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DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI
ISTVÁN ANNA: 

NEMZETI ÖNÉRTELMEZÉS JOZEF IGNÁC BAJZA REGÉNYÉBEN

A disszertáció  Jozef  Ignác  Bajza  Az  ifjú  René  kalandjai  és  tapasztalatai című 
regényének  elemzésével,  továbbá  a  nemzeti  identitás  regényben  való  megjelenésével  és 
olvashatóságával foglalkozik. 

Jozef Ignác Bajza (1755-1836) katolikus pap és a jozefinista modernizáció lelkes 
híve volt, mindemellett nyelvújító, költő és író. Az ő nevéhez fűződik az első szlovák nyelven 
írt regény megjelenése, amely 1783-ban és 1785-ben jelent meg. 

A vizsgálat  célja  annak  bizonyítása,  hogy  a  nemzeti  identitás  mint  társadalmi 
jelenség  megragadható  és  olvasható  a  kontextuális-kulturális  narratológia  különböző 
irányzatainak segítségével.  Ennek a  fajta  újraértelmezésnek a  célja,  hogy a  klasszikusnak 
számító  irodalmi  szövegeknek  új  megértési  horizontokat  nyissanak,  és  új  olvasatokat 
nyújtsanak. 

A dolgozat  módszertani  keretét  a  posztkulturális  kritika  olvasási  metódusa,  az 
újraolvasás, elméleti hátterét pedig a kontextuális narratológia – úgymint a posztkolonialitás, 
feminista irodalomkritika, újhistorizmus – biztosítja.

A kontextuális-kulturális narratológia és a posztkulturális kritika elnevezések olyan 
rokon  irodalomelméleti  iskolák  összességét  jelentik,  amelyek  azonos  filozófiatörténeti 
hagyományból  táplálkoznak.  Ezen  iskolák  és  irányzatok  forrása  a  klasszikus  és  modern 
filozófiai hermeneutika.

A dolgozat  első  fejezetében  a  regénnyel  kapcsolatos  irodalomtörténeti  munkákat 
dolgozom  fel  kronologikus  sorrendben,  a  kezdetektől  napjainkig,  a  rövidebb  lélegzetű 
munkáktól kezdve a nagyobb volumenű tematikus, vagy szaktudományos munkákig. Az első 
fejezet legnagyobb részét a szlovák nyelvű irodalomtörténeti munkák feldolgozása teszi ki, de 
más rövidebb, irodalomtörténeti  munkák bemutatása is  helyet  kap ezen fejezetben például 
német lexikonokban található rövid szócikkek. 

A második fejezet  tartalmazza a  disszertáció kérdésfelvetéseit,  értelmezéselméleti 
kérdéseit,  illetve  mindazon  elméleti  alapvetéseket,  amelyek  a  dolgozat  kutatási  irányát 
megszabják. A kérdésfelvetések másodlagos funkciója módszertani jelentőségű is, mert olyan 
a dolgozat témájára vonatkozó előremutató értékkel is bírnak, amelynek segítségével a kutatás 
szempontjából releváns és irreleváns tárgykörök szűrhetővé válnak. A legfontosabb kérdés, 
amelyet a második fejezetben felteszek, azaz, hogy milyen módon lehetséges a posztmodern 
irodalomértési  horizont  felől  megközelíteni  egy  18.  századi  regényszöveget,  milyen  új 
értelmezési  tartomány  keletkezik  ezen  eljárás  folyamán,  és  milyen  kontextuális  elemek 
emelhetők ki, amelyek érvényesek a posztmodern újraolvasás számára. 

A  harmadik  fejezet  tartalmazza  a  második  fejezetben  feltett  kérdésekre  adott 
válaszokat, illetve a tulajdonképpeni elemzést. Ebben a fejezetben igyekszem érvelni amellett, 
hogy a posztkulturális kritika különböző irányzatainak, és azok módszereinek alkalmazásával 
új és termékeny értelmezési horizont születik, annak ellenére, hogy a módszer és a regény 
időben és térben oly távol áll egymástól. A harmadik fejezet további célja, hogy bebizonyítsa: 
lehetséges vizsgálni a nemzeti identitás egy regényben megjelenő karakterét a posztmodern 
filozófiai  diskurzus  szűrőjén  keresztül,  és  érdemleges,  új  megközelítésű  válaszokat  lehet 
felfedni, amely válaszok új olvasatot adnak a posztmodern kor néhány aktuális kérdésére. 

A  disszertáció  központi  fogalma  a  nemzeti  identitás  kérdése,  illetve  ehhez 
kapcsolódóan a bajzai nemzeti identitás olvashatósága. A dolgozat éppen ezért minden olyan 
kontextuális-narratológiai,  hatásesztétikai  elemet  beemel  az  értelmezés  keretébe,  amely 



valamiféleképpen releváns lehet az értelmezés és megértés szempontjából. A regényszöveg 
kontextusához tartozónak tekintem a mű és szerző kánonjával kapcsolatos megállapításokat, 
mert a nemzeti identitás fogalmának szempontjából elengedhetetlen ismérvekkel bír, hiszen a 
kiválasztás  eredményezheti  a periferizáltság – központiság szerepének felvételét.  A szerző 
biográfiai  adatainak  felhasználása  éppen  ezért  önkényes,  hiszen  csak  azokat  az  elemeket 
tartalmazza,  amelyek  a  nemzeti  identitás  fejlődésére  és  a  regényben  való  szerepeltetésére 
vonatkoznak. Részletesebb életrajzot tehát a disszertáció nem tartalmaz. 

A  regény  intertextualizáltságának  nagyobb  részt  szántam.  Az  összehasonlítás 
azonban  nem  alapkutatás,  hanem  inkább  hatástörténeti  tudat-kutatás.  A  hatástörténet 
regénnyel kapcsolatos kutatása ugyanis szintén az identitás orientációját igyekszik feltárni, 
tehát nem alapkutatást végez, nem adatokat gyűjt, hanem az a célja, hogy a regényaspektus 
újabb  olvasati  kontextussal  bővüljön.  Mindamellett  a  regénnyel  kapcsolatban  további 
kutatások  készülnek  majd  többek  között  Faludy  Ferenc  művének  Jozef  Ignác  Bajza 
regényével való összehasonlításáról. 

A  posztmodern  irodalomelméleti  iskolákat  és  irányzatokat  is  a  különböző 
identitásalakzatok  olvashatóságának  szempontja  alapján  választottam  ki.  Így  került  az 
értelmezés horizontjába a posztkolonialitás, a feminista irodalomkritika, a foucault-i hatalom-
fogalom,  mint  módszer  és  az  újhistorizmus.  A felsorolt  irányzatok  közül  azonban  külön 
fejezetet  csak  a  feminista  irodalomkritika  kapott,  mert  Bajza  nőalakjairól  eddig  egyetlen 
irodalomtörténeti munkában sem esett szó. A külön fejezet tehát a nőalakokról való beszéd 
fontosságát tükrözi.  A posztmodern irodalomelméleti  hagyomány összességében véve nem 
jelenik meg a dolgozat  módszertani  hálójában,  azon elvek és elméleti  elemek kerültek az 
értelmezés folyamatába, amelyek az identitás és a nemzeti identitáshoz köthető megvalósulási 
módokat igyekeznek olvashatóvá, és felfedhetővé tenni. Ilyen megvalósulási mód a vallás, a 
földrajzi  és  etnikai  különbözőségekre  való  reflexiók  összessége,  a  különböző  társadalmi 
csoportokra utaló megállapítások együttese, a névadás, az elnevezés, az elhallgatás alakzatai.

A dolgozat  negyedik  része  a  tulajdonképpeni  konklúzió,  tehát  annak összegzése, 
milyen módon lehetséges a posztmodern filozófia keretein belül értelmezni egy 18. századi 
regényt,  és  mennyiben  nyújt  –  ha  egyáltalán  nyújt  –  más  olvasatot,  mint  az  addigi 
értelmezések.    
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