
MÁRJÁNOVICS DIÁNA

Transztextualitás és identitás az Ugrešić-prózában

A XX. század második felének kelet-európai kivándorlási hullámaival össze-
függő irodalmi jelenségek vizsgálata a komparatisztika fontos feladata. A délszláv 
háborút követően több százezren kényszerültek emigrációba, számos író1 már a 
válság kezdetekor, 1990 és 1993 között elhagyta szülőhazáját. Jelentős bosnyák, 
horvát, montenegrói és szerb szerzők foglalkoztak a háborús kataklizma esemé-
nyeivel, következményeivel; Miljenko Jergović, Igor Štiks, Slavenka Drakulić Sza-
rajevó ostromáról vagy a hágai bírósági tárgyalásokról szóló írásai hozzájárulnak 
a történelmi félmúlt feldolgozásához. Csakúgy, mint a Jugoszláviában született, 
1993-ban Hollandiába emigrált Dubravka Ugrešić írásai.

A következőkben az írónő azon műveit vizsgálom, melyekben a kulturális- 
nyelvi identitás problémája egy – a délszláv háborús, poszttraumatikus irodalmat 
tekintve – jelentős formajeggyel,2 a fragmentalitással, illetve a műfaji hibriditással 
áll összefüggésben. Az elemzés középpontjában A feltétel nélküli kapituláció múzeu-
ma3 című regény áll; a primer szövegkorpuszhoz tartoznak még más írások is, 
melyeket e munka keretei között részletesebben nem tárgyalok, a téma szempont-
jából azonban megkerülhetetlenek. Így az œuvre egyes korábbi darabjairól, illet-
ve A fájdalom minisztériuma4 című kötetről is szót ejtek. Fő állításom az, hogy az 
identitáskeresés, -vesztés problémája a regényben strukturális szinten is megmu-
tatkozik, illetve szorosan kötődik olyan formai és narratív megoldásokhoz, mint 
az inter-, para- és architextusok szerepeltetése, a repetíció, a polifonikus elbeszé-
lés és az eltérő idősíkok egymásra montírozása. Írásom első részében:  1. a pályaív-
ről, valamint az életműben bekövetkezett prózapoétikai változásokról ejtek szót; 
2. majd röviden vázolom a tágabb irodalomtörténeti kontextust; 3. ezt követően 
pedig az említett regényeket, azaz a szerző emigráns prózájaként jegyzett írásokat 
vizsgálom.

1 Predrag Matvejević, Slavenka Drakulić, Rajko Djurić. Ld. Thomka Beáta: Ex-YU-Ex(odus). In: 
Uő: Déli témák – kultúrák között. Zenta, zEtna, 2009.

2 A délszláv háborúk utáni vajdasági magyar irodalmat illetően például Mikola Gyöngyi a kö-
vetkezőképpen ír:

„a rövidprózai forma a fiatal alkotók leggyakoribb közlési módja, még a regényszerű szerveződé-
sek is töredékekből, narratív fragmentumokból, rövidtörténetekből építkeznek. Mindennek nemcsak 
poétikai, szociológiai, hanem pragmatikus okai is vannak egyes alkotóknál: a háború okozta hányatta-
tás, a gyakori lakhelyváltoztatás, a létbizonytalanság eleve lehetetlenné teszi a nagyformák művelését: 
a nagyregényhez tartós biztonság, konszolidált életkörülmények is szükségesek.” Mikola Gyöngyi: 
A redukált létélmény új formái. zEtna, http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/124/mikola.htm

3 Dubravka Ugrešić: A feltétel nélküli kapituláció múzeuma. Ford. Radics Viktória. Budapest, Európa, 
2000.

4 Dubravka Ugrešić: A fájdalom minisztériuma. Ford. Radics Viktória. Budapest, L’Harmattan, 2008.
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Dubravka Ugrešićnek az életpálya korai szakaszában, az emigrációt meg-
előzően – kísérletező, a jugoszláv irodalomban újfajta szemléletmódot érvénye-
sítő – gyermekkönyvei, regényei, rövidtörténeteket tartalmazó kötetei jelentek 
meg. Korai írásai közül a (két különböző magyar fordításban is megjelent) Štefica 
Cvek az élet sűrűjében5 hozta meg számára az ismertséget. A patchwork-regényként 
aposztrofált kötet az Ivan Slamnig, Tin Ujević vagy Boro Pavlović nevéhez köthe-
tő horvát irodalmi hagyományhoz kapcsolódik. Medve A. Zoltán Ludizmus, nosz-
talgia, identitás című tanulmányában mutatott rá a horvát ludizmus irodalmának 
és Ugrešić prózájának összefüggéseire.6 Medve szerint a Štefica Cvek újdonságát és 
jelentőségét a következő kulcsszavakkal lehet összefoglalni: „ironikus távolság-
tartás, cinikus destrukció, esszéizmus, humor és – Slamnig után először – „»homo 
ludens« magatartás”.7

A szerző a Štefica Cvekben megbontja a hagyományosnak mondható regény-
szerkezetet. A textus nem lineáris; a narrátor a szöveget a szövettel, matériával 
azonosítja. Az elbeszélő – mint ahogyan azt A modell kidolgozásáról című nyitó feje-
zetben is olvashatjuk – a munka folyamán író- és varrónőként dolgozik; program-
ja szerint kifejezetten női regényét varrni, fércelni fogja: „Én elég lassan írok, mert 
írás közben mindig elmámorít az írógép kattogása. Az írógép kattogása pedig a 
varrógép kattogására emlékeztet. (…) Szóval a technika kiválasztása? Úgy tűnik, 
már megtörtént. Gépírónő – varrónő, varrógép – írógép. A regényt tehát varrni 
fogjuk!”8 A Štefica Cvek így az alábbi szabásmintát követi:

-------- 
-.-.-.-.-.-.-.
…………
//////////////
”””””””””
= = = = = = = =

+++++++
  

5 Dubravka Ugrešić: Štefica Cvek u raljama života. Zagreb, GZH, 1981. Dubravka Ugrešić: Štefica 
Cvikli az élet karmai között. Ford. Gyimót Ágnes. In: Gy. Horváth László (Szerk.): Égtájak – Öt világrész 
elbeszélései – 1988/89. Budapest, Európa, 1989. Dubravka Ugrešić: Štefica Cvek az élet sűrűjében. Ford. 
Radics Viktória. Budapest, JAK – Kijárat, 2004.

6 „Dubravka Ugrešić[et] a volt Jugoszlávia egyik legfrissebb és legszuverénebb – a horvát ludiz-
mus hagyományába is illeszkedő – szépírójaként tartjuk számon. A Štefica Cvek u raljama života (1981) 
és a Forsiranje romana-reke (1988 – Egy regényfolyam erőltetése) című regényeivel, valamint a Život je bajka 
(1983 – Az élet egy mese) című novelláskötetével a slamnigi hagyományokból kiindulva a horvát (»ju-
goszláv«) irodalom egyik legfrissebb szellemiségű szerzője.” – Medve A. Zoltán: Ludizmus, nosztal-
gia, identitás. =  Jelenkor 7–8 (2009). http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1760/ludizmus-nosztal-
gia-identitas

7 Uo.
8 Dubravka Ugrešić: Štefica Cvek az élet sűrűjében. Budapest, József Attila Kör – Kijárat Kiadó, 

2004, 9–10.
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A jelmagyarázatnál (egyebek mellett) a következőket olvashatjuk: „Kicsit 
széthúzni: a szöveget szükség szerint, a hoppon maradt elvárások nyomása alatt 
széltében-hosszában megnyújtani közönséges, nedves képzelet segítségével. (…) 
Apró ráncolás: a szerzői szegély mindkét oldalán nagy fabulatív öltésekkel. Az 
alsó szálakat kicsit meghúzni, és egyenletesen eligazítani a hajtásokat.”9 A regény 
emellett intertextuális utalásokkal telített, különböző műfajokat idéz (a lektűrt, 
az ún. chick litet,10 a női magazinok cikkeit); az elbeszélő játékosan váltogatja az 
egymástól eltérő szólamokat.

A korai Ugrešić-írásokról általánosan is elmondható, hogy különböző regisz-
terek ötvözésén, a marginális nyelvhasználat elemeinek invenciózus felhaszná-
lásán, valamint a – genette-i értelemben vett – transztextusok diverzitásán ala-
pulnak. Az élet egy mese11 című novelláskötetnek például minden darabja átírás, 
pastiche vagy kompiláció. A pálya kezdetén megfigyelhető könnyedséget, fel-
szabadult játékosságot Ugrešić a délszláv háború kitörését követően elhagyja. Az 
életműben a recepció fordulatot jelez: eszerint az emigráció után a szerző írásai 
az addigiaktól eltérő prózapoétikát mutatnak. Vladimir Biti így ír erről: „Ugrešić 
azon hajlama […], ahogy a »korai műveiben« eljátszadozik a triviális irodalmi 
mintázatokkal, ami aztán a közfelfogásban, okkal vagy ok nélkül, az alkotása-
it összekapcsolta az indifferens határeltörlések gyakorlatával, nos, ez a hajlam a 
kilencvenes évek elején jelentős mértékben fölülíródott.”12 Az életműben egyút-
tal feltűnik az – 1990-es évek horvát prózáját tekintve jellemző – autobiografikus 
nosztalgia. A fordulat után publikált, s a menekültlét tapasztalata köré szervező-
dő szövegek – a korábbiakhoz hasonlóan – megbontják ugyan a hagyományosnak 
mondható regényszerkezetet, ám a transztextuális elemek más funkciót kapnak 
bennük: az egyén identitáskrízisének jelölőivé válnak.

A feltétel nélküli kapituláció múzeuma és A fájdalom minisztériuma a háborús, 
poszttraumatikus irodalom fontos darabja. A továbbiakban arra a kérdésre kon-
centrálok, hogy e szövegekben miként jelenik meg az emigráns léthez kötődő 
identitáskrízis, pontosabban az egyes horvát elemzők (pl. Andrea Zlatar, Vla-
dimir Biti13) által leírt rasuti (szétmállott, szétszóródott) identitás. 1991 után az 
életműben a korábbiakban nem tapasztalt témaismétlés figyelhető meg: „a hábo-
rútól kezdődően Ugrešić lényegében ugyanazt írja, írásaiban a szemléletmódbeli 
és tematikai polifónia ettől az időponttól eltűnik, minden írásában folyamatosan 
ugyanazt a politikai, társadalmi, száműzetéssel kapcsolatos egzisztenciális kört 

 9 Uo. 5.
10 Suzanne Ferris – Mallory Young (Eds.): Chick Lit: The New Woman’s Fiction. New York, Rout-

ledge, 2005.
11 Dubravka Ugrešić: Život je bajka. Zagreb, GZH, 1983.
12 Biti, Vladimir: Szétszórt otthon. Dubravka Ugrešić A feltétel nélküli kapituláció múzeuma című 

regényéről. = Filológiai Közlöny 2 (2012): 113.
13 Andrea Zlatar: Tijelo: modus komunikacije. In: Uő: Tekst, tijelo, trauma. Zagreb, Naklada Lje-

vak, 2004; Vladimir Biti: Rasuta bašina: Muzej bezuvjetne predaje Dubravke Ugrešić. In: Uő: Doba 
svjedoenja. Zagreb, Matica hrvatska, 2005.
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járja be újra és zárja rövidre: minden erejével igyekszik megőrizni kultúráját az 
identitásában”.14 Már a citátumból is kitűnik: e szövegek szoros összefüggésben 
állnak a biográfiával. Az írónő 1993-ban politikai okokból hagyta el Horvátorszá-
got; publicistaként ugyanis felszólalt a háború, a szerb és a horvát nacionalizmus 
ellen; közszereplése miatt helyzete lehetetlenné vált az országban.15

Jugoszlávia széthullása, a szerbhorvát nyelv illegitimmé válása kapcsán Ug-
rešić szövegei azt a dilemmát vetik fel, melyet Thomka Beáta A kulturális azo-
nosság poétikája című írásában a következőképpen fogalmaz meg: „A dél-euró-
pai exodus egy nehezen definiálható közös örökséget hagyott maga mögött. E 
multikultúra poétikáját értékek, jelek, eszmék, művészi, szellemi, intellektuális 
tapasztalatok alakították a valamikori többcentrumú regionális és mikrokultúrák 
sorát ötvöző országban. Utóbb úgy tűnik, a XX. század harmadik harmadában 
egy nyelv nélküli közös nyelv alakult ki. A paradoxont erősíti, hogy a sok nyelv 
szinkron együttese alakította, tehát nem nemzeti, hanem egy nem hivatalos, 
többszólamú kultúramodell volt.”16 Kérdés, hogy mi az, ami „az anekdotikus 
és vizuális emlékezet, a prózai és képi, irodalmi, színházi és filmes tapasztalat 
tárházából közös hivatkozási alapként fennmaradt, transzportálható és transz-
formálható? És mi az, amit immár véglegesen elveszített egy nemzedék?”17 Az 
Ugrešić ötlete nyomán megjelent A jugó mitológia lexikona mintha épp e közös 
alapot igyekezne felmutatni; a könyv szócikkeinek többsége a korszak identitást 
teremtő tárgyi emlékeiről szól.18 A szerkesztői koncepció szerint a szócikkeket 
azokról a területekről gyűjtik, amelyekről úgy gondolják, hogy kollektív és egyé-
ni szempontból értékesek, s melyek a volt Jugoszlávia kulturális mindennapjai-
nak részeként jelentek meg.19

Dubravka Ugrešić említett műveiben (korai írásaiban, illetve jugonosztalgi-
kus, emigráns prózájában) egy jellegzetes írói módszer figyelhető meg: a kollázs-
technika. Így készül a patchwork, a válogatás, az irodalmi gyűjtemény, a mú-
zeum. A következőkben azt vizsgálom, hogy ez az eljárás A feltétel nélküli kapi-
tuláció múzeu mában 1. a kötetstruktúrát, narrációs stratégiát illetően, valamint 
2. az transztextusokat és a metaforarendszert tekintve hogyan érvényesül. Már a 

14 Medve A. Zoltán: Ludizmus, nosztalgia, identitás. = Jelenkor 7–8 (2009). http://www.jelenkor.
net/archivum/cikk/1760/ludizmus-nosztalgia-identitas

15 Kálecz-Simon Orsolya: Identitás, trauma és nyelv (A kelet-európai és az emigráns identitás 
ellentmondásai Julia Kristeva és Dubravka Ugrešić szövegeiben). = Tiszatáj 6 (2012) 71.

16 Thomka Beáta: A kulturális azonosság poétikája. In: Uő: Prózai archívum. Szövegközi műveletek. 
Budapest, Kijárat Kiadó, 2007, 138. 

17 Uo., 139.
18 „A YU mitológia lexikona e nosztalgiának, a múlt személyes kisajátításának a terméke, töredé-

kekből, történetszilánkokból épül fel, a hivatásos történetírás fehér foltjait kívánja betölteni.” – Novák 
Anikó: Lexikonszócikkek mint a kultúra hordalékai. A lexikon szerepe Dubravka Ugrešić és Tolnai 
Ottó műveiben. = Katedra 8 (2013). http://katedra.sk/2013/08/02/lexikonszocikkek-mint-a-kultura-hor-
dalekai-a-lexikon-szerepe-dubravka-ugresic-es-tolnai-otto-muveiben/

19 Dubravka Ugrešić: A jugó mitológia lexikona (A nosztalgia az agy szubverzív tevékenysége).  
= Lettre 58 (2005). http://epa.oszk.hu/00000/00012/00042/ugresic.html
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kompozíciót, a regény hét fejezetének egymáshoz fűződő viszonyát vizsgálva is 
tetten érhető a jellegzetes szerkesztésmód. A tartalomjegyzék jól felépített, szabá-
lyos kötetstruktúrát sejtet. 

Első rész: Ich bin müde
Második rész: Házi múzeum
Harmadik rész: Guten Tag
Negyedik rész: Archívum: Hat történet a teret elhagyó angyal diszkrét mo-

tívumával
Ötödik rész: Was ist Kunst?
Hatodik rész: Csoportfénykép
Hetedik rész: Wo bin ich?

Az egységességet, rendezettséget az egyes alfejezetek azonban megbontják: a 
második rész a következőképpen épül fel. 

I. A.) Az album poétikája
B.) A virágos füzet
Post scriptum

II. (dátummal ellátott naplóbejegyzések)
III. 1.)

2.)
Postscriptum
C.) Kindertojás

A Házi múzeum kollázsszerű kompozíciót mutat; e fejezetben olvashatunk 
például naplóbejegyzést, szerbhorvát ábécéskönyvből származó részletet vagy 
receptszöveget. A regény egyes fejezetei többszólamú elbeszélést rögzítenek: 
az egyes szám első személyű, homodiegetikus női elbeszélő emigrációs hely-
zetéből tekint vissza korábbi életére; miközben egy olyan történetszálat idéz, 
amely édesanyjának, azaz a Bulgáriában született, Jugoszláviába menekült nő 
életének bizonyos eseményeiről tudósít. A feltétel nélküli kapituláció múzeumá-
ban a téridő sem egységes, több párhuzamos idősík montírozódik egymásra. 
Olvashatunk tehát a második világháborút követő időszakról, egy lisszaboni 
útról, illetve a berlini és amerikai tartózkodásról. E helységek, városok szoros 
kapcsolatban állnak az elbeszélői szubjektummal; Berlin kaotikussága például 
az elbeszélő idegenségérzésével áll összefüggésben.20 Ugyanakkor koherenciát 
teremtő elemekkel is találkozunk; egyes szövegrészek például (kisebb változta-

20 „Berlinben gyakran előfordul velem, hogy félreértem az U-Bahn-feliratokat, és fordított irány-
ban szállok fel a szerelvényre. Vannak, akik meghívnak vendégségbe, és én nem tudok odatalálni. Az 
épületek kicsit, megtévesztőek a házszámok, ráadásul össze vannak keveredve.” – Dubravka Ugrešić: 
A feltétel nélküli kapituláció múzeuma. Budapest, Európa, 2000, 133.
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tásokkal) vissza-visszatérnek: „Zötyögött a félig üres vonaton a távoli 1946-os 
esztendőben a szétrombolt országon át (minden, de minden romokban hevert…)”21 
– olvashatjuk a 76. oldalon. Később ez így ismétlődik: „Abban a távoli 1946-
os esztendőben, az üres vonatban, mely lassan zötyögött a háború pusztította 
országon át, anyu a jövőjébe utazott.”22 A kötet rövid epizódokból és olyan – 
tehát olykor repetitív – részekből építkezik, amelyek kirajzolják például a csa-
ládi viszonyokat, a személyek közti relációkat, ám nem képeznek konzisztens 
történetet. 

Az inszcenírozott diskurzus23 jellegét illetően fontos kiemelni, hogy a kötet ön-
életrajzi elemeket tartalmaz.24 Ilyenek például az időjelölők: Ugrešić születésének 
éve, 1949; a születésnapja, március 27.; valamint az 1993-as év, amikor a szerző 
emigrál, illetve az elbeszélő elhagyja Zágrábot. Ugyancsak párhuzam fedezhe-
tő fel egy Ugrešić-interjú részlete s a regény alábbi sorai között: „Én negyvenöt 
évesen hagytam el a hazámat, és fogalmam sem volt arról, mi vár rám a legkö-
zelebbi jövőben, mire számíthatok”;25 „Egy év alatt elvesztettem az otthonomat, 
a barátaimat, a munkámat, a közeli hazatérés lehetőségét, sőt ennek vágyát is. 
(…) Negyvenöt éves fejjel a nagyvilágban találtam magam egy útitáskával, mely 
a legszükségesebb holmikat tartalmazta.”26 Ezen referenciális elemeket tartalmazó 
írásokat tanúságtételként, testimony-ként értelmezem, amely – Shoshana Felman 
ismert tézise szerint – az élet és a szöveg mezsgyéjén elhelyezkedő architextus.27 
Menyhért Anna a műfajt illetően a következőképpen ír: „Az életírással szemben a 
tanúságtételnek – noha ez sem nyújthat teljes képet (…) – határozott irányultsága 
van, hiszen a szöveget (…) konkrét céllal hozzák létre: a traumát akarják meg-
közelíteni és feltárni.”28 E múltrekonstrukciós folyamat egyértelműen reflektált 
A fájdalom minisztériuma című regényben, melynek elbeszélője (az Amszterdamba 

21 Uo., 76.
22 Uo., 115.
23 Wolfgang Iser: A fikcionálás aktusai. In: Thomka Beáta (Szerk.): Az irodalom elméletei IV. Pécs, 

Jelenkor, 1997, 68.
24 E szempont még hangsúlyozottabb A fájdalom minisztériuma esetében. „[a szerző] ezúttal 

önéletrajzi alapokról indít, ugyanis a regény főszereplőjében és narrátorában, Tanja Lucićban, akit a 
jugoszláv háború kényszerít arra, hogy elhagyja Zágrábot és Amszterdamban egyetemi előadóként 
igyekezzék boldogulni, Ugrešićre ismerhetünk.” Takács Ferenc: Szétesőben. = Mozgó Világ 9 (2008). 
http://epa.oszk.hu/01300/01326/00103/MV_2008_09_13_2.htm

25 Dubravka Ugrešić – Agnieszka Drotkiewicz: A magamfajta állandóan utazik (az emigráció 
Madonnája). = Lettre 73 (2009). http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre73/ugresics.htm

26 Dubravka Ugrešić: A feltétel nélküli kapituláció múzeuma. Budapest, Európa, 2000, 173. A szerző 
az önéletrajzi elemekre ugyanakkor mindkét regényben ironikusan reflektál; lásd a bevezető meg-
jegyzéseket.

27 Shoshana Felman – Dori Laub: Testimony. Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and 
History. London, Routledge, 1992.

28 Menyhért Anna: Személyes olvasás – traumairodalom. In: Uő: Elmondani az elmondhatatlant – 
trauma és irodalom. Budapest, Anonymus – Ráció, 2008, 28.
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emigrált, s ott jugoszlavisztikát tanító Tanja Lucić) csoportos pszichoterápiához29 
hasonlatos szemináriumokat tart a Hollandiába szakadt hallgatóknak.

Az emigráció traumájával összefüggő identitásprobléma A feltétel nélküli kapi-
tuláció múzeumában különböző tárgyi elemekhez kötődik. Már a felütésében meg-
jelenik a regény vezérmotívuma, központi metaforája. A nyitó fejezetben egy fóka 
gyomrának tartalmáról kapunk hírt: „A berlini állatkertben, az élő elefántfóka 
medencéje mellett különös vitrin áll. Az üveg mögött az 1961. augusztus 21-én 
elpusztult, Roland nevű elefántfóka bendőjében talált tárgyak láthatók, azaz: ró-
zsaszín öngyújtó, négy jégkrémes pálcika (fából), pudlikutya alakú fém kitűző, 
sörnyitó, női karkötő (valószínűleg ezüst), hajcsat, ceruza, műanyag vízipisztoly, 
műanyag kés, napszemüveg, nyaklánc, rugó (kisebb fajta), gumikarika, ejtőer-
nyő (játékszer), cca 40 cm-es vaslánc, négy csavar (nagy), zöld műanyag játék 
autó, fémfésű, műanyag jelvény, játék baba (kicsi), sörösdoboz (Pilsner, 0,33 l), 
gyufás skatulya, gyerekpapucs, iránytű, autókulcs, négy db fémpénz, fanyelű kés, 
cumi, kulcscsomó (5 db-os), lakat, műanyag tűtartó cérnával.”30 Az első fejezet 
meta poétikus szövegrésznek tekinthető. A regény az egyéni és kollektív identi-
tást, illetve az emlékezet működését kulturális produktumokhoz, szétszóródott 
tárgyakhoz kötötten mutatja fel. A tárgyakban manifesztálódó emlékeknek és a 
felejtésnek a problémáját31 például abban a párbeszédben érhetjük tetten, amely 
az elbeszélő és a berlini emigráns, Zoran között zajlik:

„– Mindent elfelejtek – mondom nekik –, egy ideje minden összekuszáló-
dott, már nem tudom, mi volt korábban és mi később, mi történt ott, mi itt, s 
mi másutt. Mintha már semmire sem emlékeznék pontosan.

– Én emlékszem – mondja Zoran.
– Mire?
– A felfújható magyar Pálma gumimatracokra és a szagukra.”32 

A fogyasztási cikkeket tartalmazó elefántfóka-bendővel további tropikus ele-
mek is párhuzamba állíthatók. Ilyen az emigráció egyik helyszíne, Berlin;33 a város 

29 Dubravka Ugrešić: A fájdalom minisztériuma. Ford. Radics Viktória. Budapest, L’Harmattan, 
2008, 136.

30 Dubravka Ugrešić: A feltétel nélküli kapituláció múzeuma. Budapest, Európa, 2000, 5.
31 Itt kell megemlíteni Stephenie Young írását, amely az emlékezetkutatások kontextusában vizs-

gálja az Ugrešić-művet: „Ugrešić’s work and its intense focus on narratives of remembrance can be 
better understood through the lens of contemporary memory studies (…). Although they tend to focus 
more directly on Holocaust studies, both Eva Hoffman’s conceptualization of »received memory« and 
Marianne Hirsch’s conception of »postmemory« speak to Ugrešić’s work, especially in The Museum 
of Unconditional Surrender, because they present attempts to think through present and past trauma 
interchangeably and focus on the consideration of how these memory narratives are linked inter- 
or trans-generationally.” Young, Stephenie: Transnational Memories and a Post-Yugoslav Writer. In: 
Adele Parker – Stephanie Young (Eds.): Transnationalism and Resistance: Experience and Experiment in 
Women’s Writing Amsterdam. New York, Rodopi, 2013.

32 Dubravka Ugrešić: I. m., 134.
33 „Berlinben a dolgok a legkülönbözőbb kapcsolatokra lépnek egymással. Berlin olyan, mint az 

elefántfóka, mely túl sok megemészthetetlen holmit nyelt le.” Uo., 195. 
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legmagasabb hegye, a Teufelsberg. Ilyen a fénykép mint az emlékezetet kontrollá-
ló tárgy, illetve a fényképalbum, a bolhapiac vagy – ahogyan arra Ladányi István 
is rámutatott34 – a címben szereplő múzeum metaforája. A szöveg töredékessége 
összefügg ezen metaforahálóval. A regény lemond az egységesítő narratíváról. 
Erre utal a következő, Viktor Sklovszkijtól származó idézet is: „Nem akarok szüzsét. 
Dolgokról és gondolatokról fogok írni. Mint egy idézetgyűjtemény.”35 A regénykompo-
zíció vizsgálatakor egyúttal a szövegben megidézett képzőművészek, így például 
Richard Wentworth alkotói koncepciójára ismerhetünk rá. A kollázsszerű regény 
szerkezete az Új-Zélandon született, később Angliában letelepedett művész egyes 
installációit mintázza. Wentworth (aki az 1970-es évektől fontos szerepet játszott 
a New British Sculpture mozgalomban) munkáiban hétköznapi tárgyakat hasz-
nál fel, helyez új kontextusba. A konceptuális művész alkotásai a tárgyművészet 
(Objektkunst) által felvetett elméleti problémákat hívják elő. A dadát, a pop ar-
tot követő, a fluxus és a minimal art törekvéseit folytató konceptuális művészet36 
a műtárgy létmódjának kérdésére fókuszál. Egyes művészettörténeti narratívák 
szerint az 1968 és 1972 között kibontakozó irányzat produktumai a duchampi 
ready-made utódai. Ugrešić regényének elbeszélője több helyen ad leírást Went-
worth műterméről; illetve azt a Was ist Kunst? című fejezetben az elefántfóka 
bendőjéhez hasonlítja. Egy helyen a következőképpen idézi a (fikcionalizált) 
képzőművészt: „A világ összekuszálódott, és csupa hazardírozás (…) Én csupán 
észreveszem az incidenseket a világban, ez minden. (…) Eljegyzem egymással a 
dolgokat, ezt a kis lapátot ezzel a fémfelülettel.”37 Az alkotói eljárás megegyezik 
az írói technikával; azzal a sajátos formálásmóddal, mely állításom szerint tehát 
egyértelműen összefügg Dubravka Ugrešić emigráns prózájának központi témá-
jával, a menekült léttapasztalat és az identitáskrízis problémájával.

34 Ladányi István: Muzealizáció és identitás Dubravka Ugrešić A feltétel nélküli kapituláció mú-
zeuma című regényében. In: Horváth H. Attila (Szerk.): Társadalmak, nyelvek, kultúrák. Veszprém, 
Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, 2011.

35 Dubravka Ugrešić: A feltétel nélküli kapituláció múzeuma. Budapest, Európa, 2000, 15.
36 Alexander Alberro – Blake Stimson (Eds.): Conceptual Art: A Critical Anthology, Cambridge 

– London, The MIT Press, 1999. Joseph Kosuth: Művészeti tanulmányok / Texte über Kunst. Wien – Bu-
dapest, Knoll Galerie, 1992. Lucy R. Lippard: Six Years: The dematerialization of the art object from 1966 to 
1972. Berkeley – Los Angeles – London, University of California Press, 1997. Sol LeWitt: Paragraphs 
on Conceptual Art. = Artforum 10 (1967).

37 Dubravka Ugrešić: A feltétel nélküli kapituláció múzeuma. Budapest, Európa, 2000, 204.
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