
A magyar származású Steven Tötösy

de Zepetnek az összehasonlító iroda-

lom- és kultúratudomány kutatója, az

általános iskola után került ki Nyu-

gat-Németországba, ahol gimnáziumi

tanulmányait elkezdte. A középiskolát

Ausztriában folytatta, Svájcban érett-

ségizett, majd Kanadában telepedett

le, ahol az albertai egyetemen szerezte

Ph.D.-jét. Tanított Kanadában, ezen-

kívül mint vendégprofesszor többször

megfordult Kínában, Magyarorszá-

gon, Spanyolországban, Tajvanon és

az USA-ban. 2000 óta Bostonban él,

ahol a Northeastern egyetemen taní-

tott, 2002-tõl Németországban a

Halle-Wittenbergi egyetem professzo-

ra, 2008 szeptemberétõl pedig Tajva-

non a National Sun Yat-sen egyete-

men is professzor.

CSL: Egy ilyen változatos életút lát-

tán önkéntelenül is felmerül a kérdés,

hogy mi az identitásod? Milyen nem-

zetiségûnek vallod magad?

StdeZ: Nehéz kérdés, úgy ideológiai

mint adminisztratív szempontokból.

Kanadai és magyar állampolgár va-

gyok, ezenkívül amerikai zöld kár-

tyám van, de mondjuk úgy, hogy eu-

rópai hátterû kanadainak tartom ma-

gam, aki most már nyolc éve az

USA-ban él és valószínûleg USA ál-

lampolgár is lesz... Életem elsõ felét

Európában töltöttem, a középiskolát

is ott végeztem, de Kanadában szerez-

tem egyetemi diplomáimat, ott volt az

elsõ munkahelyem is. Elõször gimná-

ziumi tanár voltam, majd a Ph.D. és a

szokásos szamárlétra után egyetemi

tanár és egy kutatóintézet vezetõje

lettem. Feleségem ötödik-generációs

angol-skót hátterû kanadai, gyerme-

keink is ott születtek és nõttek fel. Meg-

határozó élményem, sõt eszményem az

interkulturális kanadai társadalom.

CSL: Hat önálló és huszonnégy

szerkesztett könyvet publikáltál ed-

dig, több mint 200 tanulmányod je-

lent meg több nyelven, számos folyó-

irat szerkesztõje voltál, 1999-tõl pedig

a Purdue University Press CLCWeb:

Comparative Literature and Culture cí-

mû online folyóiratát is jegyzed. Ha-

sonló címmel alapítója és szerkesztõje

vagy két könyvsorozatnak, amelybõl

az egyiket az USA-ban, a másikat Né-

metországban adod ki. Feltûnõ, hogy

a könyvek többsége és a folyóirat már

címében is tartalmazza a „compara-

tive” szót, ezzel is jelezve az elkötele-

zettséged az összehasonlító kultúra-

(és irodalom-) kutatás iránt. Mit jelent

ez az elkötelezettség a gyakorlatban?

StdeZ: Az egyik kötetben például,

amelynek címe Canadian Culture and

Literatures, and a Taiwan Perspective,

az összehasonlítás illetve kontextus

kétféle értelemben szerepel. Egyrészt

olyan tanulmányok vannak benne,

amelyekben tajvani kutatók kanadai

irodalmi szövegeket elemeznek. A ta-

nulmányok másik része arról szól,

hogy Kanadában, mint egy „posztmo-

dern” országban sokféle kultúra él

egymással, többek között tajvaniak.
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Ezek az írások azt vizsgálták, hogyan

él a tajvani közösség Kanadában egy

multi- és interkulturális társadalom-

ban. Ez a kérdés nyilván összefüggés-

ben volt egy nagyon sajátos tajvani

problémával, ami a kilencvenes évek-

ben erõsen foglalkoztatta az ottani

közvéleményt: hogyan lehet integrál-

ni a társadalomba a tajvani bennszü-

lötteket? 

CSL: Bennszülött tajvaniak? Ez azt

jelenti, hogy olyan õslakosok vannak

Tajvanon, mint amilyenek Észak-

Amerikában az indiánok vagy Auszt-

ráliában az „Aborigines”?

STdeZ: Igen, ezeket az õslakosokat a

japánok és kezdetben a Kuomintang

kínaiak is elnyomták, ezért mikor

Tajvan demokratizálása elkezdõdött,

nagy volt az érdeklõdés a kanadai tár-

sadalomban a 1960-as évek óta beve-

zetett multikulturalizmus iránt. Azt

akarták megérteni, hogyan sikerült az

integráció a kanadaiaknak, amely ösz-

szehasonlító szempontból szerintem a

legsikeresebb példája az etnikai együtt-

élésnek. Sikeresebb, mint az USA, nem

is említve az európai országokat.

CSL: És Magyarország, vagy a ma-

gyar kultúra hogyan néz ki kanadai

szempontból? 

STdeZ: Kanada volt az az ország,

ahová egy csoportban a legtöbb me-

nekültet hozták be 1957-ben az

1956-os Magyar Szabadságharc után,

úgy hatvan ezret. Természetesen most

nem arról akarok beszélni, hogy Ka-

nada, mint állam hogyan viszonyult

hivatalosan Magyarországhoz. Inkább

arról a kultúrpolitikáról, amit korábbi

miniszterelnökünk, Pierre Trudeau

nevével szoktak jelezni. Eszerint a

kormány pénzügyileg is hatékonyan

támogatja az etnikai kisebbségeket,

ami azt jelenti, hogy a multikulturális

identitás erõs intellektuális, ideológiai

és anyagi hátteret tudhat maga mö-

gött. Ami a magyarokat illeti, sok író,

költõ, szobrász, stb. került Kanadába

1957-ben és utána, mint például

Faludy György, Kemenes Géfin László,

Jonás György, vagy Vitéz János. Mivel

jelentõs anyagi támogatást kaptak,

ezek az írók – hasonlóan más etnikai

hátterû kanadai írókhoz – komoly és

maradandó munkákat produkáltak,

és így segítették láthatóvá tenni ott a

magyar kultúrát. Multikulturális priz-

mán keresztül nézve, Kanadában a

közéleti diskurzusban van egyfajta el-

ismerés a magyarok ottani kulturális

teljesítményeirõl.

CSL: Írásaidban fontos elméleti sze-

repe van a (radikális) konstruktiviz-

musnak és a szisztematikus/empiri-

kus rendszerkutatásnak. Úgy látom,

hogy ezekre az általános, filozófiai

igényû kiindulópontokra azért van

szükséged, mert a humán tudomá-

nyok hagyományos kultúrafelfogásá-

val szemben a korszerû kultúrakuta-

tást komparatív/kontextuális és szisz-

tematikai/empirikus alapokra akarod

helyezni. Hogyan alakult ki benned az

érdeklõdés a „metaelméletek” iránt?

StdeZ: Amikor elkezdtem a Ph.D.

disszertációmat az albertai egyete-

men, akkor már szociológiai irányba

kezdtem fordulni, azaz az irodalmat

szociológiai szempontból szerettem

volna vizsgálni. Ehhez kerestem el-

méleti és módszertani fogódzókat, de

nem a szocialista országokban honos

marxista gondolatmeneteket, inkább

az Escarpit- vagy Goldman-féle irányt

preferáltam. Bár ezek tetszettek ne-

kem, nem találtam õket teoretikailag

és metodológiailag teljesnek. Így ke-

rültek a kezembe a könyvtárban ba-

rangolva (akkor még nem volt

google...) Siegfried J. Schmidt-nek

(Empirische Literaturwissenschaft) és

Itamar Even-Zohar-nak (Polysystem

Theory) a munkái. És ez a kettõ

együtt vitt el ebbe az irányba.

CSL: Schmidt-et kevéssé ismerik ná-

lunk. Mit kell tudni róla? 

StdeZ: Schmidt radikális konstrukti-

vista munkáiban szisztématikailag –

nem „szisztematikusan” – gondolta

végig az irodalomkutatást, Ludwig

von Bertalanffy, Umberto Maturana,

Ernst von Glasersfeld, Heinz von Fo-

erster, Francisco Varela és mások

gondolataita támaszkodva. Ezeket én

aztán továbbfejlesztettem az összeha-

sonlító kultúrakutatás szükségletei

szerint, a már említett Even-Zohar,

Pierre Bourdieu és Robert Estivals

munkái alapján. A „comparative cul-

tural studies” a humán- és társada-

lomtudományok diszciplínáiból merített

teoretikai és metodológiai konstrukció.

Fõleg az összehasonlító irodalomtu-

domány és az angol-amerikai „cul-

tural studies” szolgálnak alapul a teo-

retikai és metodológiai felépítéséhez,

de a szociológia, filozófia, antropoló-

gia, történelemtudomány, feminista

kritika, stb., diszciplínákban található

gondolatmenetek is beletartoznak.

Egyik fõ alaptétele az, hogy ideológiai

szempontok és álláspontok – melyek

a „cultural studies”-ban mint tudjuk

fontosak – szerves részét alkotják úgy

a teoretikai konstrukciónak, mint a

gyakorlati felhasználásának. A kutatás

követelménye, hogy azoknak ne csak

a tudományos világban legyen fontos-

sága, hanem a praktikus életben is,

tehát relevánsak legyenek a minden-

napi élet számára is. További szerves

alkotóeleme a „comparative cultural

studies”-nak, hogy a folyamatok

(„process”) kutatására fókuszáljon,

bár a szöveg immanens kutatása is

fontos.

CSL: Koncepcióid Niklas Luhmann

szociológiai filozófiájára emlékeztet-

nek. Schmidt mennyire kapcsolódott

Luhmanhoz? 

StdeZ: Schmidt közel áll Luh-

mannhoz, bár gondolkodása több

szempontból megelõzi Luhmannét és
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publikációi is elõbb jelentek meg.

Luhmannt jobban ismerik, mert szo-

ciológus volt, aki nagyobb nyilvános-

ságot kapott mind Európában, mind

Amerikában, Schmidt pedig iroda-

lomtudós, illetve a 90-es évek óta mé-

diatudós, akit az irodalomtudomány-

ban csak a szakmai berkeken belül is-

mern(t)ek és a médiatudományban is

csak a német nyelvterületen. Érdekes,

hogy újabban Lengyelországban je-

lennek meg munkák, melyekkel a

konstruktivizmus és az irodalomtu-

domány kapcsolatát szorgalmazzák.

CSL: Mi a jelentõsége és újdonsága

ezeknek az elvont elméleti kérdések-

nek a kultúrakutatás szempontjából? 

StdeZ: Nem állítom, hogy ezek na-

gyok újak, máshogy mondva: nem ta-

láltam fel a spanyolviaszt, de szerin-

tem, nekem nagyon fontosak. A humán

tudományokban sok új fejlemény tör-

tént az elmúlt évtizedekben, mint

amilyen például a dekonstrukció, a

historicizmus, vagy az új hermeneu-

tika, de a fõbb irányzatok azért ma is a

szövegcentrikusak, amelyek a filológiai

megközelítést részesítik elõnyben. A

textualitás elemzése természetesen na-

gyon lényeges az irodalom- és a kultú-

ratudományban, de nem helyettesíti a

szociológiai, kultúrantropológiai vagy

az azokhoz közelálló szisztematikus

rendszerszemléleti kutatásokat, ame-

lyeket az említett Bertalanffy, Matu-

rana, Varela, Foerster, Glasersfeld il-

letve Schmidt és Luhmann nevéhez

lehet kötni. Bár ezeket ismerik és

használják a pedagógiában és a pszi-

chológiában, sajnos nem méltányol-

ják õket eléggé sem az irodalom, sem

a kultúra kutatásában. Ez is az egyik

oka annak, hogy a humántudomá-

nyok reputációja annyira alacsony vi-

lágszerte, mert az akadémiai/tudomá-

nyos világon kívül az emberek nem

értik, hogy a humanisták mivel is fog-

lalkoznak, mit csinálnak egyáltalán.

Rengeteg kritika és irónia éri õket,

nincs pénz, nincsenek állások. Erre a

megfelelõ válaszlépés az lenne, hogy a

kutatók mutassák be a munkáikon

keresztül, hogy mi a társadalmi jelen-

tése és fontossága a kultúra tanulmá-

nyozásának, hogy miért fontos a kul-

túra vizsgálata. Lehet persze a tradici-

onális filológiai úton haladni ezután

is, de akkor a humán tudományok to-

vább fognak marginalizálódni.

CSL: Mit tud szerinted a régi kultú-

rakutatásnak a szisztematikus, empi-

rikus és kontextuális rendszerkutatás

adni? 

STdeZ: Sok mindent, de talán a leg-

fontosabb az empirikus szempont

hangsúlyozása. Tehát ha analizálok

egy irodalmi szöveget, azt egy olyan

kontextusban csinálom, hogy társa-

dalmi adatokkal támasztom alá és

nemcsak például dekonstrukcióval

vagy nyelvi elemzéssel. Tudom, hogy

a külsõ, empirikus referenciák és ada-

tok használata sok esetben nem lehetsé-

ges vagy szükséges, és azt is fel lehet e

módszer ellen hozni, hogy a társadalmi

összefüggések hangsúlyozásánál eltû-

nik az a filozófiai-humanista gondo-

latmenet, ami ennek a diszciplínának

alapvetõ sajátossága. De továbbra is

állítom, hogy a kontextuális és empi-

rikus szempontokkal releváns tudo-

mányos eredményeket lehet produ-

kálni. Ennek a célnak a szolgálatába

állítottam a folyóiratomat és könyvso-

rozataimat is, melyekkel egy széles in-

terdiszciplináris olvasótábor számára

igyekszem közérthetõvé tenni a hu-

mán tudományokat és az ott történõ

kutatás eredményeit.

CSL: Az egyik összehasonlító kultú-

rakutatásról írt munkádban megkü-

lönböztettél a humán tudományokon

belül intra, multi és pluri-diszcipli-

naritást. Az „intra” alatt azt érted,

hogy a kutatók egy adott diszciplínán

belül vizsgálódnak, a „multi” alatt azt,

hogy különbözõ diszciplínák kutatói

vizsgálnak valamilyen kulturális

problémát, végül a „pluri” alatt azt,

hogy a legkülönbözõbb diszciplínák

kutatói tudatosan egyazon kérdésen

kezdenek el együttesen dolgozni. Ez a

distinkció inkább egy formális felosz-

tás, vagy pedig egy valóságos lehetõ-

ség leírása? Más szóval tudnál példát

említeni a pluridiszciplináris kutatás-

ra a humán tudományokon belül?

STdeZ: Azt kell mondanom, hogy a

pluridiszciplinaritás ma még inkább

ideál. Saját tapasztalatom alapján azt

látom, hogy a humán tudományok te-

rén sem az egyes szakmák, sem a ku-

tatáspolitika nem igazán nyitottak

még egy ilyen fajta együttmûködésre.

Persze igaz az is, hogy vannak ered-

ményes munkák, mint például a fe-

minista és „gender studies” vagy a

környezetkutatási diszciplínák.

CSL: Kik voltak a példaképeid, mi-

lyen munkák voltak fontosak a szá-

modra? 

STdeZ: Személyi példaképeim soha-

sem voltak és az alapvetõ behatások

nem az elméletbõl, hanem az iroda-

lomból jöttek, amit gyermekfõvel

kezdtem el olvasni még Magyarorszá-

gon. Szüleim könyvtárából – vala-

hogy a háborút túlélt maradványok a

nagyszülõk könyvtáraiból – persze a

szokásos Jókai, Mikszáth és más ka-

nonizált magyar klasszikusok voltak

az elsõk. Különösen Petõfi „Apostol”-

ára emlékszem, mint komoly benyo-

másra, aztán Balzac, Stendhal meg

ilyenek jöttek. Emlékszem, hogy a

nyári szünidõben – mikor mint alkal-

mi munkás a Törökbálinti Állami

Gazdaságban paradicsomot meg ba-

rackot szedtem, meg a Veszprémi

vasútnál gyomot irtottam – Maupas-

sant Szépfiúját olvastam tizenhárom-

tizennégyéves koromban. Ezt egy

ugyancsak ott dolgozó egyetemista

nagyon kifogásolta, mondva, hogy
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szüleim „erkölcstelenek” hogy ilyes-

mit megengednek. A könyvfalást ké-

sõbb külföldön folytattam Leo és

Alekszej Tolsztojjal, Novalisszal,

Thackerey-jel, Dickensszel, Gustav

Freytaggal, stb., tehát a német, fran-

cia, olasz, orosz, angol, amerikai iro-

dalmi klasszikusokkal, majd Sartre-

ral és fõleg Camus-vel. 1964 és 1975

között – miután elhagytam Magyaror-

szágot és mielõtt Kanadába költöztem

volna – átlagosan két regényt olvas-

tam hetenként. Ezek az irodalmi be-

hatások radikálisan megváltoztatták

az addigi magyarkodó, konzervatív

világnézetemet. Tehát nem iskola,

vagy személyek, hanem az irodalmi

olvasmányok voltak rám hatással. És

azután jöttek persze a tudományos

szövegek a humán- és társadalomtu-

dományok különbözõ területeirõl,

beleértve a történelmet, antropológiát,

filozófiát, stb.

CSL: Lukács György vagy a frank-

furti iskola kultúrafelfogása volt rád

valamilyen hatással?

StdeZ: Nem. Lukács regényelmélete

fontos, de a frankfurti iskola nem,

mert én korán, már a nyolcvanas évek

elején kapcsolatba kerültem a birming-

hami iskola által képviselt „cultural

studies” irányzattal. (Raymond Wil-

liams-re, Stuart Hall-ra és a többiekre

gondolok.) Ezek pedig a frankfurti is-

kolával ellentétes szemléletet képvi-

seltek. 

CSL: Foucault?

StdeZ: Foucault hatalom-koncepció-

ja igazi aha-élményt jelentett nekem,

hogy a hatalom nem valami elkülönít-

hetõ dolog, hanem áthatja az élet

minden aspektusát, így a kultúrát is.

A Szexualitás története címû munkája

pedig azért fontos, mert a feminista és

„gender studies” tudományos – és

ideológiai – koncepcióinak kutatásá-

val régóta foglalkozom.

CSL: Ricoeur, de Man vagy Derrida? 

StdeZ: Nem igazán érdekelt(n)ek,

mert ezek hermeneutikai irányzatok,

amelyeket én az összehasonlító kultú-

ratudomány koncepciójába nem épí-

tek be, de értem fontosságukat.

CSL: Bourdieu?

StdeZ: Bourdieu késõbb jött, és fon-

tos, mert beletartozott a kontextuális

és empirikus érdeklõdésembe. Fontos

volt még számomra Fernand Braudel

és az Annales-iskola, amely a min-

dennapi élet társadalomtörténetét

mutatja be.

CSL: Ezek szerint a kultúrakutatást

úgy képzeled el, mint olyan társada-

lomtörténetet, amelyet kiegészítesz a

kultúratörténettel?

STdeZ: Igen, pontosan így!

CSL: Saját munkásságodban melyik

írásodat tartod fontosnak?

StdeZ: Erre nem tudok válaszolni,

mert mint komparatista különbözõ

diszciplínákban dolgozom és publiká-

lok. Így vannak irodalomtörténeti,

irodalomelméleti, szociológiai, törté-

nelmi, feminista, szövegelméleti, for-

dítástudomány, média- és kommuni-

kációtudomány, stb. munkáim.

CSL: Akkor úgy kérdezem, hogy

mire vagy legbüszkébb azok közül,

amiket írtál? 

StdeZ: Talán újabban a Kertész Imre

munkáiról szerkesztett könyvre, amit

Louise O. Vasvárival adtunk ki. Ez az

elsõ és eddig egyetlen angol nyelvû

tanulmánykötet a Nobel-díjas magyar

íróról, amelyet különbözõ országok-

ból származó szerzõk saját kultúrájuk

perspektívájából írtak. Ebbe én is ír-

tam egy tanulmányt, amely a Magyar-

országon, a német nyelvterületeken,

az USA-ban és a Kanadában megje-

lent Kertész-recepciókról szól. Fon-

tosnak tartom két másik kötetemet is,

melyek a közép-európai kultúrák ösz-

szehasonlító kutatásáról szólnak:

Comparative Central European Culture

és a The New Central and East Euro-

pean Culture. Nem hiszem, hogy

ezekkel (megint) feltaláltam a spa-

nyolviaszt, de egy transznacionális

koncepcióra vannak alapítva, ellentét-

ben olyan munkákkal, melyek nem-

zeti kereteken belül beszélnek a kul-

túráról vagy az irodalomról.

CSL: A Közép-Európa gondolat a

nyolcvanas években volt nagyon jelen

az értelmiségi gondolkodásban. Milan

Kundera, Konrád György, vagy Ha-

nák Péter képviselték akkor ezt a nézõ-

pontot. A kommunizmus összeomlá-

sa után viszont éppen a nemzeti

szemléletek erõsödtek fel az egész ré-

gióban, ami az Európai Unióhoz való

csatlakozás ellenére is megmaradt, sõt

sokszor éppen arra reagálva növeke-

dett meg. Nem látsz ellentétet az ösz-

szehasonlító kultúraelmélet regionális

nézõpontja és a közép-európai politikai

ideológiák nemzeti törekvései között?

StdeZ: Látom én is az ellentétet, de

mint tanár és mint kutató vállalom a

komparatív és transznacionális kultú-

rakutatás ideológiai és praktikus kö-

vetkezményeit.

CSL: Most min dolgozol?

StdeZ: Louise O. Vasvárival két kö-

tetet szerkesztünk, Comparative Cent-

ral European Holocaust Studies és Com-

parative Hungarian Cultural Studies cí-

meken. Az elsõ kötet már kész van és

2009-ben jelenik meg. A második kö-

tethez az anyagot két éve Debrecen-

ben a Magyarságtudományi Világ-

kongresszuson kezdtük el gyûjteni és

2010-ben tervezzük megjelentetni.

Ezekben a kötetekben is igyekszünk a

multidiszciplináris és kontextuális/kom-

paratív szemléletet érvényesíteni. Ezen

kívül egy önálló könyvet készülök be-

fejezni, melynek címe Comparative

Cultural Studies and Sustainable Hu-

manities. Arról van benne szó, hogyan

lehetne az összehasonlító kultúraku-

tatás segítségével a humán tudomá-

nyokat „megmenteni”. Többek között
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a könyvnek az egyik fejezete egy em-

pirikus felvétel, amely német és ame-

rikai egyetemi diákok médiafogyasz-

tását hasonlítja össze és ebbõl von le

elméleti következtetéseket arra, hogy

milyen befolyással van a kultúra a

mai életre. A komparativitás illetve

kontextualitás valamilyen módon

tényleg minden munkámban jelen

van. Dolgozom például egy tanulmá-

nyon, amelynek témája Kertész Sors-

talanságának regény-változata és a róla

készült film adaptálásának összeha-

sonlítása a két szöveg Holocaust-vizua-

litásainak szempontjából. Mindig van

valami magyar téma is ami izgat,

most éppen egy tanulmányon dolgo-

zom, amely a feminista teória és kriti-

ka iránti érdeklõdésembõl nõtt ki.

Ezenkívül érdekel a tizenkilencedik

század végén és a huszadik század

elején Lõwy Árpád álnév alatt író dr.

Réthy László is. Õ a Magyar Nemzeti

Múzeum érem- és régiségosztályának

igazgatója volt, és erotikus/pornográf

verseket írt. Ezekben Réthy/Lõwy a

korabeli társadalmat pellengérezte ki

mély iróniával. Ez a tanulmány

egyébként folytatása annak a munká-

nak, amelyet a német és a magyar

erotikus/pornográf irodalomról már

korábban publikáltam. És hát próbál-

gatom befejezni a fiktív „mémoire”-

omat melynek címe The Hybridist, és

eddig úgy 300 oldala van megírva.

CSL: És Tajvanon?

STdeZ: A National Sun Yat-sen

egyetemen folytatom a 2006-ban el-

kezdett nemzetközi kutatásomat a

multikulturalizmus különbözõ aspek-

tusairól. Ebben európai, észak-ameri-

kai, afrikai és ázsiai egyetemek vesznek

részt több, mint 100 tudós közremû-

ködésével. A kutatást most kibõvítjük a

kínai diaszpóra- és a tajvani multikul-

turalizmus vizsgálatával is.
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