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2014. november 7. péntek 

 

8.45 - 9.00  Megnyitó. Konferenciát megnyitja Vassányi Miklós 

dékánhelyettes 

9.00 - 11.00   Tény, referencialitás, posztmodern 

 

Elnök: Kovács Árpád 

Horváth Csaba: A regény fiktív referencialitása 

Közép-Európában a „létező szocializmus” fénykora és a rendszerváltás egyidőben zajlik a 

regény fejlődésének azon szakaszával, amikor a referenciális elvárásokat a nyelvi fordulat 

háttérbe szorítja. Az önmagára is reflektáló szöveget a középpontba helyező 

irodalomszemlélet térnyerése kronológiailag a szocializmus kifulladásával majd a 

rendszerváltással egyszerre megy végbe, így a referencialitás visszaszorulása átértékeli a 

térség irodalomfelfogását is, mely az esztétikai mellett hagyományosan etikai feladatot is 

tulajdonít az irodalomnak.  

 
Ladányi István: Referencialitás és fikció, esemény és narratív megelőzöttség 
horvát, magyar és szerb posztmodern regényekben 

Az előadás a kortárs horvát, magyar és szerb regényírás néhány olyan művével foglalkozik, 

amelyeknek szerzői meghatározó szerepet játszottak a maguk közegében a posztmodern 

regénynyelv alakításában. A vizsgált művek közös sajátossága, hogy hasznosítják a 

posztmodern próza tudását a nyelvi és narratív megelőzöttségről, ugyanakkor az elbeszélés a 

személyes és közösségi tapasztalatok és traumák megszólaltatására és megosztására irányul, 

rákérdezve esemény és személyes élmény, továbbá ezek elbeszélhetőségének viszonyára, 

számot vetve azokkal a narratív mintázatokkal, amelyek egyszerre működnek lehetőségként 

és akadályként mind az esemény élményként való elsajátítása, mind az elbeszélésben történő 

megosztása során. Az előadás Dubravka Ugrešić, Irena Vrkljan horvát, Esterházy Péter, 

Garaczi László, Kukorelly Endre magyar, illetve David Albahari, Svetislav Basara és Dragan 

Velikić szerb íróknak az önéletrajzi narratívát használó/provokáló, illetve az utóbbi évtizedek 

közösségi élményeit/traumáit is tematizáló, vagyis a referencialitás fogalmára is rákérdező 

műveinek olvasására épít.  

 
Németh Orsolya: Kapuściński után. A lengyel tényirodalom a XXI.században  

Lengyelországban az utóbbi jó pár évben igencsak nagy teret hódított az úgynevezett 

tényirodalom. Azonban annak ellenére, hogy a terminus már régóta ismert mind a magyar, 

mind a lengyel irodalomban most egy bizonyos mértékig új műfajjal állunk szemben, amely 

egyelőre egyedinek mondható. Egyes szerzők művei már magyarul is hozzáférhetők, 

gondolok itt mindenekelőtt Mariusz Sczygieł és Jacek Hugo-Bader könyveire. Némiképp 

hibrid műfaj ez, amely a klasszikus értelemben vett riport és a szépirodalom határán mozog; 

de mégis mi az, ami ennyire egyedivé teszi? 
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Mészáros Márton: Darnói gombázók: narráció és leírás az Ondrok gödrében 

Túlzás nélkül állítható, hogy Oravecz Imre két új regénye, az Ondrok gödre és a Kaliforniai 

fürj az utóbbi évek legnagyobb könyvszenzációja. Nem csupán az Oravecz-életmű belső 

viszonyait rendezte újra, de első ránézésére radikálisan szakítani látszik a „posztmodern” 

prózahagyománnyal is. A lassan, komótosan szövődő cselekmény, az állandó, 

hiperrealisztikus részletességű leírások mintha valamiféle (egykor volt) valóság 

megörökítésének, följegyzésének kísérletiként volnának olvashatók, a Halászóember 

elbizonytalanító effektusai nélkül. Az előadás tulajdonképpeni témája a regény egyik 

legcselekménydúsabb, ugyanakkor legizgalmasabb jelenete, a darnói gombázás leírása. 

Hogyan épít a szöveg az olvasói elvárásokra, és miképp fordítja ezen elvárásokat az olvasó 

ellen? Mi a szerepe ennek a jelentenek a későbbiek alakulásában? Milyen társadalmi 

gyakorlatok kapcsolódnak a jelenetben leírtakhoz a regény valóságában, a narrátor 

valóságában és milyenek az olvasóéban? Hogyan függ össze leírás és narráció? 

 

11.00 - 11.15    Kávészünet  

  

11.15 - 13.15    A tér mint főszereplő 

 

Elnök: Bazsányi Sándor 

Kovács Árpád: A tér prózanyelvi képződményei a magyar regényben 
A térbeni megjelenés három képződményének fölvázolása a feltétele annak, hogy az elbeszélt, 

az elbeszélés és prózanyelvi diszkurzivitás külön-külön is sajátos jelentéstartományait az 

elemzés során számba vehessük, valamint korreferenciális vonatkozásaik hitelességét 

értelmezhessük. Az elvégzett vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy a magyar regény 

egy bizonyos vonulatának térkezelését a központi perspektívával való szakítás jellemzi, ami a 

prózanyelvi írásmű sajátosságával függ össze, annak mindenkori jelenbeliségével, s jelentős 

lépést képvisel a polifonikus regény térkezelése felé. A dolgok nyelvileg közvetített 

megjelenésmódja az időbeni létező spacializálását, illetve a háromdimenziós térbeniség 

temporalizálását eredményezi. A vázolt fejlemény kialakulására jelentős hatással lehetett az 

euklidészi geometriai és a descartes-i algebrai metanyelven kifejtett térfogalmak 

megdőlésének Bolyai János hiperboloid felfogásában, amelynek nem a sík, hanem a síkgörbe 

– s a paraszféra – áll a hátterében. A hatás lemérhető Gárdonyi Géza késői prózáján és az 

ezzel egyidejű Csontváry Kosztka Tivadar festményein, de más alkotásokon is. A poétikai 

váltás lényegét már elméletileg azonosítja Ottlik Géza, aki maga is Bolyai Jánost idézi meg, 

amikor „konvergáló párhuzamosokról” értekezik a térköz (a „határ”) nem vonalszerű vagy 

sávos modellálása kapcsán. 

Bányai Éva: Metopolis – egy kortárs román Sinistra 

Ștefan Bănulescu Cartea de la Metopolis (A Milliomos könyve – Demény Péter fordításában) 

egy varázslatos, bizánci, mágikus világ konstrukciójának lenyomata. A szöveg főszereplője a 

tér: Metopolis, amely egy Duna-menti ártér mitikus kreációja is egyben, erős kulturális 

asszociációkat teremt a Bodor Ádám, Láng Zsolt, Vida Gábor és Dragomán György írásaiban 

körülhatárolható térképzetekkel.  
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Papp Ágnes Klára: Kortárs közép-európai regények - kortárs közép-európai 

városok  

A tér, különösképpen egy létező város ábrázolása egyszerre kérdése az irodalom 

referencialitásának és a fikció, a szövegtér megalkotottságának. Különösen szembetűnő ez 

a  közelmúlt mágikus realistának nevezhető magyar regényei esetében. Az előadás Láng Zsolt 

egy kevésbé ismert korai művét, a Perényi szabadulását választja, hogy a létrejövő város-, 

illetve történelemkép és a szöveg által megkonstruált identitás problémájára kérdezzen rá. 

 
 
Uhrin Éva: Moszkva mint panoptikum. Térhasználat Venyegyikt Jerofejev 
Moszkva-Petuskiés Jevgenyij Popov A hazafi lelke, avagy különféle 
közlemények Fityfiricshezcímű regényében 

Moszkva mindig fontos szerepet játszott az orosz kultúrában és társadalomban, s ez 

természetesen nem változott a szovjet időszakban sem. Az 1930-as években megjelenő „új 

Moszkva”-kultusz megteremtése, amelyben fontos szerephez jut a hivatalos retorika, az 

irodalom és az építészet, a Szovjetunió szimbolikus központjává hivatott tenni a várost. 

Előadásom arra vállalkozik, hogy Moszkva megjelenését vizsgálja és hasonlítsa össze két 

Brezsnyev-kori szatirikus regényben Michel Foucault panoptikum-elvének alkalmazásával. 

Az előadás első részében rövid áttekintést nyújtok a Foucault által leírt panoptikusságról. 

Foucault a modern társadalomban működő ellenőrző-mechanizmusok alapstruktúráját vélte 

felfedezni a Jeremy Bentham-féle köralapú, panoptikum-jellegű börtönmodellben.  A második 

részben a narrátorok mozgásának vizsgálatával azt mutatom be, hogyan értelmezhető a 

regényekben megjelenő város panoptikus térként. 

 

13.15 -14.00   BÜFÉ 

14.00 -16.00   Történet és történelem 

 

Elnök: Vörös István 

Bazsányi Sándor: Az 1956-os forradalom Nádas Péter két regényében: 
Emlékiratok könyve - Párhuzamos történetek 

Nem érdemes szó nélkül elmenni a tény mellett, hogy Nádas Péter két regényében, az 

Emlékiratok könyvében (1986) és a Párhuzamos történetekben (2005) ugyanúgy felbukkan az 

1956-os forradalom - csak éppen két nagyon különböző regénypoétikai övezetben. A két 

regény nagyon különböző történelmi és antropológiai érdeklődése, ábrázolás- és 

elbeszéléstechnikai gyakorlata izgalmasan nyit két különböző ablakot ugyanarra a (z 

egyébként is sokak által és sokféleképpen ábrázolt) történelmi látványra. 
 
Stephan Krause: Balatoni Éden? Ingo Schulze közép-európai regénye 

Ingo Schulze Adam und Evelyn c. regénye 2008-ban jelent meg (Ádám és Evelyn. Budapest, 

Európa könyvkiadó 2009). A szöveg Ádám és Evelyn főhősök (szerelmi?) kapcsolatának a 

történetét írja le. NDK-ban laknak és a Balatonnál akarnak nyaralni. Schulze szövegét sok 

dialógussal látta el, és valódi helyeken játszódik a történet valamennyi része. Felismerhetővé 

válnak a helyek és azok az események, amelyek a szövegben csak az alakok beszédében 

jelennek meg. A történelemre való referencializálhatóságot tehát nem az elbeszélő hangja 

biztosítja, hanem az is, hogy az olvasó felismerhet bizonyos történelmi összefüggéseket. Pl. 
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az 1989-es évszámot – amely az elbeszélt jelent jelöli – elég későn árulja el a szöveg (épp egy 

Badacsony-túrán). Az előadás Schulze szövegét többféle szempontból közép-európai 

regénynek minősíti: A regény tárgya, az 1989 nyarán (1989.09.11-én) megtörtént vasfüggöny 

megnyitása, valóban a közép-európai történelmi események legfontosabbjaihoz tartozik. Ez a 

németül íródott regény olyan tapasztalatokra hivatkozik, pl. az 1956-os forradalomra, amelyek 

részben Közép-Európát mint irodalmi teret alakítják ki. Az intertextuális hivatkozásai a 

regényt szintén ebben a térségben helyezik el. Végül a regény színhelye főképp 

Magyarország, amelynek kissé nosztalgikus, kissé romantizálódó ábrázolása egyrészt a külső 

szemszögnek köszönhető, másrészt a szöveg egy ’lieu de mémoire’ kialakításával 

kísérletezik, amelynek az észak-balatoni táj a középpontja. 

 
Lengyel Valéria: Történetiség a posztmodern kor irodalmában. Oravecz Imre 
Kaliforniai fürj című regénye 

Oravecz Imre regénye különösen alkalmas arra, hogy a referencializálhatóság kérdéseit 

vitassuk meg a kortárs regény kapcsán. A kétkötetes mű első része mintegy előkészíti és 

megalapozta a második kötet témáját és problematikáját: a paraszti világból jövő, s attól 

kényszerűen megváló Árvai-család kivándorlását. Ez új tematika a magyar irodalomban, de 

ismert tény a történettudományban. A 19. században tömegesen vándoroltak el nemcsak 

hazánkból, hanem egész Európából más kontinensekre. Ezt az európai jelenséget Oravecz 

magyar nyelvű regénye magyar szempontból mutatja be. Szintén alkalmas e regény a 

konferencia-felhívás másik aspektusának a tárgyalására: a posztmodern kor irodalma 

manapság a történeti elmesélhetőség kérdéseivel cimborál, ami abban is megmutatkozik, hogy 

a történelmi regény világszerte reneszánszát éli, s a társadalmi-politikai költészet – például 

hazánkban – is teret nyert.  

Az előadás a történetileg is azonosítható események és viszonyok kapcsán azt vizsgálja, 

hogyan alakul Oravecz szövegében a tematika és a fikcionalizáció kapcsolata, s végül arra 

próbál választ adni, miként viszonyul e regény a posztmodern felismerésekhez és irodalmi 

stratégiákhoz.  
 
Kiss Ernő Csongor: Esztétika és poétika Herta Müller írásművészetében 

Herta Müller prózájának nem külön-külön érvényesülő esztétikai, illetve politikai súlypontjai 

léteznek, sokkal inkább az e kettő szétválaszthatatlan összefüggésében megszülető képi 

megoldásokról lehet beszélni. Az így képekbe kódolt, kettős perspektíván keresztül 

érzékelhetjük egy korszak és léthelyzet érzelmi kultúráját, megszólalási és emlékezési 

lehetőségeit, benne a felügyelet alá szorított, önmagát nehezen megkonstruáló emberrel. 

Mindezt a (nyelvi) képek felszabadító, a beszéd elbutító működéseinek ökonómiájában, és 

egy olyan tárgyi környezetben rezonáltatva mutatja meg, amelynek fetisizmusát a fennálló 

hatalmi rend ideológiája hozta létre. A Herta Müller-i próza- és esszényelv a képnyelv 

fetisizáltságában, azaz a képzelet kisemmizettségével együtt építi meg ennek a számunkra 

nem is annyira ismeretlen térnek és állapotnak a finomszerkezeteit. 

 

16.00-16.15   KÁVÉSZÜNET 
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16.15-18.15 Kifordított valóság: humor, paródia, 

szatíra 

Elnök: Papp Ágnes Klára 

Vörös István: A földön járó regény 

Mindig is érdekelt, mitől reálisabb, humorosabb, élettelibb a cseh regény, mint a magyar. 

Előadásomban először is annak szeretnék a végére járni, hogy ez a gyanú jogos-e, vagy csak 

érzet, vélekedés, tévképzet. Ha mégis van benne valami, akkor a jelenség okait is szeretném 

föltárni, amennyire mindez egy földön járó előadásban egyáltalán föltárható. 

 

Szitár Katalin: A referenciától az értelemig. Személy, nyelv és sors Dovlatov 
Puskinland című regényében 

Szergej Dovlatov Puskinland (Заповедник, 1983, New York) című regénye eklatáns példája a 

hagyományon keresztüli önmegértésnek. Persze annak is, hogyan kerülhetjük el a megértést, 

miközben permanensen hangoztatjuk a hagyomány fontosságát.  

A Dovlatov-regény irónia tárgyává teszi az utóbbit, de közben Puskin olvasására 

orientálódik.  Kérdése nem önmagában a hagyomány, hanem egy költői nyelv hagyománya – 

mely egyben a létmegértés egy markáns orosz modelljét is képviseli. E hagyomány megértése 

csak a saját lét megértésének közegében lehetséges, ám ez fordítva is igaz: az életvilág 

megértése a hagyomány nyelvére utalt.  

Dovlatov regénye látványosan felfüggeszti a tárgyi referenciákat – eleven irónia 

célpontjává teszi Puskinskije Gory relikviáinak mutogatását, de ezzel párhuzamosan arra tesz 

kísérletet, hogy a Puskin-szövegekből saját egzisztenciájára vonatkozó értelmező nyelvet 

teremtsen. Puskin – és a „pétervári szöveg” irodalmi-kulturális tradíciója – itt nem „más” 

szövegként és értelemként nyilatkozik meg, (hisz ez épp úgy eltárgyiasítaná Puskint, mint az 

ideologikus szólam). Dovlatov úgy olvassa Puskint, hogy egyben írja is, saját nyelvként 

kezeli, pontosabban: az írás révén elsajátítja.    

A saját és idegen dichotómiája elválaszthatatlan az emigráció témájától, vagyis a 

Puskinland világától. A dologi referenciákra való ráutaltság (Puskin – mint múzeum) a saját 

elidegenedésének folyamatát mutatja, az emigráció lehetősége viszont az idegen 

elsajátíthatatlanságának dilemmáját veti fel. Ráadásul mindkettő csakis önfeladáshoz 

vezethet. A regényi szubjektivitás harmadik útja a saját elsajátításában jelölhető meg. Puskin 

költői nyelve „saját”, de nem abban az értelemben, hogy mindent tudnánk róla. Ellenkezőleg: 

potenciális nyelv, mely mintegy megelőlegezi a jelentést és megelőzi az értelmezést. Ezért 

képes újra és újra összekapcsolni egymással a jelenséget (referenciát, a „sors” mindenkori 

aktualitását) és a jelentést (a személytörténet értelmét).   

 

Ritz Szilvia: „A tudás fáj.” A világ megismerésének módozatai Raoul Schrott  
Finis terrae és Daniel Kehlmann A világ fölmérése című regényeiben 

Két kaland- illetve utazóregény, amely más-más szemszögből boncolgatja a megismerés 

lehetőségét és határait. Raoul Schrott Finis terrae c. 1995-ben megjelent regényében több 

történetet fon össze, melyek egyenként is a világ megismerhetőségét vagy 

megismerhetetlenségét járják körül. Végső soron azonban mindegyik egy ember, Ludwig 

Höhnel régész önmegismerésének folyamatáról szólnak. Höhnel annak a Höhnel lovagnak az 

unokája, aki a 19. században, Teleki Sámuel expedíciójával Kenyában felfedezte a Rudolf-

tavat. Daniel Kehlmann a Világ fölmérése c. regénye tíz évvel későbbi, 2005-ben hatalmas 

sikert aratott és rövid időn belül tucatnyi nyelvre fordították le. Magyarul 2006-ban jelent 

meg. Kehlmann a szatíra eszközeivel két felvilágosodás korabeli tudós, az utazó-felfedező 
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Alexander von Humboldt és a német földet soha el nem hagyó matematikus, Carl Friedrich 

Gauß példáján feszeget hasonló kérdéseket. A regények szereplői, szembesülve a kozmosz 

kiismerhetetlen, kaotikus voltával, a természettudományos pontosságot állítják ezzel szembe. 

A rendteremtés vágya időnként tragikus, időnként egészen abszurd törekvésekre sarkallja 

őket. Ki tragikusan, ki tragikomikusan, de a végső belátás mindhárom esetben természetesen 

az, hogy a világ nemhogy nem megismerhető, hanem éppenséggel darabokra hullik, vagy 

jobb esetben úgy megy el mellettünk, hogy rövid időn belül mi is csak fosszíliák vagyunk a 

következő generáció szemében.     

 
Czeglédy Anita: Geopoetikus utazások a volt NDK-ban 

Thomas Brussig két népszerű, nagysikerű művében teremti újjá a volt NDK világát, a 

Magunkfajta hősök és A Napsugár sétány innenső végén című regényekben. Mindkét mű célja 

az emlékezés, a volt NDK világának átmentése a jövő számára egy olyan poétikus 

konstrukció segítségével, amely egyszerre teszi lehetővé a szembenézést és a megbocsátást, 

másoknak és önmaguknak. Brussig különbséget tesz az emlékezet, mint memória és az 

emlékezés, mint emlékek gyűjtése fogalma között. Boldog ember csak az lehet, akinek rossz 

az emlékezőtehetsége, de szép emlékei vannak – állítja az egyik mű utolsó sorában. Így tehát 

egy olyan világot épít fel az emlékezet számára, amely lehetővé teszi a közösség túlélését, 

továbbélését a rendszerváltozás radikális változásai közepette is. Ennek két alapvető eszköze 

meglátásom szerint tipikusan jellemző a közép-európai irodalomra, mint a közép-európai 

kultúra részére. Az egyik írói eszköz a politika- és ideológiamentes kulturális identitás 

megteremtésére irányuló törekvés, mely identitás ebben az esetben egy közösség adott időben 

és térben zajló hétköznapi életének rekvizitumaiból és mozzanataiból épül fel. Erős hangsúlyt 

kap a pop-irodalmat jellemző fogyasztói és márkaidentitás, melynek hátterében a nyugati 

világ szorongást keltően gyors térhódítása áll, amely szinte napok alatt nyelte el az NDK 

világát. A másik jól azonosítható eljárás az elbeszélés módját jellemzi, és elsősorban az író 

recepciós hozzáállásából adódik. Brussig történelmi múlttal foglalkozó regényeit a szatirikus, 

parodisztikus előadásmód jellemzi, amely meglátásom szerint szintén közép-európai 

sajátosság. 

 

18.30-19.30  Felolvasás: Bereményi Géza és 

Kemény István  

 

 

19.30-21.30    Vacsora (Építészpince, Ötpacsirta u. 2.) 
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2014. november 7. szombat 

9.00-11.00   Hatalom és identitás 

Elnök: Bányai Éva  

 
Németh Zoltán: Az alárendeltség nyelvi tapasztalata a közép-európai álneves 
regényekben 

Az álneves-maszkos szövegalkotás a posztmodern szövegformálás egyik jellegzetes eljárása, 

amely a referenciális identitás eltüntetésével és fiktívvé tételével együtt egyúttal egy új, nyelvi 

identitás megalapítását is maga után vonja. Az álneves posztmodern szövegeknek ez a név 

által is megvalósított, totális areferencialitása azonban paradox módon nagyon is sokféle 

módon reflektál arra a társadalmi környezetre, amely a név eltörlését, kialakítását vonja maga 

után, illetve a fiktív néven és életsorson keresztül le is leplezi a felidézett társadalmi 

gyakorlatok hatalmi játszmáit. Előadásomban egy feltételezett háromféle posztmodern 

szövegalakítási stratégia (korai, areferenciális, antropológiai) harmadik állomására 

koncentrálok, az antropológiai posztmodernbe tartozó regények elemzésére vállalkozom a 

cseh, a szlovák és a magyar irodalomból: Lan Pham Thi Bílej kůň, žlutej drak (2009), Samko 

Tále Kniha o cintoríne (2000) és Spiegelmann Laura Édeskevés (2008) című kötetének 

összehasonlító vizsgálatára. 

 

Mladen Pavicic: Mérföldkő a második világháborús szlovén irodalombanA 

tanulmány az egyik legjelentősebb szlovén szerző, Vitomil Zupan "Menüett gitárra (és 25 

lövésre)" című regényének történelmi és irodalomtörténeti összefüggéseit vizsgálja és elemzi 

az író munkásságának kontextusában. Ez a magyarul is olvasható regény formai és tartalmi 

szempontból mérföldkő a második világháborúról szóló szlovén irodalmi művek sorában. 

 

Sebők Melinda: A társadalom perifériája a környezet fogságában - Konrád 
György A látogató című regényéről 

 Az előadás 1960-as évek nagyvárosi emberének hétköznapjait bemutató regény, A látogató 

recepcióját, s annak eltérő értelmezési lehetőségeit elemzi: a mű világirodalmi 

előzményeinek, stiláris sokszínűségének figyelembe vételével. A regény szociografikus 

látásmódját: az átélt valóság és az írói képzelet kettősségében értelmezi majd a szereplők és a 

környezet viszonyát, az őket körülvevő tárgyi környezet metaforikusságát, az „egyperces 

tragédiák burjánzását” taglalja. „Hogyan élt az ember a huszadik században? Hogyan él az 

emberben a huszadik század?” – ezekre a kérdésekre keresi a választ Konrád akkor is, amikor 

az ezredfordulón íródott Fenn a hegyen napfogyatkozáskor önéletrajzi regényében 

visszapergeti A látogató emlékképeit, „a lét és a rosszul lét között húzódó sávot”. 

 

Wernitzer Júlia: Christoph Ransmayr és Krasznahorkai László 

Az előadás a modern prózában egyre gyakrabban felmerülő igényt kívánja körüljárni, amely 

egyrészt a prózai mű írástól való elszakadásának lehetőségeit kutatja, másrészt visszatérését 

az eredeti, hallgatóságnak szóló, hangzó történetmondáshoz. A tendencia bemutatására 

példaként a Christoph Ransmayr és Krasznahorkai László prózájában párhuzamosan 

megjelenő igényt és poétikai rendezőelvet választottam.  
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11.00-11.15   Kávészünet 

 

11.15-13.15  A lektűr mint irodalmi nyelv  

 

Elnök: Szitár Katalin 

Török Lajos:"A szocialista magyar krimi (poszt)modernitása" 

Lehet-e a szocializmus korában a népszerű irodalomnak a kelleténél nagyobb jelentősége? 

Okozhat-e a ma olvasójának a bűnügyi téma és a történelmi távlat miatti idegenség 

tapasztalatán túl poétikailag is releváns izgalmakat a krimi? Milyen egy krimi, amely 

műfajilag folytonosan határátlépésekre szánja el magát, miközben igyekszik a népszerű 

irodalom normatív elvárásainak is megfelelni? A kérdések megválaszolását egy az 1960-as 

években írott s kevesek számára ismert bűnügyi regény elemzése során igyekszem 

megválaszolni. 

 
Bánki Éva: A bűn nyelvét megtanulni – a rendszerváltás témája a lengyel és 
magyar bűnügyi  regényekben (Tar Sándor és Piotr Weresniak) 

Előadásomban a hangsúlyt nem a regényekben ábrázolt társadalmi kérdések, politikai 

összefüggések – önmagában is izgalmas – különbségeire  helyezem, hanem azt vizsgálnám, 

milyen narrációs technikák, beszédmódok segítenek a hagyományos hard-boiledet a 

társadalmi regény irányába kitágítani. Hogyan „szerveződik” meg a város, a test és a név 

ezekben az elit és populáris irodalom felé egyaránt nyitott elbeszélésekben. És a 

hagyományos, referenciális olvasaton vagy a krimi jelentés-szerkezetén túl kívül milyen más 

olvasatai lehetségesek ezeknek a regényeknek. 

 
Hrisztov Radmila: A Jugoszláv Néphadsereg állatvilága - David Albahari 
vallomás narratívája új regényében, a 'Životinjsko Carstvo'-ban 

"Albahari legújabb regénye szeptember elején jelent meg, és egy eddig még nem sűrűn 

feldolgozott témát tár olvasói elé: az egy hétig tartó, 1968-as belgrádi egyetemista 

demonstráció kulisszájáról ír. A könyvben az író nem csak a tüntetőknek és az utána 

következő megtorlásnak, de saját katonaéletének is emléket kíván állítani. 

Albahari Kanadában élő szerb író, novelláiról, regényeiről és angol műfordításairól híres. 

Magyarországon leginkább balkáni antológiákból és elbeszélés gyűjteményekből ismerheti a 

közönség. Az író mesteri technikával borzolja az idegeket, és kelt thrillerbe illő hangulatot, 

ahogy felvázolja a JNA banja lukai laktanyájában és azon kívül történő gyilkossági szálakat. 

Mindezt egyes szám első személyben..." 
 
Zöldy Áron: Baba Jagától Zmej Gorinicsig. A szláv mitológia újrafelfedezése a 
modern szláv (lektűr)irodalomban. 

A modern szláv nyelvű irodalmak izgalmas fejleménye a korai szláv mitológiai figurák és 

mesebeli lények reneszánsza. Előadásomban ezt a jelenséget szeretném röviden körüljárni, 

elsősorban a nyugati szláv és orosz irodalmak magyarul is olvasható példáira építkezve. 
 
 

13.15-13.30   Kávészünet 
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13.30-14.00   Könyvbemutató 

 A perifériáról – a centrumba. Világirodalmi áramlás a 20. század 

középső évtizedeitől Szerk. V. Gilbert Edit, megjelenik a Pécsi 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának kiadásában. 

 A Szláv textus bemutatója 

 
Zárszó 
 
 
14.15-     Ebéd (Építészpince, Ötpacsirta u. 2.) 
 


