
Amikor a Nemzeti Kulturális Alap pályá-
zati támogatásával 2014 októberében el-
indítottuk az Országos Idegennyelvû
Könyvtár Világhálós világirodalom. Kül-
földi irodalmak az interneten címû elõ-
adássorozatát, az volt a célunk, hogy be-
tekintést adjunk egy-egy ország vagy
nyelvterület mai irodalmi jelenségeibe és
megjelenési formáiba a cyberkultúra te-
reiben. 

Az internet megjelenése az irodalmi
életre is hatott, akkor hát nézzük meg, mi
is történt egy adott irodalomban azóta,
hogy megjelentek az elsõ irodalmi honla-
pok, portálok, digitális könyvtárak, adat-
bázisok, online irodalmi folyóiratok,
népszerû szerzõi blogok, hypertextuális
szépirodalmi mûvek (számítógépes re-

gény, netnovella), virtuális közösségek s
a lelkesen kommentelõ olvasó! Ez az
internetes irodalmi körkép legyen egyben
hasznos, gyakorlati információgyûjte-
mény is, kiindulópont a mindennapi tájé-
kozódáshoz és a téma további tanul-
mányozásához. Megvolt a váz, amit
szakavatott elõadóink voltak hivatottak
tartalommal megtölteni az irodalom iránt
érdeklõdõ olvasók, egyetemi hallgatók,
mûfordítók számára. 

Orcsik Roland (a Szegedi Tudomány-
egyetem Szláv Intézetének tanársegédje,
költõ, mûfordító, a Tiszatáj szerkesztõje)
az avantgárd és a hypertext összefüggé-
seinek felvázolásával indította a szerb
internetes irodalom történetét: Miloš
Crnjanski Ithaka lírája címû kötetébõl
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kiindulva Milorad Pavic magyarul is
megjelent Kazár szótár címû lexikonre-
gényén és Milosevits Péter Websajt-stori
címû netregényén át egészen a legújabb
linkelt verseskötetekig. A szerb online
folyóiratok és a blogszféra bemutatásával
jól érzékelhetõ lett, milyen mértékben
változott meg a kortárs szerb irodalom
recepciója, önreprezentációja az új tech-
nológia kontextusában. A centralizált
kultúratámogatás és a generációs különb-
ségek nem kedveznek a fiatal irodalmi
áramvonalaknak, melyek hátterét így a
demokratikus, ám misszionárius (ingyen-
melós) civil szféra képezi. S hogy mi kö-
ti össze a szerb irodalom szigeteit,
Ithakáit a digitális hálózatok világában?
Ritkán reflektálnak egymásra, bár tudnak
egymásról.

Szathmáry-Kellermann Viktória (dok-
toranda, mûfordító, a lengyelirodalom.

lap.hu szerkesztõje) a lengyel internetes
irodalom sajátságait foglalta össze, kezd-
ve azzal, hogy Lengyelországban minden
másképpen van: kedvenc versek helyett a
tíz legnagyobb hatású könyvet listázzák 
a helyiek a közösségi médiában, díjnyer-
tes szerzõk sárdobálásától, írócelebek ci-
vakodásától zeng az ottani Blikk, a 
„Nem olvasol? Nem bújok veled ágyba”
nevû kampány Facebook-oldala több
mint 127 ezer rajongóval büszkélkedhet,
Krakkó mint az irodalom fõvárosa pedig
sikeresen integrál egyetlen tájékoztatási
rendszerbe padot, buszmegállót és három
Nobel-díjast. Persze amellett, hogy az
irodalom közbeszéd tárgya, igazán jó iro-
dalmi portálokból (culture.pl/pl/katego-
ria/literatura), kiadói oldalakból, s haté-
konyan mûködõ Facebook-profilokból
sincs hiány, még ha nincs is „lengyel
Litera”.
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Paula María Fernández (a Budapesti
Cervantes Intézet Könyvtárának vezetõ-
je) a spanyol internetes irodalom berkei-
be kalauzolt, kezdve az alapadatokkal: a
spanyol a harmadik leggyakrabban hasz-
nált nyelv az interneten, Spanyolország-
ban száz kiadott könyvbõl huszonhárom
digitális, s az irodalmi mûvek huszonhat
százaléka is digitálisan jelenik meg. Az
enciklopédiák és nagyszótárak rég fel-
költöztek az internetre, és már nem is
lesz nyomtatott formájuk, továbbá sorra
jelennek meg az eleve világhálóra készült
kiadványok (például az interaktív köny-
vek vagy a kollektív alkotás produktu-
mai). A spanyol nyelvû prezentáció ez-
után körképet adott az internethasználók
olvasói szokásairól, majd segített eliga-
zodni a spanyol online irodalomban és
digitális könyvtárakban, a fõ honlapokat

bemutatva: Proyecto Gutenberg, Biblio-
teca Digital Hispánica, Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes, Casa del
libro, Literanda, Bubok.

Takács Ferenc (irodalomtörténész,
mûfordító, kritikus, az ELTE BTK Angol
Nyelv és Irodalom Tanszékének ny.
egyetemi docense) Jonathan Swift Gulli-
ver utazásai címû klasszikus mûvét hívta
segítségül az angol internetes irodalom
bemutatásához. Bevezetésként Philip
Larkin egy versének fordításán illusztrál-
ta, hogy az információ, amelynek felku-
tatása az internet kora elõtt intuíciót,
szakértelmet és több napos kutatómunkát
igényelt, ma online pillanatok alatt elér-
hetõ. Az internet megakönyvtárként
(„helyben olvasás”) és mega-lexikonként
is mûködik, ahol szert tehetünk az íróra
vonatkozó ismeretanyagra: életrajzára,
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irodalmi pályafutására, mûvei kiadástör-
ténetére, a vele és mûveivel foglalkozó
szakirodalomra, sõt a szerzõ és a mû utó-
életére. Az információszerzésnek, tájéko-
zódásnak és tanulásnak ez az új módja
viszont nem mentesít az alól, hogy ellen-
õrizni kell az interneten talált adatok he-
lyességét. Az adatok kritikátlan átvételé-
bõl fakadó torzulásokat a Wikipédia
Jonathan Swiftrõl szóló angol és német
szócikkén mutatta be, amire a Dr Shit
szerzõi álnév eredetét kutatva figyelt fel.

Lukácsi Margit (italianista, mûfordító,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Olasz Tanszékének adjunktusa) az olasz
internetes irodalmat befolyásoló ténye-
zõket (az országon kívül élõ olaszok
nagy száma, nagymértékû bevándorlás,
nyelvi és kulturális sokféleség és inkohe-
rencia stb.) összegezte elõször. Az olasz

embereket a többszörös nyelvhasználat
jellemzi: beszélnek egy lokális nyelvet
(anyanyelv; az érzelem nyelve, szóbeli
nyelv), egy regionális koinét és a stan-
dard olaszt (média, iskola; az értelem
nyelve, írott nyelv). A dialektusok háttér-
be szorulásával csak remélni lehet, hogy
napvilágot látnak még Pier Paolo
Pasolini friuli nyelven írt költeményeihez
hasonló mûvek. Nagy átalakuláson megy
át a szûkülõ olasz könyvpiac, amit alap-
vetõen befolyásol az e-könyvek berobba-
nása: 2014-ben az új könyvek közel 
kétharmada e-könyv formátumban is
megjelent. 

Az irodalmi honlapok közös jellemzõ-
je, hogy igyekeznek a csökkenõ számú
olvasók számára a lehetõ legdinamiku-
sabb oldalakat mûködtetni, tele min-
denféle ötletes pluszszolgáltatásokkal
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(ingyenes szöveglelõhelyek, multime-
diális letöltések, tanuló/tanító progra-
mok, programajánlatok, linkgyûjtemé-
nyek stb.).

Marczisovszky Anna (doktoranda az
ELTE francia doktori iskolájában, tanár,
fordító) a francia internetes irodalom be-
mutatását a nemzeti könyvtárral (BNF)
kezdte, amely amellett, hogy élen jár a
netes irodalmi konferenciák és virtuális
kiállítások megvalósításában, külön iro-
dalmi klubot mûködtet kizárólag az in-
terneten, hogy népszerûsítse a kortárs
francia irodalmat. 

A BNF 1834 neten olvasható, e-book
olvasóra letölthetõ humán és társadalom-
tudományi könyvének több mint fele in-
gyenesen hozzáférhetõ, számos appliká-
cióval: Voltaire Candide-jának bõvített
kiadása így játékos felfedezést és tudo-
mányos megalapozottságú (újra)olvasást
kínál egyszerre. A népszerû offline folyó-
iratok is fontosnak tartják a virtuális plat-
formot, ahol a bõvített tartalmakhoz
hanganyagok, beszélgetések, portfóliók,
videók is kapcsolódnak. Minden olyan
irodalmi oldal, amely csakis a neten 
érhetõ el, maximálisan kihasználja a
konstruált tér nyújtotta lehetõségeket (in-
teraktivitás, formák pluralitása, olvasói
facebook-csoportok stb.). François Bon
„esete” példázza, hogyan lehet egy írói
honlap nyílt írómûhely, Christophe
Grossié pedig azt, hogyan születhet
Twitter-bejegyzésekbõl regény.

Az elõadókkal és elõadásaikkal kap-
csolatos bõvebb információk az OIK
honlapján a rendezvények archívumában
találhatók, a prezentációk pedig a könyv-
tár  blogján egybegyûjtve is megtekint-
hetõk. ■
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Chicagóban lesz Barack
Obama elnöki könyvtára

Nem York és Hawaii ajánlatát maga mö-
gé utasítva Chicago nyerte el a lehetõsé-
get, hogy felépítse Barack Obama elnöki
könyvtárát. 

A Fehér Ház jelenlegi lakójának ala-
pítványa a Chicagói Egyetem ajánlatát
fogadta el. Obama itt jogot oktatott, majd
a szövetségi szenátusban is képviselte Il-
linois államot.

A rivális ajánlatokat annak alapján
nyújtották be, hogy az elnök Hawaiin
nõtt fel, és a New York-i Columbia Egye-
temen szerezte meg elsõ diplomáját.

Márciusban Chicago város tanácsa,
hogy maga felé billentse a mérleg nyel-
vét, egyhangúlag megszavazta, hogy két,
az Obama család otthonához közeli park-
ban is telket biztosít erre a célra, amelyek
egyikét a Chicagói Egyetem rendelkezé-
sére bocsátja, ha megnyeri a pályázatot.


