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ahogyan Varró Dániel nyilatkozott (idézi Zólya Andrea Csilla): „De én tényleg nem 
akarok több lenni egy szerethető költőnél. Nekem fontos, hogy értsék, miről írok, és 
olykor nevessenek is rajta.” (168.) Vagyis – egyáltalán nem ellentmondva a kortársi 
tapasztalatnak – a siker a felcsattanó nevetés függvényében értelmeződik mindkét 
szerzőnél.

Zólya Andrea Csilla Irodalmi paródia és parodisztikus beszédmódok az erdélyi iroda-
lomban című kötete ennek a mindent elárasztó kortársi humoros nyelvfelfogásnak 
egy regionális szeletét, az erdélyi magyar irodalomban jelentkező parodisztikus be-
szédmódokat vizsgálja, miközben szövegének szükségszerűen komparatív módsze-
reket is érvényesítenie kellett. Ez egyrészt a posztmodern paródiafelfogások erdélyi 
és a magyarországi változataira vonatkozó elvárás, másrészt magán az erdélyi irodal-
mon belül is szükségszerű az összehasonlítás, összevetés módszertani lehetőségeinek 
alkalmazása, hiszen a szerző nemcsak az 1989 utáni, de az ötvenes évektől kezdő-
dően a nyolcvanas évekig tartó korszakot is bevonta értelmezésébe, több fontos ész-
revételt téve mindkét területen.

Az 1989 előtti erdélyi magyar paródiairodalom is elválaszthatatlan attól a társa-
dalmi kontextustól, amely az irodalom intézményesült lehetőségeiben nyilvánul meg. 
Azonban – mint erre Zólya Andrea Csilla nyomatékosan utal is – a kommunista 
diktatúra időszakát sem lehet homogén korszakként értelmezni: „A parodisztikus 
bírálatoknak a hatalom által még megengedett határa tulajdonképpen nagyban függ 
a hatalmon levőnek a biztonságtudatától, a saját pozíciójában való bebiztosítottságá-
tól. Jól megfi gyelhető ez, ha összehasonlítjuk az Előre ötvenes és hatvanas évekbeli 
– a parodisztikus beszédmódokban igen gazdag – számait a nyolcvanas években meg-
jelentekkel. Oly mértékben szembeötlő az, hogy a társadalmi feszültség, a társadalmi 
nyomás és a velük járó hatalmi pozícióféltés növekedésével arányosan hogyan is csök-
kent a humor bármiféle, képi vagy szöveges formában megengedett jelenléte. Ez utób-
biból, vagyis a karikatúrák és parodisztikus szövegek használatából vagy hiányából 
könnyedén vissza lehet következtetni a hatalom erőviszonyai alakulásának eff éle 
tendenciáira is.” (52.)

Még erőteljesebb cezúra, törés íródik e tekintetben a kommunista diktatúra idejé-
ben született szövegkorpusz és az 1989 utáni szövegek közé. Mint arra a szerző utal, 
az erdélyi irodalomban az 1989 után induló generációk esetében egyáltalán nem be-
szélhetünk az 1989 előtti gazdag paródiairodalom folytatásáról. Az 1989 után szüle-
tett parodisztikus szövegek egészen más tétek és kihívások mentén jöttek létre, s olyan 
szakadás jött létre ezáltal a két korszak között, amely lehetetlenné tette a folyamatos-
ság, a hagyománykövetés, illetve az áthagyományozódás műveleteit. Zólya Andrea 
Csilla szerint „A két generáció paródiairodalma közötti törés, vagyis az előző (erdélyi) 
paródiaíró nemzedék teljesen fi gyelmen kívül hagyása a társadalmi tényezők együtt-
hatásaira vezethető, a társadalmi struktúra és a társadalmi ellenőrzöttség egyénre 
gyakorolt nyomásának eltérő voltára, illetve az abból adódó összetevők hatásaira.” 
(65.) Ezt azzal egészíti ki, hogy a „jelenkori paródiairodalom bírálatának a súlypont-
ja tehát a társadalmi ellenőrzöttség és követelmények változásával már máshova te-
vődik, sokkal inkább az irodalmi tér, a szövegek és egyáltalán a nyelv, a különböző 
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Bár a parodisztikus irodalmi megszólalásformák végigkísérik a magyar irodalmat, 
talán sosem váltak annyira részévé a szépirodalmi jelentésalkotásnak, mint az utóbbi 
évtizedek posztmodern irodalmában. Az irodalomtörténeti közmegegyezés által első 
posztmodern szövegként is közismertté vált Esterházy Péter-mű, a Termelési-regény 
(1979) például több szinten viszi színre ezen alkotásmód lehetőségeit: a cím a szocia-
lista realizmus egyik jellegzetes műfajára utal parodisztikusan, a regény nyelve pedig 
a különféle nyelvi regiszterek (bürokratikus nyelv, sportnyelv, tudományos nyelv, szleng 
stb.) parodisztikus keveredésének és egymásra rakódásának variációiból épít magá-
nak originális nyelvi teret. Az ilyen típusú szövegalkotás néhány kivételtől eltekintve 
(Krasznahorkai László, Nádas Péter, Bodor Ádám, Oravecz Imre) a legtöbb poszt-
modern szerzőnél az egész életmű kontextusában is megkerülhetetlen jelenség. Parti 
Nagy Lajos Sárbogárdi Jolán álneve alatt megjelentetett A test angyala (1990) című 
kisregénye, Ibusár és Mauzóleum című drámái, maróan ironikus Hősöm tere (2000) 
című regénye, nyelvi poénokból építkező versei (például A dublini vegyszeres füzet cí-
mű ciklusa) műnemeken és műfajokon átívelő parodisztikus szövegalkotásra enged-
nek következtetni. Garaczi László rövidprózái, Mintha élnél (1995) és Pompásan bu-
szozunk! (1998) című regényei, Kukorelly Endre, Kovács András Ferenc, Németh 
Gábor, Podmaniczky Szilárd több szövege is a parodisztikus szövegalkotás kontex-
tusában értelmezhető.

Nem véletlen, hogy az 1990-es években, illetve a később jelentkező fi atal generá-
ciók szinte kézhez kapták a paródiát, s hogy ezek a nemzedékek, Orbán János Dénes, 
Csehy Zoltán, Kiss Ottó, Varró Dániel, Keresztesi József, Fekete Vince, Hazai Attila, 
Szécsi Noémi, a Győrei Zsolt – Schlachtovszky Csaba szerzőpáros, Vaskó Péter, 
Nyerges Gábor Ádám, Tasnádi István, Kiss László, Muszka Sándor és mások a paro-
disztikus posztmodern nyelvhasználat tágításában, szélesítésében játszottak fontos 
szerepet. Talán nem tűnik túlzásnak, ha a kilencvenes évek magyar irodalmának 
uralkodó szólamaként a humoros-parodisztikus szövegalkotást tartjuk, s jellemző 
kortársi tapasztalatnak azt a tényt, hogy a kilencvenes években az a felolvasás szá-
mított sikeresnek, amelyet a nézők hangos nevetése kísért. Mai napig emlékszem 
arra a jelenetre, amikor az Irodalmi Jelen ötéves évfordulóján Orbán János Dénes 
a Sándor vagyok én is… című rovat dilettáns szövegeiből olvasott a közönségnek, és 
a szűnni nem akaró röhögés nyomán némiképp tréfásan, némiképp méltatlankod-
va jegyezte meg: nagyobb sikerem van, mintha a saját verseimet olvasnám fel. Vagy 
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»modoros« nyelvhasználatok képezik e beszédmód célpontját és mozgásterét.” (67.) 
Vagyis – tehetjük hozzá – a társadalmi változás által generált folyamatok szinte egy-
beestek a szépirodalomban végbement paradigmaváltással: a posztmodern szöveg-
cent rikus játékai, nyelvi poénjai is a kilencvenes évektől kezdődően váltak általánosan 
elfogadottá az új generáció kezén az erdélyi magyar irodalomban.

Míg tehát az 1989 előtt paródiák „szelepmegnyitó” szerepére (Zólya Andrea 
Csilla kifejezése) fi gyelhetünk fel, addig a kortárs erdélyi irodalomban inkább a 
nyelv cent rikusabb játékok hangsúlyosak. Különösen két írói csoport tevékenységének 
vizsgálata válik ebből a szempontból tanulságossá. Az Éneklő Borz nevű „élő irodal-
mi folyóirat”, illetve „hangos folyóirat” (Kovács András Ferenc, Láng Zsolt, Visky 
András, Salat Levente, Jakabff y Tamás, Kisgyörgy Réka…) leginkább „alkalman-
kénti dramat(urg)izált felolvasások”1 idejére állt össze, míg az Előretolt Helyőrség 
(Orbán János Dénes, Sántha Attila, Fekete Vince, László Noémi, György Attila…) 
tudatos marketinggel tervezte meg saját jövőjét. Bár a két csoportosulás akár szembe 
is állítható egymással, témánk szempontjából legalább két olyan jellegzetességgel 
feltétlen rendelkeznek, amely hasonlatossá teszi őket egymáshoz.

Az egyik a parodisztikus megszólalásmód kiterjesztésében játszott fontos szere-
pük. Hogy csak néhány példát ragadjunk ki: Kovács András Ferenc Lázáry René 
Sándor-versei, Orbán János Dénes Troppauer Hümérjének alkotásai és Sántha Attila 
Székely Ártija egyaránt a parodisztikus szövegalkotás megkerülhetetlenségével szem-
besít. A másik: mindkét csoport legfontosabb alkotóinak karrierje egy új típusú ka-
nonizációra utal az 1989 utáni időszakban. A határok légiesülése és eltűnése azzal 
járt, hogy Kovács András Ferenc költészetének kanonizációjában megkerülhetetlen 
szerepet játszott a magyarországi recepció, kis túlzással Magyarországon keresztül 
kanonizálódott vissza az erdélyi irodalomba, verseskötetei a kilencvenes években a 
pécsi Jelenkor Kiadónál, az utóbbi években pedig a budapesti Magvetőnél jelentek 
meg. De hasonló tendenciák mutathatók ki Orbán János Dénesnél, akinek a kötetei 
pécsi, pozsonyi és budapesti kiadóknál láttak napvilágot, vagy Sántha Attilánál, 
akinek székely nyelvjáráson alapuló Székely Árti-ciklusa a budapesti Ulpius-háznál 
kiadott Kemál és Amál (2004) című kötetben szerepel. Hogy a politikai határok el-
tűnése az irodalmi életben mennyire alapvető tapasztalatként jelent meg alig pár 
évvel a rendszerváltás után, arra jó példa a szlovákiai, pozsonyi Kalligram folyóirat, 
amelynek 1996. áprilisi számát az Éneklő Borz-csoport írásai alkották, de rögtön 
az 1997. januári Kalligram-szám Serény Múmia-blokkal2 jelentkezett, amelyben az 
Előretolt Helyőrség szerzői szerepeltek.

Nem véletlen tehát, hogy Zólya Andrea Csilla az erdélyi és magyarországi paro-
disztikus irodalmi folyamatok esetében kevéssé tudta alkalmazni a komparatisztika 
lehetőségeit, hiszen a kilencvenes években az erdélyi magyar irodalom már benne élt a 
magyarországi irodalmi folyamatokban, szerves részét képezte azoknak, az elkülö-
nülés-elkülönítés szinte lehetetlennek tűnik – sőt talán hibás megközelítés lenne. 

1 Hizsnyai Zoltán, Az Éneklő Borz futára a Vasmacskában, Kalligram 1996/4., 127.
2 A blokk összeállítói Fekete Vince és Lakatos Mihály.

Érdemes azonban elidőznünk afelett, hogy a hatás milyen bonyolult interaktív vi-
szonyokat tesz lehetővé. A fentebb említett három példát – Kovács András Ferenc 
Lázáry René Sándorát, Orbán János Dénes Troppauer Hümérét és Sántha Attila 
Székely Ártiját – ugyanis nem minden hátsó szándék nélkül soroltam fel az előbb. 
Mindhárom jelenség azzal szembesít bennünket ugyanis, hogy milyen természetes 
módon kötődött rá az erdélyi magyar irodalom a magyarországi parodisztikus-álne-
ves, nyelvjátékos irodalomra, ebben az esetben leginkább Parti Nagy Lajos műveire, 
aki például szintén írt Troppauer Hümér-verset a nyolcvanas években: az 1986-os 
Csuklógyakorlat-kötetben szereplő Holnap indul a század csuklógyakorlatra címet vi-
selő vers alatt éppúgy ott szerepel az „– írta Troppauer Hümér –” formula, mint 
Orbán János Dénes több verse alatt is az „Írta Troppauer Hümér”. De a Székely 
Árti-féle nyelvhasználat éppígy evidensen előzménye a Nyerges Gábor Ádám alte-
regójaként színre lépő „irgalmattlan nagy” „nípi kőttő” Petrence Sándor nyelvjárási 
(főként dunántúli) regisztereket mozgósító és a helyesírási konvenciókat leromboló 
költészetének is. Amely költészet Weöres Sándor ifj . Kanalas Bélájának, Parti Nagy 
Lajos Sárbogárdi Jolánjának szintén egyenes ági leszármazottja, de rokonságban áll 
a dilettáns versbeszédet – vö. Orbán János Dénes: Sándor vagyok én is… (2012) – 
parodisztikusan használó posztmodern lírával (Hizsnyai Zoltán – Tsúszó Sándor: 
Vasvella állt a kapufélfába), valamint a 19. századi petőfi eskedőkkel is, példaként Lisz-
nyai Kálmán Palóc dalok (1851) című kötetét lehetne említeni. És akkor a szintén 
székely nyelvjárási elemekből építkező erdélyi Muszka Sándor-féle parodisztikus szö-
vegalkotás helyére ebben a kontextusban még rá sem kérdeztünk – lásd a Sanyi bá 
(2013) című kötet címszereplőjének identitását. Vagyis a regionális magyar irodal-
mak határait nem a politika, hanem a felhasznált irodalmi nyelv húzza meg.

Zólya Andrea Csilla éppen ezért, nagyon logikusan nem is foglalkozik a határon 
túliság, a regionalitás, illetve a kisebbségi irodalom elméleti kérdéseivel. A paródia 
kapcsán a genette-i intertextualitás, a foucault-i hatalomelmélet, a de Man-féle irónia 
és prosopopeia, a derridai emlékezéselmélet, a pfeiff eri médiumkeverés és a hu-
tcheoni posztmodernparódia-felfogás elemeiből indul ki. Ez az elméleti tér kiválóan 
megfelel arra a feladatra, hogy a klasszikus retorikaelméletekből ismert irónia, paró-
dia, szatíra, illetve humor fogalmát a kortárs irodalomelméleti diskurzusokba he-
lyezze, s azokon keresztül értelmezze újra. A szerző azonban nem tesz kísérletet 
egységes elméleti tér felrajzolására, az említett teoretikus implikációk a szöveg kü-
lönböző pontjain vetődnek fel és épülnek be az értelmezésekbe.

A kötetnek ez a mozaikszerű felépítése nemcsak az elméleti tér kialakításában 
érhető tetten. Zólya Andrea Csilla valószínűleg nem hisz az elejétől a végéig lineárisan 
felépülő nagy szerkezetben, ezért a kötet – bár a téma azonos – sok esetben inkább 
tanulmánykötetként, mint monográfi aként olvastatja önmagát. Ennek a felépítés-
nek sok előnye van, a mozaikszerűen elrendezett tér, a részproblémáknak szentelt 
fi gyelem, az elágazások kreatív ereje mindenképp ide sorolható, viszont néhány eset-
ben hátránnyal is jár – legalábbis a jelen kötetben. Egyrészt a szöveg nem ad átfogó, 
élesen kidolgozott képet a témáról, egyetlen szerzőről, illetve korszakról sem, nem 
rendszerszerű a felépítése. Másrészt éppen a mozaikszerűségből adódóan gyakoriak 
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az (ön)ismétlések, ugyanaz a példatár és értelmezés jelenik meg többször is, a kötet 
több pontján. Némely esetben a nyelvi megformálás kevéssé erőteljes, egy szigorúbb 
szerkesztő keze nyomát is elviselte volna a szöveg. Az utolsó fejezet pedig, ahol Varró 
Dániel, a Reményi József Tamás – Tarján Tamás szerzőpáros és Kiss László paró-
diáiról, illetve parodisztikus köteteiről olvashatunk, nem illeszkedik a címbe emelt 
régió irodalmához.

Ennek ellenére a kötet fontos hozzájárulás a téma szakirodalmához, és az egy-
másra rétegeződő értelmezések sok esetben megkerülhetetlenek lesznek a későbbi 
recepció számára – ilyennek érzem például az Orbán János Dénes Én egy virág vagyok 
és Én egy virág vagyok II. című verseiről, illetve Székely Csaba Én egy virág vagyok III. 
című paródiájáról közölt értelmezést, valamint annak az irodalomelméleti diszkur-
zív térnek a kialakítását, amelyről a fentiekben már szó volt.

Zólya Andrea Csilla kötete abból a szempontból is rendkívül inspiratív, hogy a 
kortárs magyar irodalom parodisztikus megszólalásformáinak újragondolására kény-
szerít. E tekintetben az előző példákon túl a nonszensz szövegalkotás lehetőségeire 
hívhatjuk fel a fi gyelmet: Varró Dániel, Vaskó Péter, Havasi Attila és Keresztesi Jó-
zsef szövegein keresztül az angol nonszensz irodalom (Edward Lear, Lewis Carroll), 
illetve az ún. svéd típusú gyermekversek és az ún. sóderparti próza szövegeinek új-
raírására egy megváltozott kulturális és irodalmi térben.

De az irónia és a paródia fent említett példái ellenében az utóbbi évtizedben egy 
végletesen antiironikus és antiparodisztikus magyar irodalommal is számolnunk kell, 
egy olyan tudatos irodalomfelfogással és nyelvkezeléssel, amelynek traumatikus, az 
alárendeltség viszonyait megjelenítő, megrendítő szövegei elutasítják a parodiszti-
kus jelentésformálást (Borbély Szilárd, Csobánka Zsuzsa, Bajtai András, Gerevich 
András és mások szövegeire gondolok). Hogy ez hogyan hat vissza a kortárs magyar 
irodalom, az erdélyi irodalom és a paródia viszonyaira, minden bizonnyal további 
tanulságos értelmezéseket eredményezhet.

(Korunk – Komp-Press, K olozsvár, 2012.)
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Tarjányi Eszter: Arany János 
és a parodisztikus hagyomány

Arany János neve a magyar irodalmi kánon egyik legjobban forgatható „fi zetőesz-
köze”. „A XIX. század az epikust és a balladaírót ünnepelte benne, a Nyugatosok 
lélekboncoló hajlama az Őszikék lírájára hangolódott rá, az 1970-es évek strukturaliz-
muson iskolázott generációja az 1850-es évek lírájának retorizáltságát értékelte, most 
viszont a hangvétel azon sajátosságai kerülhetnek a középpontba, amelyek miatt egy-
szerre lehet ez a költészet tradicionális, de ugyanakkor hagyomány-átalakító, amely-
nek segítségével a kopottas forma az újabb mondanivalóhoz tud idomulni.” (7.) 
Amint az már a címből és a nyitófejezetből idézett „programból” is látszik, Tarjányi 
Eszter komolyan veszi a hagyománytörténeti folytonosságot, miközben – amint az 
a későbbiekből kiderül – elemző módszere sokat merít az újabb elméleti kiindulások 
(a dekonstrukciótól az új fi lológián át a „cultural studies”-ig) eszköztárából. Ehhez a 
mai Arany-recepciónk polarizáltságát tekintve felettébb előnyös stratégiához – amely 
tehát kifogja a szelet a posztmodern Arany-kép ellen fanyalgó irodalomtörténészek 
kritikájából, miközben korántsem szűkíti le vizsgálatát a posztmodern olvasási eljá-
rásokhoz legkönnyebben idomuló művekre – a könyv elsőre talán kicsit száraznak 
tűnő elméleti fejezetei teremtenek alapot. Ezekben a szerző a paródia rendkívül szer-
teágazó (úgy is mondhatnánk: jelentésszóró) műfajtörténetének szerinte vázlatos 
áttekintésére vállalkozik (nota bene: a szövegökonómiai arányok helyes felbecsülése 
itt is, és később is a könyv vitathatatlan erényei közé tartozik).

Minthogy a parodia az irodalmi-esztétikai gondolkodás történetében valóságos 
ernyőfogalom, a szerző jobbnak látja a nem kevésbé átfogó, ám szemantikailag talán 
kevésbé túlterhelt kettős kódolás (double coding) bevezetését. E fogalom „az építész-
teoretikus Charles Jenckstől származik, aki ennek segítségével igyekezett megfogal-
mazni a szakértő kisebbséget megszólító, de egyben a populáris kódok alkalmazá-
sával a nagyközönség számára is élvezhető műalkotásnak a sajátosságát, amelyet 
a történeti emlékezet nagyvárosi kontextusba ágyazódása jellemez [...]. Tehát olyan 
kettős – sőt inkább több – értelmezőre számot tartó művek sorolhatók ide, ame-
lyekben az ellentmondásos kettősség gyakran az irónia modalitásával kapcsolódik 
össze. Ilyen például a modern technológiát felidéző felhőkarcoló, amelyben a gótikus 
és a román építészetre emlékeztető stíluselemek ironizálják és teszik egyedivé a mo-
dern acél- és vasbetonszerkezetek által is sugallt, az ipari technológia sorozatgyár-
tásra specializálódott személytelenségét.” (8.)

Miközben a szerző komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy elkerülje 
a tézisszerűen lekerekített olvasatokat, az egyes nemzeti paródiafogalmak eltéréseivel 


