom. Budapest, Universitas 

Kiadó. 

KULCSÁR SZABÓ Ernő 1996. Beszédmód és horizont. Budapest, Argumentum Kiadó. 

KULCSÁR SZABÓ Ernő; SZIRÁK Péter (szerk.) 2003. Történelem, kultúra, medialitás. 

Budapest, Balassi Kiadó. 

KULCSÁR SZABÓ Ernő 2018. Kultúratudomány. In: Média és kultúrtudomány – 

Kézikönyv. Budapest, Ráció Kiadó: 156 – 172. 

KULCSÁRSZABÓ Zoltán 1998. Hagyomány és kontextus.  Budapest,  Universitas 

Könyvkiadó.  

LAGMANOVICH, David 2003. Microrrelato. Buenos Aires, Cuadernos de Norte y Sur. 

LAGMANOVICH, David (szerk.) 2005. La otra mirada: antología del microrrelato 

hispánico. Valencia, Menoscuatro. 

LAGMANOVICH, David 2015. Abismos de la brevedad. Seis estudios sobre el 

microrrelato. Veracruz, Biblioteca Universidad Veracruzana.  

LANDOW, George P. 1996. Hipertextuális Derrida, posztstrukturalista Nelson?. In: 

ArtpoolWeb. elérhető online: https://www.artpool.hu/hypermedia/landow.html#0 utolsó 

megtekintés: 2019/11/11. 

http://mek.niif.hu/02300/02313/html/szakd12.htm
https://www.artpool.hu/hypermedia/landow.html#0


227 
 

LAUER, Gerhard 2002. Historizitat und Interessantheit. Anmerkungen zum 

Innovationsanspruch der Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft. In: Vortrage des 

Erlanger Germanistentags. (HARMUT KUGLER szerk.). Bielefeld, Aisthesis: 925 – 944. 

LAVORATI, Carla 2015. Ditadura e violência em Zero, de Ignácio de Loyola Brandão: a 

literatura como resistência ao silenciamento. In: Revista Eletrônica Literatura e 

Autoritarismo, Dossié, n.14.: 41 – 50. elérhető online: 

http://w3.ufsm.br/grpesqla/images/4_Carla.pdf utolsó megtekintés: 2020/01/17. 

LÈVY, Pierre 1999. Cibercultura. São Paulo, Editora 34. 

LIMA DE ARAÚJO, Rafaela; FERREIRA DE ARAÚJO, Ronaldo 2015. Ler, 

compartilhar e interagir: blogs como ferramentas de mediação de leitura. In: Revista ACB: 

Biblioteconomia em Santa Catarina, Florianópolis, vol. 20., n. 2.: 240260. elérhető 

online: https://revista.acbsc.org.br/racb/article/view/1042 utolsó megtekintés: 2019/09/20.    

LINDGREN ALVES, José A. 2007. A modern brazil elbeszélés antológia. Budapest, 

Prae.hu. 

LINS, Paulo 1997. Cidade de Deus. São Paulo, Companhia das Letras. 

LISPECTOR, Clarice 1978. Água viva. Rio de Janeiro, Editora Rocco. 

LISPECTOR, Clarice 2013. A paixão segundo G.H. Rio de Janeiro, Editora Rocco. 

LISPECTOR, Clarice 2016. Todos os contos. (MOSER, Benjamin szerk.). Rio de Janeiro, 

Editora Rocco. 

LISPECTOR, Clarice 2018. Minden történet. (ford. Pál Ferenc, Bense Mónika, Lukács 

Laura, Dorcsák Réka). Budapest, Magvető. 

LISPECTOR, Clarice 2018. Todas as crônicas. Rio de Janeiro, Editora Rocco. 

LISPECTOR, Clarice 2019. A csillag órája (ford. Bense Mónika). Budapest, Magvető. 

LŐRINCZ Csongor 2010. Az olvasás ismétlése. Budapest, Kijárat Kiadó. 

LŐRINCZ Csongor; MOLNÁR Gábor Tamás 2018. Közvetítés. In: Média és 

kultúrtudomány – Kézikönyv. Budapest, Ráció Kiadó: 137 – 155.  

http://w3.ufsm.br/grpesqla/images/4_Carla.pdf
https://revista.acbsc.org.br/racb/article/view/1042


228 
 

LUFT, Lya 1991. Reunião de família. São Paulo, Siciliano. 

LUFT, Lya 2017. A casa inventada. Rio de Janeiro, Editora Record. 

LURCZA Zsuzsanna 2014. Kulturális identitás és de(kons)trukció. Kolozsvár, Egyetemi 

Műhely Kiadó. 

LYOTARD,  JeanFrançois 1993. A posztmodern állapot. (ford. Bujalos István, Orosz 

László). In: A posztmodern állapot. (BUJALOS István szerk.). Budapest, Századvég Kiadó: 

7 – 145.  

MADRUGA CONÇEIÇÃO, Maria da 1998. A paixão segundo Saramago. Lisboa: Campo 

das Letras. 

MARCUSCHI, Luiz Antônio; XAVIER, Antonio Carlos (szerk.) 2010. Hipertexto e 

gêneros digitais: novas formas de construção de sentido. São Paulo, Editora Cortez. 

MARTINEZ SOUZA, Fabrina de; RIBEIRO RODRIGUES, Rauer 2012. A ascensão do 

microconto brasileiro no início do século XXI. In: Microcontos e outras microformas. 

(ÁLVARES, Cristina; KEATING, Maria Eduarda szerk.). Ribeirão, Edição Húmus: 73 – 

80. 

MARTINS, Priscila Rosa 2010. Revisitando a crônica brasileira: a condição do cronista. 

In: Estação Literária. n. 6.: 107 – 114. elérhető online: 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/estacaoliteraria/article/view/25525 utolsó 

megtekintés: 2020/01/07. 

MÁTAY Mónika 2009. Felügyelet és szórakozás. In: A médiaerőszak. (STACHÓ László, 

MOLNÁR Bálint szerk.). Budapest, Mathias Corvinus Collegium, Századvég Kiadó: 73 – 

100. 

MCLUHAN, Marshall 2001. A Gutenberggalaxis. A tipográfiai ember létrejötte. 

Budapest, Trezor Kiadó. 

MEDEIROS, Vera Lúcia Cardoso 2002. Luzes  difusas  sobre  o  verdeamarelo: questões 

brasileiras sobre a perspectiva de Clarice Lispector. (Doktori disszertáció). Porto Alegre, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/estacaoliteraria/article/view/25525


229 
 

MELO, Cimara Valim de 2005. Lya Luft: percursos entre intimismo e modernidade 

(Mester szakos diplomamunka). Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

elérhető online: https://www.ufrgs.br/ppgletras/defesas/2005/CimaraValimdeMelo.pdf  

utolsó megtekintés: 2019/04/11.  

MENDES OLIVEIRA, Letícia de 2006. Aspectos do conto mínimo e da cena teatral em 

Fernando Bonassi. In: Em Tese, Belo Horizonte, n. 10: 104 – 109. elérhető online: 

http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/emtese/article/view/3690/3657 utolsó 

megtekintés: 2019/09/05.  

MENEGAZZO, Maria Adélia 2004. A poética do recorte. Campo Grande, Editora UFMS. 

MEYER, Marlyse 1992. Voláteis e versáteis. De variedades e folhetins se faz a chronica. 

In: A crônica: o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil. (CANDIDO, 

Antônio szerk.). Rio de Janeiro, Fundação Casa de Rui Barbosa: 93 – 134. 

MIRANDA, Ana 1991. O retrato do rei. São Paulo, Companhia das Letras. 

MIRANDA, Ana 1995. A última quimera. São Paulo, Companhia das Letras. 

MIRANDA, Ana 1995. Boca do inferno. São Paulo, Companhia das Letras.  

MIRANDA, Ana 1996. Desmundo. São Paulo, Companhia das Letras. 

MOISÉS, Massaud 1964. Clarice Lispector contista. In: Temas  brasileiros. São Paulo, 

Comissão Estadual de Cultura: 11924. 

MONTERROSO, Augusto 1959. Obras completas y otros cuentos. Honduras, Anagrama. 

MORA, Vicente Luis 2012. El lectoespectador. Barcelona, La Nueva Edimac. 

MORICONI, Ítalo (szerk.) 2001. Os Cem Melhores Contos Brasileiros do Século. Rio de 

Janeiro, Objetiva. 

MUHI Klára 2002. Film és médiafogalmak kisszótára. Budapest, Korona Kiadó. 

NAGY Pál 1995. Az irodalom új műfajai. Budapest, ELTE BTK Irodalomtörténet Intézete, 

Magyar Műhely. 

NAGY Pál 1999. Az elérhetetlen szöveg. (Praepalimpszeszt). Budapest, Anonymus Kiadó. 

https://www.ufrgs.br/ppgletras/defesas/2005/CimaraValimdeMelo.pdf
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/emtese/article/view/3690/3657


230 
 

NASCIMENTO, Erica Peçanha do 2006. Literatura marginal: os escritores da periferia 

entram em cena. (Doktori disszertáció). São Paulo, USP.  elérhető online: 

www.teses.usp.br/teses/disponiveis/.../TESE_ERICA_PECANHA_NASCIMENTO.pdf 

utolsó megtekintés: 2019/08/12. 

NASCIMENTO, Erica Peçanha do 2009. Vozes marginais na literatura. Rio de Janeiro, 

Aeroplano. 

NASCIMENTO, Evando 2012. Clarice Lispector: uma literatura pensante. Rio de Janeiro, 

Civilização Brasileira. 

NELSON, Theodor 1996. Hipervilág, a szellem új otthona. In: ArtpoolWeb. elérhető 

online: https://www.artpool.hu/hypermedia/nelson.html utolsó megtekintés: 2019/11/11. 

NÉMETH Zoltán 2012. A posztmodern magyar irodalom hármas stratégiája. Pozsony, 

Kalligram.  

NÉMETH Zoltán 2017. Hálózatelmélet és irodalomtudomány. In: Helikon, n. 2: 173 – 192. 

NUNES, Benedito 1989.  O drama da  linguagem: uma  leitura de Clarice Lispector. São 

Paulo, Ática.  

NUNES,  Benedito  1966.  O  Mundo  de  Clarice  Lispector. Manaus, Edições Governo do 

Estado do Amazonas. 

NUNES, Benedito 2009. O dorso do tigre. São Paulo, Ed.34. 

OLIVEIRA, Nelson de (szerk.) 2001. Geração 90: manuscritos de computador. São Paulo, 

Boitempo. 

OLIVEIRA, Nelson de (szerk.) 2003. Geração 90: os transgressores. São Paulo, 

Boitempo. 

OLIVEIRA, Rejane Pivetta de 2011. Literatura marginal: questionamentos à teoria 

literária. In: Ipotesi, Juiz de Fora, v.15., n. 2.: 31 – 39. elérhető online: 

http://www.ufjf.br/revistaipotesi/files/2011/05/7Literatura.pdf utolsó megtekintés: 

2019/08/12. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/.../TESE_ERICA_PECANHA_NASCIMENTO.pdf%20utolsó%20megtekintés:%202019/08/12.
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/.../TESE_ERICA_PECANHA_NASCIMENTO.pdf%20utolsó%20megtekintés:%202019/08/12.
https://www.artpool.hu/hypermedia/nelson.html
http://www.ufjf.br/revistaipotesi/files/2011/05/7-Literatura.pdf


231 
 

ONÍS, Federico de 1961. Antología de la poesía española. New York, Las Americas 

Publishing Company. 

ORBÁN Jolán 1994. Derrida írásfordulata. Pécs, Jelenkor Kiadó. 

OROSZ Magdolna 2002. Szöveg, fikció és intertextualitás. In: Irodalomelmélet az 

ezredvégen. (ÁRMEÁN Otília; FRIED István; ODORICS, Ferenc szerk.). Budapest, 

Gondolat: 56 – 71. 

OROSZ Magdolna 2003. Az elbeszélés fonala: Narráció, intertextualitás, intermedialitás. 

Budapest, Gondolat. 

PÁL Ferenc 1998. A jövő regénye a telenovela? In: Filmkultúra. elérhető online: 

http://www.filmkultura.hu/regi/articles/essays/telenove.hu.html utolsó megtekintés: 

2020/01/17. 

PÁL Ferenc; PÁL Dániel Levente (szerk.) 2007. A modern brazil elbeszélés: Antológia. 

Budapest, Prae.hu. 

PÁL Ferenc 2014. A brazil elbeszélés fél évszázada. In: Nagyvilág n.59., 4.: 374 – 379. 

PÁL Ferenc 2014. Saramagoolvasatok. Kísérlet José Saramago regényeinek befogadás 

szempontú elemzésére és az olvasói befogadás lehetőségeinek vizsgálatára. Budapest, 

Equinter. 

PAPP Tibor 1992. Múzsával vagy múzsa nélkül?. (Irodalom számítógépen). Budapest, 

Balassi Kiadó. 

PAULINO, Graça (szerk.) 2001. Tipos de textos, modos de leitura. Belo Horizonte, 

Formato Editorial. 

PAVIĆ, Milorad 2006. Kazár szótár. Budapest, Cartaphilus. 

PELIZER DE ARRUDA, Angela Maria 2012. Cultura e literatura contemporâneas: 

algumas abordagens do pósmoderno. In: Revista Estação Literária, n. 9: 220 – 237. 

elérhető online: http://www.uel.br/pos/letras/EL/vagao/EL9Art16.pdf  utolsó megtekintés: 

29/11/2019. 

http://www.filmkultura.hu/regi/articles/essays/telenove.hu.html
http://www.uel.br/pos/letras/EL/vagao/EL9Art16.pdf


232 
 

PELLEGRINI, Tânia 1996. Gavetas vazias. Ficção e política nos anos 70. São Paulo, 

Editora da UFSCar. 

PELLEGRINI, Tânia 2008. No fio da navalha: literatura e violência no Brasil de hoje. In: 

Ver e Imaginar o Outro. Alteridade, Desigualdade, Violência na Literatura Brasileira 

Contemporânea. (DALCASTAGNÉ, R. szerk.). Belo Horizonte, Vinhedo: 4156. 

PEREC, George 1990. La disparition. Párizs, Gallimard. 

PEREIRA, Helena Bonito (szerk.) 2011. Novas leituras da ficção brasileira no século XXI. 

São Paulo, Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

PEREZ, V. Valença; PRYYBYLSKI, M. Pavão 2016. A relação contracultura e literatura 

periférica nos grupos de jovens das favelas brasileiras: diálogos possíveis. In: Boitatá. 

Revista do GT de Literatura Oral e Popular da ANPOLL, Londrina, n. 21: 100115. 

PERRONEMOISÉS, Leyla 2016. Mutações da literatura no século XXI. São Paulo, 

Companhia das Letras, (ebook formátum amazonKindle). 

PIGLIA, Ricardo 2004. Formas breves. (ford. José Marcos Mariani de Macedo). São 

Paulo, Cia. das Letras. 

PINTO, Manuel da Costa 2004. Literatura Brasileira Hoje. São Paulo, Publifolha. 

POE, Edgar Allan 1974. A műalkotás filozófiája. In: Az el nem képzelt Amerika. Budapest, 

Európa Könyvkiadó: 69 – 84. 

PONTIERI,  Regina  1999.  Clarice Lispector: uma poética  do  olhar. São Paulo, Editoral 

Ateliê. 

POSNER, Roland 1991. Kultur als Zeichensysten. Zur semiotischen Explkation 

kulturwissenschaftlicher Grundbegriffe. In: Kultur als Lebenswelt und Monument. 

(ALEIDA ASSMAN; DIETRICH HARTH szerk.). Frankfurt, Fischer: 37 – 74.  

PRATA, Antonio 2010. Meio intelectual, meio de esquerda. São Paulo, Editora 34. 

PRATA, Antonio 2013. Nu, de botas. São Paulo, Companhia das Letras. 

PRATA, Antonio 2016. Trinta e poucos. São Paulo, Companhia das Letras. 



233 
 

PRETORODAS, Richard; HOWER, Alfred; PERRONE, Charles (szerk.) 1994. Crônicas 

brasileiras: Nova fase. Miami, University of Florida Center for Latin American Studies, 

University Press of Florida.  

PROENÇA FILHO, Domício 1995. PósModernismo e Literatura. São Paulo, Ática. 

PUERTA MOLINA, Andrés Alexander 2017. Crónica latinoamericana. ¿Existe un Boom 

de la no ficción? In: Estudios sobre el mensaje periodístico. vol. 23. n. 1: 165 – 178. 

elérhető online: https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/55589 utolsó 

megtekintés: 2021/05/14. 

RÁKAI Orsolya (szerk.) 2001. A háló, a halászok és a halak. Budapest, Osiris.  

REBINSKI, Luiz 2015. Os brutalistas. Cândido n. 47.: 20 – 27. elérhető online: 

http://www.candido.bpp.pr.gov.br/arquivos/File/CANDIDO47.pdf utolsó megtekintés: 

2019/06/24. 

RECUERO CUNHA, Raquel da 2015. Weblogs, webrings e comunidades virtuais. In: 

Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina. Florianópolis, vol.20., n. 2.: 240 – 250. 

elérhető online: http://www.raquelrecuero.com/webrings.pdf utolsó megtekintés: 

2019/09/18.  

REDMOND, William Valentine 2010. Aspectos da crônica no Brasil: uma reflexão crítica. 

In: Verbo de Minas: Letras, vol. 9. n. 17.: 133 – 142. elérhető online: 

https://seer.cesjf.br/index.php/verboDeMinas/article/view/238 utolsó megtekintés: 

2020/01/07. 

REIMÃO, Sandra 2005. Literatura policial brasileira. Rio de Janeiro, Jorge Zahar. 

REIMÃO, Sandra 2011. Tendências do mercado de livros no Brasil – um panorama e os 

bestsellers de ficção nacional (20002009). In: MATRIZes. São Paulo, vol. 5. n. 1.: 194 – 

210. elérhető online: https://www.revistas.usp.br/matrizes/article/view/38315 utolsó 

megtekintés: 2021/05/20. 

RESENDE, Beatriz 2008. Contemporâneos: expressões da literatura brasileira no século 

XXI. Rio de Janeiro, Casa da Palavra. 

https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/55589
http://www.candido.bpp.pr.gov.br/arquivos/File/CANDIDO47.pdf
http://www.raquelrecuero.com/webrings.pdf
https://seer.cesjf.br/index.php/verboDeMinas/article/view/238
https://www.revistas.usp.br/matrizes/article/view/38315


234 
 

REYES, Alejandro 2013. Vozes dos porões. A literatura periférica/marginal do Brasil. Rio 

de Janeiro, Aeroplano. elérhető online: 

https://www.researchgate.net/publication/276259714_Alejandro_Reyes_

_Vozes_dos_poroes_a_literatura_perifericamarginal_do_Brasil/link/563cbc0a08aec6f17dd

7c527/download  utolsó megtekintés: 2019/08/12. 

RIBEIRO, João Ubaldo 2005. Viva o povo brasileiro. Rio de Janeiro, Nova Fronteira. 

ROAS, David 2008. El microrrelato y la teoria de los géneros. In: La era de la brevedad. 

El microrrelato hispânico. (ANDRES SUÁREZ Irene; RIVAS Antonio szerk.). Polencia, 

Menoscuarto. 

ROBBEGRILLET, Alain 1975. A radírok. (ford. Farkas Márta). Budapest, Európa 

Könyvkiadó.  

RODRIGUEIRO, Amanda Aparecida 2007. As correspondências do texto literário com a 

imagem: a metamorfose da palavra. In: CELLI, 3: 60–69. elérhető online: 

http://www.ple.uem.br/3celli_anais/trabalhos/estudos_literarios/pdf_literario/006.pdf 

utolsó megtekintés: 2019/11/21.  

ROJEK, Chris 2007. Cultural Studies. Cambridge, Polity Press. 

RUFATTO, Luiz 2001. Eles eram muitos cavalos. São Paulo, Boitempo Editorial. 

RUFFATO, Luiz 2016. Inferno Provisório. São Paulo, Companhia das Letras. 

RUFFATO, Luiz sine data. Luiz Ruffato: Um escritor na biblioteca. In: Cândido online. 

elérhető online: 

http://www.candido.bpp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=266  utolsó 

megtekintés: 2020/01/17. 

SÁ, Jorge de 1987. A crônica. São Paulo: Ática. 

SÁ, Olga de 1979. A escritura de Clarice Lispector. Petrópolis, Vozes. 

SANTAELLA, Lucia 2012. Para compreender a ciberliteratura. In: Revista Texto Digital, 

Florianópolis, vol.8.n.2.: 229 – 240. elérhető online: 

https://www.researchgate.net/publication/276259714_Alejandro_Reyes_-_Vozes_dos_poroes_a_literatura_perifericamarginal_do_Brasil/link/563cbc0a08aec6f17dd7c527/download
https://www.researchgate.net/publication/276259714_Alejandro_Reyes_-_Vozes_dos_poroes_a_literatura_perifericamarginal_do_Brasil/link/563cbc0a08aec6f17dd7c527/download
https://www.researchgate.net/publication/276259714_Alejandro_Reyes_-_Vozes_dos_poroes_a_literatura_perifericamarginal_do_Brasil/link/563cbc0a08aec6f17dd7c527/download
http://www.ple.uem.br/3celli_anais/trabalhos/estudos_literarios/pdf_literario/006.pdf
http://www.candido.bpp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=266


235 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/textodigital/article/view/18079288.2012v8n2p229 

utolsó megtekintés: 2019/09/20. 

SANTIAGO, Silviano 1997. A aula inaugural de Clarice. In: Caderno Mais! Folha de São 

Paulo, São Paulo, dec. 7.: 512. elérhető online: 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/12/07/mais!/19.html utolsó megtekintés: 

2019/04/11. 

SANTIAGO, Silviano 2002. Nas malhas da letra: ensaios. Rio de Janeiro, Editora Rocco. 

elérhető online: https://iedamagri.files.wordpress.com/2016/02/silvianosantiagonas

malhasdaletra.pdf utolsó megtekintés: 2019/11/28. 

SANTIAGO, Silviano 2002. Prosa literária atual no Brasil. In: Nas malhas da letra: 

ensaios. (SANTIAGO, Silviano szerk.). Rio de Janeiro, Editora Rocco: 28 – 43. elérhető 

online: https://iedamagri.files.wordpress.com/2016/02/silvianosantiagonasmalhasda

letra.pdf utolsó megtekintés: 2020/01/07. 

SANTIAGO, Silviano 2004. O cosmopolitismo do pobre. Belo Horizonte, Editora UFMG.  

SANTOS, Marcio Renato dos sine data. As facetas da crônica no século XXI. In: Cândido 

Online. elérhető online: 

http://www.candido.bpp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=320#main

content  utolsó megtekintés: 2020/01/07. 

SCHØLLHAMMER, Karl Erik 2004. Miniatura e fragmento: Brevíssima incursão pelas 

formas breves do Brasil. In: Escritos disconformes. Nuevos Modelos de Lectura 

(NOGUEROL, Francisca szerk.). Salamanca, Universidad de Salamanca: 153162. 

SCHØLLHAMMER, Karl Erik 2007. Fragmentos do Real e o Real do Fragmento. In: Uma 

Cidade em Camadas: Ensaios Sobre o Romance Eles eram muitos Cavalos, de Luiz 

Ruffato. (HARRISON, Marguerite Itamar szerk.). São Paulo, Editora Horizonte. 

SCHØLLHAMMER, Karl Erik 2009. Ficção brasileira contemporânea. Rio de Janeiro, 

Civilização brasileira. 

SCHØLLHAMMER, Karl. Erik 2013. Cena do crime. Violência e realismo no Brasil 

contemporâneo. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/textodigital/article/view/1807-9288.2012v8n2p229
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/12/07/mais!/19.html
https://iedamagri.files.wordpress.com/2016/02/silviano-santiago-nas-malhas-da-letra.pdf
https://iedamagri.files.wordpress.com/2016/02/silviano-santiago-nas-malhas-da-letra.pdf
https://iedamagri.files.wordpress.com/2016/02/silviano-santiago-nas-malhas-da-letra.pdf
https://iedamagri.files.wordpress.com/2016/02/silviano-santiago-nas-malhas-da-letra.pdf
http://www.candido.bpp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=320#main-content
http://www.candido.bpp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=320#main-content


236 
 

SCHOLZ László 2005. A spanyolamerikai irodalom rövid története. Budapest, Gondolat.  

SCHÖNERT, Jörg 1998. Warum Literaturwissenschaft heute nicht nur 

Literatursiwwenschaft sein soll. In: SchillerJahrbuch, Jahrbuch der Deutschen 

Schillergesellschaft, n.  42: 491 – 494.  

SCHWARZ, Roberto 1983. Os pobres da literatura brasileira. São Paulo, Brasiliense.  

SCHWARZ, Roberto 1984. Nos bastidores da censura, sexualidade, literatura e repressăo 

pós64. São Paulo, Estação Liberdade.  

SELIGMANNSILVA, Márcio 2005. O local da diferença. Ensaios sobre memória, arte, 

literatura e tradução. São Paulo, Ed.34. 

SIEBERT, Silvânia 2014. A crônica brasileira tecida pela história, pelo jornalismo e pela 

literatura. In: Linguagem em discurso (LemD). vol. 14. n. 3.: 675 – 685. elérhető online: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S151876322014000300675&script=sci_abstract&tlng

=pt utolsó megtekintés: 2020/01/07. 

SILVA, Deonísio de 2015. Fonseca e Trevisan estão consolidados no cânone literário, 

Cândido n. 47.: 28 – 31. elérhető online: 

http://www.candido.bpp.pr.gov.br/arquivos/File/CANDIDO47.pdf utolsó megtekintés: 

2019/06/24. 

SILVA, Maurício 2006. A narrativa minimalista de Fernando Bonassi. In: Estudos de 

Literatura Brasileira Contemporânea, n. 28. Brasília: 4758. elérhető online: 

https://www.researchgate.net/publication/277039246_A_narrativa_minimalista_de_Fernan

do_Bonassi utolsó megtekintés: 2019/09/05. 

SILVA, Maurício; LIBRELON, Talita 2012. Eles eram muito cavalos: Marcas da pós

modernidade na literatura brasileira contemporânea. In: Revista ContraPonto, Belo 

Horizonte, vol. 2. n. 1.: 252262. elérhető online: 

https://pdfs.semanticscholar.org/3a90/3c2c4c1bc9fa402312be975975fdb3f103dd.pdf 

utolsó megtekintés: 2020/01/17. 

SILVA, Maurício; COUTO, Rita (szerk.) 2014. Fernando Bonassi: o escritor múltiplo. 

São Paulo, Terracota. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S151876322014000300675&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S151876322014000300675&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.candido.bpp.pr.gov.br/arquivos/File/CANDIDO47.pdf
https://www.researchgate.net/publication/277039246_A_narrativa_minimalista_de_Fernando_Bonassi
https://www.researchgate.net/publication/277039246_A_narrativa_minimalista_de_Fernando_Bonassi
https://pdfs.semanticscholar.org/3a90/3c2c4c1bc9fa402312be975975fdb3f103dd.pdf


237 
 

SILVA, Maurício Pedro da 2018. Ultrapassando limites, desfazendo fronteiras: a literatura 

marginal brasileira e suas práticas na contemporaneidade. In: Iberoamérica Social, jún: 

124 – 149. elérhető online: https://iberoamericasocial.com/ultrapassandolimites

desfazendofronteirasaliteraturamarginalbrasileiraesuaspraticasna

contemporaneidade/ utolsó megtekintés: 2019/08/12. 

SILVA, Oliveira de 2012. Um domínio do realismo na ficção de Bernardo Carvalho. In: 

Revista Escrita, Gávea, n. 14.: 1 – 14. elérhető online: https://www.maxwell.vrac.puc

rio.br/20012/20012.PDF utolsó megtekintés: 2020/01/17. 

SILVA DE SOUZA, Lucimara de; CÂMARA, Sadi Naiá 2013. A literatura 

contemporânea produzida na internet e na blog: características e marcas da autoria. In: 

Revista do Programa de PósGraduação em Letras da Universidade de Passo Fundo. vol. 

9. n. 2. 2013: 371388. elérhető online: http://seer.upf.br/index.php/rd/article/view/3854 

utolsó megtekintés: 2019/09/20. 

SILVA VIEIRA, Vera Lúcia 2014. A escrita como exercício da indignação: Ignácio de 

Loyola Brandão. São Paulo, Editora UNESP DIGITAL.  

SILVERMAN, Malcolm 1978. Moderna ficção brasileira. Rio de Janeiro, Civilização 

brasileira. 

SIMEÃO PIRES, Clelia 2006. Violência, erotismo e transgressão: A grande arte, um 

romance “policial” de Rubem Fonseca. Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. elérhető online: http://www.letras.ufrj.br/posverna/mestrado/PiresCS.pdf  utolsó 

megtekintés: 2019/11/28. 

SIMÕES, Maria Lúcia 1996. Contos contidos. Belo Horizonte, Editora RHJ. 

SMID Róbert 2019. Stratégiák és billogok az új komolyság és az antropológiai posztmodern 

tengelyén –  avagy a fiatal líráról szóló értekező beszédmódok erővonalai 2018ban.  In: 

Bárka, Békéscsaba, 1.sz.: 81 – 89.   

SPALDING, Marcelo 2012. Alice do livro impresso ao ebook: adaptação de Alice no país 

das maravilhas e de Através do espelho para iPad. Porto Alegre, UFRGS. 

https://iberoamericasocial.com/ultrapassando-limites-desfazendo-fronteiras-a-literatura-marginal-brasileira-e-suas-praticas-na-contemporaneidade/
https://iberoamericasocial.com/ultrapassando-limites-desfazendo-fronteiras-a-literatura-marginal-brasileira-e-suas-praticas-na-contemporaneidade/
https://iberoamericasocial.com/ultrapassando-limites-desfazendo-fronteiras-a-literatura-marginal-brasileira-e-suas-praticas-na-contemporaneidade/
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/20012/20012.PDF
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/20012/20012.PDF
http://seer.upf.br/index.php/rd/article/view/3854
http://www.letras.ufrj.br/posverna/mestrado/PiresCS.pdf


238 
 

SPALDING, Marcelo 2012. Presença do miniconto na literatura brasileira. In: Revista 

Conexão Letras. vol.7. n. 8.: 65 – 76. elérhető online: 

https://seer.ufrgs.br/conexaoletras/article/view/55443 utolsó megtekintés: 2019/09/05. 

SPIVAK, G. Chakravorty 2012. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte, Editora UFMG.  

STERNE, Laurence 1989. Tristram Shandy úr élete és gondolatai. (ford. Győző Határ). 

Budapest, Európa Könyvkiadó.  

SÜSSEKIND, Flora 1985. Literatura e vida literária. Rio de Janeiro, Editora Zahar. 

SÜSSEKIND, Flora 2004. Literatura e Vida Literária: Polêmicas, Diários e Retratos. 

Belo Horizonte, UFMG. 

SÜSSEKIND, Flora 2005. Desterritorialização e forma literária, Literatura brasileira 

contemporânea e experiência urbana”. In: Literatura e sociedade, São Paulo, n. 8.: 6081. 

elérhető online: www.revistas.usp.br/salapreta/article/download/57133/60121/ utolsó 

megtekintés: 2019/08/12. 

SWANSON, Philip 1995. The new novel in Latin America. Politics and popular culture 

after the Boom. New York, Manchester University Press. 

SZAKADÁT István 1995. Xanadu. In: ABCD Interaktív Magazin, n.12. elérhető online: 

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/hipertext_hiper

media/szakadat_mek.html utolsó megtekintés: 2019/11/11. 

SZAKADÁT István 2008. Új média, hálózati kommunikáció. In: Szociológia 

mérnököknek. (S. NAGY Katalin szerk.). Budapest, Typotex: 165 – 178. 

SZÉCSI Gábor 2016. Média és társadalom az információ korában. Budapest, Akadémiai 

Kiadó. 

SZEGEDYMASZÁK Mihály 1987. Modern és posztmodern: ellentmondás vagy 

összhang?. In: Helikon, n. 1 – 3: 43 – 58.  elérhető online: http://real

j.mtak.hu/1215/1/HELIKON_1987.pdf utolsó megtekintés: 2020/01/17. 

SZÉKÁCS, Vera (szerk.) 2008. Huszadik századi latinamerikai novellák. Budapest, 

Noran. 

https://seer.ufrgs.br/conexaoletras/article/view/55443
http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/download/57133/60121/%20utolsó%20megtekintés:%202019/08/12.
http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/download/57133/60121/%20utolsó%20megtekintés:%202019/08/12.
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/hipertext_hipermedia/szakadat_mek.html
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/hipertext_hipermedia/szakadat_mek.html
http://real-j.mtak.hu/1215/1/HELIKON_1987.pdf
http://real-j.mtak.hu/1215/1/HELIKON_1987.pdf


239 
 

SZŰTS Zoltán 2013. A világháló metaforái. Bevezetés az új média művészetébe. Budapest, 

Osiris. 

SZŰTS Zoltán 2018. Online. Az internetes kommunikáció és média története, elmélete és 

jelenségei. Budapest, Wolters Kluwer Hungary. 

TAKÁCS Miklós 2018. Sebek és szavak: Traumakultúra, traumairodalom. Budapest, 

Kalligram. 

THIMÁR Attila (szerk.) 2006. Íróportrék I. Budapest, Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. 

THOMKA, Beáta (szerk.) 2012. Befejezetlen könyv. Budapest, Kijárat Kiadó. 

TONANI, Paulo Robert Patrocínio do 2012. A volta da realidade das margens. In: Estudos 

de literatura brasileira contemporânea. n. 39.: 57 – 75. elérhető online: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2316

40182012000100004&lng=en&nrm=iso&tlng=pt utolsó megtekintés: 2019/08/12. 

TORO, Alfonso de 1991. Posmodernidad y Latinoamérica (con un modelo para la 

narrativa posmoderna). In: Revista Iberoamericana. n. 155—156.: 441 –467. 

TÓTH Barna 1997 – 2005. Hipertext olvasás (OTDKdolgozat). In: FARKAS, Péter: 

Gólem, – hiperiodikus közelítések –, hipertext regény. elérhető online: 

http://www.interment.de/golem/  utolsó megtekintés: 2019/11/21. 

TREVISAN, Dalton 1978. O Vampiro de Curitiba. Rio de Janeiro, Editora Record. 

TREVISAN, Dalton 1979. Novelas nada exemplares. Rio de Janeiro, Editora Record. 

TREVISAN, Dalton 1994. Ah é?. Rio de Janeiro, Editora Record. 

TREVISAN, Dalton 1994. Dinorá. Rio de Janeiro, Editora Record. 

TREVISAN, Dalton 2003. Capitu sou eu. Rio de Janeiro, Editora Record.  

TREVISAN, Dalton 2013. Até você, Capitu?. Porto Alegre, L&PM Pocket. 

TURI, Tímea 2012. Tárca, vonal, irodalom. In: Befejezetlen könyv. (THOMKA Beáta 

szerk.). Budapest, Kijárat Kiadó: 163 – 182. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2316-40182012000100004&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2316-40182012000100004&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.interment.de/golem/


240 
 

VAJDA Mihály 1993. A posztmodern Heidegger. Budapest, Századvég Kiadó. 

VENTURA, Roberto 2005. Prosa experimental no Brasil. In: Literatura e sociedade, vol. 

10., n. 8.: 240 – 247. elérhető online: http://www.revistas.usp.br/ls/article/view/19627 

utolsó megtekintés: 2020/01/07. 

VIEIRA, Carlos Henrique 2017. Do real ao ficcional, do virtual ao literário: procedimentos 

da  escita  de  Clarah  Averbuck.  In:  ABRALIC,  XV.  2017:  5907  –  5917. elérhető online: 

http://www.abralic.org.br/anais/arquivos/2017_1522171550.pdf  utolsó megtekintés: 

2019/11/17 

VILCSEK Béla 1995. Az irodalomtudomány „provokációja”. Budapest, Eötvös Kiadó. 

WAHL, François 1996. A szöveg mint produktivitás. In: Helikon n. 1 – 2: 10 – 13. 

WALTY, I. L. Camargos 2014. A rua da literatura e a literatura da rua. Belo Horizonte, 

Editora UFMG. 

ZAVALA, Lauro 1996. El cuento ultracorto: hacia un nuevo canon literario. In: Revista 

Interamericana de Bibliografía, n. 14. elérhető online: 

http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/rib/rib_1996/articulo5/index.aspx?cultur

e=es&navid=201&Highlight=true&Search=UmV2aXN0YStpbnRlcmFtZXJpY2FuYStkZS

tiaWJsaW9ncmFmJWMzJWFkYQ== utolsó megtekintés: 2019/09/05. 

ZAVALA, Lauro 2002. El cuento ultracorto bajo el microscopio. In: Revista de literatura, 

n. 64, vol. 128.: 539553. 

ZILBERMAN, Regina 1992. A literatura no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Mercado 

Aberto. 

 

 

 

http://www.revistas.usp.br/ls/article/view/19627
http://www.abralic.org.br/anais/arquivos/2017_1522171550.pdf
http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/rib/rib_1996/articulo5/index.aspx?culture=es&navid=201&Highlight=true&Search=UmV2aXN0YStpbnRlcmFtZXJpY2FuYStkZStiaWJsaW9ncmFmJWMzJWFkYQ==
http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/rib/rib_1996/articulo5/index.aspx?culture=es&navid=201&Highlight=true&Search=UmV2aXN0YStpbnRlcmFtZXJpY2FuYStkZStiaWJsaW9ncmFmJWMzJWFkYQ==
http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/rib/rib_1996/articulo5/index.aspx?culture=es&navid=201&Highlight=true&Search=UmV2aXN0YStpbnRlcmFtZXJpY2FuYStkZStiaWJsaW9ncmFmJWMzJWFkYQ==

