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és a többi régió képviselte diskurzussal. A koncepció előképe Zvonimir Mrkonjić lírai 
tipológiájában jelenik meg, amely a kortárs horvát lírát három kategóriára, a tér, az 
egzisztencia és a nyelv tapasztalatára osztva tárgyalja. A tér tapasztalatáról szólva két 
alapvető miliőt különböztet meg, a szárazföldit és a mediterránt, melynek sajátossá-
gait az egyes régiókhoz kötődő lírikusok életműveiből vezeti le. A regionális iro-
dalomtörténet-írás jegyében születtek továbbá Ivan Slamnig tanulmányai, Sanjin 
Sorel Mediteranizam tijela (A test mediterranizmusa, 2003) című könyve, valamint 
Helena Sablić Tomić és Goran Rem Slavonski tekst hrvatske književnosti (A horvát 
irodalom szlavón szövege, 2003) címet viselő szlavón irodalomtörténete is. E tradíció 
kiemelten fontos darabja továbbá Vladimir Rem Slava Panonije (Pannónia dicsősége) 
című, eredetileg 1980-ban megjelent lírai panorámája is, amely Jukić és Rem szinté-
zisének nem csak az alapját, de fi zikailag is részét képezi. A Panonizam… második 
kötetében, amely nem más, mint a Slava Panonije átdolgozott változata, összesen 146 
lírikus egy-egy verse szerepel: ezeket az alkotó rövid portréja vezeti be, a kötet végén 
pedig egy lezáró-összegző költemény található.

A szintézis elsődleges elemzési kategóriája a „pannonizmus”, amelyre sajátságos, 
egyszerre a természet- és kultúratudományokban gyökeredző meghatározást kapunk. 
A fogalom alatt a szerzők geográfi ai és geológiai, valamint a történelmi-kulturális 
jellemzők azon csoportját értik, amelyek az egykori Pannon-tenger területén született 
művekben lelhetők fel. A „pannonizmus” mint irodalomtörténeti kategória azon iro-
dalmi műveknek az összességét jelenti, amelyek témájukban, formai megoldásaikkal 
vagy a lírai szubjektum megalkotása során a fent említett jellemzőkkel operálnak, 
vagy azokra utalnak vissza. Jukić és Rem e jellemzőket egy lírai korpusz vizsgálata 
során különítették el, ebbe azokat a költeményeket válogatták be, amelyekben a terü-
lethez köthető helynevek szerepelnek, és/vagy szerzőik életrajzuk alapján pannon 
kötődéseket mutatnak.

Jukić és Rem a pannonizmus protomodelljeként Janus Pannonius munkásságát 
jelöli meg, amelyet a horvát és a magyar nemzeti irodalomtörténet-írás egyaránt a ma-
gáénak vall. Az analízis nemcsak arra mutat rá, hogyan íródik be a Dráva, Duna és 
Száva által határolt földrajzi terület Csezmiczei János/Ivan Česmički lírikus mű-
veibe, de arra is rávilágít, miként válnak a szövegben a pannon tájegység sajátságos 
meteorológiai jellemzői – a ködök, a tavaszi áradás, a mocsaras vidékek és az esőzés – 
a szubjektum antropológiai helyének és identitásának jelölőivé.

Az elemzésből megtudhatjuk, hogy az a két alapvető szimbólum, amely – külön-
féle alakváltozatokban – valamennyi pannonista lírikus munkásságán végigvonul, 
már Janus Pannonius lírájában kikristályosodik. A víz a szubjektum elemekkel foly-
tatott harcának alaptraumáját jelképezi, a föld pedig a termékenység, az élet körfor-
gásának szimbóluma, az ember keletkezését leíró kozmogóniák középpontjaként 
jelenik meg, és az emberi egzisztencia meg- és fennmaradásának alapvető feltétele-
ként artikulálódik. Az analízis rávilágít arra is, miként jelennek meg a költemények-
ben a pannon fl óra és fauna elemei, s válnak a szubjektum identitásával, egzisztenciá-
jával kapcsolatos kérdések problematizálásának eszközévé.
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Panonizam hrvatskoga pjesništva. 
Studij Slava Panonije, 
szerk. Sanja Jukić – Goran Rem

A posztmodern irodalomkritika előkészítette a talajt ahhoz, hogy az irodalomkri-
tikában és az irodalomtörténet-írásban azoknak a csoportoknak a nézőpontjai, prio-
ritásai is érvényesülhessenek, melyek marginalizáltságuk okán mindeddig e diskur-
zusokból kiszorultak. Így a feminista kritika a centrális diskurzusok refl ektálatlan 
patriarchális előítéleteit fedi fel, és biztosít módot arra, hogy a kanonizációs folyama-
tok során kiszorított-elfelejtett női szerzőket az egyes nemzetek irodalomtörténetébe 
visszaillesszék. Ilyen úttörő kezdeményezés a horvát irodalomtörténet-írásban pél-
dául Dunja Detoni Dujmić Ljepša polovica književnosti (Irodalmunk szebbik fele, 1998 
– a könyv címe Ivan Slamnig Bátorságunk jobbik fele című korszakos regényének cí-
mét visszhangozza), magyar részről pedig, a teljesség igénye nélkül, Borgos Anna és 
Szilágyi Judit Nőírók és írónők. Irodalmi és női szerepek a Nyugatban (2011), valamint 
Menyhért Anna Női irodalmi hagyomány (2013) című könyvei.

Egy másik megközelítés: a posztkolonialista kritika az irodalmi kánon alakítóinak 
eurocentrikus előítéleteire hívja fel a fi gyelmet, s a periféria nézőpontját képviselő 
irodalmi alkotások világirodalomba emelését teszi lehetővé. Hasonló törekvéseket 
láthatunk azonban az újabb magyar irodalomtörténet-írásban is, amely a határon túli 
magyar irodalmak pozícióját igyekszik újragondolni, be- és visszaillesztve azokat az 
irodalomtörténet főáramába. E törekvések egyik jeles példája Virág Zoltán A szom-
szédság kapui (2011) című tanulmánykötete, amely a vajdasági magyar irodalmi szcé-
nát több kultúra metszéspontjában álló közegként határozza meg, vizsgálódásai során 
pedig elsősorban arra keresi a választ, hogy a „saját” és az „idegen” találkozása miként 
zúzza szét és írja újra a magyar kultúráról, irodalomról, nyelvről és egyéniségről való 
gondolkodás stabilizált módozatait, s miként hat ez a befogadó és az anyaország 
kultúrájára.1

E sorba illeszthető a Panonizam hrvatskoga pjesništva. Studij Slava Panonije (A hor-
vát  költészet pannonizmusa. Tanulmány Pannónia dicsőségéről) címet viselő nagy ívű 
szin tézis is. Szerzői Sanja Jukić és Goran Rem, az eszéki Josip Juraj Strossmayer 
Egyetem bölcsészkarának oktatói, a szerkesztésében pedig Zlata Šundalić mellett 
két magyar kroatista, Lukács István és Medve A. Zoltán is közreműködött. A két-
kötetes mű célja nem más, mint egy regionális alapon elgondolt irodalomtörténeti 
perspektíva elkülönítése, valamint annak megvilágítása, hogy a regionális tapaszta-
latot megszólaltató beszédmód miként lép párbeszédbe a horvát irodalom fővonalával 
1 A kötet részletes ismertetése: Kálecz-Simon Orsolya, A közelmúlt magyar irodalmi kroatisztikája, 
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Az áttekintés, amely a felvilágosodás korától egészen a legutóbbi horvát honvédő 
háború lírájáig ível, plasztikus módon mutatja meg, hogy a Pannoniusnál körvona-
lazódó témákat és motívumokat a későbbi költemények miként állítják az adott 
korstílus/irodalomtörténeti korszak központi problémái, célkitűzései temati zá lá-
sának szolgálatába. Pannonius lírájában a természet elleni hiábavaló harc képei a spi-
rituális megtisztulás szükségességét hirdetik, a felvilágosodás képviselőinél a jelen-
kori, török dúlta Szlavónia és a megreformált Szlavónia jövőbe vetített képe kerül 
szembe egymással, a horvát nemzeti ébredés lírikusainak munkásságában pedig a jel-
legzetes képi világ a közös illír haza elvont ideájának kézzelfogható megjelenítését 
teszi lehetővé. A modern lírikusoknál a pannonista témák és motívumok a szubjektum 
introspekciójának, egzisztenciális kontemplációinak láttatását szolgálják, a posztmo-
dern alkotók a pannonizmus hagyományos elemeit és stratégiáit a posztmodernre 
jellemző intermediális és intertextuális stratégiákkal írják felül/újra, a szlavón hábo-
rús líra pedig a háborús pusztításokat a földhöz kapcsolódó metaforika által, „a föld 
szövetének deformálódása” révén teszi kézzelfoghatóvá.

Jukić és Rem szintézise a horvát nemzeti irodalmi kánon kritikáját/újraírását is 
célul tűzi ki. Könyvükben számos olyan regionális jelentőségű szerző is helyet kap, 
aki marginalizált pozíciója miatt nem kanonizálódhatott. Ilyen például az expresz-
szionista Vladimir Jelovšek Teharski és Josip Pusztay, akiket a szerzők teljes értékű 
irodalmi portrék segítségével helyeznek el a horvát irodalomtörténet kontextusá-
ban. Újabb marginalizált nézőpontok beillesztésének szándékát jelzi a női szerzők 
viszonylag nagy száma is: a szlavón irodalmi körkép 147 lírikusa között 21 nőt talá-
lunk, ezek közt több olyan név is feltűnik (Jagoda Brlić, Mara Švel-Gamiršek, Ivanka 
Vujčić-Laszowski), akiknek munkásságát épp az említett Dunja Detoni Dujmić fedezte 
fel újra Ljepša polovica književnosti című könyvében a horvát irodalomtörténet számá-
ra. Szerepeltetésük nemcsak a három szerző kánonba integrálásához járul hozzá, 
hanem – közvetett módon – a feminista irodalomtudomány horvátországi pozícióit 
is erősíti. A látókör más irányú szélesítésének igényét fejezi ki Vladimir Kusik ta-
nulmányának szerepeltetése, amely a pannonizmus és a horvát festészet kapcsolatát 
boncolgatja, továbbá az is, hogy az elemzett alkotók képei, színes illusztrációként, 
sorra tűnnek fel a vonatkozó irodalmi korszakot tárgyaló fejezetek lapjain. Így az 
olvasó a pannonista líra alakváltozataival való ismerkedés mellett a régió képzőmű-
vészetéről is képet kaphat.

A marginális perspektívák integrálásának szándékát jelzi a határon túli horvát 
szerzők szerepeltetése is, akiknek pályája, életműve – ellentétben a magyar irodalom-
történet-írás hagyományaival – a horvátoknál nem képezi az irodalomtörténeti narra-
tíva integráns részét. A kötetben nemcsak vajdasági horvát szerzők kapnak helyet, 
de – a szerkesztők egyike, Lukács István közreműködésének köszönhetően – a ma-
gyarországi horvát irodalomról is körképet kap az olvasó. Az ifj . Blazsetin István 
szerkesztésében megjelent Rasuto biserje (Szétszórt gyöngyök) című, a magyarországi 
horvát irodalom körképét bemutató antológia szerzőinek áttekintése mellett a vonat-
kozó fejezet a Riječ folyóirat történetét és ambícióit is ismerteti.

A kötet nem titkolt célja az is, hogy – megfogadva Hadrovics László intését, aki 
egy idézett Riječ-beli interjúban a horvát irodalom „magába zárkózását” panaszolja 
fel, fájlalván, hogy a horvát kutatók nem tanulnak magyarul, s a magyar kultúra 
fejleményei iránt sem érdeklődnek – a regionális irodalmi körkép teljessé tételébe 
a magyar irodalomtudósokat is bevonja. E célt szolgálja a kortárs magyar lírát be-
mutató, horvát nyelven közreadott reprezentatív antológia, a Jelencore ismertetése is, 
amelynek során Rem és Jukić nemcsak az egyes magyar lírikusok által képviselt lírai 
beszédmódot jellemzik röviden, de azokat, egy vagy több karakterisztikus horvát 
szerzővel párhuzamba állítva, a horvát irodalom kontextusában is elhelyezik. A dia-
krón áttekintés során elkülönített pannonista stíluseszközök tipológiáját tartalmazó 
fejezet rövidített változatát emellett a szerzők – Ana Lehocki fordításában – magyar 
nyelven is közreadják. Ez az összegzés, amely a magyar irodalomtörténeti kontextus 
alapos ismeretéről árulkodik, számos támponttal szolgálhat a jövőbeni hungarisz ti-
kai kutatásokhoz. Kiemeli továbbá, hogy a pannonizmus stilisztikai jegyei Petri 
György, Oravecz Imre, Baka István, a korábbi lírikusok szövegei közül pedig Radnóti 
Miklós verseiben lelhetők fel, és a pannonizmus magyar recepcióját meghatározó 
Pannónia–Hunnia-ellentétre is felhívja a leendő kutatók fi gyelmét. A kötet igen 
fontos távlati hozadéka lehet a horvát és a magyar irodalomtudomány közötti együtt-
működés ösztönzése, továbbá annak elősegítése, hogy a szakemberek a szomszédos 
ország irodalmát is integrálják horizontjukba.

A Panonizam… által képviselt megközelítés dinamizmusa, szubverzív ereje tagad-
hatatlan. Számos közép-európai nemzetnél, miként Magyarországon is, nemcsak 
az irodalom fővonalába tartozó szerzők többsége köthető a gazdaságföldrajzi érte-
lemben vett centrumokhoz, de a centrális diskurzusokban feltűnő témák és képi világ 
is e térségeket idézik. Azok a témák és alkotók ugyanakkor, amelyek és akik a cent-
rumtól távolabb eső területekhez kapcsolódnak, kiszorulnak az irodalom fővonalából. 
Jukić és Rem szintézise nemcsak azt engedi látni, miként képes egy olyan irodalmi 
beszédmód, amely a periférián keletkezett, s ezer szállal kötődik annak mindennapi 
valóságához, produktív módon refl ektálni a centrális diskurzusok által felvetett kér-
désekre, problémákra, de kitér azoknak a szerzőknek az életművére és hatására is, 
akik révén a pannonista beszédmód a horvát irodalom fővonalába is utat talált (Antun 
Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Dragutin Tadijanović stb.). A pannonizmus-
nak mint elemzési stratégiának a magyar irodalomra történő kiterjesztése nemcsak 
azt tenné lehetővé, hogy a centrális irodalmi diskurzusokat egy periférikus nézőpont 
beiktatásával, azzal párbeszédbe léptetve gondoljuk újra, de a horvát-magyar kon tak-
tológiai és tipológiai kapcsolatok analíziséhez is új, érdekes szempontokkal járul-
hatna hozzá.

(Filozofski fakultet Univerziteta Eötvösa Loránda u Budimpešti, Ogranak DHK slavonsko-
baranjsko-srijemski, Filozofski fakultet u Osijeku, Budimpešta–Osijek, 2012.)


