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Madarász Imre

„olaszos sztereotípiák”
Sztanó László: Taljánok, olaszok, digók. 
A nemzeti sztereotípiák fogságában. Corvina Kiadó, Budapest, 2014

Sztanó László Taljánok, olaszok, digók. A nemzeti sztereotípiák fogságában című, a Corvina Kiadó-
nál megjelent monográfiája nagy könyv: ezt már első ránézésre, kézbevételre, belelapozásra meg 
lehet állapítani. 579 nagyméretű (B/5-ös), sűrűn nyomtatott oldal 2163 jegyzettel, 763 tételt 
tartalmazó (de a jegyzetapparátus szerint így sem teljes) bibliográfiával: terjedelmére nézve a 
magyar italianisztika egyik legnagyobb, az utóbbi években bizonyosan legnagyobb könyve látott 
napvilágot. És nem csak külső formátumában. 

Párját ritkító mű, sőt egyedülálló, de úgy, hogy, bizonyos értelemben, talán nem is „egy”: 
szintézis ez, amely több könyvre való témát és tudásanyagot foglal magába. Könyvek könyve, ha 
úgy tetszik. Egyszerre tudományos értekezés és a fejtegetéseit alátámasztó, illetve illusztráló 
szöveggyűjtemény, antológia (a fülszöveg szavával élve egyenesen „olvasókönyv”). Az értekező 
stílus szakszerű, pontos, részletes, Szerb Antalt idézve „bő ömlésű”: Sztanó nemcsak kutatónak 
alapos, de írónak is, szeret mindennek utánanézni-utánajárni és, ha már felkutatta, mindent közzé 
is tenni, egyetértve Thomas Mann-nal, aki szerint „csak az alapos lehet igazán szórakoztató”. Úgy 
van vele, hogy ha önmagával szemben igényes volt, akkor olvasóitól is joggal számíthat odafigye-
lésre, erőfeszítésre, szorgalomra, tartós koncentrálásra. Korrekt elvárás. Cserébe – lásd A varázs-
hegyből vett idézet kulcsszavát – csakugyan szórakoztató is tud lenni, ami (habilitációs értekezés-
ként megvédett) monográfiában ritka erény, ám annak, aki ismeri a szerző korábbi, részben ha-
sonló tematikájú, munkáit, Az ezernevű várost és az Olasz-magyar kulturális szótárt, nem meglepő. 
Egyaránt „docet” és „delectat”, kínál „utile”-t és „dulce”-t, mint azok a klasszikus szerzők, főként 
útleírók, akiket úgy szeret. Hűen követi őket minden értelemben. Korhű stílusban, kongeniális 
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magyarsággal tolmácsolja verseiket, szépprózájukat. Idézetei rávallanak a bravúros műfordítóra 
(lásd például Az utolsó fátyol című versválogatását): elbűvölnek nyelvi leleményeikkel, hol ellen-
pontozva, hol kiegészítve a tudományos prózát, a szakszöveget. 

De ez a szép és impozáns kötet más szempontból is többdimenziós. Feltárja, bemutatja, elem-
zi, értelmezi, hogyan látták Itáliát és az olaszokat „az utóbbi bő négy évszázadban” a külföldiek, az 
„Alpokon túliak” utazókként és odahaza. És megfordítva: azt is, miként tükröződött saját világuk 
Itália Alfieri emlegette „fenséges tükrében”, amelyet bizony, újfent Asti nagy szülöttét citálva, oly-
kor „elhomályosított” vagy elsötétített elfogult tekintetük, fekete szemüvegük. Az italianisztika 
tehát Sztanónál (mint legtöbb mai honfi-pályatársánál) komparatisztikával ötvöződik, habár igen 
eredeti módon. Nemzetkarekterológiai és szociálpszichológiai keretben, Prohászka Lajos (A Ván-
dor és a Bujdosó e könyvben furcsamód sehol sem említett szerzője) szóhasználatával „népközös-
ségek tipológiája” és az előítéletesség, az idegenellenesség társadalmi-történelmi mechanizmusa 
együtthatásában. A Sztanó-monográfia megkerülhetetlen alapmű az olaszság(kép) tanulmányo-
zóinak és az utazási irodalom kutatóinak, ugyanakkor fontos adalékokkal szolgál azoknak is, akik 
a xenofóbia, az idegengyűlölet, a nemzeti és „faji” gőg, elutasítás, kirekesztés napjainkban oly di-
vatos kérdéseivel óhajtanak a zsurnálnívónál elmélyültebben, tudományosan foglalkozni. Egyik 
legfőbb – habár „expressis verbis” meg nem fogalmazott – tanulsága, hogy a nacionalizmus jóval 
korábban jelentkezett negatív-sovén (másokat lenéző, elutasító, megbélyegző) mint „pozitív” 
(önértékelő-önmagasztaló) formákban, voltaképpen a nacionalizmus korábban alakult ki, mint 
az igazi nemzeteszme. Kialakulásának feltérképezésében a Taljánok, olaszok, digók nemzetközi 
viszonylatban is kivételes tudástára mostantól aligha lesz nélkülözhető. Nem kevésbé tanulságos, 
hogy ez a „nemzetkarekterológiai” értekezés végsősoron a nemzetkarekterológiák érvényességét 
kérdőjelezi meg, azt, hogy lehetséges válaszolni a könyv elején és végén feltett kérdésre: „Milye-
nek az olaszok?” (és egyáltalán bármely nemzet). 

Van persze ennek az enciklopédikus szintézisnek egy(-két) inherens, szükségszerű parado-
xona. Többdimenziós volta, több kötetnyi tényanyaga, teljességigénye ellenére úgy érezzük (és 
tudjuk): csak az egyik oldalát mutatja be a kultúrtörténész által feldolgozott (al)címszereplő szte-
reotípiáknak. A negatívakat. Olykor mintha a Miért nem bírjuk a digókat? című szatirikus köte-
tecskét olvasnánk. Pedig ekkora monográfiát Itáliáról s az olaszokról vélhetőleg csakis az olvas el, 
aki nagyon szereti őket. És letaglózza, hogy félezer lapon át Itália és népe erkölcstelenségéről, le-
züllöttségéről, csak a dicső múltban élő, azóta „semmi” vagy épp „temető” voltáról, machiavelliz-
musáról, bűnözőiről, képmutatásáról, babonáiról, „eszmék nélküli tudományáról”, „gondolatok 
nélküli irodalmáról, dagályos-kongó retorikájáról, „lusta”, „fériatlan”, „szoknyavadász”, „mammo-
ne”, „fegyelmezetlen” lakosairól („…mindent elözönlő, mindenkit kiszorító, örökkön ügyeskedő, 
szívós, lerázhatatlan népség…”) stb., stb. kell olvasnia. Még a „napfényes” tájakról és időjárásról, 
az „édes olasz nyelvről” és az „Itália legjavát” tartalmazó könyvekről is többnyire pálcatörésekkel, 
leszólásokkal, kigúnyolásokkal kénytelen szembesülni. Arra már csak az értő „befogadó” figyel 
fel, hogy ezeknek az olykor elképesztően ostoba és felháborítóan rosszindulatú pocskondiázá-
soknak a magyarázatát és felelőseit Sztanó sokkal inkább a papírra vetőikben, mintsem a célpont-
jaikban ismeri fel.

Akár megmarad a sokszínű-sokoldalú, szemkápráztató felszínen, akár belelát a rémségek lé-
nyegi összefüggéseibe, az olvasó kíváncsian várja a „másik oldalt”, a „második részt”, amely, re-
ményei szerint, bemutatja majd, hogy „a világ kertjében” (Byron) a gyomok mellett azért nőttek 
– sokkal dúsabban! – illatos és szépséges virágok is. 


