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I. A disszertáció témája – a kutatás tárgya 

Disszertációmban azt vizsgálom, hogyan értelmeződik át és íródik újra Sebestyén király 

különböző jelentéstartalmakkal terhelt mítosza az 1974 után kibontakozó posztmodern portugál 

prózában. Eduardo Lourenço, a kortárs portugál kultúra talán leginvenciózusabb és 

legkritikusabb gondolkodója szerint Portugália sokkal inkább mítoszokban fejezi ki magát, 

sokkal inkább mitikus narratívákra alapozza kulturális identitását, mint a többi európai nemzet. 

A mítoszok jelentősége a portugál nemzeti öntudat és létezésmód számára az ország 

megalakulásától kezdve szimbolikus és elengedhetetlen. Portugália mindig is alapvetően 

kulturális mítoszai segítségével gondolta el magát és alakította ki sajátos nemzeti identitását.1 

A Sebestyén-mítosz, azaz a XVI. század második felében uralkodó király alakja és tettei körül 

kikristályosodó mitikus narratíva, minden kétséget kizáróan, az egyik legösszetettebb és 

legjelentősebb portugál mítosz, mely hosszú évszázadokon át táplálta és gazdagította a portugál 

kulturális emlékezet mintázatát, és hozzájárult a nemzeti identitás diszkurzív legitimációjához, 

ideológiai megerősítéséhez és fenntartásához. A mítosz, melynek gyökerei egészen a portugál 

állam megalakulásáig, illetve az ószövetségi biblikus hagyományig hatolnak, a XVI. század 

végén vált a portugál nemzeti öntudat meghatározó narratívájává.  

A dicsőséges évszázad második felében az elképesztő gyorsasággal kiépülő, több 

kontinensen átívelő, monumentális gyarmatbirodalom megrendült. Portugália a nagy földrajzi 

felfedezéseknek és a példátlan sebességgel végrehajtott gyarmatosító-hadjáratnak 

köszönhetően pár évtized leforgása alatt egy jelentéktelen európai királyságból, a világ 

legmeghatározóbb birodalmává lépett elő. A többpólusú, számtalan kulturális és gazdasági 

struktúrát egyesítő gyarmatrendszer saját monumentalitása miatt azonban nem csak 

átláthatatlannak, hanem fenntarthatatlannak is bizonyult. A birodalmi válság és hanyatlás első 

jelét a korábban egyértelműen kézben tartott ázsiai régióban bekövetkezett presztízs- és 

hatalomcsökkenés jelentette, ami a gyarmati politika átgondolására, átstrukturálására 

kényszerítette Portugáliát. Az, hogy a XVI. század végén Sebestyén király egy új afrikai 

terjeszkedés és gyarmati ciklus nagyratörő terveivel lépett fel, egyértelműen a birodalmi pozíció 

fent jellemzett átalakulásának tudható be. A korabeli társadalom nagy reményeket fűzött az o 

Desejado (“az Óhajtott”) névvel illetett fiatal uralkodóhoz, tőle várta a mánueli korszak 

csillogásának visszaállítását, és egyfajta messianisztikus aurát alakított ki körülötte. Nem csoda, 

hogy Luís Vaz de Camões hőseposza, a portugál történelmet mitikus dimenziókba emelő 

                                                 
1 LOURENÇO, Eduardo: “Petite mythologie portugaise”. In: Revue des deux mondes. Revue mensuelle fondée en 

1829, 2000/3., p. 12. 
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Luziádák is egy Sebestyén királynak címzett ajánlással kezdődik. Az ellentmondásos 

személyiségű, ambiciózus és különc király nem csak a birodalmi pozícióban bekövetkezett 

veszteségeket akarta kompenzálni egy marokkói hadjárattal, hanem a keresztény Európa 

kulturális integritását fenyegető muzulmán terjeszkedés megállításáról is ábrándozott. 

Nagyravágyó terve 1578-ban tragikus módon fordult át valóságba: a fiatal király keresztesekkel 

megtámogatott portugál serege megsemmisítő vereséget szenvedett Alcácer-Quibirnél az 

egyesített marokkói hadosztályoktól. A tisztek és a katonák nagy része elveszett a csatában, 

vagy fogságba került, Sebestyén király pedig eltűnt, holtteste nem került elő. Mivel a királynak 

nem volt utódja, a portugál trón spanyol kézre került, így az ország nem csak királyát, 

főnemességét és hadseregét vesztette el, hanem mindezek mellett, nemzeti függetlenségét, 

autonómiáját is. A spanyol fennhatóság megalázó történelmi helyzetében a traumatizált és 

birodalmi önérzetében megrendült portugál kultúra több, évszázadok óta cirkuláló mitikus 

narratívát vetített ki az elveszett király figurájába és életre hívta a nemzeti elemekkel átszőtt 

messianisztikus gondolkodásforma paradigmáját: a Sebestyén-mítoszt és a belőle táplálkozó 

kultikus hitet, a sebestyénizmust.2 A mítosz szerint a fiatal király nem halt meg a marokkói 

ütközetben, csak elvonult egy rejtélyes óceáni szigetre, hogy egy ködös reggelen visszatérjen 

és visszaállítsa hazájának régi dicsőségét, a világ urává avatva újfent a keresztény Portugáliát. 

Sebestyén király visszatérésével, így jönne létre Portugáliából az “Ötödik Birodalom”, egy 

olyan utópisztikus birodalmi konstrukció, melynek alapgondolata Dániel könyvére vezethető 

vissza, és amely egy, a keresztényi etika és a portugál eszmetörténet elveire alapuló univerzális 

hatalmi struktúrát feltételez. A várva várt uralkodó, az o Desejado így alakult át, egy még a 

század első felében élt cipészmester, Gonçalo Eanes Bandarra, homályos költői képekkel és 

apokaliptikus víziókkal terhelt, viszont a korban annál népszerűbb költeményeinek 

kulcsfiguráját is reaktiválva, az o Encoberto, azaz a rejtőzködő király mitikus figurájává.  

 Miguel Real szerint ennek fényében a Sebestyén-mítosz nem más, mint a 

nemzettörténet szempontjából egyértelműen dekadenciába tartó kronologikus történelmi idő 

felfüggesztése és behelyettesítése egy sajátos mitikus meta-, illetve transzhistorikus idővel, 

mely nem akar tudomást venni a történelem organikus, és a portugál nemzettudat számára 

sokszor kedvezőtlen, megalázó alakulásáról, folyamatáról.3 Az elveszett király körül 

                                                 
2 A mítosz kialakulásában nagy szerepet játszott még emellett a portugál kultúra kelta antropológiai öröksége, 

mely egyfajta misztikus hangoltság formájában élt tovább a kulturális emlékezetben, valamint a korban 

meghatározó szociológiai tényezőként jelen levő újkeresztény-zsidó közösség, melynek messianisztikus 

gondolkodása komoly hatással volt az elbizonytalanodott portugál társadalomra. 
3 REAL, Miguel: Nova Teoria do Sebastianismo. Lisboa, Publicações D. Quixote, 2013, pp. 12-13. 



3 

 

kikristályosodó mitikus narratíva és hiedelemvilág gyakorlatilag egy sajátos kulturális válasz a 

dicsőséges történelmi pozícióból való kibillenésre, hiszen a mítoszban működő nemzeti 

messianizmus a sikeres és fenséges múltat helyezi a jövő horizontjának gyújtópontjába, 

zárójelbe téve ezzel a jelenben megnyilvánuló történelmi pillanat következményeit és 

jellegzetességeit. A mítosz a spanyol megszállás évtizedei alatt a függetlenség visszanyerésére 

való törekvés szimbólumaként komoly ideológiai potenciálra tett szert. Ez az ideológiai 

érzékenyég és kisajátíthatóság azonban nem veszett el a függetlenség visszaállításával (1640), 

hanem végigkíséri a mítosz történetét és fejlődését egészen a Salazar-rendszer végéig. A 

kritikus történelmi helyzetekben, melyek során Portugália, korábbi meghatározó pozíciójához 

és az ebből táplálkozó öntudatához képest méltatlan szerepekbe kényszerült (pl. a napóleoni 

invázió, vagy a brit Ultimátum), a mítosz mindig a kulturális emlékezet felszínére került és a 

nemzeti identitás és büszkeség mesternarratívájaként kezdett el működni.  

A Sebestyén történetben rejlő komoly irodalmi lehetőségeket azonban csak a 

romantikus korszellem fedezte fel magának a XIX. század folyamán. A mítosz a romantika 

koráig sokkal inkább az olyan irodalmon túli műfajok rezervátumában tenyészett, mint a 

politikai esszé, vagy a filozófiai értekezés. Tulajdonképpeni irodalmi termelésről, mely a 

mítoszt tette meg elsődleges témájának csak a XIX. századtól beszélhetünk. A nemzeti 

kérdések, a középkori témák és az ellentmondásos, rejtélyes hősök iránt érdeklődő romantika 

szinte rávetette magát a Sebestyén-mítoszra, mely a romantikus képzeletvilágot több 

szempontból is izgatta, megmozgatta. Így, az utóbbi másfél évszázadban a király figurája körül 

komoly szövegcorpus alakult ki mind a líra, mind a próza, mind a dráma műnemében és olyan, 

a portugál irodalomtörténet szempontjából jelentős írók szenteltek műveket a király 

figurájának, mint a romantika és a parnasszianizmus határán egyensúlyozó Júlio Dantas, a 

portugál modernizmus legnagyobb alakjaként számon tartott heteronímköltő Fernando Pessoa, 

vagy a második modernista hullám, a Presença mozgalom, vezéralakja José Régio. A 

disszertációban elemzett regények is ennek az irodalmi hagyománynak képezik részét, 

viszonyuk a mítoszhoz azonban nem a kanonizált, a király alakját és a nemzeti mítoszt éltető, 

ünneplő szemléletmód keretei között határozódik meg, hanem egyértelműen kritikus és a 

dekonstrukció, a demitifikáció, valamint a profanáció modalitásai alapján strukturálódik. 

 A mítosz újraértelmezése és dekonstruktív újraírása az 1974 után kibontakozó 

posztmodern irodalomban a salazari diktatúra összeomlásával és az azt követő komplex 

kulturális fordulattal hozható összefüggésbe. A közel fél évszázadon át fennálló Estado Novo 

összetett ideológiai diskurzust épített ki és működtetett, melynek központjában a nemzeti 
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hagyományok, a portugál kultúra rendhagyó és egyedülálló szerkezete, a portugál birodalmi 

tudat és az évszázadok óta megrendíthetetlen gyarmati pozíció álltak. A Sebestyén-mítosz, 

múltba révedő messianizmusa és birodalmi aspirációi miatt tökéletesen kielégítette a Salazar-

rezsim ideológiai alapvetéseinek feltételeit, így nem csak a rendszer ideológiájának egyik 

alapnarratívájává vált, hanem politikai helyzetének és lépéseinek legitimálójaként is 

működhetett. Az 1974-es Szegfűs Forradalom véget vetett a diktatúrának, ami az utolsó 

évtizedekben háborús erőszakkal fenntartott gyarmatrendszer felszámolását is jelentette. 

Portugáliának egy olyan identitásképet, identitásmodellt kellett maga mögött hagynia, mely 

gyakorlatilag a felfedezések kora óta egy sajátos misszióval és nemzeti karakterrel rendelkező 

birodalmi entitásként tételezte az országot, s melynek fenntartásához nagyban hozzájárult 

Sebestyén király birodalmi ábrándokkal átszőtt, mitikus narratívája is. Olvasatomban az 

Áprilisi Forradalom a lyotard-i értelemben vett posztmodern állapot beköszöntését és 

kiteljesedését jelenti a portugál kultúrában, mivel április 25. után egyértelművé és egyúttal 

visszavonhatatlanná vált a nemzet identitását és történeti (ön)tudatát meghatározó nagy 

elbeszélések csődje és felszívódása.4 Az 1974-ben bekövetkezett kulturális fordulat jegyében 

Portugália igyekezett újragondolni önmagát, újragondolni identitását és eltávolítani magától 

azokat a narratívákat és modelleket, amelyek egészen ez idáig meghatározták, és amelyeket a 

diktatúra tulajdonképpen csak extrapolált egy egységes patrióta propaganda formájában. A 

forradalom utáni években kibontakozó posztmodern irodalom a nemzeti múlt és a nagy nemzeti 

narratívák ellen fordult: újraírta, átértelmezte, dekonstruálta a dicsőséges múlt egyoldalú 

olvasatait, felforgatta az évszázados alapokon álló nemzeti mitológiát, kritikusan kezdett el 

viszonyulni a nemzeti hagyományokhoz. A kanonikus és monologikus történelemfelfogás 

alapjait kikezdő, a történelem mind narratív, mind ideológiai pluralitását és 

kisajátíthatatlanságát hirdető történelmi regény (José Saramago, Augusto Abelaira, etc.) mellett 

és csapásvonalában a nagy nemzeti mítoszokat támadó és dekonstruáló mitokritikai tendencia 

a portugál posztmodern egyik meghatározó áramlata lett. Mivel az identitásképző erejű 

mítoszok közül a Sebestyén-mítosznak volt nem csak a legnagyobb politikai-ideológiai 

felhajtóereje, de a legkomolyabb irodalmi hagyománya is nem csoda, hogy a mítosz a 

posztmodern irodalom és kultúra érdeklődésének középpontjába került a 80-as években. A 

mítosz kritikai újraértelmezésének szükségessége az irodalom mellett megjelent a film- és a 

képzőművészetben, valamint az esszéirodalomban és a publicisztikában is, elég ha csak Manoel 

de Oliveira, João Cutileiro, José Guimarães, Paula Rego, vagy Eduardo Lourenço műveire 

                                                 
4 LYOTARD, Jean-François: A Condição Pós-Moderna. Lisboa, Gradiva, 1989. 
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gondolunk. A legösszetettebb mitokritikai kísérletek, azonban kétségkívül a prózairodalomban 

valósultak meg. Ennek fényében a disszertáció négy regény elemzésén keresztül azt mutatja be, 

hogyan értelmeződik és íródik újra a Sebestyén-mítosz a posztmodern prózairodalomban. A 

négy regény – Manuel Alegre: Jornada de África ('Afrikai hadjárat' – 1989), Agustina Bessa-

Luís: O Mosteiro ('A kolostor' – 1980), Almeida Faria: O Conquistador ('A hódító' – 1990), 

António Lobo Antunes: As Naus ('És visszatérnek a karavellák' – 1988)5 – olvasatomban 

különböző módokon és eltérő diszkurzív eljárásokkal a mítosz dekonstruktív újraírására tesz 

kísérletet. 

 

II. Szemlélet és módszer       

A disszertáció alapvetései Linda Hutcheon úttörő jelentőségű munkáiból származnak. A 

kanadai irodalmár a 80-as évek végén vállalkozott arra, hogy a posztmodern fogalma körül dúló 

több évtizedes vitára egy összetett és reflektált művészetfelfogás kidolgozásával válaszoljon. 

Az 1988-ban publikált A Poetics of Postmodernism, majd az egy évvel később kiadott folytatás, 

a The Politics of Postmodernism egy holisztikus szemléletű modellben békítették össze a 

posztmodern művészetfogalom olyan antagonisztikus elemeit, mint az ideológiai nihilizmus és 

a műveket átjáró erős politikai hangoltság, vagy a történetiség negligálása és a történeti tudat 

előtérbe helyezése. Amit a disszertáció alapvetésnek használ Hutcheon szerteágazó és sokrétű 

felfogásából és elemzéseiből az az irodalmi szöveg kettős strukturálódása. Ahogy arra a két 

nagy jelentőségű monográfia címe is utal, Hutcheon értelmezésében a posztmodern szövegek 

olvasása során nem csak a szövegek inherens poétikáját kell figyelembe venni, hanem a 

politikáját is. A posztmodern szövegek amellett, hogy sajátos poétikai eljárásokat mutatnak fel, 

szükségszerűen rendelkeznek egyfajta politikai dimenzióval, megnyilvánul bennük egy 

határozott ideológiai szándék. Az értelmezés folyamatában éppen ezért a szövegek diszkurzív 

sajátosságai – a szövegek poétikája – mellett figyelembe kell venni az ideológiai intenciókat, 

azaz a szövegek politikáját is.  

                                                 
5 Almeida Faria regénye Lukács Laura fordításában 1995-ben jelent meg magyarul az Íbisz Kiadónál, míg António 

Lobo Antunes könyvét Pál Ferenc fordításában jelentette meg az Európa Kiadó 2008-ban. A magyar fordítás címe 

('És visszatérnek a karavellák') azt a szószerkezetet használja, melyet a szerző eredetileg elképzelt a regény 

címének. Mivel egy másik portugál író, Vitório Káli, már korábban bejelentette egy kiadónál, hogy ugyanezt a 

címet akarja adni készülő könyvének, Lobo Antunesnek le kellett mondania a regény problematikáját találóan 

összefoglaló címről, számos külföldi kiadás (úgy, mint az angol, a francia, a német és a magyar) viszont az eredeti 

címötletet használja.  
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Ha kivetítjük a disszertáció témájára és corpusára poétika és a politika hutcheoni 

értelemben íródó, posztmodern dialektikáját egyértelműen körvonalazódik a dolgozat 

alapvetése: a disszertációban elemzett négy regény különböző poétikai eljárásokkal 

gyakorlatilag ugyanazt a politikát mutatja fel. A regények a posztmodern diskurzusok 

legváltozatosabb formáit alkalmazva ugyanazt az ideológiai intenciót valósítják meg: a 

Sebestyén-mítosz dekonstrukcióját és demitifikálását. A mítosz kritikai átértelmezése során a 

szövegek az újraírás széttartó poétikai alakzatait hozzák játékba. Míg Manuel Alegre 

regényében elsősorban az intertextualitás és a polifonikus szerkesztésmód határozza meg a 

regénypoétikát, addig Agustina Bessa-Luís könyve a historiográfiai metafikció kódjait 

használva végzi el a Sebestyén-mítosz újraírását. Almeida Faria műve a paródia és az irónia 

modusai felől közelít a mítoszhoz, António Lobo Antunes pedig A Hódító világát meghatározó 

parodisztikus-ironikus szemléletet extrapolálja az abszolút karnevalizáció poétikájában. A négy 

regény tehát az újraírás eltérő poétikai eljárásaival artikulálja ugyanazt a politikát – a 

Sebestyén-mítosz dekonstrukcióját.  

Az azonos politikai intenció mellett, véleményem szerint, a regényekben felfedezhető 

további három csomópont, ami egyértelműen összekapcsolja egymással az eltérő poétikai 

világú műveket. Egyrészről, az írás, mint olyan, hangsúlyos metareflexív tematizálása 

közvetlenül magában a cselekményben, mely a posztmodern történeti tudat kiteljesedésével és  

az irodalmi cenzúra megszűnésével hozható összefüggésbe; másrészről, a mítosz agambeni 

értelemben vett profanációja, mely a mitokritikai attitűd alapvető diszpozíciójaként 

artikulálódik; harmadrészről, pedig a diktatúra utolsó évtizedeinek, a forradalom pillanatának 

és a demokratikus fordulat utáni bizonytalan éveknek az összekötése és egymásba játszatása a 

XVI. század történelmi idejével, ami a mítosz szárba szökkenésének referenciális tartományát 

hozza párhuzamba a mítosz bukásának és hanyatlásának idejével. 

 

III. A disszertáció felépítése, tagolódása 

A dolgozat a címbe foglalt két irodalmi probléma, az újraírás és a mítosz elméleteinek 

feltérképezésével kezdődik. Ez a két fejezet, melyben körvonalazom a dolgozat céljainak 

megfelelő újraírás- és mítoszfogalmakat, adja a disszertáció elméleti alapját. Az újraírást taglaló 

részben először a posztmodern esztétikai gondolkodás inherens elemeként azonosítom az 

újraírást és kimutatom azt a szoros ideológiai kapcsolatot, ami az újraírás és a posztmodern 

gondolkodás között körvonalazódik, majd rátérek az intertextualitás és az újraírás egymáshoz 
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fűződő viszonyának tárgyalására. Az újraírás kérdését vizsgáló elméleti szakirodalom a legtöbb 

esetben azonosítja a jelenséget a tágabb értelemben vett intertextualitással. Noha a kapcsolat 

újraírás és intertextualitás között több mint egyértelmű, mégis úgy gondolom, hogy az olyan 

reduktív szemléletmód, amelyet az újraírással foglalkozó publikációk felmutatnak, a dolgozat 

céljait szem előtt tartva nem elégséges. A megfelelő újraírás-fogalmat Christian Moraru úttörő 

jelentőségű munkájában sikerült megtalálni. Moraru elutasítja a bahtyini-derridai alapú, 

mindent áttextualizáló, formalista-iteratív posztmodern felfogást, mely szerint alapvetően 

minden írás újraírása egy korábbi szövegnek, és egy olyan autonóm újraírás-fogalmat vezet be, 

amely folyamatosan szem előtt tartja a szöveg politikai dimenzióját is. A rewriting Moraru 

elméletében nem csak kimondottan intencionális, hanem kulturálisan determinált és kodifikált 

is egyben, ami azt implikálja, hogy az újraírt szövegek elsősorban olyan művek, melyek az 

adott kultúrában nagy jelentőségűnek számítanak, vagy éppen hogy mitikus státuszra tettek 

szert. Az újraírás ezeknek a kulturálisan kódolt, mitikus szövegeknek az újraírását jelenti, 

melynek során egyértelműen megmutatkozik az újraírás aktusát mozgató intencionalitás és 

politikai szándék.6 

 A következő elméleti fejezet központjában a mítosz fogalmának kérdése áll. A dolgozat 

céljainak megfelelő mítoszfogalom felkutatása érdekében a fejezet visszanyúl egészen az 

antikvitásig, hogy végigkövesse a mítosz fejlődésének történetét. Pierre Brunel, a 

mítoszkutatások egyik legnagyobb szaktekintélye az összehasonlító irodalomtudomány 

területén, leszögezi, hogy tetten érhető egyfajta terminológiai bizonytalanság és oszcilláció a 

mítosz fogalma körül, és, hogy maga a szó különféle jelentéseket vett fel a történelem során, 

illetve különböző jelentésmezőket fed le az egyes tudományterületekben.7 Az irodalom és a 

mítosz kapcsolatát vizsgáló nemzetközi szakirodalom elsősorban a premodern kultúrákra 

jellemző mítoszképet használja és mozgatja. Bár kétségkívül felfedezhetőek a Sebestyén-

mítoszban is jellegzetesen premodern, illetve archaikus elemek, a portugál mítosz véleményem 

szerint sokkal inkább a modern nemzeti narratívák paradigmájához köthető.8 Ennek fényében 

                                                 
6 MORARU, Christian: Rewriting. Postmodern Narrative and Cultural Critique in the Age of Cloning. Albany, 

State University of New York Press, 2001. 
7 BRUNEL, Pierre: “L’étude des mythes en littérature comparée”. In: RIESZ, János – BOERNER, Peter – 

SCHOLZ, Bernhard (szerk.): Sensus Communis: Contemporary Trends in Comparative Literature. Tübingen, 

Günter Narr Verlag, 1986, p. 117. 
8 A modernitás, mint összetett gazdasági, kulturális és társadalmi folyamat különböző és egymással versengő 

narratívái közül a disszertáció Peter Sloterdijk felfogását veszi alapul (SLOTERDIJK, Peter: Palácio de Cristal. 

Para uma Teoria Filosófica da Globalização. Lisboa, Relógio d’Água, 2008). A német filozófus a modernitás 

kezdetét nem a reneszánsz emberközpontúságához, nem a descartes-i filozófiához, nem az eszme- és 

gazdaságtörténet protestáns fordulatához, vagy a polgári társadalmak kiemelkedéséhez köti, hanem azt a földrajzi 

felfedezések forradalmiságában lokalizálja. Sloterdijk olvasatában a földrajzi felfedezések egy új, modern 

létfelfogással szembesítették az embert és nem csak kiszélesítették, de egyúttal globalizálták is a világot. Mivel a 



8 

 

szükségesnek látszik elvégezni egy elhatárolást magán a mítoszfogalmon belül egyfelől az antik 

és archaikus, valamint a modern mítoszok között, melyek mind struktúrájukat, mind 

funkcióikat illetően különböznek, másfelől pedig a kultúra különböző regisztereiből és 

állapotaiból származó premodern mitológiák és az irodalmi mítoszok között. Míg a premodern 

archaikus mítoszokat (vagy népi-vallási mítoszokat Philippe Sellier terminológiája szerint) az 

jellemzi, hogy egy történelmen kívüli időt idéznek fel és holisztikus világmagyarázatokként 

teremtenek kapcsolatot a természet, a természetfeletti erők és az ember között, az irodalmi 

mítoszokban már nem fedezhető fel ez a világmagyarázó potenciál, hiszen nem az ember és a 

világ közötti viszony tisztázatlanságából és aránytalanságából táplálkoznak, hanem egy konkrét 

irodalmi műre, kulturális termékre vezethetők vissza. A premodern, archaikus mítoszok és az 

irodalmi mítoszok mellett a harmadik nagy mítoszparadigmába azok a mitikus narratívák 

tartoznak, amelyek már a modernitásban kristályosodtak ki és, melyeket politikai-történelmi, 

illetve nemzeti mítoszok névvel illethetünk. A modern nemzeti mítoszok szisztematikus 

tanulmányozása az utóbbi évtizedekben indult meg a számtalan régióban feltörő 

nacionalizmushullám és a globalizáció által elbizonytalanított nemzetfogalom hatására, 

azonban mind Gérard Bouchard, mind George Schöpflin, a témában leginkább mérvadó két 

szakkönyv szerkesztői, felhívják a figyelmet arra, hogy szükségessége ellenére a terület még 

nincs kellőképpen feldolgozva. Bouchard felfogásában a modern nemzeti mítoszok elsősorban 

az adott közösségek kulturális identitásával hozhatók összefüggésbe. Ezek a modern mitikus 

narratívák segítenek kialakítani és fenntartani a nemzeti identitást, és olyan sajátos szimbolikus 

potenciállal rendelkeznek, mely kitüntetett szereppel ruházza fel őket az adott kultúra 

diskurzusában. A nemzeti mítoszok így a kanadai kultúrtudós felfogásában identitáslegitimáló 

politikai erővel bírnak, mivel “feed identities and belongings, they set forth visions of the past 

and the future of a society, they promote symbols that allow reinforce social ties so that they 

may bring together even competing or conflicting actors.”9 Olvasatomban a Sebestyén-mítosz 

ilyen nemzeti narratívaként tételeződik. Kitüntetett szerepe a nemzeti identitást illetően 

egyértelműen artikulálódik már egészen a XVII. századtól kezdve, míg politikai-ideológiai 

affinitása és implikációi is viszonylag korán megmutatkoznak. A Sebestyén-mítosz egy olyan 

szimbolikus narratíva, melyben a portugál nemzet unikális megkülönböztető sajátosságai 

egyfajta legitimációs ideológia és identitáspolitika formájában csapódnak le.  

                                                 
portugálok számítottak a felfedezések úttörőinek disszertációm ezen a ponton azt a modernitásértelmezést tartja a 

legmérvadóbbnak, amely kiemeli a portugál kultúra jelentőségét a modernitás folyamatában.    
9 BOUCHARD, Gérard: National Myths: Constructed Pasts, Contested Presents. London-New York, Routledge, 

2013, p. 3. 
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 Mivel a portugál posztmodern próza mitokritikai tendenciája elválaszthatatlan az 

identifikációs metanarratívák 1974-ben bekövetkezett visszavonhatatlan csődjétől és 

összeomlásától, a dolgozat annak a történelmi, kulturális és társadalmi helyzetnek a 

felvázolásával folytatódik, mely a forradalom előtti Portugáliát jellemezte. A Szegfűs 

Forradalommal megvalósuló kulturális fordulat, ahogy arra már utaltam, egyfajta egyértelmű 

eltávolodást jelentett a salazari diktatúra diskurzusától. Ennek fényében, ahhoz, hogy 

értelmezni tudjuk a portugál posztmodern horizontját és a Sebestyén-mítosz szimptomatikus 

irodalmi dekonstrukcióját, elengedhetetlen annak a társadalmi és kulturális közegnek az 

ismerete, amellyel szemben a forradalom utáni Portugália meghatározta magát. A fejezet ezért 

a salazari diktatúra jellemzésével kezdődik, majd rátér az Estado Novo ideológiájának 

taglalására. A Salazar-rezsim komoly ideológiai gépezetet működtetett és igyekezett egy 

egységes történelemképet és egy ezen alapuló megkérdőjelezhetetlen identifikációs narratívát 

kialakítani a nemzet számára. A Sebestyén-mítosznak természetesen kitüntetett szerepe volt a 

diktatúra ideológiájában. Egyfelől magát Salazar figuráját azonosították Sebestyén királlyal, a 

haza megmentőjével, másfelől viszont kiaknázták a mítoszban felkínált birodalmi ábrándokat 

a széteső gyarmatrendszer erőszakos fenntartására és az afrikai gyarmati háború politikai 

legitimálására. A fejezet a Salazar-rezsim felépítésének és ideológiájának jellemzése után rátér 

a rendszer és a birodalmi narratíva végét jelentő Szegfűs Forradalom jelentőségének 

ismertetésére.   

 Az Áprilisi Forradalom egy komoly és összetett cezúraként tételeződik Portugália 

legújabb kori történelmében, hiszen nem csak egy egyszerű politikai paradigmaváltást és a 

demokratizációs folyamat kezdőpontját jelöli, hanem egy komplex identitásbeli-, és kulturális 

fordulatot, mely gyökerestül változtatta át Portugália politikai és kulturális arculatát. Az áprilisi 

fordulatra vezethető vissza természetesen az irodalmi mező totális és radikális átstrukturálódása 

is. Az ötödik fejezet az 1974 utáni irodalom kialakulását és jellegzetességeit veszi számba. A 

diktatúra évtizedei alatt uralkodó, totális közvetítésre törekvő, átideologizált neorealista 

irodalom kánonját a 60-as években kezdték el kikezdeni az olyan importált esztétikai modellek, 

mint a nouveau roman, vagy az egzisztencialista irodalom, melyek a mimetikus kód 

megkérdőjelezhetetlenségét hirdető realista alapállással egy árnyaltabb irodalomfelfogást 

szegeztek szembe és a tér, az idő, a cselekmény és a narráció egységét új narrációs technikák 

bevezetésével bontották meg. A 60-as évek formalista próbálkozásai tulajdonképpen 

előkészítették a terepet a cenzúra 1974-es eltörlése után szárba szökkenő, posztmodern 

irodalom számára. A forradalom euforikus pillanatát követő évek átmeneti irodalmi paralíziája 
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után, mely az irodalmi termelést évtizedeken át keresztmetszetében lebénító cenzúrára és az 

ezzel szoros összefüggésben lévő, úgynevezett “fiókban tartott művek” hiányára vezethető 

vissza, nemzetközi kontextusban is példaértékűen heterogén és gazdag posztmodern 

regényirodalom alakult ki a 80-as években.10 Az 1974 utáni irodalmi termelés nagyobb 

csomópontjainak, jellegzetes technikáinak és témáinak számbavétele után a mitokritikai 

tendencia értelmezéséhez segítségül hívom a portugál posztmodern talán legmeghatározóbb 

irodalmi diskurzusát a történelmi tematikájú regényt. A kapcsolat a nemzeti mitológiát 

újragondoló-újraíró regények és a történelmi tematikájú szövegek között egyértelmű, hiszen 

Portugália esetében, a nemzeti történelem narratívája kétségkívül erősen mitizált diskurzusként 

tételeződik.  

 A regények elemzését központba állító analitikus fejezeteket megelőzi egy a szövegek 

témájául és hipotextusául szolgáló, a Sebestyén-mítosz eredetét, kialakulását és történetét 

felvázoló szerkezeti egység, melyben azt követem végig, hogyan vált az évszázadok során a 

Sebestyén-mítosz népszerű irodalmi témává, valamint a nemzeti identitás legpregnánsabb 

szimbolikus narratívájává. A Salazar-rendszer megrendülésével párhuzamosan már a 60-as 

évek végén tetten érhetőek olyan irodalmi és képzőművészeti próbálkozások, melyek kritikai 

éllel közelítenek a mítoszhoz. A komplexebb mitokritikai irodalom kibontakozása melynek 

egyértelmű politikája a Sebestyén-mítosz dekonstrukciója azonban csak a kulturális fordulat 

után, a posztmodern esztétika jegyében valósult meg.  

 A disszertáció analitikus része Manuel Alegre Jornada de África című regényének 

elemzésével kezdődik. Alegre életművében kitüntetett szerepet tölt be a Sebestyén-mítosz: az 

eltűnt király narratívája visszatérő elemként kísért elsősorban a szerző verseiben és esszéiben. 

Alegre egy írásában kifejti, hogy ezekkel a művekkel el akarta temetni végre Sebestyén királyt, 

azt a Sebestyén királyt, aki Salazar és a diktatúra arcát viseli.11 A szerző egyértelműen a 

diktatórikus rendszer diskurzusaként azonosítja a Sebestyén-mítoszt és összeköti azt a gyarmati 

háború problematikájával. A regény így a mitokritikai tendencia és a portugál posztmodern 

másik jelentős regényparadigmája, a gyarmati háborút feldolgozó irodalom metszéspontjában 

helyezkedik el. Ahogy azt a könyv címe is jelzi, a szöveg tulajdonképpen nem más, mint egy 

XVI. századi historiográfiai forrás posztmodern újraírása. Jerónimo de Mendonça azonos című 

szövege az egyik legjelentősebb történeti forrás az alcácer-quibiri csatáról, melyben a mítosz 

                                                 
10 SEIXO, Maria Alzira: “Perspectiva da Ficção Portuguesa Contemporânea”. In: SEIXO, Maria Alzira: A Palavra 

do Romance – Ensaios de Genologia e Análise. Lisboa, Livros Horizonte, 1986, p. 181. 
11ALEGRE, Manuel: Arte de Marear. Ensaios. Lisboa, Publicações D. Quixote, 2002, p. 22. 
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szerint eltűnt Sebestyén király. Alegre regénye Mendonça szövegét használja hipotextusként a 

mítosz újraírása során, regénypoétikájának vezérelvévé pedig az intertextualitást, valamint a 

polifonikus szerkesztésmódot állítja. A mítosz ideologikus olvasatában megnyilvánuló 

monologikus diskurzussal, valamint a neorealizmus egydimenziós irodalomfelfogásával Alegre 

az intertextualitás poétikáját és a polifonikus dialogicitás elvét állítja szembe. A disszertációban 

elemzésre kerülő másik három regényhez hasonlóan Alegre szövege is párhuzamba állítja a 

XVI. századi történeti idejét a XX. század második felének valóságával. Sebestyén király 

afrikai hadjáratának tragikuma az Angolában folyó véres gyarmati háború történetével fonódik 

össze, amiből nyilvánvalóan kiolvasható, hogy Alegre többek között a Sebestyén-mítoszt teszi 

felelőssé a több fronton kibontakozó portugál gyarmati konfliktusért. Ennek fényében mind a 

narrátor, mind a regény főszereplője, a háborús ideológiát elutasító fiatal tiszt, Sebastião, 

egyfajta fordított sebestyénizmust hirdet, azaz egy olyan pozitív messianisztikus gondolkodást 

sugall, melynek fel kell szabadulnia az ideológia és a hatalmi diskurzus terhei alól. 

 A Sebestyén-mítosz Agustina Bessa-Luís esztétikai gondolkodásának is vissza-

visszatérő eleme. A portói születésű írónő O Mosteiro című könyvében a historiográfiai 

metafikció poétikájának kódjait érvényesítve végzi el a mítosz újraírását. Az O Mosteiro a 

posztmodern történelmi regény paradigmájaként tételeződő historiográfiai metafikció 

jellegzetességeit a családregény és a pszichológiai regény tematikájával és strukturális 

tulajdonságaival hozza játékba a mítosz átértelmezése során. A könyv főszereplője Belchior 

egy észak-portugáliai földbirtokos család utolsó generációjának képviselőjeként szinte 

obszesszív módon kezd el foglalkozni a Sebestyén történettel. Belchior évtizedeken át egy 

történész alaposságával dolgozik egy tanulmányon, melynek tárgya Sebestyén király figurája 

és a körülötte kialakult mitikus aura. Elsődleges célja, hogy lefejtse a mítoszról a rárakódott 

értelmezéseket és jelentéstartományokat, hogy ezáltal eljusson a Sebestyén történet elfelejtett, 

elrejtett igazságához. Munkája során forrásokat elemez, szövegeket hasonlít össze, 

következtetéseket von le és radikális módon újrafogalmazza a mítosz lényegét. A mítoszt és a 

történelmet újraértelmező és újraíró Belchior, a historiográfiai metafikció logikája alapján, a 

kanonizált, objektívnek hazudott történeti igazsággal szemben a történelem és a mítosz 

diszkurzív meghatározottságát hangsúlyozza ki, elkészült tanulmánya, mely egy talált kézirat 

formájában teljes egészében nyilvánosságra kerül a könyv utolsó fejezetében, pedig nem más, 

mint egy merész újraértelmezési kísérlet. A pszichoanalízis metodológiáját segítségül hívva 

Belchior megkérdőjelezi a király szexuális identitását. Mivel Sebestyén királynak nem volt 

utódja, mind a kortársak mind az utókor, számtalan elméletet állított fel a fiatal uralkodó 
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szexualitásáról. Belchior pszichoanalitikus értelmezése, melynek csúcspontján az amatőr 

történész kijelenti, hogy Sebestyén király valójában nő volt, azonban extrém módon tolja ki a 

király szexualitásáról cirkuláló narratívák határait. Agustina Bessa-Luís, így a mítoszt 

újraértelmező és újraíró Belchior története segítségével a historiográfiai metafikció kódjai, 

valamint a pszichoanalitikus közelítés keretei között végzi el a mítosz újraírását és 

újraértelmezését. A diegézis ideje ezúttal nem csak a 60-as évek referenciális valóságában, a 

gyarmati háború szörnyűségei között bontakozik ki, hanem felöleli a salazari diktatúra hosszú 

évtizedeit, majd végül a forradalommal zárul le. Belchior kutatása a XVI. századi történelem 

igazságáról a jelen pillanatának igazságával állítódik párhuzamba, a múlt ezáltal segít 

értelmezni a jelent, és fordítva, a jelen komoly segítséget jelent a múlt komplexebb 

megértéséhez.  

 Almeida Faria A hódító című rövid regénye és Agustina Bessa-Luís mítoszújraírása 

között a szexualitás kérdésköre jelenti a legközvetlenebb kapcsolódási pontot. Míg Bessa-Luís 

a pszichoanalízis eszközeivel igyekezett egy radikális olvasatot felállítani a király szexuális 

identitásáról, addig Faria regényében a reinkarnálódott Sebestyén király túlhajtott szexuális 

viselkedése kerül a központba. A hódító főszereplője Sebastião, nem csak ugyanazt a nevet 

viseli, mint a mitikus király (és mint Alegre regényének központi figurája), hanem 

megjelenésében és életrajzában is felfedezhetőek homályos, sokszor erőltetettnek tűnő 

párhuzamok a XVI. századi uralkodó történetével. Mindez arra sarkallja közvetlen családi 

környezetét és egy patrióta politikai kört, hogy a visszatért királyként azonosítsák a portugál 

fiatalembert. Ebben az erőltetett identifikációs játékban, melynek során a főszereplőnek is 

komoly kétségei támadnak saját önazonosságát illetően, Sebastião végül nem országok és 

kontinensek elhivatott és keresztényi meghódítását tűzi ki életcéljául, mint XVI. századi elődje, 

hanem misszióját sokkal inkább a női szívek és testek megszerzésében látja. Faria, így a 

posztmodern paródia poétikájának keretei között írja újra a Sebestyén-mítoszt. A visszatért 

király nem teljesíti be a hozzá fűzött elvárásokat, nem hozza el magával Portugália elveszett 

dicsőségét, nem állítja vissza az ország birodalmi presztízsét, sokkal inkább csak egy kisstílű 

szoknyapecérként, egyfajta helyi Don Juanként mutatkozik be. A paródia (Linda Hutcheon, 

valamint Margaret A. Rose elméletei alapján) elsősorban a mitikus figura és az általa felkeltett 

elvárások és a mitikus figura újjászületéseként tételeződő szereplő viselkedése és motivációi 

között kialakuló komikus feszültségből származik, hiszen Sebastião korántsem úgy viselkedik, 

ahogy azt egy mitikus királytól elvárnánk, épp ellenkezőleg, egy olyan, epikus tulajdonságoktól 

megfosztott antihősként mozog a regénytérben, akinek elsődleges motiváció kimerülnek abban, 
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hogy minél inkább tökéletesítse magát a csábítás művészetében. A regény emellett a mitikus 

hagyomány számos narratív elemét, helyszínét és szereplőjét eltorzítja és parodisztikus-

ironikus formában írja újra.      

 A hódító világát uraló parodikus szemléletmódot a groteszk esztétikai tartományának 

irányába extrapolálja António Lobo Antunes És visszatérnek a karavellák című regénye. 

Antunes szövege minden kétséget kizáróan a portugál posztmodern irodalom egyik 

legparadigmatikusabb műve, hiszen keresztmetszetében mutatja fel azokat a témákat és 

eljárásokat, amelyek az 1974 utáni portugál prózát jellemzik. A gyarmati háború traumatikus 

tapasztalatától kezdve, a birodalmi narratívára alapuló történelem dekonstrukcióján át, a 

diktatúra valóságának és a forradalom utáni évek posztmodern káoszának bemutatása ugyanúgy 

részét képezi a regény széttartó univerzumának, mint a nemzeti mitológia és a dicsőséges 

történelemkép leépítésére tett profanizációs kísérletek. Az És visszatérnek a karavellák méltán 

tekinthető a posztmodern mitokritikai tendencia abszolút csúcspontjának, hiszen a regény nem 

csak egy nagy jelentőségű mítoszt igyekszik felforgatni, hanem az egész nemzeti mitológiát 

állítja dekonstruktív politikájának középpontjába. Antunes regénye, hasonlóképpen a 

corpusban elemzett prózai szövegekhez, egymásba játszatja a múltat és a jelent. A regény két, 

a portugál nemzettudat szempontjából alapvető jelentőségű történelmi pillanatot köt össze: a 

karavellák elindulásának idejét, azaz a felfedezések aranykorát, mely Portugáliát egy 

dicsőséges és győzedelmes gyarmatbirodalom egyedülálló királyává avatta, a Szegfűs 

Forradalom utáni évek ideológiai és episztemológiai zűrzavarával, a karavellák visszatérésének 

illúzióromboló pillanatával. A regényben így szétszálazhatatlanul egymásba mosódik annak a 

hegeli alapokon nyugvó történelmi narratívának az alapítómomentuma, amelynek segítségével 

Portugália hosszú évszázadokon át egy meghatározó gyarmatbirodalom központi 

szubjektumaként gondolta el magát, ennek a narratívának és identitásmodellnek az 

összeomlásával a forradalom után. A diktatúra szétesése a gyarmatrendszer szétesését 

jelentette, a XVI. században elindult karavellák a kolonizációs narratíva csődjével és 

felszívódással Antunes regényében visszatérnek Lisszabonba, az egykori gyarmatbirodalom 

centrumába, és egy új társadalmi, kulturális és identitásbeli helyzettel szembesítik Portugáliát. 

A regény főszereplői az elvesztett gyarmatokról a karavellákkal visszatérő nincstelenek (az 

úgynevezett retornados), akik megpróbálnak otthonra lelni a saját identitását még csak 

bizonytalanul kereső, posztkoloniális anyaországban. A visszatérők azonban a koloniális 

történet nagy felfedezőinek, hittérítőinek, nemzeti hőseinek nevét viselik, sorsuk és történetük 

is ezeknek a mitikus alakoknak a történetét visszhangozza. Lobo Antunes így, egy a mítoszok 
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erejét és hatalmát megkérdőjelező karneváli szemléletmódban egyesíti a múlt dicsőséges 

nagyságát a jelen kilátástalan reménytelenségével. Noha Sebestyén király csak 

mellékszereplőként tűnik fel ebben a karneváli kavalkádban, olvasatomban a mítosz mégis a 

könyv egyik hangsúlyos motívumaként csapódik le. A bahtyini karnevalizáció poétikájának 

logikája értelmében Sebestyén király egy marokkói hasist szívó, homoszexuális hippiként 

jelenik meg a regényben, akitől nem várható el a nemzet kivezetése és felemelése a jelen 

zűrzavarából. A könyv mégis egy groteszk jelenettel zárul, melyben egy csoport tüdőbeteg 

nacionalista egy strandon várja a fiatal király megjelenését, hogy visszaállítsa Portugália 

korábbi dicsőségét. Az És visszatérnek a karavellák lezárása ezáltal szimbolikus módon mutatja 

fel a disszertációban elemzett regények politikájának egyik kulcsmomentumát, a tényt, hogy a 

Sebestyén-mítoszt többé nem lehet identitásfenntartó mesternarratívaként kezelni és használni 

a kultúrában, és hogy az a Sebestyén király, aki a gyarmati ábrándokat testesítette meg többé 

már nem jön el, sőt mitikus eljövetele még csak el sem gondolható továbbiakban. 
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