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Előszó 

 

Az utóbbi évtized irodalomelméleti terében jól körülhatárolható 

teroetikus bázist képeznek azok az elméletek, amelyek a nomadizmus, 

a heterotópia, a hibriditás, a xenizmus, az extraterritorialitás, 

a transzlokalitás, a diaszpóra, a bi- és multilingvizmus, a globalizmus, 

a deterritorizáció stb. jelenségei mentén kapcsolódnak az irodalmi szövegek 

értelmezéséhez. Ezek a fogalmak érintkeznek a hagyományosan kisebbségi 

irodalomnak és (e)migráns irodalomnak nevezett problematikával, 

a soknyelvűség és nyelvváltás tapasztalatával, illetve kapcsolódnak az 

idegenség és a másság értelmezéséhez, melyek az imagológia és 

a komparatisztika számára évtizedeken át jelentős kutatási területet 

jelentettek. A 20. század második felében a posztkolonializmus felől váltak 

újraértelmezhetővé az előbb felsorolt fogalmak, kiegészülve többek között 

a hatalomelméletek 20. századi elemeivel.  

Az utóbbi évtizedek társadalmi, politikai, ideológiai és szépirodalmi 

változásai nyomán a transznacionális és transzkulturális irodalomtudomány 

elméleti tere nyújt sokrétű nézőpontot arra a szövegtérre, amelynek kapcsán 

Ingeborg Kongslien (2006) a „bevándorló-irodalom”, a „bevándorló-író”, az 

„emigráns irodalom”, a „világirodalom”, a „transznacionális” irodalom, 

a „migráns irodalom”, illetve a „multikulturális irodalom” terminusokat 

említi, Nagy Hajnalka pedig sz osztrák és német irodalomtudomány 

terminológiai vitáiból kiindulva sorolja fel a „külföldi irodalom”, 

„vendégmunkás-irodalom”, „migrációs”, illetve „migráns irodalom”, 

továbbá „az idegenség irodalma” fogalmakat (Nagy, 2012, 10), s ehhez 

a terminológiai kavalkádhoz bátran odahelyezhetjük a sokat és 

sokféleképpen használt „kisebbségi”, „határon túli irodalom” fogalmakat is. 

A transznacionális és transzkulturális perspektíva értelmezési keretként 

való alkalmazása természetesen csak abban az esetben tartható fenn e 

fogalmak játékba hozása és egyúttal törslésjel alá helyezése kapcsán, 

amennyiben a homogén nemzeti nézőpontok meghaladásának igénye felől 

közelít tárgyához. Vagy ahogy Jablonczay Tímea fogalmaz 

a transznacionális irodalomtudomány kapcsán – utalva Adele Parker és 

Stephanie Young Transnationalism and Resistance. Experience and 

Experiment in Women’s Writing című könyvére: „A nemzeti meghaladási 
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szándéka a globalizáció által létrejövő térben zajlik, amelynek köszönhetően 

ebben a perspektívában nemcsak a határ, de a nemzet fogalmának geográfiai, 

történeti, szimbolikus, metaforikus jelentésére és jelentésszóródására való 

reflexió is érvényesül. A transznacionális modellek úgy foglalkoznak az új 

globalizációval, hogy újraértelmezik a deterritorializáció hatásait, az utazás 

és kommunikáció új módjait, a nemzeti határok és az állampolgárság témáit. 

A határok természetével való foglalkozás azért is központi kérdés, mert 

a mozgás, a határokon való túllépés kiterjed – irodalomtudományos 

megközelítésben – a szubjektumokra, a szövegekre, a könyvekre is. 

Az átlépés tehát nemcsak geopolitikai határátlépést jelent, hanem test és 

nyelv, író és olvasó, olvasó és szöveg, élet és írás közti határok átlépését is, 

így a kutatások ösztönzően hatnak a határral kapcsolatos fogalmak 

deterritorizálására és defamiliarizálására.” (Jablonczay, 2015, 138) 

A transzkulturalizmus fogalma éppen azért látszott megtermékenyítőnek, 

mert azokat a szerzőket, irodalmi alkotásokat, jelenségeket képes új keretben 

és újszerű nézőpontok felől értelmezni, újraértelmezni, akik és amelyek 

a nyelvi és kulturális határátlépések terében léteznek. Talán éppen 

a transzkulturalizmus fogalma látszik annak a legtágabb értelmezési 

keretnek, amely egyaránt magába foglalja a transznacionális 

irodalomtudományt, a transzkulturális irodalmat, illetve azokat az irodalmi, 

nyelvi, kulturális stb. áthelyeződési, határátlépési viszonyokat, amelyeket 

tárgyalni szeretnénk. A bilingvális és nyelvváltó szerzők, a külföldön élő 

vagy migráns alkotók, a hibrid identitással rendelkező írók és az olyan 

irodalmi művek sorolhatók ide, amelyek tematizálják a soknyelvűség, 

többkultúrájúság, kulturális keveredés és csere eseményeit. Sok esetben 

labilis helyzetű szerzőkről és szövegekről van szó, melyek pozíciója az ún. 

nemzeti irodalmak keretei között nem egyértelmű. 

Ezeknek a kérdéseknek a szakmai megvitatására jött létre a Nyitrai 

Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának 

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetén belül az a kutatócsoport 

(projektvezető: Németh Zoltán, helyettes: Benyovszky Krisztián, tagjai: 

Bárczi Zsófia, N. Tóth Anikó, Petres Csizmadia Gabriella a nyitrai 

egyetemről, Keserű József, H. Nagy Péter, Šenkár Patrik a komáromi Selye 

János Egyetemről, Nagy Csilla a besztercebányai Bél Mátyás Egyetemről, 

Paszmár Lívia a Szlovák Tudományos Akadémiáról, illetve a pozsonyi 
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Comenius Egyetemről), amely sikeresen pályázott a Szlovák Köztársaság 

Oktatási Minisztériumánál a Transzkulturalizmus és bilingvizmus a szlovák 

és magyar irodalomban című kutatási tervvel, és ennek következtében 

hároméves ösztöndíjat nyert. Terveink szerint a 2017-től 2019-ig terjedő 

időszakban három konferenciát, szimpóziumot szervezünk, az első témája a 

transzkulturalizmus és bilingvizmus általános irodalmi kérdései, a második 

témája a transzkulturalizmus és bilingvizmus közép-európai kontextusa, 

a harmadik pedig a szlovák és a magyar irodalom vonatkozásában 

foglalkozik a transzkulturalizmus és bilingvizmus kérdéseivel.  

Az első konferenciára 2017. november 6-7-én került sor Nyitrán, 

amelynek során bemutattuk az Irodalmi Szemle 2017. júniusi 

Transzkulturalizmus-számát is, benne N. Tóth Anikó, Petres Csizmadia 

Gabirella, Paszmár Lívia és Magdalena Roguska írásaival, ezek 

a publikációk a projekt első jelentős állomásának tekinthetők. A konferencia 

sikeres lebonyolításához a Szlovák Oktatási Minisztériumon kívül jelentős 

anyagi és szellemi támogatást nyújtott a magyarországi Szépírók Társasága, 

s így a konferenciába olyan előadók kapcsolódtak be, mint Bányai Éva, 

Csehy Zoltán, Jablonczay Tímea, Földes Györgyi, Lomboš Kornélia, 

Menyhért Anna, Mizser Attila, Orcsik Roland, Polgár Anikó, Magdalena 

Roguska, Száz Pál és Visy Beatrix.  

Tanulmánykötetünk a konferencia előadásainak szerkesztett változatát 

tartalmazza, abból kiindulva, hogy a transzkulturális kutatásokat ne szűkítsük 

a legutóbbi évtizedre, hanem annak valamiféle történetiségét, történeti ívét is 

jelezzük, ha csak töredékesen is. Éppen ezért, illetve azért is álltunk el 

a tanulmányok olyan csoportosításától, amely a magyar irodalom – szlovák 

irodalom – világirodalom hármasából indulna ki, mert a transzkulturalizmus 

logikája éppenhogy ellentmond az efféle homogén kategóriáknak. Summa 

summarum: a kötet a vizsgált irodalmi alkotások egyfajta reális-virtuális 

időrendi sorrendjét követi, a címbe emelt kettős tematika mentén haladva. 

 

Németh Zoltán – Magdalena Roguska 
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Németh Zoltán 

 

Transzkulturalizmus és bilingvizmus. Elmélet és gyakorlat 

 

A transzkulturalizmus abban az elméleti térben mutatja fel önmagát, 

amelyet együttesen alakítanak a 20. század nagy népmozgásai, migrációs 

hullámai, a globalizmus és az új médiák. Az utóbbi évtizedekben olyan 

társadalmi változások résztvevőiként szükséges értelmezni saját 

pozícióinkat és a körülöttünk zajló eseményeket, amelyeknek leírására 

alkalmatlanná váltak a hagyományos fogalmak. Mint Arianna Dagnino 

utal rá, a fizikai és virtuális mobilitás vált a szuperdiverzivitás állapotát 

megélő társadalmak legfontosabb trópusává, a folyamatosan növekvő 

migrációs áramlások, a gazdasági globalizáció nyomása és a digitális 

kommunikációs technológiák fejlődése nyomán (Dagnino, 2013). Ezek 

a változásfolyamatok együttesen teszik lehetővé az interkulturális 

interakciók, transznacionális minták, valamint a neonomád életstílusok 

egész sorát. Wolfgang Welsch a herderi kultúrafelfogás bírálata felől 

közelíti meg a transzkulturális helyzetet, a társadalmi homogenizáció, az 

etnikai konszolidáció és az interkulturális elhatárolás herderi hármasa 

ellenében. A továbbiakban a transzkulturalitás fogalmát elhatárolja az 

interkulturalitás- és a multikulturalitás koncepciójától is. Welsch szerint 

az interkulturalitás fogalma a kultúrák szeparatista jellegéből indul ki, 

s olyan koncepciót feltételez, amelyekben az eltérő kultúrák homogén 

szigetekként jelennek meg, vagyis a hagyományos kultúrafelfogás 

szellemében jár el, ezért a kultúrák közötti kommunikáció strukturális 

képtelenség ebben az elméleti térben. A multikulturalitás ezzel szemben 

az egy közösségben élő kultúrák fogalmából indul ki, és az 

interkulturalitással szemben lehetőséget ad a toleranciára és a megértésre, 

viszont sok esetben gettósodást, kulturális fundamentalizmust, 

sovinizmust eredményezhet, mivel a belső homogenitás és a külső 

határok hagyományos kulturális fogalmához tér vissza. Welsch szerint 

a kultúrák de facto már nem rendelkeznek a homogenitás és az 

elválaszthatóság megnyilvánulásával, ehelyett új formát öltöttek, amelyet 

a transzkulturalizmus fogalmával lehet megnevezni. Olyan kulturális 

állapot jött létre napjainkra, amely a mixeltség, a permeáció (áthatolási 
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képesség), a hibriditás, valamint a kultúrák külső hálózatos 

összekapcsoltsága okán túlmutat a nemzeti kultúrák határain. A német 

teoretikus szerint ostoba és veszélyes az a gondolat, hogy az egyén 

kulturális formációját állampolgárságával vagy nemzeti státuszával 

azonosítsuk. Tehát ha valaki például német útlevéllel rendelkezik, de nem 

teljesíti be azt az elvet, hogy kulturálisan egyértelműen német, akkor 

ebből következően csak áruló vagy hazátlan lehet…: Welsch szerint 

a kulturális és nemzeti identitás megkülönböztetése alapvető fontosságú. 

Mint utal rá, a kortárs írók gyakran hangsúlyozzák, hogy nem egyetlen 

hazát, nem egyetlen irodalmat képviselnek, mint például Naipaul vagy 

Rushdie (Welsch, 1999). 

Welsch koncepciója sok ponton kapcsolódik a kanadai 

transzkulturális kutatásokhoz, amelyek alapvető jelentőségűnek 

számítanak a tudományterületen. Mari Peepre-Bordessa Beyond 

Multiculture: Canadian Literature in Transition c. tanulmányában 

a kanadai emigráns fikció három új műfajaként határozta meg 

a multikulturális, a transzkulturális és az interkulturális szövegeket:  

1. A multikulturális szövegek arra reflektálnak, hogyan izolálják 

magukat a bevándorlók a mainstreamtől, s olyan alkategóriákkal operál, 

mint a gettó- vagy örökség-narratívák. Ezek az elbeszélések befelé 

irányulnak, a bevándorló közösségek nehézségeire és elidegenedésére, 

s főként az első generációs bevándorlók tapasztalataira koncentrálnak.  

2. A transzkulturális elbeszélések a kulturális akadályokon való 

áthatolás tapasztalatából építkeznek, a nemzeti, etnikai és faji csoportok 

közötti kulturális határok áthágását tematizálják, és a migráció aktuális 

tapasztalatára fókuszálnak. A transzkulturális írásmód eredete 

a bevándorló írásmód (immigrant writing), amelynek narrációs 

perspektívája az eredeti kultúra és a kanadai diskurzus kötötti térben 

helyezkedik el. Ezáltal reflektálhat egyszerre az excentrikus 

kisebbségekre éppúgy, mint a mainstream többségre, vagyis kettős 

világokat épít, az örökség, a beilleszkedés és a befogadó kultúra közötti 

viszonyok tematizálásával.  

3. Végezetül pedig az interkulturális fikció a polikulturális 

integráció eszméjét vagy inkább eszményét közvetíti, hiszen az 

integrációt mint értékteli fejlődést mutatja be (idézi Mårald, 1996, 3). 
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A quebeci kritikus, Antonio D’Alfonzo ezzel összefüggésben beszél 

a bevándorlók szövegeinek „bikulturális szenzitivitás”-áról (vö. Mårald, 

1996, 4), valamint a kaméleonra mint olyan metaforára összpontosít, 

amely két világ közötti váltásra utal. D’Alfonzo egyúttal 

a transzkulturalizmus két esszenciális jellegzetességét is tematizálja, 

jelesül a szimultaneitás és az interakció fogalmát vezeti be, mint amelyek 

lebontják az egymástól elválasztott diskurzusok kettősségét. Elisabeth 

Mårald ennek kapcsán azt emeli ki, hogy a transzkulturalizmus a kultúrák 

határainak átlépését jelenti. Ahhoz, hogy erre képesnek bizonyuljon, 

először is fel kell ismernie az Én és a Másik különbségét, amely 

felismerés a transzkulturális diskurzusok egyik előfeltétele. Mårald 

szerint a transzkulturalizmus nem szűkíthető csupán az etnikai vagy 

nemzeti diskurzusokra, hanem olyan transzkulturális párokról is 

beszélhetünk, mint a centrum – marginalitás, a jelen – múlt, az írott 

történelem – oral history, a realizmus – fantasy, az irodalmi kánon – 

excentrikus fikció, a patriarchátus – női kultúra kettősei. Elisabeth Mårald 

szerint a transzkulturalitás forradalmi lendületét éppen az biztosítja, hogy 

nem szűkíthető sem a centrum, sem a marginális diskurzusára, hanem 

éppen ellenkezőleg, a kettő közötti, eddig még nem képviselt felület 

diskurzusaként jelenik meg. Mivel erre a területre még nincsenek 

kidolgozott irodalmi egyezmények, ez a felület vagy inkább rés új 

dimenziók megjelenítésére, új koncepciók kidolgozására ad lehetőséget 

(Mårald, 1996, 4-5). 

Mårald az interfész fogalmát vezeti be erre a diskurzusok közötti térre, 

helyre, amelyet liminalitásnak (liminality) is neveznek, s amely egy 

Janus-arcú határ, vagy inkább hiátus, vagy inkább egy harmadik 

lehetőség. Ezt írja le Linda Hutcheon, amikor a kanadai szakirodalom 

újításairól beszél, mint olyan térről, amely „a társadalmi feszültség és 

a kulturális gazdagság” között húzódik. Ez tehát a transzkulturális 

interfész, amely a kortárs (világ)irodalomban széles körben elterjedt, 

például Salman Rushdie, Timothy Mo és Kazuo Ishiguro műveiben. 

Azokban a szövegekben jelenik meg a transzkulturális irodalmi stratégia, 

amelyekre az ún. határírás (border writing) jellemző, amikor is a határ 

fogalmán olyan területet értünk, ahol eltérő diskurzusok metszik egymást 

(ez nemcsak a kanadai, de pl. a latin-amerikai irodalomra is jellemző). 
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A transzkulturális írásmód a kettős kulturális örökség terepe, amelyeket 

egyszerre jelenít meg, mindkettőből erőt merítve, de egyúttal túl is 

helyezi magát a köztük lévő kulturális különbségeken, túlhaladva 

a kulturális korlátokon (Mårald, 1996, 5-6). 

A Mårald által említett latin-amerikai diskurzus nemcsak 

szépirodalmi, de elméleti szempontból is megkerülhetetlen 

a transzkulturalizmus szempontjából. A transzkulturalizmus 

szóösszetétel megteremtője, Fernando Ortiz 1940-ben kiadott 

Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (Kubai kontrapunkt: 

a dohány és a cukor) c. könyvében használta először a fogalmat. 

A kifejezés segítségével a kubai kulturális változások pluralisztikus és 

ellentmondásos kulturális és faji mesztifikációját (métissage), illetve 

a kulturális hibridizáció, kreolizáció jelenségét értelmezte, a periféria és 

a kolonializáló sajátos összeolvadását. Mint Ortiz írja, a létező kultúra 

vagy szubkultúra találkozása a migráns kultúrával mindkettőt 

megváltoztatja, s a neokulturáció folyamatát hozza létre, amely éppúgy 

transzkulturáció is. (Onghena, 2008, 182) 

Éppígy fontos, a latin-amerikaiétől, a kanadaiétól, illetve Welschétől 

eltérő transzkulturalizmus-koncepciót alakított ki az orosz-zsidó 

származású, 1990-től az USA-ban, majd Angliában is élő Mihail Epstein, 

aki egy olyan perspektívát képvisel, amelyben „minden kultúra minden 

más kultúrához viszonyítva decentralizáltnak tűnhet” (Epstein, 1999, 

312). Epstein (2009) esetében a „transzkultúra” mindenekelőtt az 

identitásépítés egy módja, egzisztenciális dimenzió, a létezés módja, 

„kultúrák keresztútja”. Ez a „modell a kulturális fejlődés”-t képviseli, 

amely felszabadítja az egyént saját kultúrájának zsarnoksága alól, 

„a” „börtönházból”, az „őshonos”, naturalizált kultúrák tudattalan 

előítéleteitől. Álláspontja szerint ahogyan a kultúra szabadítja fel az 

embert a természeti és biológiai meghatározottságok alól, úgy 

a transzkultúra (vagyis az interferencia más kultúrákkal) is felszabadít 

bennünket a kultúra meghatározottságai, rögzített, kiszámított szokásai 

alól (Epstein, 2009). 

A transzkulturalizmus egyik legkidolgozottabb koncepciója Arianna 

Dagnino nevéhez fűződik, aki Transcultural Writers and Novels in the 

Age of Global Mobility (2015) művében a transzkulturalizmus fogalom- 
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és ideológiatörténetén túl a transzkulturális irodalom és regény, illetve 

a transzkulturális életstílus és írásmód értelmezéséhez is szempontokat 

kínál. Arianna Dagnino számára a transzkulturalizmus a határokon való 

áthatolással, az utazással, örökös úton levéssel, a kultúrák 

metszéspontjában létezéssel, a hontalansággal hozható kapcsolatba. 

A transzkulturalizmus terét olyan tényezők alakítják művében, mint 

a Zygmunt Bauman-féle „globális bizonytalanság” (global uncertainty) 

és „cseppfolyós idő” (liquid times), az önkéntes vagy kényszerű 

helyváltoztatás, a globalizált és hálózatosan felépülő világ (lásd 

Eisenstadt), a Vertovec-féle szuper-diverzivitás, a diszlokáció, 

deterritorizáció, a kultúrák közötti megtermékenyítő viszony (Dagnino, 

2015, 98-99). A Gayatri Chakravorty Spivak-féle megjegyzésből, 

miszerint „minden, amit látunk vagy amit teszünk, azon emberek erejéből 

készült, akik a föld körül mozognak” (Spivak, 2003, 3) a mobilitás 

legkülönfélébb változatai íródnak bele a transzkulturális tapasztalatba: 

a nemzetközi, a professzionális, a szabadidős utazás, a kényszerű vagy 

önkéntes munkaerő mozgása, az elit repülőútjai: a harmadik évezred 

uralkodó trópusává a mozgásban levés, a transznacionális dinamika, az 

interetnikus kapcsolatok, a digitális kommunikációs technológiák, 

a transznacionális szociális mintázatok és a neonomád vagy globális 

nomád életstílus vált. A hagyományos migráns/exilirodalmi/diaszpórikus 

szindrómák ellenében Dagnino a transzkulturális irodalomnak azt 

az elképzelését vallja, amely a kulturális diverzitás és mobilitás 

lehetőségeinek köszönhetően képes felszabadulni a meghatározottságok 

és korlátok alól. Mindez azt is jelenti, hogy a kortárs (transznacionális) 

irodalom értelmezéséhez új szótárra van szükség, és valóban, Dagnino 

könyvének utolsó fejezete a szótár formáját ölti (2015, 199-204), és olyan 

neologizmusok hálózatában jelöli ki a transzkulturalizmus terét, mint az 

összefolyás (confluence), amalgamáció (amalgamation), kozmonomád 

(ők a kozmopolita etikai alapállásból, a neonomád életstílusból, 

kozmonauta perspektívából, planetáris nézőpontjukból következően 

átlépnek örökölt kulturális, etnikai, életrajzi meghatározottságaikon – 

a transzkulturális írók kreatív kozmonomád szubjektumok), 

elmosódottság (fuzzy), kikötői regény (harbor novel, új kulturális 

horizontokat nyit és képes eltérő kulturális perspektívákat megjeleníteni), 
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a mozgás irodalma (literatures of mobility, témájuk a migrációs áramlás, 

az utazás tapasztalatai, a diaszpóra/száműzetés tapasztalata, 

a transznacionális és neonomád tapasztalatok; altípusai: expat irodalom, 

migráns irodalom, exil irodalom, posztkoloniális irodalom, 

transzkulturális irodalom, kozmopolita irodalom), neonomád/globális 

nomád (transznacionális és deterritorizációs mintázatok eredményeként, 

a digitalizáció és az új kommunikációs technológiák eredményeként 

létrejövő flexibilis és decentrált identitás, ill. érzékenység), kívülálló 

(outlier – az outsider ellentéte, aki áthatol a kulturális, etnikai, területi és 

vallási határokon, és mindenhez tartozik), planetárius (együttélési 

formák más kultúrákkal, mondializáció, szemben a globalizációval), 

poliglosszia/multilingvizmus, áthelyezés (transpace/transplace (Epstein), 

nem tagadja a nemzeti kultúrát, de kinyitja az integráció, negociáció 

(tárgyalás, egyezkedés), áthatolás felé más kultúrákkal, nyelvekkel, 

világnézetekkel), a transznacionális irodalom (amely nemcsak áthatol 

a határokon, hanem a globális perspektívákat képviseli, mely nem 

feleltethető meg egyetlen nemzeti paradigmának sem), transzkulturális 

narratív hiteltelenség (egyszerre autobiográfiai és fiktív), transzkulturális 

írók (akiket személyes tapasztalataik legalább két kultúrához kötnek), 

translingua franca (ma: globális angol), translingvalizmus (nyelvcsere, 

bilingvizmus, poliglosszia), transzpatriált (átmenet egy másik kultúrába, 

kívülre kerül az eredeti kultúrán, és az új tapasztalatok nyomán 

újrakonstruálja azt, már nincs kötve az egyetlen kultúra képéhez, s ezzel 

nem elveszített, hanem nyert egy új perspektívát, miközben a diszpatriált 

elveszítette), eldönthetetlen hozzátartozás (undecidable belonging, 

a stabil identitás hiánya, folyton újratárgyalja az identitását, pozitív 

értelmű kifejezés), világirodalmak (multiplikált határátlépések területe: 

kultúrán, nemzeten, műfajokon). 

Arianne Dagnino egyik legnagyobb vállalkozása annak a történeti 

modellnek vagy mátrixnak a megalkotása, amely pontosan kijelöli a 20-

21. századi szocio-ökönómiai, technológiai, politikai, ideológiai, 

kulturális narratívákat, melyeket négy jól körülhatárolható korszak: 

a középmodernitás, a posztmodernitás, a késő- vagy magasmodernitás és 

a hyper-/transz- vagy globális modernitás viszonylatában értelmez: 

(Dagnino, 2013, 138).  
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Az előzőekben felvázolt elméleti tér nyomán jogosan vetődik fel az 

a kérdés, vajon hogyan lehet felhasználni a szlovák és a magyar irodalom 

kontextusában a transzkulturalizmus forradalmi lendületét? 

Tanulmányom végén öt nagy területre fókuszálok, afféle vázlatos 

tervszerűség képében, amely egy későbbi kidolgozás alapjául szolgálhat: 

1. Egyrészt a transzkulturalizmus fogalomhasználatát, értelmezési 

stratégiáit és szótárát fel lehet használni olyan – történeti – korszakok és 

az ide tartozó szövegek értelmezésekor, amelyek a transzkulturalizmus 

állapotában találhatók. Mint például a középkori irodalom esetében, ahol: 

a) általános volt a latinnyelvűség, b) általános volt a külföldi peregrináció, 

c) a külföldi minták követése (hiszen hazai nem volt). Ennek kapcsán 

azokat a szövegalakítási eljárásokat, szerzőket, szövegeket lehet az 

újraértelmezés céljaira felhasználni, amelyekre az irodalomtörténet 

kevésbé fókuszált, illetve a fókuszálás nem a transzkulturalizmus fogalmi 

apparátusát mozgósította.   

2. A transzkulturalizmus fogalomhasználatával új értelmezési 

lehetőségek nyílnak meg a kultúrák egymásra hatását, keveredését 

hangsúlyosan megjelenítő művek értelmezése során, olyan új 

perspektívák és értelmezési terek, szempontok jelenhetnek meg, amelyek 

eddig nem voltak hangsúlyosak. Pl. Hunčík Péter: Határeset c. regénye, 

Csehy Zoltán: Hecatelegium és Homokvihar c. verseskötetei, Fábián 

Nóra: A nagyváros meséi c. elbeszéléskötete, Esterházy Péter Mercedes-

Benz c. drámája, Kovács András Ferenc: Hazatérés Hellászból c. 

verseskötete, Polgár Anikó Régésznő körömcipőben c. verseskötete stb. 

kapcsán. A szlovák irodalomban Ján Rozner, Irena Brežná, Jaroslava 

Blažková vagy Stanislava Chrobáková Repar, Svetlana Žuchová, Ivana 

Dobrakovová, Zuska Kepplová, Michaela Rosová, Mária Modrovich és 

Pavel Vilikovský kötetei, Mila Haugová és Peter Macsovszky életműve, 

valamint Daniela Kapitáňová Samko Tále álnéven írt Kniha o cintoríne 

(2000) – Könyv a temetőről (2016) c. regénye lehet kiváló lehetőség 

a transzkulturalizmus elméleti terének felhasználására. Erről bővebben: 

(Németh, 2018, 67-73). 

3. A szlovákiai magyar irodalom és története felől nézve is alapvető 

jellegű változást jelenthet a transzkulturalizmus értelmezési ajánlatainak 

érvényesítése. Egyrészt a transzkulturalizmus teoretikus végiggondo-
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lásából logikusan következik az a konklúzió, hogy a szlovákiai magyar 

irodalom mind a magyar, mind a szlovák irodalomtörténetekben teljes 

joggal jelenhetne meg, nem szigetszerű izoláltságában érdemes tárgyalni. 

Másrészt viszont a transzkulturalizmus érvényesítése nem jelentheti azt, 

hogy automatikusan minden kisebbségi szerző műveit a transzkulturális 

tényezők felől értelmezzük.  

4. Szakítani kell a magyar irodalomtörténet és -kritika homogén 

sziget jellegével, amely például csak a magyar nyelvhez köti a magyar 

irodalom eseményeit, és az olyan transzkulturális szerzőket, mint Agota 

Kristof, Melinda Nadj Abonji, Viviane Chocas, Terezia Mora, Zsuzsa 

Bánk, Macsovszky Péter, Krzysztof Varga, Inez Baranay, akik 

magyarországi vagy magyar származásúak, és műveik a magyar 

identitáskérdésekkel is foglalkoznak, szükséges a magyar 

irodalomtörténet kontextusába beemelni. Ugyanez érvényes a szlovák 

irodalomra is, például a svájci Irena Brežná német nyelvű könyveinek 

vagy Závada Pál magyar nyelvű regényeinek vonatkozásában, azzal 

a további tágítással, amelyről az előző pontban már szó volt, hogy 

szükségesnek látszik a szlovákiai magyar szerzők és a szlovákiai magyar 

irodalom beemelése a szlovák irodalomtörténetbe (a magyar irodalom 

esetében ez többé-kevésbé már megtörtént, vagy legalábbis nem 

homogén, specifikus szigetként jelennek meg a határon túli szerzők az 

utóbbi évtizedek magyar irodalomtörténeteiben). Itt tehetjük hozzá, hogy 

a szlovák irodalomban vannak erre irányuló kísérletek: mind a szlovák 

származású, de nem szlovákul alkotó szerzők, mind a szlovákiai magyar 

irodalom egyes képviselői is megjelennek a Karol Csiba, Michal Jareš, 

Radoslav Passia, Veronika Rácová, Ľubica Schmarcová, Ivana 

Taranenková által jegyzett Hľadanie súčasnosti – Slovenská literatúra 

začiatku 21. storočia c. kortárs szlovák irodalomtörténetben (Passia, 

Taranenková, 2014), amelyben mind a már említett Irena Brežná, mind 

Grendel Lajos és Hunčík Péter regényeire is utalás történik, sőt egyes 

regényeiket a kortárs szlovák irodalom folyamatainak aktív részeiként 

kezelik. 

5. Transzkulturális terek bevonása az értelmezésbe, illetve 

a transzkulturalizmus kontextusaiba – ilyenek például azok a helyszínek, 

amelyek esetében a többkultúrájúság megkerülhetetlen adottság. Innét 
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látszanak újraértelmezhetőnek az ún. Monarchia- és közép-európaiság-

diskurzusok, illetve a kulturális találkozások terei. Daniela Kapitáňová 

Komárnója-Komároma, Peter Balko Vtedy v Lošonci című Losonc-

regénye, vagy éppen az ún. Ipolyság-regények kérdése a kortárs 

„magyar”, „szlovák” és „spanyol” irodalomban: ez utóbbi esetében 

Ladislav Ballek, Pablo Urbányi, Hunčík Péter, Grendel Lajos regényei 

némely esetben túlmutatnak az izolált nemzeti diskurzusokon. 
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Csehy Zoltán 

 

Michael Tarchaniota Marullus. Μιχαήλ Μάρουλλος Ταρχανειώτης 

(Egy második generációs migráns költő a reneszánsz Itáliában) 

 

 

Michael Marullus nem világirodalmi nagyság, holott a maga korában 

nagy jövőt jósoltak neki. Ami miatt ma a legtöbbet emlegetik, nem 

is annyira a költőnek kijáró tisztelet, mint inkább a modellnek. Sandro 

Botticelli 1496 táján ugyanis nevezetes arcképet festett róla: 

kapcsolatukat, illetve a két művészeti ág kölcsönhatását Lore Benz 

elemezte körültekintően (Benz, 2008, 169–176). 

Ronsard a kedvenc költőjének tartotta, és egy szívhez szóló 

epitáfiumban siratta el (Epitaphe de Marulle). Mi, magyarok elsősorban 

Balassi Bálint mintái között tartjuk számon az önvizsgálat, a száműzetés 

és a szerelem költőjét (Kőszeghy, 2014, 274). Balassi Júlia-ciklusa előtt 

a Balassa-kódexben a következő jegyzet olvasható: „ezek után immár 

akik következnek, azokat mind kiket házasságába, kiket a felesígitűl való 

elválása után szerzett. Jobb részre a virágénekeket inkább mind Juliárul, 

mely nevére azért keresztelte a szerelmesét, hogy a rígi poétákat ebbe 

is kövesse. Kik közül Ovidius Corinnának, Joannes Secundus Juliának, 

Marullus Neaerának nevezte szeretűjét” (Balassi, 2004, 85).  Ez az 

elégikus kánon az, melyben a költő önmagát is látni szeretné majd. 

Marullus helye a Balassi-féle önláttatásban azért is különös, mert 

(a paratextusokat leszámítva) versben (Széllyel tündökleni) egyedül őt 

nevezi néven, egyedül őt ereszti be név szerint szöveguniverzumának 

intimebb tereibe. A sorsüldözött, bujdosó, számkivetett katonaköltő 

profilja és önstilizációja, az örök idegenség nyilván rabul ejtette 

a folytonos létszorongatottsággal küzdő költőt is. „Marullus a finom 

filigránmunka mestere, aki epigrammáiban valamiféle szerelmi 

szofisztikát művelt, s ezzel a költészetet intellektuális játékká 

süllyesztette, nem sok vonzót nyújtva a mai olvasónak. [...] A marullusi 

mesterkélt poézis úgy edzett a fegyelmezett, zárt, takarékos költői 

fogalmazásra, mint a sakkjáték a logikus gondolkodásra” – írja Klaniczay 

Tibor Marullus költészetéről, miközben többek közt Marullus és Balassi 
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szerelmi líráját veti egybe hatalmas ívű tanulmányában (Klaniczay, 1961, 

183–295). 

„Marullus teljes egészében csiszolatlan, modoros” – vallja 

poétikájában (Liber Hypercriticus VI., 4. fejezet) Scaliger, a humanista 

költészet kortárs kritikusa, s nem egy szerkesztési, képalkotási, retorikai 

hibát olvas a fejére (Scaliger, 1561, 197–198, Lefèvre, 2008, 268–270).  

Ezt a „totum durus, morosus” poétát viszont Ulrike Auhagen „Catullus 

pudicusnak” nevezi (Auhagen, 2008, 57–66). Ez az „erényesség”, mely 

ugyanakkor Catullushoz köthető, kissé paradox: az ún. verissima lex 

költői elvének revideálását jelenti, miközben Catullus formakultúrája és 

költői nyelve inter- és hipertextuális alapként őrződik meg. A „kasztrált” 

catullusi esztétika viszont időnként, mint látni fogjuk, önmaga 

paródiájába fordul át, mihelyt a szöveget intertextuális kontextusban 

olvassuk.  Miben áll a „kasztrálás” lényege? Catullus elkülönítette 

a biográf és az irodalmi, a szövegben megképződő ént, Marullus viszont 

ezt integráns egészként képzeli el, még akkor is, ha az önstilizáció 

kényszerű csapdáit maga sem kerüli el, sőt, olykor egyenesen él is a 

lehetőségeivel.  „Szégyellem dalban zengni, mit úgyse teszek” (1, 62) írja 

egyik versében. „Hogyha a költészet vonz, éld meg a tisztes öregkort” (1, 

1) – tanácsolja másutt.1   

Költői életműve, noha túltesz a catullusi líra terjedelmén, nem 

különösebben terjedelmes. Epigrammaton libri IV. (Epigrammák négy 

könyve) címen hagyományozódott kötete a catullusi-martialisi 

hagyomány, a görög epigrammahagyomány és a szerelmi dedikációs 

verskötetek tradícióját ötvözi. A varietas elve szerint megkonstruált kötet 

két fő szólamát a szerelem (egy központi nőalak, Neaera köré szerveződő 

mozaikos elbeszéléssé összeálló narráció) és a számkivetettség-érzet, 

a talaj- és gyökértelenség autobiográfra stilizált elégikus diskurzusa 

képezi. Ez utóbbi szál önformálási stratégiákat mozgósító jelentőségére 

már Karl Enenkel felfigyelt (Enenkel, 2008, 368–428). A Hymnorum 

naturalium libri IV. (Természeti himnuszok négy könyve) az orfikus 

                                                           
1 A tanulmányban Marullus verseit saját fordításban közlöm. Latin 

alapszövegként a The I Tatti Renaissance Library Marullus-kötetét használtam 

(lásd szakirodalom-jegyzék, illetve Csehy, 2012, 425–436). 
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hagyomány és a lucretiusi ösztönzések különös elegye: ma életművének 

e szegmense a legkutatottabb (Brown, 2010, McGann, 1980, 79–80), 

az 1990-es években pedig a legtöbbet fordították (Harrauer, 1994, 

Coppini, 1995, Chomarat, 1995, Schönberger, 1996).  Marullus a 

természeti erőket istenné magasztosítva, megszemélyesítve jellemzi, 

illetve az antik mitológia bölcseleti tartalmait fürkészi négy könyvben, 

különféle versformákban. Az örökkévalósághoz című verse a természeti 

himnuszok ötödik darabja, s a maga korában különösen jelentős 

szövegnek számított. Még a szigorú kritikus, Scaliger is méltányolta, 

holott összességében, láthattuk, nem volt túl jó véleménye az eklektikus 

Marullus szerinte sokszor heterogén elemekre széthulló munkáiról. 

 Neniarum liber (Panaszdalok könyve) címen összegyűjtött versei 

ovidiusi elégiák. Epigrammata varia (Tarka epigrammák) címen szokás 

közölni az Epigrammaton libri IV.-ből kimaradt szövegeket. 

Az Institutionum principalium liber (A herceg neveléséről szóló könyv) 

didaktikus költemény, verses humanista fejedelemtükör.  

Érdekes, hogy a lucretiusi hagyomány újraaktiválása természeti 

himnuszaiban a „kívülállóság” szuverenitásával lép fel. Scaliger írja 

poétikájában: „Amit pedig Amorhoz énekelt, ha nem a Szentlélekre 

értjük, teljességgel istentelen, ha arra értjük, nevetséges. Mert 

a platonistákkal együtt elfogadta, hogy két Cupido van két különböző 

anyától, ám a szerelem az isteni személyek között ezzel a mienkkel 

azonos semmiképpen sem lehet. És megsebezteti az Atyát általa. Ez aztán 

az istenkáromló atheológia! Nem a Szentlélek mozgatja az Atyát, hanem 

az Atya az, aki a Szentlelket kibocsátja. A görögök tévelygései közé 

tartozott, hogy kétféle Szentlélekben hittek. (Pirnát Antal ford.)” (Pirnát, 

1996, 109)  

Az idegenség-tapasztalat Marullus életműve minden szegmensét 

áthatja, és alapvetően befolyásolja szerzői kanonizálódását. 

Az alábbiakban e trauma és stigmatizálás beépítését követjük nyomon 

a költő kisköltészetében. Minden életrajz stilizáció, a nyelvre bízott 

„igazságot” a nyelv, a retorika kormányozza, a „valóságon” diadalt arat 

a szöveg valósága. Marullus életrajzát Carol Kidwell írta meg 

a legaprólékosabban, szinte filológiai kalandregényként, Soldier Poet of 

the Renaissance címmel (Kidwell, 1989), az újabb kutatások eredményeit 
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az Eckart Lefèvre és Eckart Schäfer szerkesztette konferenciakötet 

(Lefèvre, Schäfer, 2008) rögzíti. 

Marullus 1453-ban vagy 1454-ben született vagy Konstantinápolyban, 

vagy a moreai despotaságban (1349–1460), Spárta mellett. „Vix bene 

adhuc fueram matris rude semen in alvo / cum grave servitium patria victa 

subit” (alig voltam még nyers mag anyám hasában, amikor legyőzött 

hazám nehéz rabságnak vetette alá magát) – írja. A „constantino-

politanus” imidzs az önláttatás szempontjából előnyösebbnek bizonyult: 

költészetében ez a variáns lesz értelemszerűen hangsúlyos. A Trójából 

menekülő Aeneas analógiára kreált, Konstantinopoliszból menekülő új 

honalapító metaforikus képzete kiváló alapanyag egy költői 

magánmitológia felépítéséhez. Pierio Valeriano szerint Marullus „görög 

számkivetett szülők gyermeke volt, akik Konstantinápoly eleste, azaz 

1453 után menekültek el, és görögnek vallotta magát.” (Gaisser, 1999, 

306) Ronsard is ezt örökíti tovább: Marullus „kapitány, kiváló, 

konstantinápolyi születésű görög költő”. 

Szülei a Ragúzai Köztársaságba (1358–1808) menekülnek, ahol 1472-

ig a latin a hivatalos nyelv, később a dalmát. Marullus Anconában 

folytatta tanulmányait, majd ún. sztratiotisz (sztratiota) lett, azaz balkáni 

zsoldos katona. Állítólag az 1470-es évek elején harcolt a krími tatárok 

ellen. Ragusát több versében is ünnepli mint befogadó poliszt (4, 17 

Ragusa dicsérete): 

 

Egykor barátként láttad a kisfiút, 

hosszan kesergett számkivetett során, 

szívét a sok bánat kimarta, 

ám te baráti öled kitártad! 

 

1470 végén Nápolyban egy ún. irodalmi sodalitas tagja. Lorenzo 

Bonincontri, Pietro Golino (Compatre), Giovanni Pardo, Iacopo 

Sannazaro és Pontano társaságában kapcsolódik be a neolatin poézis 

vérkeringésébe. Különféle hadi vállalkozások után 1487-ben Rómában 

Eucharius Silbernél kiadja a verseit. Firenzében Pierfrancesco de’Medici 

pártfogoltja lesz, 1494-ben nőül veszi a humanista csodagyereknek 

számító, szintén kiváló költőt, Alessandra Scalát, a jeles humanista, 
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Bartolomeo Scala lányát. Marullus 1500. április 11-én veszti életét 

Raffaello Maffei meglátogatása után, egy lovas átkelés során, a Cecina 

nevű folyóban, Volterra mellett. A nyeregkápájából egy Lucretius-kiadás 

kerül elő.  

Noha Marullus életrajzaiban és mítoszában a görögsége 

kikezdhetetlen elem, maga nem ír görögül. Ógörögül sem, mint pl. egyik 

legnagyobb ellenfele, a sokat támadott Angelo Poliziano. Sőt: filológiai 

érdeklődése sem a görög szerzőkre fókuszál, hanem a rómaiakra. 

Mercurius-himnuszában (Mercurio, HN, 2, 8) a költő szapphói strófákban 

számol be erről a furcsa nyelvvesztésről: 

 

Ergo restabat mihi – proh, deorum  

Rex bone! – hoc fatis etiam malignis, 

Patria ut Graecus sacra non Pelasga  

Voce referrem.  

 

(Ez volt a sorsom, ó, istenek jóságos királya, és ezt akarták a gonosz 

sorsistennők, hogy én, a görög, ne a pelaszgok nyelvén énekeljek hazám 

dolgairól.) 

 

Az istenhez fordulva érzi a homéroszi himnuszköltészeti hagyomány 

súlyát a vállain, s a latint sors adta kényszernek tartja: 

 

Interim, si non patriae beata  

Voce, qua grato licitum cadente  

Te canam  

 

(Közben, ha nem is hazám áldott nyelvén/ hangján, hanem azon a 

nyelven foglak megénekelni, amelyen megadatott nekem.) 

 

Az elveszett nyelv problémája (Aetheri, HN, 4, 1) szélesebb 

kontextusban kerül elő: 

 

Nam quo Pelasgi gloria sanguinis  

Si non futuri gens quoque temporis  
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Agnoscit auditos et ipsa  

Voce probat sibi teste Graios? 

 

(Mire jó a görög vér dicsősége, ha a jövő generáció fiataljai már nem 

is ismerik fel a görög nyelvet, ha hallják, és nem tudják azonosítani 

a görögül beszélőket?) 

 

A Nap-himnuszban (Soli HN 3, 1, 272) egy nyelvművelő és nyelvvédő 

eltökéltségével figyelmezett rá, hogy „ipsa ruat divinae gratia linguae” 

(még a szent nyelv kelleme is romba dől). A származás és a nyelv 

kontrasztja poétikai energiákat generáló problémagócként stigmatizálja 

Marullus költészetét. Marullus azonban új célt talál ebben 

az anomáliában: egy köztes poétikai pozícióra vágyik, szeretné 

újrateremteni a görögséget a latinban. Naivitás lenne, természetesen, ha 

Marullus problémáját általános helyzetképként láttatnánk, ugyanis 

a görög nyelv és filológia Itáliában nagyon is erőteljesen van jelen: 

Maximosz Planudész (1260? –  1305?), Leonzio Pilato (? –1366) 

Homérosz-fordító (Boccaccio tőle tanult görögül), Basilios Bessarion 

(1403–1472) vagy Ioannes Argyropoulos (1415? – 1487) csak pár név 

a köztiszteletnek örvendő filológusok, filozófusok, egyetemi tanárok 

sorából, akik Itália-szerte végrehajtották a humanizmus nyelvi 

kiszélesítését. Aki Marullus századára nem tudott ógörögül, nem igazán 

számíthatott arra, hogy komoly humanista értelmiséginek nézik.  

Az idegenségtapasztalat költői sarjadása azonban érdekesebb 

a valóságnál. E tapasztalat alapvető artikulálódásai a következő szinteken 

figyelhetők meg: Marullus a Neaera-versek világába is becsempészi 

a kirekesztettség és a nyelvi idegenség traumáját, ez pedig a szerelmi 

dedikációs verskötetek hagyományát tekintve igazi újdonság, 

a többszólamúsítás egyik különleges útja. Verseiben egy különösen 

heroikus görögségeszmény jelenik meg, a spártaiság mítosza. A bizánci 

emigráció sorsa külön vonulatot képez az epigrammák rendszerében, 

s nem egy antik filológiai kérdést érintő metapoétikus költemény is 

a kötetbe kerül.  
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Neaera-versek: az idegenség belép a szerelmi diskurzusba 

 

A Marullus-epigrammáskötet egyik legterjedelmesebb darabja a 2, 37-es 

költemény: nem epigrammáról van szó, hanem egy terjedelmes episztoláról 

(182 sort tesz ki). A versben nagy szerepet kap Hellász, azaz Görögország 

magasztalása: a kultúra maga az istenekig emel, de ennek feltétele, hogy az 

emberiség három fejlődési stádiumon jusson keresztül. A retorikai-nyelvi 

stádium a nyelvre eszmélés és a nyelvbe zártság gondolati 

mechanizmusainak, a kommunikáció alapfeltételeinek megteremtésére 

vonatkozik, a jogi stádium a nyelvből fakadó rend analógiája általi viszony- 

és vagyonelrendezés korszaka, a szépművészetek kivirulása pedig már 

a túlélésen és a világ rendszabályozásán túli lelki igény. Az idegenség 

e három fázison átjutva válhat otthonossággá: vagyis az otthonosság 

a kultúrát magát jelenti elsősorban, az idegenség pedig a barbár létformát 

jelöli a tudatban. Ebben az értelemben Itália is egykor olyan volt, mint a „mai 

Görögország”, állítja a költő, így az idegenség értelmét veszti (sőt: 

ösztönzőleg hat). Az idegenség ugyanakkor a sztereotípiáknak megfelelően 

a kulturálatlanság szinonimája, és törvényszerű következménye a kudarc. Ez 

a bölcselkedés a szerelmi-udvarló költészet bizarr argumentációjaként, 

könnyű belátni, nehezen funkcionál. Marullus családja panegyricusába kezd, 

elmeséli, hogy az akhaiai Dümé trónjáról űzték el őket, hogy „a genere” 

jellemes és harcias. Az állhatatos harciasság katonaerénye a barbár 

maszkulinitás kiemelésére szolgál, s így erénnyé transzformálva mutatja fel 

önmagát. Az idegenség Marullusnál feloldható, domesztikálható: 

  

Meghallván idegen nevemet, nem ijedt meg azonnal,  

bátor férfi előtt nincs idegen terület.  

S bár a királyságom, vagyonom Fortuna orozta                    

el, de a véremből megbecsülés született.  

Van vagyonom, melyből okos ember képes elélni,  

hogyha szerény-bölcsen osztja be azt, ami jut.  

Hogyha az állhatatos lélek nagy erényei vonznak,  

s hűség, melyben nincs egy makulányi csalás,  

harcedzett kéz, békés természet, mi okozná,   
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hogy másként tennék, mint ahogy őseim is?  

Őseimet, s a családom régi dicső ragyogását  

nem hozom újra elő, isteni tetteiket,  

és a Marullusok őse között akad egy, aki egykor  

Mars Rómájában hadvezető lehetett.  

Minden magban az ősi erő ott él szakadatlan,  

s újjá termi az ős jellemeket minekünk,  

mert a hyperboreus sólyom se fialna galambot,  

aemathius kutya sem nemzi a gyáva nyulat.  

 

A spártai görögségeszmény 

 

A spártai heroizmus folyamatos magasztalása, a hősi halál spártai 

modellje az Anthológia Palatina ógörög versvilágát idézi fel Marullus 

szövegeiben is (pl. 1, 6). Marullus költészetének egyik különleges eleme 

az is, hogy a szerelmi metaforarendszer hagyományosan militáns 

dimenziói uniszexszé válnak: nála a lány is Amor „katonája” (1, 42) lesz. 

A spártai anya és a heroikus legendakincs aktiválása azonban Marullus 

katonaretorikájának morális dimenzióit szélesíti ki. Az Egy spártai nő 

bátorságáról (2, 6) c. epigramma eszmeisége világosan mutatja azt a 

szélsőségesen spártai ideált, melyet a költő a kereszténység 

megmentésének zálogaként képzel el, ám amit nem egy idealizált szocio-

kulturális térként, társadalmi programként álmodik meg, hanem 

(Ausonius nyomán, Ep. 23) a Spárta-legenda morális dimenzióit 

hangsúlyozva (vö. Lamers, 2016, 211): 

 

Spártában egy asszony meglátta, hogy fia 

pajzsát csatában dobta el, 

kardot rántott s a gyermekét ledöfte ő, 

s a holttetem fölött így szólt: 

„Dögölj meg, fattyú, méltatlan vagy rá, hogy élj! 

Elárultad hazád s fajod!” 

 

Ez a spártai harci ideál veszi körbe Marullus családját, de paradox 

módon jelzi Bizánc elestének morális deficitjét is: 
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Egykor az ég bízvást kedvelte Bizáncot igencsak, 

Róma nemes művét, isteni várfalait. 

Ellenség prédája ma, és fölemészti a vak düh, 

Régi dicsőségnek már csak a híre maradt. 

Él becsület meg a hőstett, élnek a jámbor erények, 

Máglya tüzén hírnév el sosem ég, ha igaz. (1, 48) 

 

Az apja halálán kesergő Andrea Matteo Acquavivához írt versben így 

határozza meg a harcos férfi karakterét: „ádáz fegyverek és az ölés – ez 

a férfihoz illő”, az ellenséget érje ágyban, ölelés közben a halál. A drága 

temetés ellenségnek való, a hőst tilos siratni, mert aki siratja, nemcsak 

férfiatlan, hanem az örökkévaló életerényeket is tagadja. 

A férfiatlanságnál nincs nagyobb bűn, neméből fordul ki az, aki egy 

temetésen zokog: 

 

Nem sírt ám aggott Tynichus, de a spártai nők se, 

Tán te puhányabb vagy, mint ha zokognak a nők? 

 

Ez a szélsőségesen „görög” vigasztalástípus ilyen nyers 

radikalizmussal máshol nem fordul elő a neolatin költészetben. Az 

Azoknak, akik a hazáért haltak (2, 17) című epigrammából kiderül, hogy 

ez a spártai morál inkább faji, görög vonás, mint politikai, közösségi 

nevelés kérdése. Bizánc veszte az idegen zsoldosok és a király gyávasága 

miatt következett be, a spártai elkötelezettség ugyanis kisebbségbe került: 

 

Hellász ritka reményei, húszezren feküszünk itt, 

vándor, sírunkban nyugszik a tűnt haza is. 

Gyermekeink, szüleink, a hazát védtük s a hitünket, 

Tarchaniótáék voltak a hadvezetők. 

Ám a királyunk méltatlan volt óvni hazánkat, 

becstelenül menekült, és a hazánk belehalt. 
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A spártai erények szép foglalata a 2, 30-as vers, melyben Byzantia 

spártai anyaként temeti el fiát, vagy a 4, 5-ös költemény, mely a Telesilla 

sírverse címet viseli: 

 

Otthonomat kérded? Hát Argos. A név, ami izgat? 

Íme, Telesillát látod, az én nevem ez.  

Művészetről, lelkemről tilt szólni az erkölcs. 

Múzsák zengik el ezt, Spárta beszéli el azt. 

Szégyen a spártainak, ha a nő sikerekben elé áll, 

ám az igazmondás spártai, ősi erény. 

 

A spártai nő és anya képében Marullus olyan erényallegóriát teremt, 

mely „maszkulinitásával” túltesz az „elpuhult” itáliai férfiakon. 

Nyilvánvalóan egy etikai programot kínál fel, mely a férfiasság 

ideáljának egy új modelljével kísérletezik.  Ez az „agresszió” nyilvánvaló 

indoklás is: a zsoldoskatona önigazolása. Eumelos ellen (3, 48) c. 

verséből ez is kiütközik: 

 

Mert tűzzel-vassal gyilkoltam, nincs jogom élni. 

„Nem vagy rá méltó” – Eumelos így fecsegett. 

Ő nem méltó rá, mert eltűr bármi csapást, kínt, 

és nem ránt kardot, hogyha jogos, ha muszáj. 

 

Számkivetéséről (3, 37) című versében egészen odáig megy, hogy 

szinte saját hősi halálát is számon kéri magán. Nem azért él, mert nincs 

több férfi a házban, és nem akarta, hogy nemzetségének magva 

szakadjon. Egy Marullus nem lehet az ellenség szolgafiúja. Harcolni nem 

lehet zsoldosokkal, csak ha valódi tétje van, ezt bizonyítja 

Konstantinápoly veszte is: a megbízott zsoldos kapitány gyávasága 

győzte le a várost, nem a török, és ezért míg a spártai erkölcs nem 

diadalmaskodik, folyamatosan vezekelni kell.  
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Epitáfiumok, gyászversek 

 

Marullus görögségének fontos része a családi kultusz ápolása, 

verskötetében el is helyez egy virtuális családi sírboltot.  Testvére, János 

halálára (1, 22) írt verse egy idegen földön hősi halált halt férfinak állít 

emléket Catullus híres testvérsiratóját idéző modorban. Ebben a hatalmas 

textuális sírkertben, a Hellász-nosztalgia árnyas ciprusai alatt kap helyet 

pl. anyai nagyapja, Michael Tarchaniota, atyai nagyapja, Philippus 

Marullus, anyja, Euphrosyne Tarchaniota, nagybácsija, Paulus 

Tarchaniota is. A sírversek közös eleme, hogy valamennyien a hazáért 

haltak, erkölcseikben kérlelhetetlen „spártaiak” voltak. A családi 

pantheon egyszersmind görög is.  

 

A bizánci emigráció sorsa 

 

Marullus több versben örökíti meg a bizánci emigráció jeleseit. 

Kisportréi közül kimagaslik Theodorus Gaza sírverse (1, 8). Gaza 1440-

től Páviában a görög nyelv tanára lett, jeles Arisztotelész-fordító volt, 

halála a bölcsesség sírba tétele is, ahogy Marullus mondja. Demetrius 

Chalcocondylesról is megemlékezik (3, 5), aki 1447-től Itáliában keresett 

görög nyelvtanárnak számított, s nevéhez fűződik egy jelentős 

Homérosz-kiadás is, mely nyomtatásban 1488-ban jelent meg. A 4, 6-os 

költeményt Ioannes Lascarishoz írta, aki Firenzében tanított görögöt, 

fontos szövegkiadások (Euripidész, Szophoklész) filológusaként volt 

ismert, és tökéletesen beilleszkedett az itáliai kultúrába: 

 

Ianus, drága barátom, oly 

távol bár a hazánk, s boldogan éldegélsz 

elvonult nyugalomban, itt 

boldog vagy, hisz e föld elfogad és becsül. 

 

E sikerpályákkal szembeállítva Marullus „impotens” görögsége totális 

kudarc. A Manilio Rhallo-versek viszont különösen fontosak, mivel 

rokon sorsú poétáról, költő-értelmiségiről van szó. 
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Manilio Rhallo (1440? –1521) spártai születésű, görög származású 

neolatin költő, aki Rómában teljesedik ki (Pomponio Leto köréhez 

tartozik), majd a nápolyi neolatin költői iskola tagjaként válik ismertté. 

Kötete, a Iuveniles ingenii lusus 1520-ban jelent meg Nápolyban. Hans 

Lamers X. Leo philhellénizmusának tükrében vizsgálta Rhallus 

önreprezentációs gesztusait, illetve a görög emigráció sorskérdéseit, 

az itáliaiak elfogultságait, illetve a segítségért esedező bevándorló-poéták 

elégikus sirámainak és a befogadók ambivalens koncepciójú 

philhellénizmusának retorikai dinamikáját (Lamers, 2012, 593–604, 

illetve szélesebb kontextusban: Lamers, 2016, 200–232). 

Marullusszal azonos önstilizációs gesztusok (számkivetés, migráció) 

jellemzik, ő is a kettős kivonulás „áldozata”: a hazából és a nyelvből is 

száműzik. A két költő összehasonlító pályakép-vizsgálatát Fred J. 

Nichols végezte el (Nichols, 152–170). Magyar szempontból érdemes 

e ponton összevetni Marullus egyik Rhallus-ódáját Balassi átköltésével. 

Az első könyv záró ódája (Manilius Rhallushoz, 1, 63) magyar 

fordításban így hangzik: 

 

Friss virágoktól a tető betarkult, 

félfás ajtókon violák füzére 

díszlik, és fénylő koszorús szüzek közt 

állnak az ifjak. 

 

Kölykök éneklik, hogy a május eljött, 

vének örömmel vigadoznak újfent, 

szerte jókedv tombol, örömben úszik 

nagy s kicsi egyként. 

 

Vállra omló fürtjeivel Cupido 

fénylik, és sáfrány köpenyét kibontja, 

oly veszélyes, hisz tele tegze nyíllal, 

s íja sem ernyed. 

  

Rebben és szállong, ide-oda röppen, 

táncra szólít sok fiatal szerelmest, 
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cselvetésekkel a parányi lányban 

fürge tüzet szít. 

 

Elvegyül szépen a szüzek közé ő, 

és az egyik szőke haját befonja, 

és a másiknak csupa fény lesz arca, 

s izzik a sok szem. 

 

Most ne sírj, Rhallus, mire jó a bánat? 

Megsirattuk már letarolt hazánkat! 

Félre gonddal most! Vigadozni illik, 

hív gyönyör és kéj! 

 

Mért siránkozzunk mi örök kínok közt, 

kurta létünket rövidebbre fogván? 

Míg a vész tombolt, örömünk is éledt, 

hisz befogadtak! 

 

Hároméves bort akarunk ma, Hyllus! 

Bánat és rosszkedv, menekülj előlünk! 

Géniusom s én magam is időzzünk 

most csak a fényben! 

 

Balassi átköltése: 

 

Széllyel tündökleni nem látd-é ez földet gyönyörű virágokkal? 

Mezők illatoznak jó szagú rózsákkal, sokszínű violákkal, 

Berkek, hegyek, völgyek mindenütt zöngenek sokféle madárszókkal 

 

Új rózsakoszorós kegyesek és szüzek ifiakkal táncolnak, 

Jó szavú gyermekek vígan énekelnek, mindenek vígan laknak, 

Mind menny, föld és vizek, látd-é, úgy tetszenek, mintha 

megújulnának. 

 

Sőt még Cupido is mostan feltörlötte homlokán szőke haját, 
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Gyönge szárnyacskáján té-tova, mint angyal röpül, víg kedvet mutat, 

Szerelmes táncokban kinek-kinek adván kezére szép mátkáját. 

 

Azért ne bánkódjál, én jó vitéz társom, ürülj minden gondoktól, 

Eléggé hordoztuk héában az sok bút, légyen már tőlünk távol, 

Mostan igyunk, lakjunk, vigadjunk, táncoljunk, távozzunk 

bánatunktól! 

 

Nemde valakiért aggasztaljuk volt mi inkább ifjú éltünket, 

Kiből, azt sem tudjuk, hol és mely órában kiszólítnak bennünket? 

Kivel mit gondoljunk? Ha Isten jó urunk, ő mindennel jól tehet. 

 

 Aggasztaló bánat, búszerző szerelem távol légyen mitőlünk, 

Jó borokkal töltött aranyas pohárok járjanak miközöttünk, 

Mert ez napot Isten örvendetességre serkengeti fel nékünk! 

 

Marullus poéta azt deákul írta, ím, én penig magyarul, 

Jó lovam mellett való füven létemben fordítám meg deákbúl, 

Mikor vígan laknám vitéz szolgáimmal, távozván bánatimtúl.  

 

(Balassi, 2004, 38–39) 

 

Balassi teljességgel mellőzi a konkrét interakciót, a költő jó vitéz 

társához beszél. Számkivetésnek, nosztalgikus hazavágyásnak nyoma 

sincs: a bánat az általánosság szintjén reked. Marullus poéta nem „azt” 

írta „deákul”. Balassit valószínűleg a szerelmet élesztő tavasz lucretiusi-

horatiusi képe ragadta meg Marullusban, s ezért sikkasztotta el a vers 

egyik lényegi szólamát. Rhallust mellőzi, akárcsak a bortöltő pohárnok 

Hyllust, Marullust viszont a szerző kiemelt pozíciójába helyezi. A Genius 

helyére váratlanul Isten kerül, Cupido pedig angyal lesz, s így, ahogy 

Balassinál gyakran, az „anakronisztikus találkozások” reneszánsz 

aknamezőire lépünk (Eckhardt, 1972, 251). 

Önmagáról és Cosimo Pazziról (3, 21) című catullusi verse egy 

meglehetősen obszcén invektíva átirata. Catullus verse Caesar és 

a „fajtalan” Mamurra viszonyát taglalja, az első sora magyarul kb.: „e két 
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passzív buzi szépen egybeillik”. Nyilvánvaló, hogy a szerzői szándék 

nem arra irányult, hogy a két költeményt, a mintát és a másolatot 

intertextuális játékba hozzuk. Ám a kortársak ezt nyilván megtették, 

ahogy a kritikus Scaliger is. A vers azonban a belső emigrációról, 

az idegenség és kitaszítottság testvériségéről szól, s a költői létet, pályát 

magát emeli az örök emigráns pozíciójába: 

 

E két cimbora szépen összeillik. 

Marullus s menekült barátja, Pazzi. 

Nem lep meg, hisz a sorsuk egyaránt zord. 

Roma és Fiesole marta őket 

el, s most mind csupa rom, föl úgyse épül. 

Egyként bűntelenek, s nyomorban élők, 

két űzött menekült s tanult poéta, 

mindkettőt szerelem hevíti, fűti, 

kilenc Múzsa barátja mind a kettő. 

E két cimbora szépen összeillik. 

 

A görög hagyomány védelme, (anti)filológia 

 

Marullus epigrammái között kevés nyoma van a klasszikus görög 

irodalomnak. Még a görög tárgyú epigrammák is zömmel 

visszavezethetők grécizáló latin szerzők munkáira, pl. Ausonius 

fordításaira vagy a Görög Antológia latin parafrázisaira. Homérosz 

felbukkanása is ilyen (3, 6): a vers szerint Homéroszt az ég szülte és nem 

a hét város egyike. A vers ősváltozatait a Görög Antológia őrzi (16, 295–

299), variánsai megjelennek Cicerónál, majd Landinónál, Boccacciónál 

vagy Salutatinál is stb.  

Marullus görög gúnynévvel illette a kor egyik legtündökletesebb 

filológusát és költőjét, Angelo Polizianót (1454–1494), aki három 

nyelven is maradandót alkotott (olaszul, latinul és görögül), kiváló görög 

fordító volt. Marullus viszont a „graeculusok”, azaz a görögtudás 

bűvkörében tetszelegni vágyók közé sorolja, és Ecnomusnak (gr. 

„törvényen kívüli”) nevezi. Epigrammás könyvének második felében 

elszaporodnak az Ecnomus-versek (3: 11, 19, 27, 29, 39, 45, 50, 4: 15). E 
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szövegek jelentős része vagy verses filológiai, metapoétikus szatíra, vagy 

radikális invektíva (Piras, 2004, 32–35).  Az egyik Ecnomus ellen (3, 45) 

írt vers Homérosz-filológiát érintő kérdéseket boncolgat, miközben 

Poliziano tudós, hellenizáló stílusán is gúnyolódik: 

 

Azt mondod, dalnok, hogy e szó „melosz” elkerülendő, 

„harkály zeng nektárt” – ezt dalolod te viszont. 

Meggyőzött erről önhitt, kicsinyes tudományod, 

nektár nem folyhat végig az ajkaidon. 

Rosszul zengte Homerus tán a meloszt? De a nektárt 

senki se zengi, csak ő, ő, ki dicsérgeti azt. 

 

Marullus egy állítólagos homéroszi görög fordulatot („melosz 

aeiszen”) hoz fel érvként. Modern Homérosz-kiadásokban azonban 

ilyesmi nem fordul elő. Példaként idézzünk egy másik filológiai 

invektívát (3, 11 Ecnomus ellen) is, mely nem marad meg a verses 

nyelvészkedés szóvirágos terepein: 

 

 Erigonét kell s Oariont olvas – de mi végre? 

  Jobb, ha fiút lát meg ő a szüzecske helyén! 

 

Az „Oarion” Kallimakhosz Artemisz-himnuszából vett ötlet (3, 265) 

egy catullusi hely (66.) helyes olvasatához (Orion).  Poliziano elméletét 

egyetemi kommentárjaiban és jegyzeteiben, a Miscellaneában fejti ki (69, 

1–7). Marullus Erigoné-olvasata helytelen. A versben viszont arra 

használja, hogy Poliziano állítólagos szexuális preferenciáira 

célozgasson. A finomabb modorú Jacopo Sannazaro is él ezzel az „övön 

aluli filológia” poézisével a passer- (veréb)versek erotikus 

átértelmezésekor.  

Egy másik Ecnomus ellen (3, 29) című versében a görögség kultúráját 

ért támadásként kezeli Poliziano egyes állítólagos kijelentéseit, a vers 

azonban céltalan szitokáradattá válik: 

 

Joggal vádolta nyelvem egy „tudós” alak, 

hogy arra nincs szavunk: „tahó”, 
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nagyobb sértés vágott fejemhez azzal, hogy 

görög Cicero nem akadt, 

holott ha rátermett férfit s tudóst akarsz, 

ezrével szült görög hazám! 

Poliziano hogyha hívhatja népét 

ekképp: barom, tahó, lökött, 

görög barátainknak lesz rá pár szavuk: 

félművelt, nyegle, áltudós. 

 

A iamboszköltészet antik hagyományait idézi az 3, 50 számú, 

Ecnomus ellen írt invektíva, melyben Poliziano a görögség egyetemes 

sértegetőjeként tűnik fel, aki görögebb a görögnél, miközben csak egy 

senkiházi graeculus: 

 

Miért szidod görög nevem s hazám nevét, 

azt mondva csak, hogy „graeculus”, 

s földet túró apádról zengsz Pulcianóban, 

és aljas fivéreidről? 

Okádd ki mérgedet, gyerünk, okádd ki mind 

        – psyllus kezekbe estél! – 

a mérget, mellyel annyi nagynevű nemest 

sértettél meg és görögöt. 

Okádd, ha mondom, Nem hallod, mint zeng a hang, 

s ostorcsapás készül, te pöcs? 

Pukkadj meg! Mért nézel körül? Ne taktikázz, 

időhúzó, paraszt faszfej! 

Munkára jambusok! Cibáljátok vadul, 

de lám eseng máris. 

Remek: hány bőven. Mennyi szenny! Való igaz: 

puhányoktól kell félni, lám. 

 

Noha Marullus, a pszeudofilológus lényegében minden filológiai 

kérdésben elvérzik, pusztán görög származása és maga gyártotta mítosza 

miatt jogot formál arra, hogy olyan kérdésekben nyilvánítson költői 

véleményt, melyekhez nem igazán ért.  
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Allegorikus-mitológiai költemények 

 

Végezetül szólni kell a mitológiai történetek potenciális allegorikus 

olvasatairól is. A 2, 16-os versben bukkan fel a menekülő Aeneas alakja: 

Konstantinápoly és Trója pusztulása könnyen hozható közös nevezőre.  

De ahogy Aeneas küldetéses hősként megtalálta feladatát, 

a konstantinápolyi emigrációnak is képesnek kell lennie feltámasztani 

az elpusztult szellemi univerzumot.  

A 3, 8-as költemény, mely Leodameáról és Protesilaosról szól, viszont 

korántsem ennyire optimista. A mitológia nyelvén azt üzeni, hogy a halott 

haza visszahozhatatlan, előbb-utóbb utána kell halni.  

 

Marullus kettős talajvesztése költői, énformálási stratégiáihoz 

a konzervált idegenség képzetét rendelte hozzá. A latin nyelvben próbált 

meg hangsúlyosan „görög” lenni, az idegenségből pedig elégikus 

alaphangú traumapoézist alakított ki. A spártai eszmény tradíciójában egy 

új hadi erkölcstan alapjait vélte felfedezni, és ezt a militáns szólamot 

allegorikusan és metaforikusan költészete minden regiszterére 

kiterjesztette. Mitológiai értelemben a Trójából menekülő Aeneas 

profilját használta, de önláttatásában ugyanilyen fontos szerepet játszott 

Catullus is, akinek költészetét az „autobiográf erényesség” szellemében 

fejlesztette tovább. A bizánci emigrációt ábrázoló verseiből kiderül, hogy 

értelmiségi karrierstratégiái nem voltak sikeresek, filológusként, kivált 

görög kérdésekben, messze elmaradt kortársai teljesítménye mögött. 

 

Felhasznált irodalom 

 

AUHAGEN, Ulrike. 2008.  Ein ’Catullus pudicus’ (Epigr., 1,2) = 

Michael Marullus. Ein Grieche als Renaissancedichter in Italien, szerk. 

Eckard Lefèvre, Eckart Schäfer, Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2008, 

57–66. 

BALASSI Bálint. 2004. Összes művei. Budapest: Osiris. 

BENZ, Lore. 2008. Marullus und die Kunst = Michael Marullus. Ein 

Grieche als Renaissancedichter in Italien, szerk. Eckard Lefèvre, 

Eckart Schäfer, Tübingen: Gunter Narr Verlag, 169–178. 



37 

BAIER, Thomas, Marullus und Lukrez = Michael Marullus. Ein Grieche 

als Renaissancedichter in Italien, szerk. Eckard Lefèvre, Eckart 

Schäfer, Tübingen: Gunter Narr Verlag, 217–228. 

BROWN, Alison. 2010. The Return of Lucretius to Renaissance 

Florence. Cambridge: Harvard University Press. 

COPPINI, Donatella. 1995.  Inni naturali. Firenze: Le Lettere. 

CHOMARAT, Jacques. 1995. Hymnes naturels. Genève: Droz. 

CSEHY Zoltán. 2012. Amalthea szarva. Pozsony: Kalligram. 

ECKHARDT Sándor. 1972. Balassi-tanulmányok. Budapest: Akadémiai 

Kiadó. 

ENENKEL, Karl A. 2008. Todessehnsucht am Schwarzen Meer: Michael 

Marules’ lyrische Autobiographik im „Exilgedicht” (De exilio suo; 

1489/90; 1497) und anderen Gedichten = Die Erfindung des Menschen. 

Die Autobiographik des frühneuzeitlichen Humanismus von Petrarca 

bis Lipsius. Berlin, New York: Walter de Gruyter. 368–428. 

GAISSER, Julia Haig. 1999. Pierio Valeriano on the ill fortune of learned 

men: a Renaissance humanist and his world. University of Michigan 

Press. 

HARRAUER, Chistine. 1994. Kosmos und Mythos: die Weltgotthymnen 

und die mythologischen Hymnen des Michael Marullus: Text, 

Übersetzung, und Kommentar. Wien: Österreichischen Akademie der 

Wissenschaften. 

KIDWELL, Carol. 1989. Marullus: Soldier Poet of the Renaissance, 

London: Duckworth. 

KLANICZAY Tibor. 1961.  Reneszánsz és barokk. Budapest: 

Szépirodalmi. 

KŐSZEGHY Péter. 2014. Balassi Bálint. Magyar Amphión. Budapest: 

Balassi. 

LAMERS, Han. 2012. A Byzantine Poet in Italian exile. Manilius 

Cabacius Rallus’s self-presentation int he context of Leo X’s 

philhellenism. = Astrid Steiner-Weber (szerk.). Acta Conventus Neo-

Latini Upsaliensis. Leiden–Boston: Brill, II., 593–604. 

LAMERS, Han. 2016. Reinventing the Ancient Greeks: The Self-

representation of Byzantine Scholars in Renaissance Italy. Leiden: 

Brill. 



38 

LEFÈVRE, Eckard, Kritik und Spiel = Michael Marullus. Ein Grieche als 

Renaissancedichter in Italien, szerk. Eckard Lefèvre, Eckart Schäfer, 

Tübingen: Gunter Narr Verlag, 268–276. 

MARULLUS, Michael. 2012. Poems, London, Cambridge: Harvard 

University Press.  (Latin–angol kiadás.) The I Tatti Renaissance 

Library. 

MCGANN, Michael. 1980.The Medicean Dedications of Books 1–3 of 

the Hymni Naturales of Michael Marullus. Res Publica Litterarum 3, 

79–80. 

NICHOLS, Fred J. 1997. Greek Poets of Exile in Naples: Marullus and 

Rhallus = Ut granum sinapis. Essays on Neo-Latin Literature in honour 

of Josef Ijsewijn. Szerk.  Gilbert Tournoy, Dirk Sacré. Leuven: 

University Press. 152–170 

PIRAS, Antonio. 2004. La querelle entre Marulle et Politien sur trois 

passages catulliens. Revues des Études Latines. 32. 

PIRNÁT Antal. 1996. Balassi Bálint poétikája. Budapest: Balassi. 

SCALIGER, Iulius Caesar.  1561. Poetices libri septem. Apud Antonium 

Vincentium.  

SCHÖNBERGER, Otto. 1996. Hymni naturales: erste deutsche 

Gesamtübersetzung. Hymnen an die Natur. Würzburg: Königshausen 

und Neumann. 

 



 

39 

Jablonczay Tímea 

 

Száműzetés, melankólia, a nyelv idegensége Szenes Erzsi 

költészetében 

 

A transznacionális világirodalmi kutatásokban a női perspektívával 

való foglalkozás alapvetőnek számít. De fordítva ugyancsak 

megfogalmazható, a feminista kutatások legújabb megközelítései 

transznacionális perspektívában zajlanak. Habár a nők – férfi társaiktól 

eltérően – kevésbé tudtak a múltban transznacionális perspektívára szert 

tenni, ennek ellenére az újabb megközelítések tudnak egy olyan 

nézőpontot ajánlani, ahonnan a világ tapasztalatának ez a lehetősége is 

láthatóvá válik. A transznacionális írásnak és értelmezési keretének 

aktuális irányzatai magukba foglalják a gender, etnikai és nemzeti 

identitás, irodalmi esztétika, diszkurzív terek egymással kapcsolatba 

kerülő, kereszteződő viszonyaira való rákérdezést.  Ebben a diszkurzív 

térben a kultúrák, irodalmak, nyelvek közötti interakciók 

és következményeik, dialógusok és kulturális transzferek, határátlépések 

esélyei és tétjei lesznek érdekesek. A különböző csoport-identitások, 

diaszpóra-közösségek identifikációs törekvéseinek értelmezése 

dialogikus térben tud termékeny lenni, illetve ha történeti, kulturális, 

politikai kontextusukban a többes kötődések lenyomatait, a kölcsönös 

egymásra hatásokat tanulmányozzuk, és nem elválasztottságukban, 

önnön lehetőség-feltételükből kiindulva keressük önazonosságukat.  

Dolgozatomban Szenes Erzsi (1902-1981)1 két háború közötti 

lírájával – Selyemgombolyag, 1924; Fehér kendő, 1927; Szerelmet és 

                                                           
1  Szenes Erzsi a szlovákiai Rajecen 1902-ben született és Jeruzsálemben 

halt meg 1981-ben. Gyermek- és fiatalkorának éveit a Kassához közeli 

Nagymihályon töltötte. Költő, író, újságíró. Újságíróként dolgozott 

csehszlovákiai és magyar lapoknak – a Kassai Napló, a Prágai Magyar Hírlap és 

a Magyar Újság szerkesztője volt. Számos folyóirat közölte verseit, cikkeit – a 

Nyugat, a Pesti Napló, a Szép Szó, a pozsonyi Esti Újság. Verskötetei: 

Selyemgombolyag, 1926; Fehér kendő, 1927; Szerelmet és halált énekelek, 1936. 

Kisregénye, a Nyártól nyárig, 1943-ban jelent meg Budapesten. 1942-ben 

szökött Magyarországra, de 1944. március 21-én letartóztatták, Auschwitzba 

deportálták, ahonnan Fallerslebenbe került. Családja a holokauszt áldozata. A 
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halált énekelek, 1936 – foglalkozom. Szenes költészetét a magyar 

irodalomtörténet az ún. női hagyomány feltérképezése, az 

újrafelfedezések után is figyelmen kívül hagyta,2 de reményeim szerint 

ez a költészet az imént említett transzkulturális és transznacionális 

perspektívával megszólíthatóvá válhat. Jelen dolgozat csupán 

előkészületet kíván tenni egy olyan értelmezéshez, mellyel Szenes Erzsi 

költészete a klasszikus esztéta modernség és későmodernség mellett – 

bizonyos tekintetben keresztezve azok előfeltevéseit –, azok egyfajta 

alternatív beszédmódjaként válhat olvashatóvá. Szenes lírájában a női 

nyelvi szubjektumképzés, idegenség és száműzetés problematikáját 

vizsgálom, mely kérdéskör elméleti hátteréhez főként Julia Kristeva 

száműzetés és idegenség fogalmának nőihez kapcsolt vonatkozásait 

tárgyaló argumentációját választottam, de utalni fogok a száműzetés 

fogalmának transznacionális feminista elméletére is, valamint 

értelmezésemben ezeket a szempontokat ötvözni próbálom 

a dekonstrukcióra épülő líraelmélet fontos belátásaival. 

 

Szenes Erzsi pályája. A kisebbségi irodalom nyelvén beszélni 

 

Mielőtt Szenes Erzsi két háború közötti lírájának interpretációjához 

a száműzetés fogalmát mozgósító feminista értelmezéseket és líraelméleti 

belátásokat hasznosítanánk, érdemes körüljárni azt a kontextust, és 

a kontextusra való fókuszt, ahonnan újraértelmezésünket elindítjuk. 

A kisebbségi irodalom fogalmának Deleuze-Guattari féle filozófiai 

értelmezése bizonyos pontokon megvilágítja nemcsak Szenes Erzsi 

írásainak számos aspektusát, de annak a társadalmi-irodalmi közegnek 

                                                           
háború után Pozsonyban él 3 évet, 1949-ben Izraelbe allijázott. Izraelben az Új 

Kelet köré szerveződő író- és újságírócsoport tagjaként írja visszaemlékező 

tárcáit, novelláit, de előadóművészként is tevékenykedett. Két kötete jelent meg 

ezekben az évtizedekben, 1956-ban a Van hazám [Tel Aviv, Neografika Press], 

és 1966-ban rendezte sajtó alá A lélek ellenáll című félig irodalmi naplóját 

[Szépirodalmi, Budapest], melyet 1939-41 között a nagymihályi gettóban írt. 

Jeruzsálemben Nordau-díjat kapott, Apám fái című tárcáját a United Hungarian 

Jews of America irodalmi díjjal jutalmazta.  
2  Két verse bekerült a Kádár Judit szerkesztette 20. századi költőnők munkáit 

tartalmazó antológiába (Kádár, 2007). 
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a sajátos létmódját is, mely a marginalizáltságból fakadó előnyök és 

hátrányok következményeit egyaránt magán viselte. A kisebbségi 

irodalom ezen koncepciója bizonyosan csak megszorításokkal 

értelmezhető mind Szenes Erzsi, mind a korabeli szerzők munkáinak 

értelmezésénél, mégis figyelembe vehetjük akkor, amikor azzal a sajátos 

nyelvhasználattal találkozunk, melynek legfőbb jellemzője, hogy 

a  kisebbség ugyan a többség nyelvét használja, de a deterritorizáció, 

politikusság, az egyéni megnyilatkozás kollektív dimenziója gépies 

elrendeződésének jellegzetességével (Deleuze, Guattari, 2009, 33-37). 

Szenes Erzsi életpályájának első fele kettős (többes) pozicionáltságról 

tanúskodik: egyfelől a csehszlovákiai, vagy kortárs diszkurzusban 

szlovenszkói irodalmi közösség tagja, másfelől a modern magyar 

irodalom művelőihez kívánt és tudott kapcsolódni. A kettős pozicionálás 

a korabeli határontúli magyar írók számára majdnem lehetetlen volt. Az 

1918-45 közötti cseh/szlovákiai magyar irodalomtörténetek 

hangsúlyozzák a párbeszéd és elismerés nehézségeit egyéb – főleg 

a magyar irodalommal kapcsolatban. A kortárs magyar irodalmi 

hagyomány kisebbségi irodalmukat perifériaként, vagyis a „többségi” 

irodalomhoz képest alulmaradásként definiálta. Tudható például, hogy 

Babits, noha helyet adott a csehszlovákiai magyar szerzőknek 

a Nyugatban, nem annyira érdeklődött viszonyaik iránt, nemcsak hogy 

nem írt kritikákat megjelent munkáikról, de Baumgarten-díjat sem 

juttatott az íróknak. Érdekességként említsük meg, Babits egy ízben 

kivételt tett, Baumgarten pénzéből Szenes Erzsinek segélyt juttatott, 

amikor Davosban súlyos betegségből gyógyították (Turczel, 1987, 152-

156). Fábry Zoltán, a térség legtekintélyesebb irodalomtörténésze önnön 

közösségük meghatározásában nem annyira a hátrányokra koncentrált, és 

nem is a többségi kultúrának való megfelelni akarásra, hanem 

a kisebbségi létből származó előnyöket vette sorra: a világ felé 

nyitottságot, a haladó európai irodalmakkal való kapcsolat fontosságát, 

a nemzeti-keresztény szellemű dilettantizmustól való távolságtartást, 

a szlovák és cseh környezetbe való beágyazottságot, a szociális 

kérdésekre való odafigyelést, a demokratikus értékek tartalmi 

megjelenítését (Turczel, 1982, 34-44). 
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Szenes Erzsi, noha a cseh/szlovákiai magyar irodalomtörténetekben 

kanonizált szerzőnek tekinthető, és újabban a magyar kultúrakutatás felől 

szintén sikerült felhívni a figyelmet Szenes némely munkájára, életére, de 

a többszörös kisebbségi irodalomhoz sorolódásból fakadó nehézségek, 

valamint a művek átpozicionálását regisztráló műveletek lassabb 

feldolgozása miatt is szükséges a szerzőről és környezetéről többet 

beszélni, mint azt egy értelmező munka megengedné.3 Deleuze és 

Guattari a „kisebbségi” irodalmi helyzetről mondja, „Ha az író törékeny, 

bizonytalan és elnyomott közösség peremére szorul, helyzete még inkább 

alkalmassá teszi arra, hogy egy másik, lehetséges közösséget fejezzen ki, 

hogy egy másfajta tudat, egy másfajta érzékenység eszközeit hozza létre.” 

(Deleuze, Guattari, 2009, 36) Szenes bizonytalan, törékeny helyzete egy 

történetileg, társadalmilag meghatározott többes szituáltságból fakad. 

Íróként, alkotóként egy kulturálisan sokszerzős társadalmi-irodalmi 

kontextusba érkezik, de pályája, munkái, identitása vonatkozásában is ez 

a többes jelleg, jobban mondva a többszörösség szétbonthatatlansága 

figyelhető meg. Nem csupán csehszlovákiai íróként volt egyúttal 

magyarországi író is, de a csehszlovákiai magyar-zsidó kisebbségi lét 

többszörös kulturális és nyelvi beágyazottságot is jelentett. A fasiszta 

Szlovákiában (1939-45; Szenes 1942-ben Magyarországra szökik) 

a kisebbségi lét marginalizáltsággá, az elmásítás radikális tapasztalatává 

vált. A 20-as, 30-as években írt verseiben a többes kulturális 

beágyazottság gyümölcsöző, termékeny forrás, viszont a vészkorszak 

szorításában már a túlélés, határkezelés és ellenállás stratégiáit kellett 

mozgósítania. A pálya második felében írt szövegek – a holokauszt után, 

az izraeli évek alatt írt tárcák és elbeszélések – az identitásvesztés és 

többszörös kötődések újrakonstruálási műveleteiről számolnak be, arról 

az ide-oda mozgásról, mely az otthon és otthontalanság, állandó 

útonlevés, a többszörösen rétegzett múlt és jelen között következik be; 

ezek az írások a sokféleképpen kereszteződött terek, idők és identitások 

egymáshoz kapcsolt (fájdalmas) viszonyát, és emlékezetét teszik 

láthatóvá (Jablonczay, 2014).  

                                                           
3  A szerző pályájáról, írásairól újabban lásd (Tóth, 1993, Filep, 2012, 

Jablonczay, 2008, 2014, Görözdi, 2015) 
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A Szenes Erzsi munkáival kapcsolatban felmerülő tetemes kérdések – 

a pálya alakulása, munkáinak láthatósága és/vagy láthatatlanná tétele, 

kanonizálásának elmaradása, az írások összegyűjtéséből kialakulóban 

levő kép, az elemzési szempontok sokfélesége – közül tehát 

a következőkben a pálya első felében megírt lírai anyag vizsgálatára 

fókuszálok. Szenes versei – melyek az 1920-as években induló lírai 

kísérletek sorába illeszkednek – folyóiratokban, napilapokban – Nyugat, 

Múlt és Jövő, Szép Szó, Prágai Magyar Hírlap, Kassai Újság stb. – 

jelentek meg, majd a húszas évek közepétől kötetbe is rendezi őket: 

Selyemgombolyag, 1924; Fehér kendő, 1927; Szerelmet és halált 

énekelek, 1936. Minthogy Szenes a csehszlovákiai magyar irodalomhoz 

és a magyarországi magyar irodalomhoz egyszerre tartozott, a két 

irodalmi közösség és közönség egyszerre reagált a költészetére. 

A csehszlovákiai (ahogy magukat nevezték szlovenszkói) írók, 

irodalomkritikusok közül Fábry Zoltán egyértelmű elismeréssel beszél 

Szenesről, de számára a szlovenszkói irodalomba való beágyazottsága 

lesz fontos: „Valahol, egészen oldalt mintha Lesznai Annához 

testvéresülne valaki. Versek. Egyszerű, nőiesen szétomló, tárulkozó, de 

a döntő pillanatban kemény formában kristályosodó emberi hang, ember 

tett. Biblikus nehéz nyelvű kinyilatkozás, mely végeredményben mégis: 

természetes egyszerű beszéd. (…) Szenes Erzsire rá lehet fogni: nőíró 

Szlovenszkón” (Fábry, 1964, 61-65). A magyarországi kritika felől 

egyértelmű elismerést kap, költészetéről többek között Radnóti, Füst 

Milán, Komlós Aladár, Ignotus ír kritikát. A recepció Szenes költészetét 

a nőiesnek tartott megszólalásmódhoz rendeli, melyben – igazodva a kor 

irodalomtörténetének beszédmódjához –  az „asszonyi önkifejezést”, 

„az asszonyi lélek sajátos és ritka fegyelmét” látják érvényesülni 

(Radnóti, 1936, 476). Ugyanakkor minden reflexió kiemeli a saját hang 

és eredetiség jellemvonását is. Érdekes továbbá, ahogyan a líra egyik 

jellemző jegyét, a bibliai utaláshálóra való hagyatkozást a csehszlovákiai 

kritika megnevezhetőnek tartja, ezzel szemben a magyarországi 

irodalomkritikában a zsidó tradícióra való utalás zárójelbe kerül.  Fábry 

Zoltán „zsidó biblikus egyszerűséget megvalósító, szentimentalizmust 

felszámoló igazi szerelmi líra”-ként definiálhatja a Fehér kendő kötetben 

megjelent Oly messze vagy című versét, ahogy az imént említett idézetben 
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is „biblikus nehéz nyelvű kinyilatkozás”-ról olvashatunk (Fábry, 1981, 

256-257). Csanda Sándor csehszlovákiai magyar irodalomtörténész, jóval 

később, a 60-as években írott tanulmányában úgyszintén jellemzőnek 

tartja az ószövetségi hatást; Szenes korai verseiben, írja „megtalálható 

későbbi, érett költészetének számos alapvető motívuma is: az ószövetségi 

zsidó misztika, a könnyes, tragikumra hajlamos életszemlélet, 

a természettel kapcsolatos költői hasonlatok bősége stb.” (Csanda, 1967, 

11). Ignotus ezzel szemben csupán arra utal, hogy „szavainak 

súlykülönbsége versmértékké zamatosodik, a verstelen vers, a kötetlen 

ritmus-standard-példájává” (Ignotus, 1926, 464), Komlós pedig 

verseinek tömörségét emeli ki, eszközei közül a gondolatritmust, mely 

nem dekoráció, hanem „gyorsabb megértésre szolgál” (Komlós, 1977 

[1936], 288).  Füst Milán a formavilág egyszerűségét, de annak 

őszinteségét tartja fontosnak Szenes verseiben, melyet „tudatos művészi 

ökonómiaként” definiál, és amelyen keresztül a költői kép a tiszta érzést 

tudja sugározni (Füst, 1927, 710-711). 

 

Száműzetés, idegenség, női szubjektivitás 

 

Ahogy már a recepció néhány főbb állításából – a „nőiség”-re és 

bibliai elemekre való hivatkozásból/vagy éppen az arra való reflexió 

hiányából – kitűnik, Szenes Erzsi két háború közötti lírájának olvasásakor 

többszörös kulturális, nyelvi megalkotottságban részt vevő pozíciókkal 

van dolgunk. Mit értsünk a nő – férfi viszonyként konstrulálódó 

megszólított – megszólító pozíciókon; hogyan értelmezhető a gender 

identitás a szöveg számos szintjén – a szerző pozicionáltságától a lírai 

alany vagy az alakzatok szintjéig – a lemondás, magány témáinak 

értelmezéséhez miért lehet alkalmas a feminista keretben újraértett 

száműzetés fogalmának mozgósítása?  

A posztmodern feminista elméletek a szövegek gender viszonyainak 

értelmezéséhez a dekonstrukció azon belátásaiból indulnak ki, melyek a 

diszkurzív pozicionálást teszik meg legfőbb szempontnak: a szöveg nem 

egy belső világ kifejeződése és nem is egy külső társadalmiságé, sokkal 

inkább „írásaktus, ezért jelek, diszkurzív struktúrák, textuális elemek 

anyagi természetű manipulációja, a beírás aktusa, melynek megvannak 



 

45 

a maga protokolljai, korlátozási módjai és szabályai” (Derridát idézve 

Grosz, 2006, 219). A nemi vagy társadalmi nemi identitás kódjai is 

sokféleképp olvashatók, de az újabb kutatások elsősorban mozgó és 

kereszteződő pozíciókból indulnak ki, a szöveg azon belső és külső 

„ügyeiből”, melyeket az aláírás működési mechanizmusa befolyásol: a 

szerző státuszának nyomszerű jelenléte, a saját stílusjegy, az olvasóra tett 

hatás, és a szöveg azon begyűrődése vagy behajtódása, melyet Elisabeth 

Grosz Derrida nyomán az aláírás mise-en-abyme-jaként nevez meg, mely 

az írás aktusának önnön munkájaként olvasható (Grosz, 2006, 227). 

A nemi és gender identitásmintázatok és azok átírásai, szubvertálásai 

a szöveg – szerző – olvasó közötti viszonyban mennek végbe, vagyis 

kölcsönös egymásba foglalást tételezhetünk fel, ahol nem alakul olyan 

másik hely, amely valamely pozíciót önazonos, autentikus 

szubjektumként konstruálna meg. Grosz utal rá, hogy noha a szerző neme 

semmire nem garancia, de bizonyos értelemben van esélyünk arra, hogy 

egy női névvel ellátott szöveg problematizálni fogja az uralkodó 

normákat, és kibillenti az autoritás (maszkulin) pozícióját, és az annak 

másikjaként értelmezett feminitást (vagy egyéb alárendelt identitáshoz 

kapcsolódó alakzatokat, textuális mintákat). 

Az identitás és szubjektivitás kereszteződő térben történő 

megalkotottságának tapasztalatához a száműzetés fogalma alapvető, 

elengedhetetlen egzisztenciális feltétel. A fogalom dekonstrukciós 

potenciálját kihasználó transznacionális feminista értelmezések azért 

lehetnek termékenyek a számunkra, mert az otthon, otthontalanság, 

száműzetés problematikáját ugyancsak a női szubjektivitás diszkurzív 

megalkotottsága kérdésének vonatkozásában határátlépő mozzanatokkal, 

köztes térben való alakulására koncentrálva értelmezik (JanMohamed, 

1992, 96-120). Eva Karpinski mutat rá, hogy a száműzetés – mint 

diszkurzív konstrukció, vagy mint metafora – patriarchális keretben 

érvényesült, vagyis ahhoz, hogy feminista megközelítést tudjunk 

alkalmazni, a fogalom dekonstruálását kell végrehajtani (Karpinski, 

1999, 19). A száműzetés fogalomként olyan szemantikai tartományba 

illeszkedik, mely hagyományosan a patriarchális és nacionalista 

diszkurzusból eredeztethető. A posztmodern gondolkodási keret 

a fogalom dekonstruálásával a határok olyan átlépő mozzanatára helyezi 
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a hangsúlyt, amely során egyfelől új összefonódások, kereszteződések 

válnak láthatóvá, másfelől a „száműzetés” energiáját magába olvasztó 

mobilitás képes hatalmi, uralmi eljárásokat hatástalanítani. A száműzetés 

trópusa számos szemantikai asszociációt aktivál: az elválás, veszteség, 

megfosztás, otthontalanság, idegenség, halál és gyász félelmet és/vagy 

fájdalmat keltő negatív konnotációit. Karpinski szerint Edward Said, aki 

ugyan a fogalmat kiszabadítja ebből a szemantikai tartományból, és 

a nomadikus mozgást, a migráns tudat felszabadító erejét ünnepli, mégis 

a nosztalgikus, melankolikus otthon-, identitás-, eredetvesztést teszi meg 

a száműzetés alapjának. Ez a koncepció a „független, szabad én férfi 

fantáziájá”-hoz képest viszonyít, és totalizáló fogalmat csinál 

a száműzetésből (Karpinski, 1999, 20). A feminista gondolkodásnak 

azonban van egy olyan hagyománya, mely a fogalmat demaszkulinizálja, 

a nacionalizmustól elszakítva női metaforaként próbálja pozicionálni. 

Virginia Woolf Három adományának (1938) híres nő alakja kívülálló, 

otthontalansága és hazátlansága azért pozitív erő, mert az egész világ 

az otthona („Nőként nekem valójában nincs is országom. Nőként én nem 

is akarok magamnak országot. Nőként az én országom az egész világ.” 

Woolf, 2006, 210; Karpinski, 1999, 20-21). Ez a patriarchális, nemzeti 

határokat aláásó szempont látszik körvonalazódni számos feminista 

gondolkodónál – Helene Cixous-tól Caren Kaplanig – akik rámutatnak 

arra, hogy a száműzetés mint diszkurzív potenciál úgy tud szubverzív 

lenni, ha a marginalitást más megvilágításba helyezik. A stigmatizáltság 

és passzivitás alól kiszabadított marginalitás dinamikát, mozgást, 

határátlépő tartalmat invokál, és sokkal inkább a változó, alakuló, állandó 

cserefolyamatok kerülnek előtérbe a fogalmak, alakzatok értelmezésének 

bármely szintjén, a szintaktikai-szemantikai, tematikai vagy retorikai 

szinteken.  

Julia Kristeva a görög mitológiához nyúl vissza, hogy a száműzetés 

és idegenség fogalmát összekapcsolja a nőivel (Kristeva, 2010, 44-48). 

Io és a Danaidák történetét értelmezi, akik a női száműzetés prototípusai 

is lehetnek, ugyanis olyan női alakokról van szó, akik elmenekülnek 

a szexuális csapda elől, és saját testüket választják szülőföldjük helyett. 

A két mitológiai történet egymás fordított tükrei, de mindkét történetben 

a férfivel való szexuális viszony házasságon és szülőföldön kívüli jellege 
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hangsúlyos, a nők törvényen kívülre kerülnek, mely balsorsot jelent 

számukra. Ió nem az apai hatalom ellen lázad, ő az apját szerető nő. 

Azzal, hogy Zeuszt elcsábítja, Héra tekintélyét, az anyai hatalmat sérti 

meg. Tehénné változva száműzetésre, idegen földön való vándorlásra 

kényszerül. Zeusz viszont csak külföldön, Egyiptomban változtatja vissza 

nővé, és csupán csak itt, szülőföldjén kívül meri megérinteni Ió homlokát. 

A Danaidák száműzetése és idegensége szintén a patriarchális rend 

visszautasításával függ össze, fordított mozgást hajtva végre, ők Ió 

leszármazottaiként Egyiptomból menekülnek Aigüptosz fiai elől, akik 

erőszakkal akarják elvenni őket feleségül, hogy hatalmat gyakoroljanak 

az ország felett. Az ötven nőből 48 megtagadja a házasságot. De 

a házasság és utódnemzés visszautasítása mögött az apai tekintély 

megóvása áll. Az idegenség a tiltott lázadásban, a korlátok áttörésében, 

a gyilkosságban válik fékezhetetlenné. A Danaidák története arra 

az alapítómítoszra utal, mely az otthon kettős természetét, a mélyén levő 

otthontalanságot mutatja fel: a család egyesülésének feltételeként 

az erőszakot teszi meg, (elszakítás, eltávolítás, idegenség), és megalapítja 

a patriarchális rend nő – férfi viszonyához kapcsolódó mítosz másik 

alappillérét is: a menyasszonynak külföldinek kell lenni – ez biztosítja 

a szexuális különbséget –, mely rámutat a nő patriarchátushoz való 

viszonyában alapvető száműzöttségére.  

 

Szenes lírája: önmegszólítás, patriarchális idegenség, száműzetés a 

nyelvbe 

 

Szenes három kötetének – Selyemgombolyag, 1924; Fehér kendő, 

1927; Szerelmet és halált énekelek, 1936 – verseiről általánosságban is 

elmondható önértelmező gesztusai sok esetben önmegszólító 

és dialogikus versformákat aktualizálnak modern formavilággal, 

közelítve a szabadvershez, prózavershez. Szenes lírájának témái, 

szövegeinek figuratív mozgásai, nyelvi aktualizációi nem csupán 

a gender kódok irodalmi szubvertálását, felülírásait mutatják, de olyan 

nyelvi, kulturális elemeket (zsidó) is beléptetnek a szövegek terébe, 

melyek egyéb – vallási, kisebbségi identitáshoz kapcsolódó – kódokat 

metszenek. A szövegek textuális mozgásai – néhol kiasztikus 
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szerkezetekkel, az aposztrophé alakzatával – ezeket a kereszteződéseket 

a rögzítettség és rögzíthetetlenség közötti eldönthetetlenségben tartják, 

olyan én – másik viszonyt konstruálnak, melyek többes tükröződésben, 

többes megalkotottságban vesznek részt, aláásva az önazonosság és 

különbözőség bináris oppozíciót feltételező formáját. A lírai alany nyelvi 

megalkotottságának komplexitása tükröződik a versek formai, képi 

elemeinek kidolgozásában is, ahol a többes identitásmintázatok 

kereszteződését láthatjuk. A gondolatritmusra épülő szabadvers – hogy 

gondolatok, nyelvi egységek, képek tagolják a versritmust –, egyrészt 

értelmezhető avantgárd hatásként, de Szenes lírájában nemcsak 

a progresszivitást, hanem a tradicionális bibliai motivikát is képviseli. 

A konvencionális költői témákat – szerelem, magány, élet-halál filozófiai 

kérdései – egyrészt modernitás és tradíció (zsidó bibliai és folklór) 

metszéspontjára helyezi, másrészt a „női” – „férfi” eltérő diszponáltság 

tengelyére. Azonban a „női” megszólaló női szubjektivitása – 

a patriarchális norma visszautasításaként – diszkurzív pozícióként 

a versnyelvvel együtt formálódik. Egy sajátosan új női hang jön így létre, 

melynek modernsége a zsidó bibliai tradícióra való ráhagyatkozásként, 

annak átalakításával teremtődik. A zsidó hagyomány egyes motívumait 

egyrészt keresztény elemekkel vegyíti, ugyanakkor a vallási metaforika 

abban a modern nyelvi környezetben jelenik meg versalkotó elemként, 

melyben a lírai alany az idegenség, kitaszítottság léttapasztalatával 

szembesül.  

Szenes első verseinek publikálásával megközelítőleg egy időben 

a Múlt és Jövőben (és nem a Nyugatban) jelent meg Indulás címmel 

programadó írása (Szenes, 1925, 338-339). A szöveg komplexitását 

nemcsak a műfaji besorolhatatlanság jelzi, de a képek olyan asszociációs 

láncolatokban vesznek részt, melyek irodalmi, nyelvi mintájának 

az elsődleges utaláshálón túl a bibliai beszédformákat tekinthetjük. 

Műfaját tekintve Szenes Erzsi „programszövegét” az elbeszélés és líra 

határmezsgyéjére helyezhetnénk, prózaként inkább a szabadvers ritmikus 

nyelvét idézi, és egyfajta időtlen jelenből beszél, beszélője az írás most 

idejéből szólítja meg saját magát. Vagyis mondhatjuk, az aposztrophé 

alakzata teszi lehetővé, hogy az absztrakt elbeszélt cselekményének 

alanya önmaga megalkotására, bejelentésére tegyen kísérletet. „Még nem 
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tartok ott, de tudatosan tudom, hogy hogyan adódik majd. Lassan 

bontakozó novemberi ébredés lesz” – indítja írását. „Én a szobám közepén 

állok”, folytatja, belép a másik, aki te-ként kinyitja a belső teret, de ez a 

te kölcsönös, egymást létrehozó, alakító minőségében jelenik meg („Mert 

te belőlem való vagy és én teremtettelek.”). A szövegbeli én önnön 

lehetőségfeltételét az elindulásban, korábbi léthelyzetétől való kényszerű 

kimozdításban látja. Az anya és apa alakjától való elválást veszteségként 

éli meg, de a nyelvi, kulturális kötelék stabilizálja az én kilépéséhez 

szükséges erőt. Idézetei és képei a zsidó bibliai hagyományhoz 

kapcsolódnak: „Apám jön most egyedül. Belenézek a szemébe erősen, 

mélyen. Ezeket a szemeket, végtelen szeretetben és fájdalomban elém 

csillanókat magamba skatulyázom. (…) A fejemet békésen a keze alá 

hajtom, hogy mélyről jövő, szeretetben fogant szavaival reám olvassa az 

áldást és magam elé betűzöm a lelkem értelmezése szerint. »Kiveszem a 

szívemet és Neked adom, ha hajléktalan lesz a lelked, mentsvárad 

legyen!« Azután elém csúcsosodik az anyám, utánam nyúló két, vonagló 

karja mint egy kétségbeesett, vergődő tekintet. Magamba zárom ezt 

a befelé csukló, hosszú sikolyt – hiába!… »A testedből való test vagyok, 

de ki kell szakadnom belőled az álmaim és a lelkem szentsége miatt.«” 

Ahogyan az én próbál szabadulni a másik tekintetétől, a beszélő a zárlat 

mondataiban a tükör figurájának beiktatásával a tekintet önmagára 

figyelését hangsúlyozza, és a kimozdulást, korábbi önmagából való 

kilépést jelenti be: „(…) most itt hagyom magamat, aki eddig voltam 

ebben a tükörben, minden hozzámszegődött volt pillanatommal itt 

maradok. Belemásolom magam a foncsoros testű üvegbe mint egy 

levonóképet, mert én most kifutok önmagamból.” (Szenes, 1925, 339). 

Szenes korai, lírával ötvözött prózájában az aposztrophikus beszéd 

sajátosságait figyelhetjük meg, amikor is az önmegszólító én önnön 

létrehozásához egy te-t használ, megszólítása nem egy elbeszélhető 

eseményt, hanem az éppen írás aktusát nevezi meg (Culler, 2000, 383).  

A három kötet versei nagyrészt aposztrophikus beszédként 

olvashatók. Az első kötet, a Selyemgombolyag verseiben a megszólított 

maszkulin pozíciót vesz fel, a női és férfi pozíció közti aránytalanság, 

különbség nagyon szembetűnő. A húszas évek elejének én – te viszonyt 

ábrázoló költeményeiben a másik megszólításra, cselekvésre buzdítása, 
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vagy sóvárgás a másik után, vagy éppen a másiktól való elválás és annak 

körülményei, következményeivel való számvetés jelenik meg, vagyis 

elmondhatjuk, hogy a (maszkulin pozícióban levő) másik felértékelése 

történik az énhez képest. A versek központi motívuma a szem, a másik 

általi tükrözöttségre való reflexió fontos mozzanatával. A másik utáni 

vágy felerősödik, azonban, hogy az én a másikban elvesszen, 

lehetetlennek bizonyul. A házasság problematizálása már ezekben a korai 

versekben megjelenik (A boldogtalan menyasszonyokhoz). A Fehér 

kendő egyes ciklusaiban a költői képek leginkább nagy hagyománnyal 

rendelkező trópusokra épülnek – így a Hold, a szem továbbra is nagy 

hangsúlyt kap, az arany, a Nap, a lélek, hajnal – Isten, angyal és madár 

motívumai, mely trópusok sorozatos ismétlődésben vesznek részt 

és szövegközi utaláshálóban hatnak tovább (lásd A lélek ellenáll). 

Továbbra is a férfi megszólítása jelenik meg központi elemként, vagyis 

főként a heteroszexuális kapcsolatban artikulálódó nőiség 

megtapasztalását, a férfi tükrében megkonstruálódó női identitás stációit 

írja meg, a nővé válás performatív aktusát, „asszonnyá tevés”-ként, 

a testi, érzéki szerelem hatását, a beteljesülés utáni várakozás, szorongás, 

elhagyatottság és elveszettség-érzet tapasztalatát.  

  A Nyugatban 1927-ben megjelent, s a Fehér kendő kötetbe 

rendezett A férfi szó című verse több tekintetben is különleges (Szenes, 

1927, 57). Ahogy általában is elmondható, hogy a modernség és 

tradícióra való hagyatkozás kettősége együtt tud termékeny lenni ebben 

a költészetben, itt is a múlttal való viszony aktualizálódik, de úgy, hogy 

közben egy női pozíció és hang kiküzdését tegye lehetővé.  

 

A férfi szó 

 

A férfi szó többé nem több nekem mint tört cserép.  

erősség volt  

s elpusztult mégis akár a templom ott Jeruzsálemben  

s most sírhatok utána ezer meg ezer évig  

mint ahogy véreim sírnak  

a szentély után.  

Minden tüzön át  
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már csak az apám szava maradt meg nekem  

mint vert arany  

elpusztíthatatlan és örök  

mint Isten szava  

melyet időtlen-időktől időtlen-időkig  

egyetlen megmaradt kincsként hordoznak magukkal  

a bolyongó zsidók. 

 

A férfi szavának minősítése behozza a zsidóság számára legfontosabb 

kulturális jelölő, a jeruzsálemi templom elpusztításának képét, melynek 

jelentését és jelentőségét az apához fűződő viszony fogja átformálni. 

Jeruzsálem természetesen nemcsak a zsidó vallási hagyományhoz kötődő 

kép, hanem a keresztény hagyományon belül is megjelenő romantikus 

trópus, viszont jelen esetben zsidó képi-szimbolikus struktúrából kerül át. 

Tudjuk, hogy a héber költészetben hagyományosan is fontos elem az ősök 

földje iránti nosztalgia, Jeruzsálembe való vágyakozás. De tudható az is, 

hogy a diaszpóra léttapasztalatának nyelvi-képi struktúrájában Jeruzsálem 

hagyományosan ún. fatherlandként és nem anyaföldként értelmeződik 

(Scheinberg, 2002, 183-185). Szenes Erzsi a zsoltárok nyelvét idézi, mely 

eleve ahhoz a bibliai történethez kapcsolódik, mely összefüggött a Templom 

lerombolásával, és a diaszpórában élő zsidók számára a második 

Templommal való imaközösséghez tartozás érzését volt hivatott erősíteni 

(Scheinberg, 2002, 184, Jablonczay, 2014). A megidézett távoli, imaginárius 

otthon – hordozható haza, és nem rögzíthető. Ugyanakkor a nem rögzíthető 

otthon az ősök kulturálisan áthagyományozott emlékezetével köti össze 

a beszélőt. Ezzel viszont átlépi a hazához kapcsolt fixált jelentéstartalmakat 

(a geográfiai értelemben vett szülőföldhöz fűződő kapcsolatot) és kinyitja 

a teret, mely a vallási-kulturális identitás-tartalmakat is átlépő mozzanatba 

helyezi. Az otthon, haza többszörös jelentésrétegét magába építő összetett 

kép női és férfi viszonyrendszert is értelmez, kapcsolatba hozza a női 

kiszolgáltatottsággal, a férfihoz való viszony problematikusságával, melyet 

éppen az apához való intenzív kötődés fog feloldani. A Szenes-versben 

megjelenő apai összefonódik a szimbolikus nyelvi tartomány, a kulturális 

(vallási) emlékezet privilegizálásával. Ez a gesztus progresszív és sajátos 

válasz arra a patriarchális mintára, melyben a férfi számára van lehetővé 
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téve a megszólalás, mégpedig úgy, hogy a női beszélő az apai – zsidó 

hagyománnyal, és nem az anyaival azonosul. Itt a zsidó örökség 

továbbításáról is szó van, amely biztosíthatja számára az egyéni hanghoz 

jutás lehetőségét. 

A férfinak engedelmeskedő, gyermeki alázatosságban élő anyai 

mintával való szakítás, a két női identitás közötti távolság tematizálódik 

Anyám, hogyan lehet című versében (Szenes, 1924, 42). A vers 

metaforikája szintén bibliai, de a keresztény kulturális-nyelvi hagyomány 

metaforáit használja – vér, test, szög – mely a vallási motivikán kívül az 

érzéki, szenzuális tartományt is megidézi. Az anyaihoz kötött testi 

tapasztalat elengedése nem olyan könnyű („kell nekem a kezed drága 

remegése a hajamon”), de a hang és szó tanúsága a távolságot 

áthidalhatatlanná teszi. Ahogy az előző versben a hagyományos nemi 

szerepekkel való szembeszállás, a transzgresszió formáit a (férfi – zsidó) 

hagyományra való erős ráhagyatkozással érte el – itt azt látjuk, hogy az 

anyai-testi vonatkozás megjelenítéséhez a keresztény szimbolikához 

fordul (Jablonczay, 2014).  

 

Anyám, hogyan lehet 

 

hogyan lehet, hogy olyan messze estem tőled 

Anyám? 

Vérrel és testtel hozzád szögezve 

hogyan lehetek tőled olyan nagyon messze 

hogyan jutott egy világ közénk? 

Rokonabb nálad nékem minden felhő 

Én már a felhőkkel ölelkezem. 

És ha onnan fentről sírva visszanyúlok érted, 

és kell nekem a kezed drága remegése a hajamon, 

ha a szemednek bús tavát kívánom magamra, 

ha így foglak téged és átemellek a távolságokon, 

szelíden, féltőn, magamhoz kulcsolva, 

hallgasd 

a közénk préselt világ 

felsír és fáj…  
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Kristeva szerint az anyai tartomány elvesztése szükséges a nyelv 

létrejöttéhez, de az aszimbolikus, a nyelvtől való elidegenedés 

ugyanakkor szükséges a képzelet működéséhez. Az anyai feláldozásával 

a nyelvbe való belépés valójában a nyelvbe való száműzetés lesz, új 

nyelvekkel és kultúrákkal kárpótolva annak elvesztését, az anya 

fordítóivá válunk (Nikolcsina, 2004, 54). De a versek lerögzíthetetlen, 

mindig tovább mozduló képei, közölhetetlen jelentései ugyanakkor abból 

a női tartományból és az imaginárius apaiból maradnak vissza, melyek 

a nyelv előtti, szubjektivitás előtti történethez kapcsolódnak, és ezek 

a nyelv szimbolikusának kívülségére utalnak. A nők számára megmarad 

ugyanis egy kettős mozgás, a nem teljes elválás, a saját test és az anyai 

test különválasztásának nehézsége.  

A Szerelmet és halált énekelek című kötetben a dialogicitás ismételten 

kiemelt szerephez jut, a férfihoz való viszony azonban tovább 

problematizálódik. A házasság, a zsidó rítusok által megteremtett 

menyasszonyiság idegenné válik a számára, de a törvény (zsidó 

hagyomány szerint) betartásának a kérdése továbbra is alapvető marad. 

A patriarchális mintától való eltérés, elidegenedés, a házasság 

visszautasítása és a lemondás következményei jelennek meg több 

költeményében – néhol a gyász, néhol a melankólia regisztrálásaként, pl.: 

Ó Menyasszony!; Nem fáj nekem, Sírvers, Mennék felé. A Verseid címet 

viselő szöveg egy folyamatosan változó alanyi-tárgyi pozícióra reflektál, 

a vers címe is utal a birtokos bizonytalanságára és eldöntetlenségére; 

az ismétlést és cserét a kiazmus alakzata működteti a versben (Szenes, 

1936, 7-9).  

 

Verseid 

I. 

Csak éltem, éltem, mint a fák 

Bűntelen 

S most egyszerre úgy állok itt 

Mint ősanyám a lét kezdetén 

Amint ráijedt, 

hogy meztelen. 

Hová rejtőzzek, 
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hová bújjak, 

Mivel takarjam el magam? 

A világ minden bozótja is kevés volna 

hogy elfedjen, 

ha Te álmaidban is engem látsz 

szüntelen 

s megkívánt szám, karom, kezem 

fegyveres gyilkosok, 

kik asszonyodnak életére törnek. 

 

II. 

Milyen szabadon jártam-keltem itt, 

amíg nem szerettelek. 

És most minden és mindenki, 

az emberek, a házak s a liget fái is, 

Mint titkos összeesküvők 

a vesztemre törnek. 

Még a Dóm kivilágított óralapja is engem kém 

Mintha Isten szeme keresne,     [lel este, 

Eltakarom a szemem a kezemmel, 

hátha ő is bűnnek érzi, 

amit cselekszem. 

(…) 

 

VI. 

Mert asszonytól sose kívántad jobban 

hogy gyermeke szülessen Tőled, 

mint tőlem, 

hogy lelkem lelkeddel beteljen 

s lombot, virágot teremjen, 

mint tavasszal a föld, 

megszülettek ezek a versek 

s ezek a versek 

a Te verseid. 
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A patriarchális minta elutasítása, a házasság lehetetlensége egy 

házasságtörő kapcsolatból fakadó dilemmaként, majd a házasságról való 

lemondásként jelenik meg. A férfi – mint szimbolikus tekintély – nem 

tudja őt birtokolni, viszont az ő alkotói énjének kialakításához szüksége 

volt a férfi tekintetére. A szerelemről mint a másikban való elveszésről 

való lemondás kényszerű éppúgy, mint az anyai tér felfaló, bekebelező 

aspektusának visszautasítása. A másik általi tárgyiasítás 

visszautasításával az én számára az alkotómunka játéktere nyílik ki. 

Előtérbe állítja az én diszkurzív tapasztalatát, az önértelmező gesztusokat, 

a versírásra való reflexiót; gyermek helyett verseket hozott létre, mely 

textuális aktushoz a férfi elengedhetetlennek bizonyult: „Mert asszonytól 

sose kívántad jobban / hogy gyermeke szülessen Tőled / mint tőlem, / 

hogy lelkem lelkeddel beteljen / s lombot, virágot teremjen, / mint 

tavasszal a föld, / megszülettek ezek a versek / s ezek a versek / a Te 

verseid.”  

Utolsó kötetének a Már csak a halál címet viselő második ciklusában 

– megszaporodnak az idegenség és lemondás témájához kapcsolódó 

versek, verscímek: Idegenben, Úton, Magányosság, A költőnő halála, 

Pazaroltam az éveket, A fájdalom tengerében, A halál után, Hiába 

keresem, mely versekben az otthon változatlansága és a hotelszobák 

idegensége közötti ingázás, az önpusztítás, vágyak elutasítása, halál, Isten 

hiányának képei lesznek dominánsak. A Nem fáj nekem című vers kezdeti 

sorai a patriarchális házasság, a zsidó rituálé által szentesített női 

szereptől való eltávolodást idézi fel (Szenes, 1936, 58):  

 

Nem fáj nekem… 

 

Nem fáj nekem a narancsvirág-koszorú a lányok homlokán, 

Megdobálom őket mazsolával, 

Mint a templomban menyegző előtt a vőlegényeket, 

Őseim hite szerint. 

Nem fáj nekem, hogy más asszony most a múzsák kegyeltje 

S megfagytak az én ajkaim, 

S a dalos madarak, a versek, 

Ott gunnyasztank a szívemben, 
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Mint télidőn a verebek az eresz alatt. 

Úgy állok én már mindenek felett, 

Túl az időkön, 

S úgy hajolok önmagam fölé, 

Mintha meghaltam volna régen 

És egy hamvedret tartó márványkő-angyal lennék, 

A saját síromon. 

 

Az ősi rítusra épülő mennyegzőről való lemondást, annak elengedését 

a megfagyott állapot képei követik – „megfagytak az én ajkaim, s a dalos 

madarak, a versek, ott gunnyasztanak a szívemben”. Az alkotás és 

önmaga alkotó énjének befagyasztását sugalló képeit – „Úgy állok én már 

mindenek felett, / túl az időkön, / s úgy hajolok önmagam fölé, / mintha 

meghaltam volna régen és egy hamvvedret tartó márványkő-angyal 

lennék, / a saját síromon.” – talán olvashatjuk úgy is, hogy a melankólia 

és önelidegenedés egy reflexiós folyamatot indít el, melynek során az 

alkotófolyamatra, versírásra való ön- és kikérdezés indul el, és a beszélő 

önnön megkettőzését, saját képi világára való autotextuális öntükrét 

teremti meg. 

A női írások, mondja Kristeva, a nyelvet mintha külföldről néznék 

(Kristeva, 1981, 166). Külföldinek lenni pedig az idegenség, a nyelv 

másikának pozíciójában egy radikális értetlenséget jelent. Ahhoz, hogy 

a nyelvbe lépjünk, az anyai tartomány – otthon, szülőföld, szerelem – 

feladása fájdalmas, de szükségszerű. A nyelvbe száműzetünk, de ez 

a száműzetés kinyitja az írás terét, melynek tükörszerű jelölési 

rendszerében folyamatosan alakul az a szubjektum-státusz, melynek 

másikját már az írás képviseli. Szenes Erzsi írásaiban a nőnek 

a patriarchátushoz való viszonya az én belső radikális különbözőségére 

való reflexióval alakul. A versek lírai alanyának nyelvileg megalkotott 

jellege mind az alakulásban levő „női” és „férfi” pozíciókkal, mind 

a magyar irodalmi modernség regiszterétől, beszédmódjától eltérő ún. 

kisebbségi nyelvhasználatra jellemző kulturális, nyelvi kódokhoz való 

visszatérésekkel együtt formálódik. Vagyis azt láthatjuk, hogy az én 

nyelvi megteremtésében részt vevő én – másik viszony folyamatosan 

újraírja és kikérdezi a patriarchális diszkurzus hegemón formáit, de 
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a patriarchális tükröződésből való kilépés mozzanatai ugyanakkor egy 

„kisebbségi” kulturális és nyelvi mintázathoz képest teremt saját maga 

számára keretfeltételt, vagyis a lírai alany nyelvi megformáltsághoz 

elengedhetetlen idegenség mozzanata egy zsidó-keresztény kulturális és 

vallási hagyomány átkódolásán keresztül működik. A versnyelvi forma 

a lázadást, a progressziót a tradícióhoz való visszatéréssel együtt jeleníti 

meg, a bibliai textusra való ráhagyatkozás, annak felülírása fontos 

szubjektumképző és szövegszervező elem, ugyanis ebben 

az interakcióban, kulturális fordításban tudja saját nyelvét, világát, 

beszédmódját kialakítani. Mindezek alapján elmondható, hogy Szenes 

Erzsi költészetét érdemes lenne a klasszikus esztéta modernség 

és későmodernség kereszteződésében álló sajátos alternatív 

beszédmódként számításba venni.  
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Száz Pál 

 

Ethnographic writing and the Subcarpathian reportages of Ivan 

Olbracht1 

 

Nowadays works of Ivan Olbracht are not in the interest neither of the 

scientific/academic circles nor of a common reader. If a shallow observer 

makes just like a hasty survey over the reception of Olbracht’s works, it 

will be clear to him or her that after the fall of communism the discussion 

about this author, canonized by aesthetics and politics of socialist realism, 

passed over in silence. The year 1989 broke not only the totalitarian 

regime, but also a chain of works deploying (if not exclusively new, but 

at least) further interpretations of his work. For this reason, the most 

ultimate dilemma of the following studies is the question whether the 

discussed works can challenge the new and actual reading without the 

support of political ideology.  

It is statable, that the period of Ivan Olbracht’s oeuvre, during which 

the works analyzed below were written, in accordance with the reception, 

can be considered the most significant chapter in the life of the author 

(Adamová, 1977, p. 75). 

 The exclusion from the Communist Party of Czechoslovakia in 

1929 took a turn (admitted a posteriori) for the better in life and 

productive literary career of the writer. After the forced leaving the widely 

travelled and erudite author known for his political pursuit as a stalwart 

communist, as well as for his journalistic and fictional writings, lost not 

only a ground of his political activity but also a daily journalist work; 

albeit this turn enabled him to look differently at the actual problems of 

native society and politics towards literature (Hnízdo, 1982, p. 90 see also 

Píša, 1982, p. 67). He spent the following years engaged in various 

literary works, such as translations of books, publishing reportages and 

articles. Most ultimately, he wrote three works, which are not only the 

                                                           
1 The research underlying the present study was subsidized from public funds of 

the Ministry of Culture of the Slovak Republic, from the grant Fond na podporu 

umenia (Slovak Arts Council) entitled „Ivan Olbracht“, number: 17-351-03692. 
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masterpieces of Czech prose of the interwar period, but also a compelling 

and unequalled literary depiction of contemporary Verhovina, which also 

gave a place for these works in the cultural memory of that region (Píša, 

1982, p. 67 see also Zádor, 1967, pp. 81–83). Olbracht decided to travel 

to Subcarpathia, the most eastern, poor, and the least known part of the 

first Czechoslovak Republic, and from 1931 to 1936 he spent several 

months there every year – mainly in Koločava (Колочава, Alsókalocsa) 

and Volové (Міжгір'я [Mizshirja], Ökörmező, until 1953 Volove Polje 

[Волове Поле]), but he also roamed in the region, both in cities as well 

as in the countryside– Kopišťanská and Gošovský dealt with 

Olbracht’s journeys, 1977. In 1938 he said: 

  

„Přišel jsem psáti beletrii. Ale když jsem viděl, do jak bezměrné bídy 

byla celá země vehnána, jaké kulturní a politické zmatky se tu vědomě 

a za zištnými účely vyvolávají a jak nebezpečná a dobre organisovaná 

smečka lotrů rabuje celé kraje, nebylo možno alespoň v první době 

nenechati beletrii beletrií a nepsati o nich. Mé články vzbudili hodně 

vzruchu. A v něm bylo hlavní otázkou, co vím a co nevím. Věděl jsem 

hodně, ale napsal jsem jen zlomek toho, poněvadž pravda sice zůstává 

pravdou, ale aby se stala pravdou oficiální, k tomu je třeba důkazů 

jednotlivci často nedostupných. A právě zapomenutý kraj, v němž jsem 

meškal, byl pravým eldorádem panských hrabivců. Zde se kradlo 

a lumpačilo v božském klidu a samozřejmě. Tady byla pravá loupežnícka 

idyla. A sem přišlo individuum, aby ji rušilo.” (as cited in afterword of 

Rudolf Havel in Olbracht, 1959, p. 607) 

 

 “I came here to write fiction. But when I saw, what sort of 

immeasurable poverty was this country rushed into, what sort of cultural 

and political perplexities are consciously perturbated because of 

lucre/profiteering, and what sort of well-organized crowd of fiddlers robs 

whole countries, it was impossible at least in the beginning to leave the 

fiction to fiction and not to write about them. My articles fluttered 

respectable public interest. The main dilemma was, what I know and what 

I don’t know. I knew it fairly enough, but I wrote only a fragment of that, 

albeit rightness remains mere rightness, but to gain rightness official 
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it was required to have proofs for individual often inaccessible. And even 

this forgotten country, in which I dwelt was real Eldorado for the misers 

and swell-mobsmen. Here one could scrounge and spree in heavenly 

quiet. Here there was a real robbery idyll. And here arrived the 

individuum to bother them.” (Quotation of Czech sources without English 

translation will be included in my translation – P. Sz.) 

Regardless of how much this confession is impressive, one can have 

doubts about its naivety and recon the description of author’s indignation 

merely as a rhetorical device. As a matter of fact, Czech(oslovak)ian 

discourse about the circumstances and social problems in Subcarpathia 

for a long time (since the Republic came into existence) took place in 

leftist platforms. A well-informed author had to be aware of that. 

 It is plausible, that besides writing fiction, Olbracht´s target could 

be more conscious and spectacular: to report about Subcarpathian Rus, 

which under the terms of the Treaty of Saint-Germain-en-Laye, signed on 

10 September 1919, became a part of the newborn Czechoslovakia. For 

Prague and the inhabitants of the most urbanized and bourgeois western 

regions, the distant land, Subcarpathia, and its outback, the Verhovina 

(highlands) was furthermore considered an unknown place, because it 

was not part of the Czech historical and cultural consciousness. Olbracht 

himself wrote in his letter in 1932: 

 

„…mne stále někam zvou na přednášky o Podkarpatské Rusi, která 

jim je, jak se znova a znova přesvědčuji, neznámou africkou pevninou.” 

(as cited in Kopišťanská & Gošovský, 1977, p. 32) 

 

“…they are permanently asking me to give a lecture about 

Subcarpathian Rus, which seems to them, as I over and over realise, an 

unknown African land.” 

 

In spite of this (or for that very reason), when the distant land became 

a part of the Republic, due to increasing social problems the interest of 

Czech intellectual circles in the region, as well as the curiosity of press or 

generally of public discourses increased, and the colonization endeavors 

emerged. More reactive leftist press criticized not only the exploitation of 
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miserable peasantry and tiny working class, but also the fact of breaking 

the resolution by the government: Subcarpathian Rus gained an autonomy 

quite late authorized by Treaty of Saint-Germain-en-Laye (see Rychlík & 

Rychlíková, 2016, pp. 66–72). Before Olbracht Vlastimil Borek in several 

reportages and Vašek Káňa in paper “Tvorba” referred about 

Subcarpathia (see afterword of Rudolf Havel in Olbracht, 1959, pp. 604–

605 and Adamová, 1977, p. 77). Olbracht had to be lead also by 

a curiosity, as he mentioned in his letter from 1952: 

 

„Myšlenka jít studovat Podkarpatskou Rus ve mně vznikla v dobách, 

kdy se v parlamentě mnoho mluvilo o tamních poměrech a o hmotné i 

kultúrní bídě.” (as cited in Adamová, 1977, p. 77 and Hnízdo, 1982, p. 

99) 

 

“The idea to go to study Subcarpathian Rus emerged in the period, 

when the local circumstances and a material and cultural poverty was 

often discussed in the parliament.” 

 

Olbracht started to publish his series of reportages in 1931 on the 

pages of Literární noviny, which he later collected and published in the 

form of a book.  

 

II. The relation between ethnographic and fictional writing – 

narrative modes and registers in Olbracht’s Subcarpathian 

reportages 

 

The reportages in the mirror of cultural turn – approach of 

interpretation 

 

Ivan Olbracht, as shown above, led by his clear and program-like 

intention (to report on the region, to map its social, historical and cultural 

relations, enucleate its actual problems), through writing and publishing 

his Subcarpathian works accomplished a special performance resulted in   
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literary texts whose social and esthetical propositions are an integral part 

of the representation. In the light of contemporary discourses literary 

reportage is a complex form, which involves elements of other genres, 

variable modes of narration, uses multiple writing techniques – it can be 

characterized as a hybrid genre. Transitional nature of genres and 

narrative modes in Olbracht’s texts increases the usage of some themes 

and motifs encompassed in reportages as well as in fictional works – 

moreover some passages were little modified or transposed (see in 

Adamová, 1977, pp. 80–81). As these two groups of works, fiction and 

basically non-fiction (reportages) are interwoven or mutually mirrored, 

one should not be dealt without the other, regardless of their generic 

disparateness. 

 If we look over the parts of the monographies of Adamová, Píša, 

Hnízdo or Zádor dealing with author’s Subcarpathian reportages, we will 

easily realise, that instead of analyzing textual structure or narrative 

techniques, the monographers write about them illustratively, describe the 

topic, outline the content. In a point of fact, they write what Olbracht 

wrote about, and take no notice how he wrote about his objects. As far as 

the position of the narrator is concerned, the way of the representation of 

the society and culture of the given land is not taken into consideration. 

These questions are the very same, that ethnographic writing and 

theorizing anthropology deal with. 

 Monographers analyzed Olbracht’s works from a viewpoint and 

(more or less orthodox) presuppositions of the aesthetics of socialist 

realism, therefore it is understandable that they underlined the 

sociographical characteristics of reportages. But beside these there are 

several elements of other genres which are also present in them: poetic 

topography, anecdotes retelling experienced events, personal poetic 

reflexions, narratives of travelogue, historiographic inserts, essayistic 

excurses, review of demographic circumstances, literary history, critique 

of contemporary political discourses, anthropological overview, account 

of folk traditions and texts of oral folklore, characterization of local 

sociology of religion, gathering of data about society, analysis of public 

schooling, description of casual life and ordinary problems of people, 

description of local infrastructure and labour relations, resume of local 
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history and so on. All researchers inquired the fact, that these reportages 

– despite considerable share in sociography – should be read as 

ethnographic writings. Not primarily because of ethnographic account 

and materials included, but because of the author’s settlement in the 

unknown culture, the positioning of narrator and the rhetoric and narrative 

strategies of representation. 

 The manner of writing is prepossessed by the “addressee” – e.g. 

the contemporary Czech readers, and their (minimal) knowledge about 

the region discussed. Consequently, the basic reason why these reportages 

should be considered ethnographic writings is twofold. On one hand, 

there is the narrator, who went to unknown terrain in order to discover, 

describe and represent the other culture in its complexity. On the other 

hand, his account is determined by target-audience with their assumable 

knowledge, interest, or cultural setting (Kopišťanská & Gološovský, 

1977). 

 These presuppositions should be taken into consideration before 

we pose questions (as monographers generally do) of reliability of the 

author’s account. By the way, Olbracht’s studies are also quite similar to 

the work of an anthropologist, containing the preparatory study 

of scientific materials about given culture and fieldwork at the terrain. 

The genealogy of reportage textsand the process of their production are 

very like in the case of the ethnographer – account is casually based on 

the notes written during the fieldwork, and usually later corrected, 

extended, specified (Olbracht’s notes were partially published, see 

Olbracht, 1982, pp. 113–120). Olbracht firstly published his reportages in 

reviews, then the collection was published (Země bez jména), and a 

couple of years later he published the extended and revised version (Hory 

a staletí). As Adamová summarized: 

 

„Během třicátých let prošel text reportáží řadou úprav. 

Po časopisekém vydání Boje o kulturu na rozšířená podoba této rozsáhlé 

reporáže listopad 1931, s autorovými původními fotografiemi 

podkarpatských věnkovanů a židů, je vydána rozšířená podoba této 

rozsáhlé reportáže v březnu 1932 v knize Země beze jména a teprve v 

roce 1935 vyšly reportáže v konečné úpravě pod titulem Hory a staletí. 
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  Již v druhém vydání Olbracht reportážní látku 

kompozičně a stylisticky upravuje, posiluje ideové souvislosti textu 

a místo prostého sdělení faktů se tak často objevuje příběh či jeho 

zárodek. Text vzrostl na šestinásobek, jednotlivé části původní reportáže 

se staly základem samostatných studií, přibyly nové kapitoly. 

Teoretičtější podání a výkladový sloh původního znění se nezřídka 

změnily v povídkový útvar s rozvinutým dějem, dialogem postav, kresbou 

charakterů…” (Adamová, 1977, p. 81) 

 

Throughout the 1930s, the text was revised several times. After 

publishing the Battle for Culture in the review in November 1931 with 

the author's original photographs of sub-Carpathian scholars and Jews, 

the extended version of this extensive report was published in March 1932 

in the book Land Without the Name, and only in 1935 the editions were 

finalized under the title of Mountains and Centuries. 

Already in the second edition of Olbracht’s reportage he adjusts 

it compositionally and stylistically, strengthens the ideological context of 

the text, and so the story or its fetuses often appear instead of a simple 

statement of facts. The text grew six times, individual parts of the original 

report became the basis of separate studies, new chapters were added. The 

theoretical rendition and interpretation style of the original text were often 

changed into a storytelling form with a developed story, characters and 

dialogue, a portrayal of character...” 

 

The questions of sources of authors knowledge are shaded by the basic 

question of ethnographic writing, thus the interrogation of textual 

representableness of given culture. 

 The same problem appeared in the anthropological discourse 

in the end of 70s and 80s. The works of Clifford Geertz had already drawn 

attention to the key-role of the text in ethnography. His method, the “thick 

description”, expounded the cultural representations as texts, 

necessitating its interpretation. The collection of studies Writing Culture. 

The Poetics and Politics of Ethnography, edited (and partially written) by 

James Clifford and George E. Marcus in 1986, is today esteemed as a 

milestone of ethnographic discourse or the starting point of postmodern 



68 

anthropology, or a so-called cultural turn. The study also turns a discourse 

from the text(ure) of culture toward the texts about culture, from the 

interpretation and the hermeneutics of culture toward the rhetoric and the 

narrative about culture. It reflects on the way an ethnographer constructs 

his text about culture during the textualization of his experiences and 

observations. 

 In the introduction of the study, neatly entitled Partial Truths, 

James Clifford notes that ethnographic writing can never be objective and 

cannot be imagined in traces of Malinowski’s camera lens as an 

objectively recorded reality, but rather as a decoded cultural 

representation encoded into a textual construction (Clifford & Marcus, 

1986, pp. 1–26). In this regard, these texts are influenced not only by the 

selectiveness of depiction, but also by the ethnographer’s own culture – 

such as texts, contexts, discourses and rhetorical conventions. Thus, 

ethnographic writing is determined by the relations of subject and object, 

Self and the Other, the own/familiar and the alien/foreign, as well as the 

discourse related to the text, political context and power-knowledge 

relationships, or narrative traditions. The role of self-reflective fieldwork 

account – until then unnoticed at serious scientific discourse – was for 

those reasons highlighted and at the same time the relation 

of ethnographic writing and literature was accented while undermined the 

objectivity as the basic criteria of serious science.  

Regarding the relationship between ethnographic writing and literary 

tradition, Clifford allocates that rhetoric, fiction and subjectivity was 

expelled from the Western sciences and attributed as a plain feature of 

literature (Clifford & Marcus, 1986, p. 5). He closes his foreword with 

these sentences: “Ethnography is a hybrid textual activity: it traverses 

genres and disciplines. The essays in this volume do not claim 

ethnography is »only literature«. They do insist it is always writing.” 

(p. 26). E. M. Brunner in his study Ethnography as Narrative goes further 

and bluntly speaks out at the beginning: 

 

“[…]my thesis is that ethnographies are guided by an implicit 

narrative structure, by a story we tell about the peoples we study. We are 

familiar with the stories people tell about themselves in life history and 
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psychiatric interviews, in myth and ritual, in history books and Balinese 

cockfights. I wish to extend this notion to ethnography as discourse, as a 

genre of storytelling.” (Turner & Brunner, 1986, p. 139) 

 

Apparently, this “hybrid” and generically “traverse” textuality – 

thanks to the use of tropes and figures, a various narrative modes and 

devices, textual recording of personal impressions, observations, 

experiences in anecdotical, dialogical form, and discursive space into 

which text is set – ethnographic writing is open for an analysis by means 

of literary critique and science. At that point it is palpable, that the 

previous assumption, the consideration that Olbracht’s reportages are 

between and betwixt the genres of fiction and non-fiction, needs to be 

corrected: there is no ambiguity, but unity, which cannot be considered 

even as two sides of the coin. 

The mentioned remarks justify the further analysis of Olbracht’s 

reportages focused not on their content and subject matter, but on their 

formal features: narrative modes, rhetoric devices, stylistic registers and 

elements of genres, contextual and discursive horizon of texts, 

articulation of authorial position an addressee, figures of otherness, and 

first and foremost the determination of writing. 
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Keserű József 

 

„A fény a sötétség balkeze” 

 

Transzkulturális kérdések Ursula K. Le Guin A sötétség balkeze című 

regényében 

 

Némileg meglepő, hogy a transzkulturalitás szempontjait irodalmi 

művekben vizsgáló tanulmányok között milyen kevés olyan akad, amely 

a science fiction műfajába sorolható művekkel foglalkozik. Pedig e műfaj 

számos kiemelkedő darabja szinte kínálja magát az ilyen irányú 

vizsgálódásra. Az olyan kérdések, mint a kultúra belső széttagoltsága, 

a monokulturalitás és az autentikus kultúra problematizálása, a kultúrák 

közötti – nem feltétlenül konfliktusként megnyilvánuló – interferenciák, 

az idegen ismerőssége és a saját idegensége, vagy éppen a hibriditás 

különböző válfajai sajátos módon reflektálódnak a tudományos-

fantasztikus alkotásokban. Sajátos módon, mert az elképzelt jövőben 

játszódó narratívák legtöbbjében már eltűntek a nemzetek, így a kultúrák 

közötti kapcsolatok túlmutatnak a transznacionalitás dimenzióin. 

És sajátos módon azért is, mert az idegenség és a hibriditás megjelenítése 

sem feltétlenül marad meg az antropomorfizáló felfogásmód keretei 

között. Az idegen a sci-fikben gyakran egy másik faj képviselője, 

s ennélfogva radikálisan idegen; hibriditással pedig nem kizárólag 

kulturális értelemben találkozunk, hanem biológiai értelemben is. 

 Az alábbiakban Ursula K. Le Guin ma már klasszikusnak 

számító 1969-es science fiction regényét, A sötétség balkezét vizsgálom, 

elsősorban a regény transzkulturális vonatkozásait helyezve előtérbe. Le 

Guin Nebula- (1969) és Hugo-díjas (1970) regénye az írónő úgynevezett 

Haini-ciklusának (angolul: Hainish Cycle) legismertebb – és 

A kisemmizettek (The Dispossessed) című regény mellett valószínűleg 

a legfontosabb – darabja (Vö. Bernardo – Murphy, 2006, 21).  

A regény egy jól ismert alaphelyzetre épül: látogató érkezik egy 

idegen bolygóra. A bolygót Gethennek, más néven – a hideg klímája miatt 

– Télnek nevezik. Ide érkezik az Ekumen nevű szövetség követe, Genly 

Ai, akinek az a feladata, hogy a diplomácia eszközeivel rábírja a Gethen 
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lakóit az Ekumenhez való csatlakozásra. Mint az a későbbiekben 

kifejtésre kerül, Genly Ai azért érkezik egyedül a Gethenre, mert az 

Ekumen az erőszaknak még a látszatát is szeretné elkerülni. Az Ekumen 

úgy véli, hogy egyedüli küldöttként a követ nem jelenthet fenyegetést 

a getheniek számára, ami igaz is (vö. „Egyetlen idegen: furcsaság, kettő 

már invázió” Le Guin, 1979, 238), így azonban a küldött meglehetősen 

kiszolgáltatott helyzetbe kerül. Lépten-nyomon szembesül azzal, hogy 

nem érti a gethenieket, saját magára „jöttment”-ként, illetve „védtelen 

idegen”-ként tekint (Le Guin, 1979, 19), és érthető módon szeretne 

beilleszkedni a helyi kultúrába („egyre jobban vágytam a névtelenségre, 

az azonosulásra” Le Guin, 1979, 12). Ez azonban nem csak a kulturális 

különbségek miatt mutatkozik lehetetlennek. 

A getheniek, bár szintén emberek, biológiailag mégis eltérnek a többi 

embertől. Életük nagy részében ugyanis nincs nemük. Csak a kemmernek 

nevezett havi ciklusuk során válnak időlegesen férfivá vagy nővé. Nem 

semleges neműek tehát, hanem inkább potenciális vagy integrált 

neműnek kell tekintenünk őket (Le Guin, 1979, 109). Genly Ai 

a gethenieknek ezt a sajátosságát nehezen tudja megszokni. „Hasztalan 

próbáltam megszabadulni attól a beidegzett szokástól, hogy egy 

getheniben önkéntelenül hol a férfit, hol a nőt lássam, s ezzel 

beskatulyázzam őket azokba a kategóriákba, amelyek bár 

lényegbevágóak, ha rólunk van szó, őrájuk nem illenek.” (Le Guin, 1979, 

17) Vagy: „A kulturális megrázkódtatás kismiska volt ahhoz a biológiai 

megrázkódtatáshoz képest, amit mint hímnemű emberi lénynek el kellett 

szenvednem olyan emberi lények között, akik életük öthatod részét 

semleges hermafroditák gyanánt élik le.” (Le Guin, 1979, 55) Genly Ai 

tudatában van saját nézőpontja korlátozott voltának. Attól 

a szemléletmódtól, amely neveltetése alapját képezi, azonban mégsem 

képes megszabadulni. A getheniekre általában hímnemű személyes 

névmással utal, miközben számukra ő minősül különösnek. A Tél bolygó 

lakói a kemmer időnkénti elhúzódását – amikor egyesek a szükségesnél 

tovább mutatnak nemi aktivitást – perverziónak tartják. Számukra az 

Ekumen követe – aki egyfolytában férfi – maga a megtestesült perverzió.  

Az érintkezési zóna (contact zone) Mary Louise Pratt-től származó 

fogalma (Pratt, 2008) azokra a terekre utal, ahol a különböző kultúrák 
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érintkezésbe lépnek egymással, sőt nemcsak érintkezésbe, hanem 

egyenesen összeütközésbe. A Tél bolygó Le Guin regényében ilyen 

érintkezési zónaként is felfogható, hiszen a kulturális és biológiai 

különbségek miatt – a követ minden szándéka ellenére – egy idő után 

ellenséges helyszínné válik számára. Az érintkezési zónában végbemenő 

kulturális folyamatokat Pratt kulturális átvitelnek (transculturation) 

nevezi. „A kulturális átvitel arra utal, hogy az elnyomott vagy marginális 

közösségek hogyan válogatnak és alkotnak újat a domináns [...] kultúrák 

által közvetített forrásokból.” (Kovács, 2010, 76) Nem egyértelmű 

azonban, hogy A sötétség balkezében melyik kultúra számít 

dominánsnak. Első látásra egyértelműen a Genly Ai által képviselt 

Ekumen, amely egy nyolcvanhárom, emberek által lakott bolygóból álló 

közösség. Az Ekumen többek között technológiai téren is magasan 

túlszárnyalja a Tél bolygót. A getheniek számára ismeretlen az 

a technológia, amelynek segítségével a követ eljutott hozzájuk, és nem 

ismerik az általa használt kommunikációs eszközt, az ansible-t sem. 

(Az ansible olyan eszköz, amely lehetővé teszi az egyidejű 

kommunikációt a nagy távolságban lévő felek között is.) Az Ekumen 

dominanciáját jelzi továbbá, hogy igyekszik csatlakozásra bírni 

a Gethent, igaz, ezt nem az erőszakos gyarmatosítás eszközeivel teszi, 

hanem békés módon. Miután kezdetben Genly Ai nem tudja meggyőzni 

Gethen egyik országának, Karhidának az uralkodóját, XV. Argavent 

a csatlakozásról, felveti annak lehetőségét, hogy távozik a Gethenről egy 

időre, és majd később visszatér. Az idődilatációnak köszönhetően ő nem 

sokat öregedne, miközben addigra Argaven helyét már egy másik 

uralkodó venné át, akivel talán könnyebben szót lehetne érteni. 

Az Ekumen látható dominanciája ellenére azonban a képviseletében 

eljáró követ mégis alárendelt helyzetbe kerül a Gethenen; nem tud 

beilleszkedni a társadalomba, a helyiek perverznek tartják, később 

megvádolják árulással, sőt börtönbe is vetik. A domináns és az alárendelt 

kultúra viszonya tehát meglehetősen összetett a regényben. Bár megvolna 

a szükséges fölénye, politikájának köszönhetően az Ekumen mégis 

lemond a dominanciáról, és békésen közelít a helyi kultúrához. Le Guin 

regényében a feltételezett centrumból származó reprezentációs stratégiák 

nem terjednek erőszakos módon a periférián, sokkal inkább a periféria 
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reprezentációs stratégiái fejtenek ki hatást a központi stratégiákra. 

A regény – a kölcsönösség jegyében – mindkét kultúra nézőpontjából 

rálátást biztosít a másikra. Mindezt elsősorban narrációs eljárások révén 

éri el. Nem Genly Ai az egyetlen narrátor, és ennélfogva nem csak az ő 

nézőpontját ismerhetjük meg, sőt időnként kívülről, a getheniek 

szemszögéből látjuk őt. A váltakozó nézőpontoknak köszönhetően 

nemcsak az a kérdés merül fel, hogy milyen lehet egy (majdnem) nem 

nélküli társadalom (mint kiderül, a getheniek egy genetikai manipuláció 

következtében váltak ilyenné), hanem azon is elgondolkodhatunk, hogy 

egy olyan társadalom (az Ekumen társadalma), amelynek tagjai biológiai 

és társadalmi nemmel is rendelkeznek, hogyan képes hosszú távon 

működni, illetve milyen, ebből fakadó problémákkal szembesül. 

Egyáltalán nem véletlen tehát, hogy a regényről írt elemzésében 

Matthias Stephan érintkezési zóna helyett transzkulturális helyről 

(transcultural site) beszél. Míg ugyanis az érintkezési zóna fogalma 

elsősorban konfliktusként ragadja meg két kultúra találkozását – 

a fogalom definíciói, amelyekben rendszeresen felbukkannak olyan 

kifejezések, mint viaskodás (grappling) és összecsapás (clashing), 

legalábbis erre engednek következtetni –, addig a transzkulturális hely 

fogalma lehetővé teszi, hogy egy ilyen találkozásra kölcsönös 

elmozdulásként (displacement) gondoljunk. „Ezen az elmozduláson 

keresztül a transzkulturális találkozás kölcsönös elfogadássá válhat és 

pozitívabb irányba fejlődhet tovább. [...] A transzkulturális helyre való 

belépés révén az egyes kultúrákra jellemző erőviszonyok elmozdulnak, 

ennek következtében az egyének sebezhetővé válnak, de egyúttal 

nyitottabbakká is egymás kultúrájára.” (Stephan, 2012) A sötétség 

balkezében pontosan ez történik, mégpedig mindkét oldal képviselőjével.  

 Le Guin regényében a két kultúrát lényegében egy-egy alak 

testesíti meg. Az Ekument a követ, Genly Ai, a Gethent pedig Karhida 

egyik elöljárója, Estraven. Kettejük kapcsolatának tehát érdemes 

nagyobb figyelmet szentelnünk. Első találkozásukra a regényben rögtön 

a Genly Ai által narrált első fejezetben sor kerül. Mint megtudjuk, a követ 

ekkor már két éve a Gethenen tartózkodik, és korábban Estraven 

segítségét kérte ahhoz, hogy előadhassa mondandóját Karhida 

királyának, XV. Argavennek az Ekumenhez való csatlakozással 
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kapcsolatban. Genly Ai és Estraven találkozására utóbbi palotájában 

kerül sor. A találkozó során a követ több alkalommal kifejezésre juttatja, 

hogy idegennek érzi magát ebben a világban. Nem érti a getheniek 

tartózkodó (szerinte szenvtelen) viselkedését, nem tud olvasni 

a gesztusaikban, sem a mimikájukról (a getheniek arckifejezését 

az állatokéhoz hasonlítja, tekintetüket kifejezéstelennek találja). Nem érti 

továbbá a getheniek viselkedését szabályozó alapelvet, a shifgrethort 

sem, amelyet ráadásul még a maga nyelvére sem tud lefordítani; 

a kifejezés egyaránt jelent számára „presztízst, látszatot, helyzetet, 

tekintélyi viszonylatot” (Le Guin, 1979, 19). Ráadásul a házigazdája 

viselkedése is kényelmetlenséggel tölti el. Estravenre – feltehetően saját 

előítéleteiből kifolyólag – férfiként tekint, éppen ezért nem tud mit 

kezdeni annak helyenkénti, általa nőiesnek tartott gesztusaival 

és szavaival. Nem csoda, hogy amikor Estraven beszámol neki arról, hogy 

nem tudja az ügyét tovább támogatni a királynál, Genly Ai kezdeti 

kényelmetlensége és gyanakvása nyílt ellenszenvbe csap át. A város 

korábban gyakran hangoztatott sötét és komor jellegét immár Estravenre 

is kivetíti: „Ő volt a legsötétebb lélek mindazok között a sötét, kerékkötő, 

talányos lények között, akikkel összehozott a sors ebben a komor 

városban.” (Le Guin, 1979, 26) Az csak a későbbiekben derül ki, hogy 

mennyire félreértette a követ Karhida elöljáróját. 

 Genly Ai fokozatos átalakuláson megy keresztül a regény 

folyamán, így amikor a későbbiekben újra találkozik Estravennel, már 

kevesebb előítélettel viseltetik a gethenivel szemben. A követ 

látásmódjának megváltozása lépésről lépésre történik. Fontos esemény 

ebben a fejlődéstörténetben, amikor Genly Ai ellátogat a handdaratákhoz, 

vagyis a Jövendőmondókhoz. A handdaraták egy különös, isten nélküli 

vallás követői, akik a világtól elkülönülve és egyfajta szerzetesi 

életmódot folytatva élnek. Érdekessé a követ számára azáltal válnak, 

hogy képesek arra, amire az Ekumen küldötte nem képes: meglátni 

a jövőt. Genly Ai persze kezdetben szkeptikusan viszonyul 

a Jövendőmondók eme képességéhez, a náluk tett látogatás azonban 

meggyőzi őt arról, hogy a handdaraták nem szélhámosok. Ezen a ponton 

kezdi Genly Ai jobban megérteni a getheniek gondolkodásmódját. „Ám 

miután már fél hónapot eltöltöttem Otherhordban, Karhidát is kezdtem 
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jobban megérteni. Az ország politikája, parádéi és szenvedélyei mélyén 

egy ősi sötétség, a Handdara passzív, anarchikus, hallgatag, termékeny 

sötétsége munkál.” (Le Guin, 1979, 69) Ugyanakkor azt is felismeri, hogy 

a handdaratákkal való kapcsolat gyümölcsöző lehet mindkét kultúra 

számára. „Nekünk vannak NAFAL hajóink, rendelkezünk az egyidejű 

átvitel és a szavak nélküli beszéd képességével, de még nem sikerült 

megszelídítenünk és igába fognunk a megsejtést; ezért a tudományért 

Gethenhez kell fordulnunk.” (Le Guin, 1979, 77)  

 A követ igyekszik megfigyelni a Gethen lakóinak szokásait és 

viselkedését, hamar rájön azonban arra, hogy könnyű az általánosítás 

hibájába esni. Karhida ugyanis csak egy ország a Gethenen, és nem 

azonosítható a bolygó egészével. Amikor Genly Ai látogatást tesz 

a Karhidával szomszédos Orgoreynbe, szembesül azzal, hogy az ott élők 

– az orgoták – mennyire mások, mint a karhidaiak. „Az volt az érzésem, 

mintha egy sötét korból léptem volna át ide, és sajnáltam a Karhidában 

elvesztegetett két esztendőt. Ez végre olyan országnak tűnt, amely kész 

rá, hogy belépjen az Ekumen Korba.” (Le Guin, 1979, 132) Orgoreyn más 

– például kevésbé kaotikus –, mint Karhida, és az orgoták is másként 

vélekednek a követről. Genly Ai már nem azt érzi, amit Karhidában, hogy 

furcsaságként vagy rejtélyként viszonyulnak hozzá, hanem azt, hogy 

az orgoták kulcsot látnak benne, bár azt kezdetben még ő sem tudja, hogy 

mihez is lenne ő a kulcs.  

 Genly Ai itt, Orgoreynben találkozik újra Estravennel, akit 

időközben száműzetésre ítélt Karhida uralkodója. Estraven 

mindenekelőtt óvatosságra inti a követet az orgotákkal kapcsolatban. 

Igyekszik rámutatni arra, hogy látszólagos nyitottságuk mögött 

manipulációs szándékok húzódnak meg. Míg a karhidaiak inkább 

tartottak a követtől és az általa képviselt jövőtől, addig az orgoták olyan 

lehetőséget látnak a csatlakozásban, amelyből elsősorban nekik 

származhatna hasznuk. Mivel a követ még mindig bizalmatlan 

Estravennel szemben, nem hallgat a figyelmeztetésre, és kénytelen lesz 

a későbbiekben a saját bőrén megtapasztalni az orgoták politikáját. 

A Mishnoryi monológok című fejezetben Estraven maga mondja el 

gondolatait a követtel kapcsolatban. Ez a narratív megoldás lehetővé 

teszi, hogy kívülről is rálássunk a követre (mivel a regény túlnyomó 
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részének maga Genly Ai a narrátora, ezért erre korábban kevésbé volt 

lehetőség), ráadásul az olvasó így olyan információk birtokába jut, 

amelyekkel a szerepő (a követ) nem rendelkezik. 

 Genly Ai még mindig nem érti a körülötte lévő világot, így azt 

sem, miért fogták el és zárták börtönbe. Különös módon azonban éppen 

a rabság hozza el számára a korábban vágyott azonosulást a getheniekkel. 

A követ először arról számol be, hogy az őket szállító járműben 

a kényszerű összezárás ellenére rabtársai egymás számára idegenek 

maradtak: „Akármennyire össze voltunk is zsúfolódva, és akármennyire 

egymáshoz bújtunk is éjszakára, nagyon messze voltunk egymástól ott 

a kocsiban. [...] Összezsúfolva és osztozva közös halandóságunknak eme 

keserű éjszakájában, szüntelenül lökdöstük egymást, egymásnak 

ütköztünk, egymásra estünk, leheletünk összekeveredett, testünk melegét 

– nyomorult tűzrakás! – összeadtuk, ám megmaradtunk idegeneknek. 

Még a nevét sem tudtam senkinek ott a kocsiban.” (Le Guin, 1979, 195) 

Később azonban ez az idegenség fokozatosan szertefoszlik, és Genly Ai 

úgy érzi, immár „egy [...] közülük” (Le Guin, 1979, 198). Ez a felismerés 

azért is különösen fontos, mert először fordul elő, hogy a követ – paradox 

módon rabságban sínylődve – már nem érzi egy idegen világba zárt 

rabnak magát. Hozzá kell azonban ehhez tenni, hogy Genly Ai 

azonosulását nagyban elősegíti, hogy rabtársainak az őrök a kemmer 

elfojtását elősegítő kábítószert adnak, így azok nem a számukra 

megszokott, természetes módon viselkednek. 

 Genly Ai fejlődéstörténetének utolsó állomása a rabságból való 

szabadulás után következik be. Miután Estraven kiszabadította őt, együtt 

vágnak neki a hó és jég borította hegyvidéknek, hogy visszatérjenek 

Karhidába. Az út során lehetőségük nyílik egymás (kultúrájának és 

gondolkodásmódjának) jobb megismerésére. Ezt a kölcsönösséget az 

írónő a narrátorok váltakoztatásával (is) érzékelteti. Míg a szökést követő, 

tizenötödik fejezetnek Genly Ai a narrátora, addig az utána következő 

fejezet elbeszélője Estraven lesz. Közös útjukon a követ először látja 

a helybélit „olyannak, amilyen valójában” (Le Guin, 1979, 228). A két, 

egymás számára biológiailag és kulturálisan is olyannyira idegen ember 

között lassan baráti kötelék szövődik. Amikor Estraven felteszi a kérdést 

Genly Ainak, hogy milyenek a nők valójában, akkor a követ először 
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meglehetősen zavarba jön (a kérdésre nem lehet általánosságban 

válaszolni), majd éppen ez viszi őt közelebb ahhoz a felismeréshez, hogy 

a nők bizonyos vonatkozásban idegenebbek számára, mint Estraven maga 

(Le Guin, 1979, 268). Mire Genly Ai eljut ennek kimondásához, addigra 

már meglehetősen messzire került eredeti szemléletmódjától. Bár 

Estraven idegensége nem számolódik fel teljesen (Genly Ai például nem 

veszi észre, amikor az belép a kemmerbe), mégis megtörténik annak 

felismerése, hogy a másikban (az idegenben) van valami a sajátból (az 

ismerősből).  

 Estraven ugyanúgy bejárja a maga útját, mint Genly Ai; számára 

a követ válik fokozatosan idegenből ismerőssé. Eközben persze neki is 

szembesülnie kell azzal, hogy az előfeltevései olykor tévesek voltak, 

továbbá azzal is, hogy bizonyos fogalmak nem alkalmazhatók 

egyértelműen a követre. Az alábbi részlet – amelyben a bátorság és 

a gyávaság fogalmai kérdőjeleződnek meg – jól szemléleti mindezt: „Van 

valami törékeny ebben az emberben. Védtelen, sebezhető, ki van téve 

minden veszélynek, még a nemi szervében is, amelyet állandóan a testén 

kívül kénytelen hordani; ugyanakkor erős, hallatlanul erős. Nem tudom, 

kitartóbb lenne-e nálam a szánvontatásban, de hogy nálam keményebben 

és gyorsabban, kétszer olyan erővel képes dolgozni, az tény. Könnyedén 

emeli a szán végét, hogy átsegítse valamilyen akadályon. Én képtelen 

vagyok akkora súlyt fölemelni vagy megtartani, hacsak nem dothe-

állapotban. Törékenységéhez és erősségéhez méltó a jelleme: amilyen 

könnyen kétségbeesik, olyan könnyen megmakacsolja magát: dühödt, 

türelmetlen bátorság jellemzi. Ez a lassú, kemény, csúszó-mászó munka, 

amit mostanában csinálunk, testileg-lelkileg megviseli, s ha a fajtámhoz 

tartozna, már-már gyávának tartanám, holott épp ellenkezőleg: nem 

láttam emberben még ilyen tettrekész bátorságot. Most is készségesen, 

sőt örömmel kockára teszi az életét a szakadék gyors és kegyetlen 

próbáján.” (Le Guin, 1979, 259–260) Talán nem túlzás azt állítani, hogy 

Estraven itt nemcsak a követtel szembeni felismerésének ad hangot, 

hanem egy általánosabb igazság felismeréséhez jut el; annak belátásához, 

hogy a másik ember mindig képes meglepni bennünket, s ily módon – 

valamilyen mértékben – mindig megismerhetetlen (azaz idegen) marad.  
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Bár az oppozíciókban való gondolkodás olyan mélyen bele van írva 

az emberi kultúrába, hogy attól nem egykönnyen lehet megszabadulni 

(vö. „Mi is dualisták vagyunk. Hiszen a dolgok lényege a kettősség, 

nemde? Amíg a világ feloszlik önmagamra és a többiekre” Le Guin, 

1979, 267), a regény mégis túlmutat a hagyományos férfi/nő és a kevésbé 

hagyományos férfi/androgün szembeállításon, és a saját/idegen 

szövevényes, szimpla szembeállításnál jóval komplexebb kapcsolata felé 

mutat. Mind Genly Ai, mind Estraven végérvényesen megváltozik a 

Jégen eltöltött idő alatt. A zord természeti környezettel (és inkább 

önmagukkal, mint egymással) vívott küzdelmük során egy olyan 

transzkulturális helyen találják magukat, ahol egy időre felfüggesztődnek 

az elsajátított kulturális beidegződések. Egy különösen fontos 

szöveghelyen Estraven a következőket állapítja meg: „fönn, itt a Jégen 

mindketten egyedi eset vagyunk, elszigetelt jelenség – én is ugyanúgy el 

vagyok vágva a hozzám hasonlóktól, a társadalomtól, amelyhez tartozom, 

és annak szabályaitól, akárcsak ő az övétől. Itt nincs tele a világ 

getheniekkel, akik megindokolnák és alátámasztanák a létezésemet. 

Végre egyenlők vagyunk, egyformán idegenek és magányosok” (Le 

Guin, 1979, 265). A transzkulturális tapasztalat – különös módon – egy 

kultúrán kívül eső helyen valósul meg. „Csakis ezen a helyen következhet 

be egymás igazi megértése, vagyis a transzkulturális találkozás. Ez a 

találkozás egy olyan teret nyit meg, ahol Genly és Estraven képessé 

válnak a másik egyéniségének és kulturájának elfogadására.” (Stephan, 

2012) Mindez nemcsak egymás kultúrájának jobb megértéséhez (illetve 

valamiféle bolygókon átívelő erkölcsi egyesüléshez, mint Matthias 

Stephan véli) vezet, hanem a saját kultúra jobb megértéséhez is. Innen 

nézve nem az lesz az igazán fontos, ami Genly Aiban és Estravenben 

közös, hanem éppen az, amiben különböznek. „Ez [a barátság] azonban 

nem a köztünk lévő hasonlóságokból és vonzódásokból csírázott ki, 

hanem a különbözőségek csiholták életre: és önmagában ez volt az 

egyetlen híd, amely a köztünk lévő szakadékon átívelt.” (Le Guin, 1979, 

282) 

 Estraven idegensége tehát nem számolódik fel teljesen (bizonyos 

fokig végső tette is értelmezhetetlen marad Genly Ai számára), a vele 

eltöltött idő azonban olyan változást hoz a követ világszemléletében, 
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amelyre az korábban nem is gondolt volna. Mindez leginkább ott 

mutatkozik meg, amikor Genly Ai az Ekumenről és annak terveiről 

gondolkodik. A megélt tapasztalatok hatására már másképp tekint az 

Ekumen politikájára, amelynek köszönhetően egyedül kénytelen 

tevékenykedni a Gethenen. A korábbi értelmezés, mely szerint az 

Ekumen így szeretné elkerülni az erőszak látszatát, ugyan nem feltétlenül 

válik érvénytelenné, de mindenképpen kiegészül egy másik felismeréssel. 

A kérdésre, hogy miért jött egyedül egy ilyen fontos ügyben, a követ a 

regény végén így válaszol: „Ekumeni előírás, aminek megvan az oka. Bár 

ami azt illeti, kezdek kételkedni benne, hogy valaha is jól értettem az okát. 

Azt hittem, miattatok kellett egyedül jönnöm, annyira magamra hagyatva 

és kiszolgáltatva, nehogy úgy érezzétek, mintha veszélyt hozhatnék rátok, 

vagy fölboríthatnám a hatalmi egyensúlyt: hogy szó se lehessen 

invázióról, hisz csak egy küldöncfiú jött. Ennél azonban többről van szó. 

Én egymagamban nem változtathatom meg a világotokat. Engem 

azonban megváltoztathat. Így egyedül nyitva kell tartanom a fülemet is, 

nemcsak a számat. Ha így, magamra hagyatva kapcsolatot teremtek – már 

ha egyáltalán sikerül kapcsolatot teremtenem –, ez nem lesz személytelen 

és pusztán politikai kapcsolat, hanem személyes, és mint ilyen, több is 

lesz meg kevesebb is politikai kapcsolatnál. Nem mi meg ők; nem én meg 

az; hanem én meg te.” (Le Guin, 1979, 295) 

Miközben saját kultúrájának követeként teljesít küldetést, Genly Ai el 

is távolodik a saját kultúrájától, hiszen az idegen kultúrával való 

találkozás – éppen a fent hangoztatott személyes (vagy még inkább: 

egzisztenciális) érintettség miatt – maga után vonja a másik kultúrában 

való involválódást. Genly Ai esetében ott mutatkozik ez meg a 

legnyilvánvalóbban, amikor viszontlátja űrhajóstársait. Az űrhajó 

leszállásakor – amely az Ekumen és a Gethen számára történelmi 

jelentőségű esemény, a követ számára azonban inkább megrázó 

tapasztalat – immár úgy tekint korábbi társaira, mint korábban a getheniek 

őrá. „Bármilyen jól ismertem is ezeket a férfiakat és nőket, mind 

idegenszerűen hatott rám. Idegen volt a hangjuk is: vagy túl mély, vagy 

túl éles. Mint egy falka különös, nagy állat, két különböző faj: értelmes 

tekintetű, nagy majmok, s mindegyik tüzelt, kemmerben volt... 

Megragadták a kezem, tapogattak, ölelgettek.” (Le Guin, 1979, 338) Bár 
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a követ szavai erőteljesen hangsúlyozzák az idegenség tapasztalatát, 

a jelenetet talán mégsem úgy kellene értenünk, mint a sajáttól való 

végleges elidegenedés megnyilvánulását, hanem mint annak felismerését, 

hogy a saját kultúra is csupán egy a számos kultúra közül, s ennélfogva 

reflektáltan is lehet hozzá viszonyulni. Ezzel Genly Ai végső soron mégis 

az Ekumen politikájának sikeres beteljesítőjévé válik, amennyiben az arra 

irányul, hogy a különbözőségeket nem elnyomva próbál meg létrehozni, 

illetve folyamatosan bővíteni egy olyan közösséget, amelyben mindenki 

egyformán ember. Ez visszhangzik a követ szavaiban, amikor egy 

helybéli, sassinothi orvos arcát megpillantva abban „nem férfi és nem női, 

hanem emberi arc[ot]” lát (Le Guin, 1979, 338). 

Mindazonáltal a megértés folyamata Genly Ai számára itt nem ért 

véget, erről árulodik a regényszöveg felépítése is. A Tél bolygón történt 

események narrálását időnként olyan rövidebb szövegrészek szakítják 

meg, amelyek a getheniek hagyományaiban mélyen gyökerező rövid 

történeteket mesélnek el. A regény egyértelműen jelzi, hogy ezek 

a getheni mítoszok honnan származnak (összesen öt olvasható belőlük; 

van, amelyik egy archívumból származik, egy másikat Genly Ai jegyzett 

le a Gethenen tartózkodása során – mindenesetre archaikus mivoltukhoz 

nem fér kétség), továbbá az is kiderül, hogy ezeket maga Genly Ai 

válogatta össze. Felmerül a kérdés, hogy milyen viszonyban vannak ezek 

a részek az elmesélt történettel. Elizabeth Cummins szerint „[e]zek 

a mítoszok nem csupán arra szolgálnak, hogy megvilágítsák a getheni 

kultúra egyes specifikus elemeit, hanem arra is, hogy segítsenek 

megérteni azt a filozófiát, amely e kultúra alapjait képezi” (Cummins, 

1993, 80). Más szóval olyan önértelmező szövegekről van szó, amelyek 

elsősorban Genly Ai számára teszik világosabbá és érthetőbbé mindazt, 

amit a Tél bolygón megtapasztalt. „A getheni történetek elmélyítik Ai 

tapasztalatait és a getheni embereknek, illetve azok egyediségének és tőle 

[a követtől] való különbözőségének összetettebb megértése felé vezetik. 

[...] Ugyanakkor mindegyik történet tovább mélyíti Ai tapasztalatainak 

a jelentését az egész regényen át. Ai olyan történeteket válogatott össze, 

amelyekben saját tapasztalataihoz hasonló események és személynevek 

találhatók.” (Cummins, 1993, 80)  
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Jó példa erre a regény második fejezete, amely A hóförgeteg 

belsejében levő hely címet viseli. Ebben egy testvérpárról olvashatunk, 

akik kemmeringet fogadtak egymásnak, és a tiltás ellenére gyermekük 

született. Az egyikük kétségbeesésében öngyilkosságot követett el (ami 

a getheniek szemében legalább akkora bűn, mint a testvéri kapcsolatból 

fogant gyermek), a másikukat pedig száműzte a közösség. A száműzött 

végül a Jégen kötött ki, ahol találkozott meghalt testvére szellemével; 

annak kérésére azonban mégsem maradt a Jégen, hanem végül – egy 

hosszú és viszontagságos út végén – hazatért. Nem nehéz meglátni ebben 

a Genly Ai által megéltek visszhangját. Estravent ugyanúgy száműzik, 

mint a történetbeli fivért, ugyanúgy a Jégen át vezet az útja, mint annak, 

sőt a regényből kiderül, hogy Estravennek volt egy testvére, aki már 

meghalt, s akihez rendkívül bensőséges viszony fűzte őt. Bár a getheni 

mítosz nem minden eleme köszön vissza Genly Ai tapasztalataiban, 

a hasonlóságok nyilvánvalóak. Ez is afelé mutat, hogy az eseményeken 

utólagosan is töprengő, jelentését író követ értelmező szövegekként tekint 

e mítoszokra. 

Ugyanakkor „[a] történetek azt sugallják, hogy a lineáris mintázaton 

túl létezik egy másfajta módja is a tapasztalatokról való gondolkodásnak 

és azok feljegyzésének: a körkörös vagy spirális mintázat. Ennek alapja 

egy olyan visszafelé irányuló mozgás, amely felfed egy a jelen 

szempontjából fontos igazságot. Ai jelentését olvasva egy előre és hátra 

irányuló mozgást kell végeznünk a fejezetek között, annak érdekében, 

hogy megértsük azt az »egyetlen történetet«, amelyet Ai mesél. A sötétség 

balkeze kihívás elé állítja az olvasóját, pontosan úgy, ahogyan Ai getheni 

tapasztalatai is kihívást jelentenek a követ számára: hogy a különbözőség 

nézőpontjából szemlélje a dolgokat, mintsem az egymással szembenálló 

dualitásokéból. Mind az öt, Ai által kiválogatott mítosz a dualitásokkal és 

a másság elfogadásának vagy elutasításának problémájával foglalkozik. 

Az elfogadás olyan tettekhez vezet, amelyek kreatívak; az elutasítás pedig 

olyanokhoz, amelyek destruktívak.” (Cummins, 1993, 81) 

A regényről írt elemzésében Matthias Stephan így fogalmaz: 

„A transzkulturális elmélet az identitás egy olyan dialektikus 

megközelítését jelenti, amelyben a másik kultúrával való interakció egy 

szintézis irányába mutató kritikai elmozdulásként valósul meg, amely 
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teljesebb kulturális megértést tesz lehetővé.” (Stephan, 2012) Ursula K. 

Le Guin regényében ez a gondolat nem tézisként fogalmazódik meg, 

hanem egy olyan történet keretei közt válik átélhetővé, amely nem kevés 

gondolkodnivalót ad az olvasójának.  
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Orcsik Roland 

 

Az ismeretlen tükre 

Danilo Kiš nyelvi szilánkjai 

 

„Ez csak részben 

az az elképzelt könyv, 

mert az emlékezet 

véges és bizonytalan, 

és azon könyvek, 

melyek a valóságból 

teremttettek, többnyire 

csupán sápadt 

visszfényét és 

töredékét adják: 

annak, amit láttunk és 

hallottunk.” 

(Esterházy, 2001, 331) 

 

Annak, aki többnyelvű családban és környezetben született, 

természetes, hogy a valóság több nyelven, többféle prekoncepció alapján 

értelmezhető. Ez azt is maga után vonhatja, hogy nem pusztán az 

anyanyelvét fogja ideálisnak tartani, hanem a másik anyanyelvét is annak 

élheti meg, s persze azt is érzékelheti, egyik nyelv sem tökéletes. Persze, 

ez nem törvényszerű, az is megeshet, hogy épp ellenkezőleg, csupán az 

egyik nyelvhez, kultúrához fog ragaszkodni, sőt, akár a másik kárára is. 

A többnyelvűségnek, többkultúrájúságnak számos fajtája létezik, nem 

mindenki beszéli azonos szinten a két, illetve a több nyelvet. (Ld. 

bővebben Bartha, 2005, 35–40) A mostani munkámban nem is az a cél, 

hogy mérlegre tegyem, vajon az általam vizsgált szerző melyik nyelvet 

beszélte jobban, hanem hogy felhívjam a figyelmet a valóságmodellek 

különbözőségére a nyelvi aspektus figyelembevételével. 

A jelen tanulmány a szerb író, Danilo Kiš munkáinak többnyelvű 

univerzumát mutatja be. A többnyelvűség, a kultúraköziség fogalmait 
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a Monarchia, Jugoszlávia, illetve Közép-Európa kontextusában 

értelmezem. A saját és az idegen nyelv problémája, interkulturális 

átjárhatósága, a(z) (ön)fordítás kérdései a geokulturális, geopolitikai 

tapasztalat tükrében tematizálódnak. Elsősorban a szerző három regényét 

jelző „családi cirkuszára” összpontosítok, a hipotézisem pedig: a Korai 

bánat (Rani jadi, 1970), a Kert, hamu (Bašta, pepeo, 1965) és 

a Fövenyóra (Peščanik, 1972) című regényekben a többnyelvűség 

létállapot, „po-etika”, amelyet a kabbalisztikus hagyomány nyelv- és 

létértelmezése alapján fogok elemezni. Fölmerülhet persze jogosan, hogy 

merek egy olyan hagyományt felidézni, amelynek a nyelvén nem tudok, 

amelynek vallási formáit nem gyakorlom. Mentségemre szolgálhat, hogy 

Danilo Kiš sem tudott héberül, és nem követte a héber vallási irányzatok 

egyikét sem. Mégis, művei több pontján észlelhetőek a héber vallásos 

hagyomány nyomai (kabbala, haszidizmus, Talmud stb.) Kiš prózájának 

kabbalisztikus elemeit Jorge L. Borges munkáival hasonlítom majd össze, 

lévén, hogy Kiš több munkájában hivatkozik az argentin szerző írásaira. 

Nem pusztán Kiš érdeklődött a héber hagyomány iránt, pályatársa és 

barátja, Filip David szinte teljes életművében a misztikus héber történetek 

újraírására vállalkozott. E szempontból talán éppen Filip David 

fogalmazta meg legpontosabban e zsidó tradícióhoz való viszonyt 

a Mirko Kovačnak1 írott levelében: „Annyiban ragaszkodom a zsidó 

származásomhoz, amilyen mértékben az az identitás maradék része. Ez 

a jiddis irodalom inspirációja, és a Kabbala témái iránti szellemi hűség. 

Ezek a hatások nem születéssel, hanem olvasással és meghatározott 

vonzalmakkal lettek belém ültetve.”2 

Írásom címe mégsem a szerző „családi cirkuszát” idézi, hanem egy 

novelláskötetét, pontosabban a Holtak enciklopédiájának (Enciklopedija 

mrtvih, 1983) Az ismeretlen tükre (Ogledalo nepoznatog) című történetét. 

Hogy miért, remélhetőleg kiderül vizsgálatomból.  

                                                           
1 Kišt, Davidot és Kovačot a szoros barátságuk, illetve a prózájuk borgesiánus 

ihletettsége is összekötötte egymással. 
2 „Držim do svog jevrejskog porekla u onoj meri u kojoj je to preostali deo moga 

identiteta. To je inspiracija jidiš književnošću i duhovna privrženost temama 

Kabale. Uticaji koji nisu usađeni rođenjem nego čitanjem i određenim 

afinitetima.” (David, Kovač, 1998, 52). 
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A többnyelvűség civilizációs törmeléke 

 

Kiš nevezetes családtörténeti regénytrilógiája a prousti tudatfolyam, 

a nyelvi, illetve a műfaji hibriditás, a fragmentáltság, az intertextusok 

eklektikus egyvelegéből épül fel. Prózájában domináns a „szerbhorvát”, 

a többi leginkább magyar, francia, német, latin, ritkábban angol nyelvi 

réteg. Az idegen nyelvi elemek ritkán vannak szerbre fordítva, így 

a szövegben az egynyelvű szerb olvasó számára az idegenséget, a nem 

értést, a nyelvi világhatárt érzékeltetik. A többnyelvűséget reprezentáló 

darabok legtöbbször nevek (tulajdon-, város-, intézmény-), olykor pedig 

fogalmak, kifejezések (pl. a magyar ’huncutság’-ból átvett „huncutarija” 

a Fövenyórában) családi és civilizációs archívumaként jelennek meg. 

Ezek a kódváltások azonban nem pusztán szöveges, hanem vizuális 

információt is jelenthetnek (Ld. bővebben Sebba, 2012, 5), Kišnél sok 

esetben dőlt betűsen vannak szedve.   

A jugoszláv, illetve a szerb irodalomban nem Kišhez kötődik 

a különböző nyelvi rétegek szépirodalmi használata, előtte pl. a horvát 

Miroslav Krleža, a bosnyák-horvát-szerb Ivo Andrić (vagy még korábban 

a szerb klasszicista, szentimentalista és romantikus költők is éltek hasonló 

poétikával). Azonban míg Krleža a Monarchiát (Ld. bővebben Fried, 

2016, 131–144), Andrić a Monarchián túl a török orientalizmust idézi 

meg a többnyelvűség tapasztalatával, addig Kiš a Monarchián túl 

a nyelvek eredetének kérdését is felveti. Így lesz számára az alkotás, az 

elbeszélés rekonstrukciós kísérlet: az alkotás a teremtés utánzatává válik 

az elsüllyedt világok törmelékei, fosszíliái, valódi és áldokumentumai 

alapján. A bibliai kezdet, a felszívódott Pannon-tenger élővilága, 

a Monarchia, Közép-Európa, a shoa, az orosz és a titói rendszer gulágja 

(Goli otok), Jugoszlávia, Párizs, világirodalom – többek ezek képezik 

a kiši magánmitológia főbb motívumait.  

A shoa Kiš életének egy kulcsfontosságú eseménye. A zsidótörvények 

hatására szülei úgy döntöttek 1939-ben, hogy gyermeküket átkeresztelik 

a pravoszláv vallásra. 1942-ben Kiš Magyarországra menekül 

a családjával, a Zala megyei Kerkabarabásra, közben édesapja 

a deportációk során eltűnik valamelyik koncentrációs táborban. Ezek 
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a mozzanatok jellemzik Kiš po-etikájának és identitásának válságait. 

Radics Viktória, aki a szerzőről nagyszabású pályarajzot és breváriumot 

készített, a következő módon értelmezi Kiš identitásproblémáját: „Danilo 

Kiš identitása nem fejezhető ki egyetlen szóval, hanem összetett egyenlet, 

melybe a természet szerinti leszármazáson kívül beletartozik a sajátjának 

tudott (nem egynemzeti) kultúra (kultúrák inkább), és belejátszik 

a szellemi (nem vallási) leszármazás, a hagyománytudat és a szellemi 

hovatartozás is.” (Radics, 2002, 113) 

Édesapjának regénybeli története, elsüllyedt világa egy fontos 

dokumentumon alapul, egy levélen, amelyet a szerző édesapja, Kis Ede 

írt nővérének, Olgának 1942. április 5-én: „A Fövenyóra tehát 

antropológiai regény abban az értelemben, hogy egy levél, e szűkszavú 

dokumentum alapján megkísérel rekonstruálni egy egész világot, 

a »tegnapi világot«, ahogyan a tudósok rekonstruálják távoli geológiai 

korszakok flóráját és a faunáját egy csont alapján. Ebben az esetben ez 

a csont – az a levél.”3 A másik dokumentum az édesapja által készített 

Jugoszláv hazai és nemzetközi autóbusz-, hajó- és repülőforgalmi 

menetrend, és még több kisebb dokumentumot idézhetünk, ezek mind 

a prousti emlékezettechnikával hozzák párhuzamba Kiš prózafolyamát. 

Amennyiben Kiš teljes „családi cirkuszát” vesszük figyelembe, akkor 

levonhatjuk a következtetést, hogy nincs mindentudó, domináns 

nézőpont, amely elmeséli a családtörténetet, ehelyett különböző 

nézőpontú fragmentumokkal találkozunk. Időrendben a Kert, hamu című 

regény jelent meg először, 1965-ben, és már itt találkozni azzal a reflexiós 

elbeszélői módszerrel, amely az egész trilógiát meghatározza majd: nem 

pusztán a regények között különböznek az elbeszélői módszerek, hanem 

magukban az egyes darabokban is gyakori a nézőpontváltás. A Korai 

bánat (1969) című kisregényben a többnyire gyerekszemmel mondott 

történeteket sokszor megszakítják a felnőttkori reflexiók, illetve az E/3-

as elbeszélői szólamok (már a nyitó, a balkáni Košava szélről szóló 

                                                           
3 „Peščanik je dakle, antropološki roman u tom smislu što on pokušava na 

osnovu tog jednog jedinog pisma, tog šturog dokumenta, da rekonstruiše čitav 

jedan svet, »jučerašnji svet«, na način na koji naučnici rekonstruišu floru i faunu 

dalekih geoloških razdoblja a na osnovu jedne jedine kosti. U ovom slučaju, ta 

kost – to je to pismo.” (Kiš, 1995, 207) 
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fejezet is ilyen). Ezt a fokalizációt a trilógiát záró darab, a Fövenyóra 

(1972) radikalizálja majd, amikor is a kihallgatást bemutató részekben 

sokszor nem világos, ki az, aki kérdez, ki az, aki válaszol. Az elbeszélői 

identitás elbizonytalanítása összefüggésbe hozható a trilógia 

nyelvfilozófiájával, illetve a családtörténet rekonstruálhatóságának 

problémájával.  

 

A nyelv: fordítás 

 

Amiképpen nincs tökéletes elbeszélői nézőpont, az elbeszélt 

történetek is kétségesek, hiányosak, töredékesek, emiatt a családtörténet 

lezáratlan. Hasonlóan érvényes ez a nyelvre is, a hiány poétikája pedig 

a kabbalisztikus „tökéletes nyelv” metafizikáját idézi. Ebben 

a felfogásban a nyelv eleve fordítás, amiként azt Walter Benjamin állítja 

egyik írásában: „A dolgok nyelvének fordítása az ember nyelvére 

nemcsak a némának a fordítása a hangzóra: a névtelen fordítása is 

a névbe. Ez tehát egy nem tökéletes nyelv fordítása egy tökéletesebb 

nyelvre, s nem lehetséges ez másként, mint valaminek, nevezetesen az 

ismertnek a hozzátételével. Ennek a fordításnak az objektivitásáért pedig 

Isten szavatol. Hiszen Isten teremtette a dolgokat, a bennük levő teremtő 

szó a magja a megismerő névnek, ahogyan Isten is nevet adott végül 

minden egyes dolognak, miután megteremtette őket.” (Benjamin, 2001, 

17) Benjamin a kabbalisztikus hagyománynak megfelelően feltételez egy 

paradicsomi, romlatlan, tökéletes nyelvet: „[…] ahány fordítás, annyi 

nyelv, mihelyt az ember kiesett a paradicsomi állapotból, amely csak egy 

nyelvet ismert.” (Benjamin, 2001, 18) Ehhez kapcsolódik Benjamin 

elhíresült, ám valójában a kabbalából kölcsönzött cserép-hasonlata, 

miszerint a műfordítás töredék, „egy nagyobb nyelv töredéke”. 

(Benjamin, 2001, 80) 

A kabbala-kutató Gershom Scholem szerint a Jecira könyve (Széfer 

Jecira) az első olyan szöveg, amely megalapozta a kabbalisztikus 

nyelvmisztikát. Eszerint Isten 32 ösvénye 10 ősszámból és 22 betűből 

(mássalhangzóból) áll. Jellemző, hogy a fordítások eltéréseket mutatnak: 

„A Jecira könyvét gyakran fordították le európai nyelvekre. Mivel 
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a szöveg számos helye igen problematikus, a fordítások gyakran 

jelentősen eltérnek egymástól.” (Scholem, 1995, 118) Most nem 

mélyedünk el ezekben a problematikus részekben, inkább 

a kombinatorika elvére helyezzük a hangsúlyt, ugyanis ez mutatkozik 

majd meg szervező elvként Kiš családtörténeti trilógiájában is.  

A végtelen kombinatorika teológiája Abraham Abulafiához kötődik, 

Benjamin idealizált nyelvfelfogása az ő nézetéhez is köthető: „Mivel 

minden nyelv a szent nyelvből jött létre romlás révén, márpedig a szent 

nyelvekben közvetlenül tagolódik a nevek világa, ezért közvetve még 

összefüggnek vele.” (Scholem, 1995, 155) Ezt a világ jelenségeivel 

közvetlen kapcsolatban álló nyelvet Umberto Eco a következőképpen 

értelmezi: „[…] a nyelv nem abban az értelemben felel meg a világnak, 

ahogyan a jelölő a jelentésnek vagy referensnek. Isten a világot nyelvi 

hangok vagy betűk segítségével teremtette, ám e jelek nem valami eleve 

létezőt jelölnek, hanem a világ alkotóelemeihez mintául szolgáló 

formák.” (Eco, 2016, 44) A kabbalista Joszéf Gikatilla azt állítja ezzel 

összefüggésben a Tóráról, hogy: „Isten szava eljut ugyan mindenhová 

a világban, és jelentésben végtelenül gazdag, ámde nincs rögzített 

jelentése. Ő maga jelentés nélküli, mégis ő az értelmezhetőség maga.” 

(Scholem, 1995, 143–144) Roppant izgalmas az is, hogy a kabbala szerint 

az isteni középpont nem logocentrikus: jelentés, aktivitás és értelem 

nélküli. Ez pedig maga után vonja azt, hogy az isteni középpont nyelvi 

eszközökkel felfoghatatlan. Mégis honnan tudhatunk róla, ha a nyelvek 

mind a romlás szimptómái? Scholem Michel Epstein fejtegetései alapján 

vonja le a következőt: „A profán nyelveket csak a nyelvek zűrzavara hívta 

életre, midőn az ember a mágikus elbizakodottsága folytán arra 

vetemedett, hogy – mint Genesis 11:4 mondja – »nevet szerezzen 

magának«” […] De azóta a szent nyelv is összekeveredett a profánnal, 

mint ahogyan a porfán nyelvekben is találkozunk olykor a szent nyelv 

elemeivel vagy maradványaival.” (Scholem, 1995, 146–147) 

Mindez hogyan kötődik Kiš családtörténetéhez? Úgy, hogy Kiš egyik 

„előfutára” az a Borges, aki több művét is a kabbalai kombinatorika elve 

alapján képzelte el. Kiš politikai értelemben egészen más szerepet 

tulajdonított az irodalomnak, mint Borges. Kiš Borisz Davidovics 

síremléke (Grobnica za Borisa Davidoviča, 1976) című regénye 
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a dokumentum és az áldokumentum borgesi poétikáját nem múltbéli, 

legendás, fiktív eseményekkel mutatja be, hanem a koncentrációs táborok 

világában, az lesz a XX. századi aljasság világtörténetének meghatározó 

állomása. (Kiš, 1994, 42–43; Kiš, 1983, 23–24) Ugyanakkor a héber 

hagyományhoz való viszonyulás szempontjából Kiš az egyik interjújában 

Borges kabbala-esszéjére hivatkozik: „Ám én legjobban azt szeretném, 

ha a Fövenyóra az lenne, aminek én szántam, ami a megvilágosodás ritka 

pillanataiban úgy tűnik nekem, hogy a Kabbalára hasonlít, ugyanazokkal 

a meghatározó jegyekkel, amelyekkel Borges jellemezte […]”4  

Borges több írásában foglalkozik a kabbalával (pl. A babilóniai 

sorsjáték, Bábeli könyvtár, Az Alef című novellákban), Kiš  Kabbala 

védelmében című esszéjére hivatkozik az előbb idézett interjúban, 

méghozzá a következő gondolatmenetre: „Ha pedig olyan könyv, 

amelyhez nem férkőzhet esetlegesség, s olyan alkotmány, amelynek 

végtelen sok célja és tévedhetetlen változata van, és amelyben 

a revelációk és egymásra vetődő fények várnak ránk, miért is ne faggatná 

az ember a képtelenségig, a számok kimeríthetetlen világáig, amint 

a Kabbala tette?” (Borges, 1999, 44) Szabó Gábor ugyanakkor Borges 

Az Alef című novellája kapcsán felhívja a figyelmet arra, hogy 

az a metafizikus hagyomány ironikus változataként is felfogható: 

„Az evilági grammatika számára ilyeténképp tökéletesen 

hasznavehetetlenné váló Alef/Szöveg ezek után csak sóvárgás tárgya, 

nosztalgikus viszonyítási pont lehet, amihez képest – mint Borges írja – 

az irodalom csak »tévedés«.” (Szabó, 2000, 78) Ugyanakkor Borges 

a metafizikus kombinatorika kabbalisztikus elvével nem ironizál, hanem 

inkább azzal, hogy az leírható lenne az irodalom eszközeivel, hogy 

a „romlott nyelv” leképezheti az abszolút, romlatlan, isteni nyelvet: 

„Minden nyelv csupán jelek ábécéje, melynek használata föltételezi 

a múltat, és ezt minden beszélgető átéli. Hogyan közöljem másokkal ezt 

a végtelen Alefet, melyet csak alig fog fel élénk emlékezetem? A 

                                                           
4 „Ali ja bih najviše voleo da Peščanik bude to što sam ja hteo da bude, i što mi 

se u retkim trenucima ozarenja čini da jeste: knjiga nalik na Kabalu, sa istim 

onim determinantama koje je ovoj poslednjoj pripisao Borhes […].” (Kiš, 1983, 

269–270) 
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misztikusok hasonló helyzetben ontják a jelképeket: ha az istenséget 

akarja kifejezni, egy perzsa a madárról beszél, amely valami módon 

minden madarat képvisel; Alanus de Insulis egy gömbről, amelynek 

középpontja mindenütt van, de a kerülete sehol; Ezékiel egy négyarcú 

angyalról, aki kelet és nyugat, észak és dél felé fordul egyszerre. (Nem 

ok nélkül említem ezeket a megfoghatatlan hasonlatokat; kapcsolatban 

vannak az Aleffel.) Talán megengednék az istenek, hogy én is valami 

hasonló képet találjak, de akkor elbeszélésemet megrontaná az irodalom, 

a tévedés. Egyébként megoldhatatlan a kérdés: a végtelennek csak 

részleges felsorolása.” (Borges, 1986, 346)  

A „végtelen részleges felsorolás”-ának elvét érdemes összefüggésbe 

hozni azzal, ahogyan Kiš használja a felsorolás poétikáját. Olykor 

a műveiben az idegen nyelvű betétek is ezekben a felsorolásokban 

találhatóak, ezt a poétikát a szerző Borges nyomán értelmezi: 

„»A felsorolás az egyik legősibb költői eljárás – gondoljunk csak 

a Zsoltárok Könyvére a Szentírásból, az első kórusra a Perzsákból és 

a gályák jegyzékére Homérosznál; elsősorban nem a terjedelmével, 

hanem az igék finom kapcsolatával, a szavak ’szimpátiájával és 

összeférhetetlenségével’ kelt hatást« (Borges). Az egyedi nevek 

(emberek, városok, növényfajták nevei) között mindig ilyen kölcsönös 

vonzás és taszítás uralkodik.” (Kiš, 1994, 45)5 A szavak közötti eleven 

viszonyrendszer feltételezése ismét a kabbalát idézi: „Abulafia számára 

a teremtés, a kinyilatkoztatás és a prófécia a nyelvi világ jelenségei: 

a teremtés az isteni írás olyan aktusa, amelyben az írás formálja a teremtés 

anyagát; a kinyilatkoztatás és a prófécia olyan aktusok, amelyekben 

az isteni szó nem csupán egyszer, hanem végső soron mindig 

megismételhető módon beleömlik az emberi nyelvbe és – legalábbis 

potenciálisan – végtelen gazdagsággal, a dolgok összefüggéseibe való 

mérhetetlen belátás gazdagságával ruházza fel. […] Abulafia számára 

Isten neve a legfőbb kifejezés, amely mintegy fókuszként fogja össze az 

                                                           
5 „»Nabrajanje je jedno od najstarijih pesničkih prosedea – setite se samo 

Psalama iz Svetog Pisma, prvog hora iz Persijanaca i kataloga lađa kod Homera 

– a osnovna zasluga enumeracija nije dužina, nego tanani spoj glagola, ’simpatija 

i neslaganje’ reči.« (Brohes). Osobna imena (ljudi, gradovâ, biljâ) uvek su u 

takvom uzajamnom spoju privlačnosti i odbojnosti.” (Kiš, 1983, 27) 
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összes nyelvi mozgást. Ez a név hat közre a betűk kapcsolatának minden 

folyamatában és kapcsolataik kapcsolatában, egészen a végtelenségig.” 

(Scholem, 1995, 149, 153)  

Akárcsak Borgesnél, Kišnél sincs meg az isteni nyelv tökélye, mivel 

– Platón művészet-kritikájára is utalva – az irodalom tévedés. Így válik 

lehetetlenné a családtörténet teljes körű rekonstrukciója a romlott, 

irodalmi nyelvvel. Emiatt is mond le Kiš a mindentudó elbeszélői 

nézőpontról, helyette a különböző szemszögű, töredékes elbeszélők (fiú, 

apa, semleges E/3-as) mondják el a család hiányos történetét. 

A szavakhoz emlékek kötődnek, emiatt szerepelnek bizonyos helyeken 

magyar, német, latin kifejezések, mert csak azok képesek felidézni 

az elsüllyedt, „tegnapi világot” (Zweig). Kiš meghatározó 

világszemlélete a kétely, az ironikus távolságtartás minden ideológiai 

kényszerképzettel, kényszerzubbonnyal és a nyelvvel szemben is. Miután 

Kiš a kabbalával összefüggésben az emberi, s így az irodalmi nyelvet 

hamisnak tartja, könyveivel nem a „tökéletes nyelv”-et, hanem a tökéletes 

Formát keresi. Az orosz formalistáktól veszi át a forma-kultuszt, 

kabbalisztikus színezettel: „Ami foglalkoztat, az a Forma örök 

problémája, a Formáé, amely talán tehetne valamit azért, hogy ez 

a sorsszerű vereség ne legyen ennyire fájó és értelmetlen. A Formáé, 

amely talán új tartalmat kölcsönözhet hiúságunknak, a Formáé, amely 

megtehetné a lehetetlent: hogy kimenekítse a Művet a sötétség meg 

a hiúság birodalmából, s átevezzen vele a Léthe vizén.” (Kiš, 1994, 84)6 

Ennek a Formának az ősmintája Kiš prózauniverzumában egy 

dokumentum, édesapjának egyetemességet ostromló, enciklopédikus 

jellegű munkája: az 1938-as Jugoszláv hazai és nemzetközi autóbusz-, 

hajó- és repülőforgalmi menetrend. Ebben a műben a különböző 

időpontok, helységnevek kombinációi a kabbalisztikus kombinatorikát 

idézik, a profán tárgy keveredik a metafizikus elvvel. Másrészt pedig 

                                                           
6 „Zaokuplja me večni problem Forme, koja bi mogla možda da učini nešto da se 

taj sudbinski i sudbonosni poraz učini manje bolnim i manje besmislenim, Forme 

koja bi mogla možda da dâ nov sadržaj našoj taštini, Forme koja bi mogla da 

učini nemoguće: da iznese Delo izvan domašaja mraka i taštine, da ga prebaci 

preko Lete.” (Kiš, 1983, 82) 
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a menetrend egy olyan világ dokumentumát is képviseli, amelyről csak 

fragmentumok maradtak fenn. Ugyanez érvényes a szerző édesapjával 

kapcsolatos történeteire, család- és kortörténetére, a biblikus kezdet 

elbeszélésére stb. 

Kišnél nemcsak a saját családtörténetének regénnyé írását, hanem 

szinte egész életművét áthatja a két-, illetve a többnyelvűség problémája, 

ám ez legtöbbször metafizikus keretben kontextualizálódik. 

A Fövenyórában több ponton vita zajlik a metafizikus, bibliai 

történetekkel, válaszokkal, vagy éppen ellenkezőleg, megerősítést nyer 

a kabbalisztikus, a véletlent kizáró, transzcendens világkép. Ilyen például 

az a rész, amikor a regény kihallgatásos dialógusai szerint az elbeszélő 

édesapja, Eduard Sam héber nyelvű parancsot hall: „Hogy a parancsot 

milyen nyelven adták ki. A lehetséges válasz? Héberül. Mért nem 

tulajdonította mindezt a véletlennek? Mert jobban hitt az okszerűségben, 

a természetisten determináló törvényeiben a causa sui elve szerint. Miben 

hitt? Hitte, hogy véletlen, mint objektív jelenség, nemcsak hogy 

világegyetemi viszonylatokban nincs, hanem azokban az egyszerű 

hétköznapi dolgokban sem létezik, amikor – például – valaki a hordár 

sarkába lépve utolsónak hagyja el a lakást […]” (Kiš, 1974, 118–119)7 

Érdekes, hogy az egész családtörténeti trilógiában sehol sincs leírva ez 

a héber nyelvű parancs. Talán azért is, mert a héber a kinyilatkoztatás 

nyelve, a kabbala szerint is ez szent nyelv (Scholem, 1995, 116), és 

a leírásával, a parancs leírásával veszítene a szakralitásából? Akárhogy 

is, kimondatlanul jelen van a szövegben, parancsként, vagyis metafizikus 

törvényként. Kiš a családtörténetét nemcsak ezen a ponton, hanem 

a regény zárlatával is beleírja a héber hagyományba, ugyanis az a levél, 

amit édesapja, Kis Ede (a regényben Eduard Sam) írt nővérének, képezi 

a regény zárlatát, az utolsó mondat pedig a Talmudból származik: „Jobb 

az üldözöttek, mint az üldözők között lenni.” (Kiš, 1974, 298) Jörg 

                                                           
7 „Na kojemu mu je jeziku izdata ta naredba. Mogući odgovor? Na hebrejskom. 

Zašto ne beše sklon da poveruje u slučajnost? Jer verovaše pre u uslovnosti, u 

determinističke zakone Boga-prirode, po opštem principu causa sui. U šta je 

verovao? Verovao je da nema slučajnosti kao objektivnog fenomena, ne samo u 

širokim svemirskim razmerama nego čak ni u onim najmanjim pojavama, kao, 

na primer, kada neko napusti poslednji ovaj stan […].” (Kiš, 1992, 136) 
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Schulte szerint Kiš a kinyilatkoztatás poétikáját írta tovább, s ebben Isaak 

Babelt, illetve Bruno Schulzot követte (Schulte, 2004, 3) – és Kafkát, 

tehetnénk hozzá (ahogyan a jugoszláv irodalomból a boszniai 

szefárdokról író Isak Samokovlija életműve is felmerülhet). Ugyanakkor 

fontos kiemelni, hogy Kiš mindvégig perben állt a metafizikus 

hagyománnyal, kétellyel, és nem a feltétel nélküli elfogadással közelített 

hozzá. (Kiš bibliai hagyományhoz, illetve a valláshoz való ambivalens 

viszonyáról bővebben lásd Ahmetagić, 2007, 9). Hasonló 

ambivalenciával viszonyult Kiš a saját származásához, a zsidó 

identitásához is, ám ez nem a közép-európai zsidóságra jellemző „faji 

öngyűlölet” (Karl Popper) pusztán, hanem a leszűkítő, leegyszerűsítő 

kisebbségi kategóriákkal szembeni elutasítás: „Az irodalom, 

természetesen, a különösségre törekszik, úgy, hogy ennek a különösnek 

a révén jusson el az általánosig; ám ha a sajátosságok, az életrajzi tények, 

mindaz, ami megkülönböztet bennünket másoktól, ami – végső soron – 

magánügy, afféle »különös ismertetőjegy« a személyazonossági 

igazolványunkban, ha tehát mindez nem kap irodalmi formát, olyan 

benyomást kelt, mint valami kinövés az arcon vagy testi fogyatékosság. 

[…] Ebből fakad részemről az a bizonyos ellenállás, ha valaki a művet az 

életre próbálja visszavezetni, ezért taszít minden olyan írói életrajz, amely 

túlzott jelentőséget tulajdonít ennek a különösségnek […] ezért taszít 

mindenfajta »kisebbségi« irodalom, mindenfajta irodalmi gettó: 

a feminizmus, a homoszexualitás, a zsidóság mint uralkodó jelleg az én 

szememben csupa-csupa leegyszerűsítés. Hogy az ideológiai 

leegyszerűsítés különböző nemeit ne is említsem.” (Kiš, 1992, 14)8 

                                                           
8 „Literatura, naravno, teži onome što je posebno, da bi kroz to posebno dospela 

do opšteg, a, s druge strane, svaka posebnost, svaka životna činjenica, ono što 

nas razlikuje od drugih, ono što je u kranjem slučaju privatno, »osobeni znaci« 

iz lične karte, izvan literarne transpozicije deluju kao kakva izraslina na licu ili 

telesna mana. […] Odatle određen moj otpor prema pokušaju svođenja dela na 

život, odatle moj otpor i prema svakoj književnoj biografiji koja odveć ističe to 

posebno […] odatle i moj otpor prema svakoj »manjinskoj« literaturi, prema 

svakom književnom getu: feminizam, homoseksualizam, jevrejstvo kao 

dominantni predznak, za mene su vidovi redukcionizma. A o ideološkom 

redukcionizmu da i ne govorim.” (Kiš, 1995, 11) 
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Rések, hasadások, szilánkok 

 

Kiš műveiben a többnyelvűség a (kelet-)közép-európai jellegzetes 

nyelvi, történelmi, irodalmi és politikai kavarodás lenyomata. Fried 

István szerint: „A két- és többnyelvűség, valamint a többkulturáltság az 

irodalomközi folyamatokban lényeges szerephez jut, olykor kifejeződése 

az irodalomközi folyamatnak. Nem utolsósorban ez kölcsönöz 

régiónknak egyszeriséget és értéket. S ha a »nemzeti« önelvűség eszméje 

áthatja is a történelem »nemzeti látószöge« szerint gondolkodók munkáit, 

a századok folyamán kialakult irodalomköziség nélkül nemigen 

értelmezhető és minősíthető az a régió, amelyet Kelet-Közép-Európának 

nevezünk.” (Fried, 2002, 167) Kiš magyar irodalmat is fordított, ezek 

a fordítások, olvasmányok áthatották az életművét, erről a belgrádi 

hungarológia tanára, Marko Čudić írt bővebben. (Čudić, 2007) 

Ugyanakkor Kiš műveinek közép-európai kontextusa korántsincs 

kellőképpen feldolgozva, tudomásom szerint pl. terjedelmes román 

nyelvű recepciója létezik, ám erről semmiféle magyar, vagy akár szerb 

nyelvű információnk sincs (ahogyan pl. az amerikai recepció sem jelent 

meg a Kišről szóló magyar kritikai diskurzusban). És ez fordítva is igaz: 

lehet, hogy Közép- helyett Közöny-Európát kellene mondanunk? 

Kiš több művében foglalkozott a Mittel-Europa fogalmával, amelyet 

a poszt-monarchikus, illetve a balkáni térség egyvelegének tartott. 

Nevezetes a Változatok Közép-Európa témákra (Varijacije na 

srednjoevropske teme) című esszéje is, és már a címe jelzi, Kiš 

felfogásában nincs egy Közép-Európa, hanem Közép-Európák vannak, 

pluralisztikus világnézetében a változatok nagyobb szerepet kapnak 

a kisajátító értelmezéseknél. Nem véletlenül hasonlítja Anatole France 

sárkányához Közép-Európát: „sokan látták, de senki sem tudta 

megmondani, hogy néz ki.” (Kiš, 1992, 155)9  

Kiš utolsó, életében megjelent novelláskötetében, A holtak 

enciklopédiájában (Enciklopedija mrtvih, 1983) szerepel egy elbeszélés, 

amely magyar származású zsidó lánytestvérek vándorlását meséli el. 

                                                           
9 „niko od onih koji su tvrdili da su ga videli nije znao da kaže kako izgleda” 

(Kiš, 1995, 35) 
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A többnyelvű elemeket használó történetben van egy tükör, amelyet 

a lányok apja a szegedi vásárban vett egy cigánytól. Amikor Berta 

az arcához emeli a tükröt, hirtelen mintha megvakulna, utána egy 

gyilkosságot fog végignézni a tükörben. Az eredeti novella címe: 

Az ismeretlen tükre (Ogledalo nepoznatog), a magyar fordításkötetben 

viszont Varázstükör lett belőle. A műfordító Borbély János a mesére 

helyezte a hangsúlyt, míg az eredeti ismeretelméleti, metafizikai 

kategóriaként is értelmezhető. Metaforikusan úgy is fogalmazhatunk, 

hogy Kiš művészetében a nyelv, illetve a nyelvek szilánkok, az ismeretlen 

tükrének szilánkjai. A repedt tükör pedig a hasadt Mű, a megtört Forma, 

amelyben az olvasó megpillanthatja önmaga fikciójának szilánkjait. 

Forma, amely keretet szab a történelmi zűrzavarnak, hangot ad a néma 

élettörmelék káoszának. 
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Patrik Šenkár 

 

Polyfonické aspekty transkulturalizmu v básnických zbierkach 

Alexandra Kormoša z osemdesiatych rokov 

 

„Ešte znejú rodné slová / na tej Dolnej zemi, / 

tam, kde horí vaša viera, / čo tak blízki ste mi“ 

(Kormoš, 1981, s. 30). 

 

Pradávnou a aj pre mnohých zamýšľavých ľudí častou neznámou 

bola a zostáva komplexná odpoveď na v podstate jednoduchú otázku, čo 

je kultúra? Keď sa nad touto otázkou zamýšľal slovenský prozaik, 

esejista, ale v prvom rade literárny kritik Alexander Halvoník, 

dopracoval sa k presvedčivému názoru, že kultúra je vlastne „všetko, čo 

žijeme, s čím žijeme a prečo žijeme. Že je to niečo silné a zároveň krehké, 

lebo kultúra je reflexia a existencia, je bytie i jeho ničota. Kultúra je 

minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Je priestor pre život, a ten je, aspoň 

z pohľadu kultúrneho človeka, bez začiatku a bez konca... Kultúra je 

nástroj na vytváranie súladu, vďaka ktorému sa stávame alebo 

prestávame byť súčasťou života spoločenstiev...“ (Halvoník, 2017, s. 2).     

Z vlastnej výskumnej praxe vieme, že hľadanie tohto súladu na 

pozadí akejsi transkulturálnej misie býva blahom i ortieľom 

národnostného autora (pritom národnostným autorom rozumieme 

tvorcu, ktorý vzišiel z prostredia národnostnej menšiny v rámcoch 

väčšinového inonárodného spoločenstva). No a z toho istého dôvodu 

vieme aj to, že z určitého aspektu môže byť (a aj býva) tento determinant 

kultúrnej činnosti úzko spätý aj s otázkou bilingvizmu, ktorý sa 

napríklad v súvislostiach slovenskej národnostnej literatúry v Maďarsku 

(ale aj v Rumunsku a v Srbsku) prejavuje pomerne často (Alexander 

Kormoš, Imrich Fuhl, Gabriel Hattinger, ktorého dokonca poznáme ako 

trojjazyčného básnika). Absolútna rovnováha však v tejto oblasti 

neexistuje (i keď Veronika Trstianska v svojej štúdii Bilingválnosť 

a bikultúrnosť v živote a tvorbe Alexandra Kormoša hovorí aj 

o symetrickom bilingvizme). Zjednodušene môžeme povedať, že 

hovoríme o autoroch, ktorí si svoj literárny talent vyskúšali aj 
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v majoritnom jazyku. Nuž a v tejto súvislosti (posunúc problematiku do 

širšieho kontextu) môžeme spomenúť Michala Harpáňa, ktorý vyslovil 

názor, že „... maďarské verše slovenských národnostných básnikov 

nemôžu byť a priori úskalím slovenskej literatúry v Maďarsku“ (Harpáň, 

2004, s. 69; o polemike Polyfónia – Alexander Kormoš – vs. Homofónia 

– Gregor Papuček – sa na tomto mieste z kvantitatívnych dôvodov 

zmieňujeme iba heslovite).     

Pravda, dôležité je uviesť aj to, že  samotný jav bilingvizmu 

v literárnej tvorbe sa nezhoduje (a teda nemal by sa stotožňovať) 

s etnickou asimiláciou, keďže osvojenie si reči a kultúry menšiny 

väčšinou a naopak väčšiny menšinou je azda najschodnejšia cesta 

k pretrvaniu minority. V maďarskom väčšinovom prostredí znalosť 

slovenského jazyka a kultúry slúži na zachovanie národnostnej identity, 

na druhej strane poznanie maďarčiny a maďarskej kultúry napomáha 

k integrácii príslušníka menšiny v rámci majoritnej spoločnosti. 

Otázka bilingvizmu (teda dvojjazyčnosti) je v literárnych reláciách 

mimoriadne dôležitá, veď je to „schopnosť vyjadrovať sa bez problémov 

v dvoch jazykoch približne na rovnakej úrovni... Bilingválnosť 

charakterizuje iba ľudskú komunikáciu, avšak zahŕňa v sebe jazykové, 

spoločenské a kultúrne styky... Za bilingvistu možno pokladať aj toho, kto 

je aj dvojkulturálny“ (Šenkár, 2008, s. 83). Je to aj prípad po slovensky 

píšucich autorov (Slovákov) v Maďarsku, predurčený ich vlastnou 

etnickou identitou. Literárna interakcia v týchto súvislostiach tvorí 

aj súčasť interpretácie textov dvojjazyčných (menšinových) autorov 

z hľadiska určitej kultúrnej výmeny či prienikov medzi literatúrami 

a jazykovými infiltráciami v jednotlivých textoch. Takto sa postupne 

kreuje interkulturalita/multikulturalita. Aj preto je nesmierne dôležité 

a osožné analyzovať slovensko-maďarské vzájomné kultúrne interakcie 

aj medzi literatúrami. Tlmočenie literárnych hodnôt je zasa povolané 

slúžiť v úlohe akéhosi „mosta“ najmä pre národnosti. Tieto dimenzie  ich 

života tvoria objektívne súradnice etnickej existencie. Aj Peter Andruška 

pokladá „... za veľmi užitočné, že napríklad básnici Alexander Kormoš 

a Imrich Fuhl, najmä oni, píšu po maďarsky, že takto dávajú šancu 

maďarským čitateľom natrafiť na ich tvorbu a azda si uvedomiť, že tu 

jestvuje čosi, čo si zasluhuje pozornosť“ (Andruška, 1994, s. 39). 
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Jedným z kľúčových predstaviteľov neveľmi početnej skupiny 

tvorcov slovenskej literatúry v Maďarsku je v období po druhej svetovej 

vojne (približne od 70. rokov) aj Alexander Kormoš. Môžeme povedať, 

že tvorivá dvojjazyčnosť tohto ambiciózneho básnika, ale aj hudobníka 

a redaktora,  je taká prirodzená ako vedomé prijatie úlohy 

sprostredkovateľa hodnôt dvoch kultúr, ktoré sú súčasťou jeho 

každodenného života. Práve touto, takouto formou tvorivosti tento autor 

„... s väčšou vehemenciou vyjadruje svoj vzťah k rodnému jazyku, napriek 

tomu ani publikovanie v maďarčine mu nespôsobuje problémy“ 

(Andruška, 2007, s. 266-267). Tak sa rád prihovára aj príslušníkom 

väčšinováho národa a spĺňa cieľ, ktorý si vytýčil, a to „... dosiahnuť čo 

najväčší stupeň  symetrického bilingvizmu...“ (Fuhl, 1998, s. 18).             

Básnik Alexander Kormoš sa narodil 10. apríla 1941 v roľnícko-

vápenárskej rodine v obci Pilisszántó (Santov). Ako sa kedysi vyjadril 

básnikov generačný druh Gregor Papuček, „jeho korene hlboko siahajú 

do pilíšskej vápencovej hliny“. Po absolvovaní základnej školy 

a Učiteľského ústavu J. A. Komenského s vyučovacím jazykom 

slovenským v Budapešti pokračoval v štúdiách na Filozofickej fakulte 

ELTE v Budapešti, ktoré zavŕšil prevzatím diplomu stredoškolského 

profesora slovenčiny a ruštiny. V roku 1971 ukončil štúdium žurnalistiky 

na večernej škole Zväzu maďarských novinárov a získal novinársky 

diplom. Ukončil aj odbor filozofia na Univerzite marxizmu-leninizmu. 

Pracoval v Demokratickom zväze Slovákov v Maďarsku, vyučoval 

v rodnej obci, v rokoch 1971-1977 viedol literárne oddelenie Ľudových 

novín, neskôr sa stal zodpovedným redaktorom slovenských učebníc 

a knižných publikácií DZSM vo Vydavateľstve učebníc v Budapešti. Istý 

čas pôsobil ako turistický sprievodca v IBUSZ-e, potom vyučoval 

slovenský a ruský jazyk v rodisku a v slovenskom gymnáziu 

v Budapešti. Tri roky bol vychovávateľom v Kolégiu Jánosa Lékaiho 

v Békešskej Čabe, od polovice 80. rokov bol opäť zodpovedným 

redaktorom publikácií DZSM o Vydavateľstve učebníc. Okrem toho 

predsedal aj Literárnej sekcii DZSM, inicioval vznik Združenia 

slovenských spisovateľov v Maďarsku, spoluzakladal a ako šéfredaktor 

viedol literárny a kultúrno-spoločenský štvrťročník SME, usmerňoval 

činnosť folklórneho súboru v Santove. Je čestným členom Spolku 
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slovenských spisovateľov a členom Zväzu slovenských spisovateľov 

a umelcov v Maďarsku (O tom bližšie pozri: Cabadaj, 1998, s. 9). 

Alexander Kormoš začal publikovať  v roku 1973. Básne dodnes píše 

v slovenčine i v maďarčine. V súvislosti s tou skutočnosťou Veronika 

Trstianska v spomínanej stati uvádza Kormošovo vysvetlenie tejto svojej 

autorskej praxe: „Teraz sa ma opýtajte, prečo píšem aj po maďarsky. 

Preto, aby aj Maďari dostali pravdivú informáciu z prvej ruky o tom, aké 

životné pocity má v našich časoch príslušník slovenskej inteligencie 

v Maďarsku“ (Trstianska, 2012, s. 66; uvedená myšlienka 

je z Kormošovho textu s názvom Bytostné otázky Slovákov v Maďarsku 

a bola uverejnená v online verzii Ľudových novín v roku 2005). 

Kormošove verše vychádzali najprv v Ľudových novinách a neskôr 

aj vo viacerých antológiách. S jeho menom – popri Gregorovi 

Papučkovi, Jurajovi Marikovi a prozaikoch Pavlovi Kondačovi 

a Michalovi Hrivnákovi – sa stretáme aj v prvej antológii literárnych prác 

Výhonky (1978, 23 básní). V úvode k tejto knižke László Sziklay 

uvádza, že „Autori tejto antológie sa pokúšajú urobiť prvé kroky 

k vytvoreniu literárneho života slovenskej národnosti v Maďarsku“ 

(Sziklay, 1978, s. 5-12; uvedený citát je zo záložky knihy). 

S Kormošovou básnickou tvorbou sa stretáme aj v antológii veršov pre 

deti Fialôčka, fiala (1980, 14 básní) a Chodníky (1984, 24 pôvodných 

básní a 22 prekladov). Ukážky z básnikovej tvorby nechýbajú ani vo 

všetkých ročníkoch almanachu Zrod (1981-1987, v roku 1981 do neho 

zaradil 14 básní a niekoľko aforizmov) a v časopise SME (1988-1989 

i neskôr). [Kormoš sa predstavoval aj ako plodný publicista, resp. v tom 

období (a tesne po zmene spoločenského zriadenia) vyšlo viac 

príspevkov, rozhovorov, článkov, stanovísk s ním a o ňom ako napríklad 

(pars pro toto): Bobák, J.: Tri otázky Alexandrovi Kormošovi. In: 

Literárny týždenník. roč. 2, 1989, č. 47. s. 2; Kormoš, A.: Kto potrebuje 

obranu? In: Literárny týždenník. roč. 4, 1991, č. 7, s. 12-13; Kormoš, A.: 

Literatúra Slovákov v Maďarsku. In: Romboid. roč. 25, 1990, č. 3, s. 42-

44; Kormoš, A.: Opýtali sme sa. In: Večerník. roč. 31, (22.6.)1986, č. 

141, s. 5; Kormoš, A. – Papuček, G. – Paulik, A.: Vyhlásenie Slovákov 

z Maďarskej republiky. In: Slovenské národné noviny. roč. 3 (7), 1992, 

č. 42, s. 13; Kunovská, V.: O potrebe dialógu. Hovoríme s predsedom 
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Literárnej sekcie Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku, 

šéfredaktorom časopisu SME, slovenským básnikom Alexandrom 

Kormošom. In: Slovensko. roč. 14, 1990, č. 4, s. 26-27, resp. Staszová, 

M.: Model a skutočnosť: Maďarsko. Menšiny odmietajú návrh zákona 

o národnostiach. In: Pravda. roč. 2 (73), (10.3.)1992, č. 59, s. 1 a 8.] 

Kormošove verše a preklady uverejnili aj Náš kalendár, Romboid, 

Matičné čítanie, Slovensko, Slovenské pohľady a iné periodiká). 

Prvú samostatnú básnickú zbierku Alexander Kormoš vydal v roku 

1981 pod názvom Polyfónia, potom nasledovali knihy veršov Polyfónia 

II (1986), Plamene jazyka (1986) a Spievaj s nami (1988).  Gregor 

Papuček Kormošovu prvú knižku privítal slovami:  „... prelomil 

viacstoročný ľad a zadiera doň ako marcové slnko do zasnežených strání 

– kým sa neroztopia“ (Papuček, 1981, s. 128). Táto kniha možno práve 

vďaka svojmu  príznačnému názvu zvestuje, že Slováci v Maďarsku 

Existujú a sú tvorcami nevšedných kultúrnych hodnôt. Je symbolickým 

mostom i podanou rukou Slovanom i Neslovanom, tak sa stáva pojmom 

v kultúrnom bytí slovenskej národnostnej menšiny. 

Básnik do svojej samostatnej knižnej prvotiny zaradil výsledky 

desaťročnej tvorivej  i prekladateľskej práce:  obsahuje 64 slovenských 

a 26 maďarských básní, niekoľko prekladov do slovenčiny (9) 

a maďarčiny (6). Aj pri čítaní tejto knihy zisťujeme, že chápanie poézie 

ako formy aktívneho bytia robí tohto autora vnímavým voči základným 

hodnotám kultúrnosti. Značnú časť svojich tvorivých výpovedí zasväcuje 

úsiliu o prehlbovanie tejto vnímavosti, pohybuje sa vo všeobecných 

polohách tvorivosti, tak sa mu zrejme ľahšie zotrváva vo svojej nádeji 

a vo viere, že v živote napokon vždy zvíťazí pravda a spravodlivosť 

(škoda len, že vo väčšine Kormošových metaforických výpovedí chýba 

konkretizácia básnických obrazov). Výraz „pravda“ (ako abstraktné 

pomenovanie) je kľúčovým výrazom prvého cyklu zbierky (Privalený), 

avšak objavuje sa aj v niektorých básňach nasledujúcich troch cyklov 

(Rovina, Príliv a odliv, Slovo a čin). Môžeme súhlasiť s názorom, že 

Kormoš sa v svojich pôvodných (tzn. slovenských) textoch „... prezentuje 

ako reflexívny  básnik, ktorého ústredným problémom sú etické rozmery 

bytia, takže ako najčastejšie sa v jeho poézii zjavujú často dramaticky 

položené otázky pravdy, dôvery a viery, vlastenectva a oddanosti“ 
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(Babiak, 1999, s. 39-40). Azda by sme mohli povedať aj to, že „pravda 

života“ má v Kormošovej poézii sociálne súradnice, podmieňované 

úsilím o výstavbu lepšieho sveta. Obsah väčšiny Kormošových básní je 

intenzívne prežitý, ba hlboko precítený. Keďže Kormoš je senzualistický 

básnik, v jeho tvorbe často nachádzame až archaizujúce motívy, ktoré 

tvoria akúsi kulisu žánrovej rôznorodosti, pritom v každej zložke jeho 

lyriky „prebieha významový a poznávací proces v znamení rozporov 

a protikladov“ (Harpáň, 2014, s. 57). 

Básnik často využíva prvky poetiky ľudovej piesne; aj preto je jeho 

poézia rôznorodá po formálnej stránke. Kormoš uprednostňuje 

pevné, klasické formy, siaha však aj k nepravidelným formám, pracuje 

s voľným veršom. Hoci jeho tematický a motivický repertoár nie je 

priveľmi široký, niektoré témy a motívy prechádzajú z básne do básne, 

objavujú sa v novom variante alebo v inom kontexte (napríklad vzťah 

muža a ženy zachytáva vo všetkých polohách a premenách). Precítene 

hovorí o zážitkoch z osvojovania si materinského jazyka a o prírodných 

a predmetných skutočnostiach svojho rodného kraja. V básni Polyfónia 

(Kormoš, 1981, s. 75; všetky úryvky, uvádzané v tomto odseku, sú z tejto 

básne) „by sa reč každá v súlade skvela“ nabáda: „korme sa pravde, aby 

trónila: / Vatra je jedna – plameňov veľa!“ Viac-menej vydarený sonet 

finalizuje v nákladnej metafore, ukotvenej v slovenskej realite: 

„Dožičme s vatrou spievať fujare“ (vatra je symbol obecnej pravdy, 

fujara jej slovenskou konkretizáciou). „... muzika, hrej-hraj v slovenskej 

reči,“ želá si básnik, žiaľ, posledný verš básne je nenáležito popisný 

(„ako sa členom orchestra svedčí“). 

Do svojej knižnej prvotiny Kormoš zaradil aj verše venované deťom. 

Charakterizuje ich jeho úsilie o komunikatívnosť na úrovni detských 

percipientov, súčasne však aj žánrová rozmanitosť, tvarová a rytmická 

variabilita. Do troch osobitných cyklov zaradil svoje po maďarsky 

napísané básne. Zaujímavý obraz o Kormošovom autorskom type 

poskytujú jeho preklady. Zo slovenskej poézie pretlmočil do maďarčiny 

tri básne Ľubomíra Feldeka a štyri básne Viliama Turčányho. Touto 

básnickou zbierkou Kormoš  „... výrazne obohatil slovenskú literatúru 

v Maďarsku. Zároveň však znamená aj pribúdanie nového svojrázneho 
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hlasu do polyfónie celej súčasnej slovenskej poézie“ (Tomiš, 1983, s. 

93). 

Výhodou v živote i tvorbe básnika Alexandra Kormoša je to, že 

maďarské i slovenské kultúrne prostredie, ktoré ho obklopuje, má mnoho 

spoločných znakov, spoločných reálií (obrazy krajiny, historické reálie, 

spoločenské, sociálne vzťahy atď.), mohli by sme povedať, že jeho 

„transkulturalizmus“ je osudovo, historicky daný, predurčený. Básnik 

v tomto kontexte môže pôsobiť obohacujúco tým, že do širšieho 

spoločenského celku vnáša problémy vlastnej národnosti, tento proces 

by sme mohli nazvať aj čímsi ako univerzalizáciou postoja. 

Konzekvencia je jednoduchá a logická: transkulturalizmus má zmysel 

len vtedy, keď sa ľudia navzájom rešpektujú a hľadajú spoločné cesty. 

Kormošove verše nás, prirodzene, môžu inšpirovať k vlastným 

metaforickým zovšeobecneniam. Pri čítaní Kormošových veršov 

zisťujeme, že lyrický subjekt tohto básnika za blahoslaveného pokladá 

toho, kto pozná silu slova. Ale pri čítaní poézie tohto básnika nemôžeme 

sa vyhnúť ani poznaniu, že  multikulturalitu  vyjadruje alúziou na deväť 

morí, tajomné hviezdy a jadrové hromy. Aj toto pripomína pulzovanie, 

ktoré zvýrazňuje v dotykoch s inými kultúrami. Funkčnosť tohto typu 

poézie môžeme charakterizovať aj takto, pravdaže, vychádzajúc z reálií, 

ktoré sú predmetom Kormošovej lyrickej transformácie: dolnozemská 

Békešská Čaba, prekrásna a viactvárna, sa musí symbolicky skĺbiť vo 

vzlete sokola s Pilíšskými vrchmi a vytvoriť tak čosi ako milosrdný 

priestor a čas blízkych duší v magickom poli slobody. Dôležité sú aj 

relatívne spoločné dejiny a ich ozveny (z Viharšarku – Kúta 

búrok/Víchrového kúta, z Čaby atď.). Takto názorovo naladený básnik 

vyjadruje nádej, že po moste družby pocválajú ľudské túžby, aby spájali 

národy v tomto rozháranom svete. Básnik upozorňuje aj na to, že na 

transkulturálnu misiu je rovnako dôležité navzájom poznať vežu starého 

čabianskeho mlyna ako ľudové piesne z okolia Santova. 

A možno ešte dôležitejšie je nezabudnúť na sociálne aspekty 

kultúrnosti života, napríklad na Ondreja Likiera Áchima, ktorého počiny 

na prelome storočí (19. – 20.) síce vyústili do jeho osobnej tragédie (14. 

mája 1911 ho smrteľne zranili bratia Zsilinszkovci, následkom zranenia 

podľahol), ako človek a politik posúval svoj slovenský pôvod do samého 
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stredu vtedajšej maďarskej politiky. Zabezpečoval a vytváral nározový 

a skutkový tranzit medzi maďarskými a slovenskými dolnozemskými 

sedliakmi, za čo ho oceňoval aj budúci (a posledný) predseda 

československej vlády Milan Hodža. (Pozri báseň Áchim z básnikovej 

lyrickej prvotiny.) 

Ďalšou Kormošovou knihou veršov je Polyfónia II (1986). Aj keď 

štruktúrou pripomína autorovu prvotinu, obsahovo je bohatšia (najmä 

v prekladateľskej časti, do ktorej autor zaradil preklady z poézie Endre 

Adyho, Gyulu Illyésa, Lászlóa Nagya, Józsefa Sarándiho, Lászlóa 

Újházyho do slovenčiny;  do maďarčiny preložil  básne Ľubomíra 

Feldeka, Mariána Kováčika, Jána Šimonoviča, Štefana Strážaya, 

Vojtecha Kondróta, Rudolfa Čižmárika a Andrei Andrée; 

z dolnozemských slovenských básnikov predstavil v maďarčine 

Víťazoslava Hronca, Miroslava Demáka, Ondreja Štefanku, Ivana 

Miroslava Ambruša, Dagmar Máriu Anocovú a Adama Suchanského). 

Obsahom tejto zbierky sú teda pôvodné slovenské (56) a maďarské (45) 

básne, preklady do slovenčiny (15) a maďarčiny (21), resp. preklady 

dolnozemských slovenských básní do maďarčiny (18).  Aj z týchto 

údajov, ale najmä z čitateľskej empírie je pritom evidentný „... vplyv 

maďarskej poézie, a to nielen vo voľbe témy, ale aj pri realizačnej 

technike, v prozódii atď. Kormošovo videnie sveta je zložité, čo, 

prirodzene, zvyšuje nároky na básnickú transformáciu videného 

a poznaného. V úsilí čo najúplnejšie sa zmocňovať námetov, ktoré mu 

ponúka život, a problémov, ktoré ho znepokojujú, volí aj medzi 

slovenčinou a maďarčinou podľa toho, kedy sa mu ktorý jazyk vidí 

adekvátnejší na vyjadrenie myšlienok a zachytenie básnických obrazov“ 

(Andruška, 2008, s. 66). 

Aj v básnickej zbierke Polyfónia II básnik prezentuje svoje autorské, 

ale aj identické občianske postoje, ktoré nás môžu zvádzať k nemenej 

obrazným literárnokritickým pomenovaniam, k istej beletrizácii 

(esejizácii) textov, interpretáciám. Môžeme vedno s básnikom povedať 

(v inej „verbálnej výbave“ zopakovať), že v tejto básnickej zbierke sa 

básnik (lyrický subjekt) znova vyslovuje proti „atómovým poliam“ 

a „polárnym ľadom“ (v úvodnej básni zbierky), ktoré ohrozujú človeka 

a ľudstvo a súčasne symbolicky hatia rozvoj transkulturalizmu. Básnik je 
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presvedčený, že bratstvo musí byť podopreté slobodou, ktorá často vďaka 

Fortúne môže vzlietnuť z bájneho Taigetosu. Takmer ako moralita na nás 

môže zapôsobiť názor, že národy a národnosti nemôžu donekonečna 

hľadať odpovede na otázku „prečo?“, musia byť iniciatívne v procesoch 

spolupráce. Okolitý svet básnik opisuje ako tmavý a šedý. Priateľstvá ho 

však zoceľujú napriek nástrahám atómových hrozieb. Vie, že žiť sa dá 

(a má) aj z duchovných hodnôt: múdro a cnostne (básnik ich pokladá za 

moc). Vzor vidí v maďarskom básnikovi: („Keď si sa búril / proti 

starému, / László Nagy, / nedal si nikdy / pravdu a lásku / sfalšovať“ 

(Kormoš, 1986a, s. 29). Alexander Kormoš ako skúsený básnik vie, že 

lyrický subjekt potrebuje určitý časopriestor, aby mohol vykonať dobro 

v prospech človeka, národnosti, národa. Obrazne povedané, kráča po 

moste, počúva aj nápevy cudzích krajov až po volanie Kordiller a Ánd, 

ide cestou k iným kultúrnym realitám. (Píšem, teda som, oznamuje 

v básni Som a budem. – Kormoš, 1981, s. 56). 

Básnik sa štylizuje do pozície predvoja viachlasosti. Pokladáme za 

prirodzené, že ako bilingválny básnik sa venuje aj prekladateľskej práci. 

Táto jeho autorská činnosť má metakomunikačný charakter, uskutočňuje 

sa dekódovaním a opätovným kódovaním umeleckých textov. Kormoš 

„... aj v maďarských prekladoch šikovne a bravúrne odovzdáva vlastnú 

či pretlmočenú myšlienku, ktorá často vyúsťuje v pointu...“ (Čipková, 

1989, s. 97). Jeho preklady zo slovenčiny do maďarčiny sú však 

tematicky homogénnejšie; tu si autor zrejme vyberal básne s námetmi zo 

života podľa aktuálnej nálady. 

V roku 1986 v bratislavskom vydavateľstve Slovenský spisovateľ 

vyšla Kormošova básnická zbierka Plamene jazyka. Išlo o výber 

z básnikovej tvorby, zostavil a redakčne ho upravil Vojtech Kondrót a bol 

to na Slovensku, resp. v Československu druhý samostatný edičný počin 

slovenského básnika z Maďarska (prvým bola kniha veršov Gregora 

Papučka, ktorá vyšla v roku 1983 pod názvom Ako mám ďalej žiť). 

V obidvoch prípadoch išlo o symbolický kultúrny skutok, skok dopredu 

v intenciách transkulturality. Vydanie tejto básnickej zbierky sa dotýkalo 

celej skupiny slovenských autorov v Maďarsku, veď – ako sa sami 

vyjadrili – „naša tvorivá skupina, aj naša národnostná menšina, by si 

zaslúžila, aby sme boli v kolobehu slovenskej literatúry na Slovensku 
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zastúpení...“ (Resutík, 1990, s. 105). Zbierka obsahovala básne zo 

zbierok Polyfónia a Polyfónia II. [V tejto zbierke sa nachádza 81 básní. 

Z nich bolo 43 publikovaných v zbierke Polyfónia, 33 v zbierke Polyfónia 

II. Je zaujímavé, že báseň s názvom Brehy a mosty (sic!) je zaradená do 

obidvoch pôvodín. Päť básní zo zbierky Plamene jazyka (Prečo, Sokol 

a vrana, Ívery, Na rázcestí, Báseň sen) boli azda publikované „iba“ 

časopisecky. Celkovo je však dôležité uviesť, že niektoré básne sú 

redakčne upravené (Vojtech Kondrót). Doslov k zbierke napísal Peter 

Andruška s názvom Praskajú slová. – pozn. P. Š.] 

Všimol si to aj recenzent, ktorý sa vyslovil, že najpôsobivejšie sú v nej 

básne, v ktorých Kormoš hovorí o otázkach rodného jazyka a o povinnosti 

zachovať si ho, pričom neplytvá prírodnými reflexiami či obrazmi 

prírodnej scenérie, skôr ho zaujíma osud celého ľudstva (v tom môžeme 

vidieť prejavy univerzalizmu (ako protikladu lokálneho koloritu), po 

ktorých volá slovenský básnik zo Srbska Víťazoslav Hronec). 

Kormošove básne sú pravou, spoločensky determinovanou poéziou, „... 

naliehavo volajú po porozumení medzi ľuďmi, národmi a po vzájomnej 

úcte človeka k človeku“ (Balák, 1986, s. 86). Ich  autor je nespútaný lyrik, 

priamo idúci za vlastnou predstavou funkčnosti poézie a jej významových 

polôh. Často je nepokojný a znepokojujúci; výsostne sa zaoberá so 

všetkým, čo ovplyvňuje samotný ľudský život. 

V roku 1988 Alexandrovi Kormošovi vyšla štvrtá samostatná zbierka 

Spievaj s nami, ktorú by sme mohli pokladať aj za akési zvláštne 

stretnutie hudby a poézie. Obsahuje 80 viachlasých, vokálno-

inštrumentálnych piesní, určených deťom, mládeži i dospelým, pre 

školské a mimoškolské amatérske spevácky zbory. Ponúkala širokú 

paletu foriem zborového spevu. Úlohou tejto priekopníckej publikácie, 

nahrádzajúcej nedostatok, prejavujúci sa v speváckom hnutí slovenskej 

národnosti v Maďarsku, je dodnes svojráznym spôsobom prispievať 

k pestovaniu materinského jazyka Slovákov v Maďarsku. Vytvára 

pritom aj transkulturtálnu misiu v menšinovom prostredí, takisto ako 

Kormošove „polyfonické hudobné peripetie“ v osemdesiatych rokoch: 

ako učiteľ slovenčiny na základnej škole v rodnej obci (1968-1971) 

založil a viedol slovenský spevokol. Od roku 1979 bol dlhé roky 

vedúcim mládežníckeho speváckeho zboru Studienka v Santove. 
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V rokoch 1981-1984 bol vedúcim mandolínového a bendžového 

vokálno-inštrumentálneho tria slovenskej školy v Békešskej Čabe. 

V budapeštianskom slovenskom gymnáziu (1980-1981) bol vedúcim 

hudobného a literárneho krúžku a založil aj spevácky zbor. 

Piesne sú v tejto knihe zoradené podľa stupňa ich zložitosti do piatich 

tematicky rôznorodých cyklov: Hrkálka (Piesne pre najmenších, 8), 

Čarovná trojica (Piesne pre mládež a dospelých, 12), Veselá je dedina 

(Úpravy ľudových piesní, 25). Všetky piesne korenia v slovenskom 

a maďarskom hudobnom folklóre (možno to však pokladať za prejavy 

transkulturalizmu). Prínosom knihy je najmä to, že Kormoš pri 

zhudobňovaní básní používal výberové hľadisko, čiže vyberal si texty, 

ktoré boli na tento účel najvhodnejšie. V jednotlivých piesňach sa 

symbolicky aj doslova môže uplatniť súzvuk všetkých hlasov. Zborové 

znenie z harmonického a rytmického hľadiska dostáva nové zafarbenie, 

ak zaznie aj akordický sprievod, ktorý je uvedený v podobe akordových 

značiek nad notami prvého hlasu.  

Zhudobňovaniu básní (vlastných aj od iných autorov) sa Kormoš začal 

venovať od roku 1980. Hodnotená knižka obsahuje asi tretinu jeho 

dovtedajšej hudobnej tvorby. K tejto forme tvorivej práce Kormoša 

doviedla najmä ľudová pieseň, ktorej etickú silu a estetikú dokonalosť – 

podľa básnikových vlastnýh slov – obdivoval už v ranom detstve. Spätosť 

hudby a poézie v tvorivej práci Alexandra Kormoša je preto takpovediac 

rukolapná, avšak: „Od obdivovania krás ľudovej hudby k tvorivému 

rozvinutiu jej ,odkazu´ formou vlastných skladieb a básní – ako  

najvyššieho stupňa sebarealizácie – však viedla dlhá cesta. A. Kormoš 

vydaním tejto publikácie chodí po nevyšliapaných chodníkoch – podobne 

ako aj vydaním svojej prvej samostatnej básnickej zbierky Polyfónia, 

ktorá sa v slovenskej literatúre v Maďarsku stala istým ,prototypom´ 

koncepcie“ (Fuhl, 1989, s. 95). Väčšinu textov, zaradených do zbierky, 

teda napísal Kormoš, popri nich sa v knižke nachádzajú aj básne troch 

iných slovenských autorov z Maďarska (Imrich Fuhl, Juraj Marik, Gregor 

Papuček). Kniha – spevník – obsahuje aj štyri básne, ktoré boli napísané 

ako nápevy slovenských ľudových piesní (V januári, Pieseň slepca, 

Pašovanie lásky, Čarovná trojica) a jeden text dostal nápev svetoznámej 

populárnej piesne (Pionierska). Posledný cyklus obsahuje zborové úpravy 
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ľudových piesní, ktoré Kormoš zozbieral a zapísal v rodnej dedine (túto 

záslužnú prácu vykonáva neprestajne od roku 1965). Pod poslednou 

strofou sa uvádza meno i vek informátora a rok zápisu príslušnej ľudovej 

piesne. Tieto texty sú podané zjednodušenou formou fonetickej 

transkripcie v pôvodnom dialektovom znení. Ich melodická a harmonická 

štruktúra je jednoduchá, priezračná, ale nevšedná. Tak vlastne 

popularizujú v kruhu národnosti viachlasý spev, veď naozaj ide o prvú 

publikáciu svojho druhu. Pre zanietených prinášajú radosť a určite 

spĺňajú svoj cieľ, ktorý si v Úvode vytýčil aj sám autor (Santov, 25. 

novembra 1985): „... nech Vás rozveselia, nech Vám dodajú novej sily 

a chuti do života. Nech Vás prenášajú ponad rozprávkové kráľovstvo 

ročných období, pútajú svojím lyrizmom, príbehom, nápevom, rytmom 

a harmóniou“ (Kormoš, 1988, s. 4). Pre nás sú však symbolmi 

konkretizácie polyfónie a transkulturalizmu, funkcie polyfónie 

v transkulturalizme, transkulturalizmu ako javu polyfónneho atď. 

Zhrnúť by sme túto štúdiu mohli aj tak, že naša planéta, materská 

krajina, vlasť i rodná zem boli a sú vždy plodné vo svojich tisícoch 

podobách tak ľúbezné a drahé. Tvorí ich aj kultúra, ktorej mnohorakými 

plamennými bojovníkmi bývajú aj básnici... Gradovane je to tak aj 

v prípade národnosnej literatúry, ktorá vďaka svojim poetom (napríklad 

v Maďarsku o. i. Alexandrovi Kormošovi) dokladovala a dokladuje, že 

sa ich tvorba „... rýchlo zbavovala začiatočníckych nedostatkov a čoraz 

výraznejšie dáva najavo zdravú životaschopnosť“ (Andruška, 1986, s. 

127). Veď aj polyfónia má zmysel len vtedy, keď sa skladá z viacerých 

zdravo zafarbených silných hlasov. V našom prípade ako integrálna 

súčasť transkulturalizmu, bilingvizmu i súzvuku básní tohto autora.  
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Földes Györgyi 

 

Transznacionalitás, boszorkányság és hibriditás Marie NDiaye 

regényeiben 

 

Marie NDiaye neve viszonylag ismeretlen Magyarországon, némi 

visszhangot akkor keltett, amikor 2008-ban a Három erős nővel (Trois 

femmes puissantes) elnyerte a Goncourt-díjat (előtte már volt Femina-

díjas is, 2011-ben a Rosie Carpe-pal). 1967-es születésű, korán, tizenhét 

évesen tűnt fel első regényével, a Quant au riche avenirrel a Minuit 

kiadónál, s regényeinek és drámáinak köszönhetően azóta is 

folyamatosan hangsúlyos a jelenléte a francia irodalmi szcénán. Marie 

NDiaye anyja francia, apja szenegáli, aki gyermeke születése után egy 

évvel visszaköltözött hazájába; lánya alig párszor látogatta meg a fekete 

kontinenst, legelőször huszonkét évesen. Férjével, a szintén író Jean-Yves 

Cendrey-val és három gyermekükkel amúgy is folytonos mozgásban 

vannak, időztek Spanyolországban, Olaszországban, Hollandiában, 

2007-ben pedig úgy döntöttek, a Sárközy-kormány Franciaországa 

helyett inkább Berlinbe vonulnak önkéntes száműzetésbe, aztán ott is 

ragadtak. Ahogy egy újságírónő, Raphaëlle Rérolle a Le Monde-ban 

megfogalmazza: „[m]intha elsősorban arról lenne szó, nehogy 

elaludjanak, hogy soha, semmi áron ne verjenek gyökeret”. (Rérolle, 

2009) Mindeközben Marie NDiaye több interjúban is „100%-osan” 

franciának mondja magát: „Apám akkor tért vissza Afrikába, amikor 

egyéves voltam. Soha nem éltem vele. Egy külvárosban nőttem fel, száz 

százalékig francia vagyok, Beauce-ba jártam nyaralni. Tévesen szokták 

azt gondolni, hogy kettős nemzetiségű, kettős kultúrájú vagyok, de nem 

zavar, ha Szenegálban azt mondják rám, afrikai.” (Raya, 2009) Máshol 

sajnálkozik, hogy nem adatott lehetősége megismerni az afrikai kultúrát, 

és saját helyzetét ekként „csonkolt kevertségnek” (métissage tronqué) 

nevezi. (Michel, 2009) Idegensége ugyanakkor mindenütt jelenlévő: 

hiszen miközben neve és bőrszíne alapján Afrikában ott élőnek tűnik, ő 

kívülállónak érzi magát (holott a hely maga elbűvöli), Franciaországban 

viszont ironikus módon idegennek látják, pedig ő ott van otthon. 

De éppen abban a bizonyos „száz százalékig franciás” cikkben teszi 
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hozzá berlini tartózkodása kapcsán: „Szeretek idegennek lenni, s ezt 

költözködéseimmel rendszeresen meg is élem. Berlinben a nyelv 

folyamatosan arra emlékeztet, hogy még ha úgy tanulok is, mint egy őrült, 

akkor sem leszek soha germanofón. Ez pedig tetszik.” (Raya, 2009) 

Marie NDiaye könyveiben gyakorlatilag az utóbbi tizenöt évben 

jelenik meg Afrika (az első könyvei mind Európában játszódtak, 

egyébként legfrissebb regénye ismét nagyon európai). Míg a Rosie 

Carpe-pal és a Ladivine-nel részben már tematizálva van a fekete földrész 

(odautaznak, s egy nagyanya származik onnan), még hangsúlyosabban 

van jelen A három erős nőben: méghozzá minden bizonnyal, bár meg nem 

nevezve Szenegál a pontos színhely, a személynevekből, s egyes 

információkból ugyanis erre következtethetünk. Mindamellett – ahogy 

a szerző is bevallja – ez inkább egy képzeletbeli, nem pedig realista 

módon ábrázolt hely, minthogy alaposabban nem is ismeri. Ámde még 

ezekben a szövegekben sem kizárólagosak az afrikai helyszínek, Európa 

(főként Franciaország, a Ladivine-ban részlegesen Németország) szintén 

helyet ad a történéseknek. A térkezelést illetően a legfontosabb mégis a 

mozgás, amely gyakran otthontalansággal párosul. A három nőben 

például Norah Franciaországból utazik gyermekkorában diktatorikus 

törzsfőként viselkedő apjához ügyvédként védeni féltestvérét, de aztán 

már képtelen visszatérni, mint ahogy átlagember módjára szülőföldjén 

élni is, végül madárként egy ágon kuporogva talál menedékre 

eljelentéktelenedett, s éjszakánként szintúgy a fán gubbasztó apja mellett; 

Fanta Afrikából férjével áttelepül Franciaországba egy, a családban 

elkövetett rasszista indíttatású gyilkosság és egy nagy verekedés után, de 

egyikük sem tud sem szakmai szempontból, sem érzelmileg új életet 

kezdeni, s házasságuk is lassan tönkremegy; Khady Demba pedig, aki 

fiatal özvegyként fedél nélkül marad, Európába szeretne emigrálni, de ez 

a vágya sohasem teljesül, embercsempészek fogságába kerül, elakad a 

határ előtt, és mindentől, méltóságától, egészségétől is megfosztva végül 

a határkerítés átmászása közben lövik le. „Sodródnak, hányódnak, 

elvesztek egy végtelen térben”, helyzetüket az irányvesztettség jellemzi 

(Michel, 2009). 

A szereplők idegensége általában sem csak kulturális, hanem egyrészt 

– mint láttuk – a migráció, menekültlét, az exile állapota is, amely 
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a köztesség, az úton levés, a kettősség fogalmaival is leírható, másrészt 

viszont, mint otthontalanság, interpretálható létmetaforaként, 

egzisztenciális értelemben is, továbbá társul a különösség kategóriájával, 

amely itt legtöbb esetben a kísérteties, az Umheimlich freudi jelentésében 

érthető, ez utóbbihoz Freud pedig hozzákapcsolja a babonák, hiedelmek 

keltette félelmeket, s az egyéni (gyermekkor) és a kollektív múlt (például 

a folklór) maradványait. Raphaëlle Rérolle írja 2009-ben a szerzőnő 

addigi szövegeiről a Le Monde-ban: „Könyvről könyvre válik egyre 

pontosabbá az univerzuma. Megtaláljuk benne az inspiráció idegenségét, 

a nyelv szépségét, és gyakran valamiféle szorongást egy olyan világtól, 

ahol az őrület és a hamis látszatoktól való félelem uralkodnak”. (Rérolle, 

2009) Nelly Kaprièlian, egy másik kritikus hasonlóan látja NDiaye 

szövegeit, az írónő szerinte már az első regénye óta az idegenség témáját 

járja körül: adott valaki, egy ember (többnyire egy nő), aki ezzel 

az idegenséggel a világgal való küzdelme közepette szembesül, mely harc 

a hozzá közelállókkal, illetve a családjával, az emberiség e metaforikus 

mikrokozmoszaival szemben zajlik le. Majd hozzáteszi: az idegenségnek 

e monstruózus, tarthatatlan, zavaró volta Marie NDiayét a legkafkaibb 

francia íróvá avatja. (Kaprièlian, 2009) 

A regények megtört, hátráltatott narrációjúak, annak megfelelően, 

hogy a műben foglalt életeket is egy éles cezúra vágja ketté, ahonnan 

a személy élete egy bizonyos ponton elromlik, s onnan kezdve mássá, 

idegenné válik a saját maga számára is. Ez a szakadás legerőteljesebben 

A három erős nőben érzékelhető, ahol a szereplőknek két kultúra között 

kell választaniuk, szenvedés, meg nem értés, súlyos családi titkok 

nehezednek rájuk. A Három erős nő valójában – idézem ismét a kritikust 

– „az etnikai kevertség, a migráció, az emigráció, az osztályviszonyok, 

a család szörnyetegsége által törékennyé tett emberek” szenvedéséről 

szól. Hozzátehetjük még, hogy a kísérteties egyik legfontosabb motívuma 

szinte az összes regényben felbukkanó madár (holló, varjú, héja), amely 

majdnem mindig fenyegetést hordoz, s a csodaelemet is biztosítja –  talán 

a legintenzívebb a jelenléte A boszorkányban és A három erős nő összes 

történetében – Marie NDiaye saját bevallása szerint egyébként 

Hitchcocktól kapott ihletést. 

Talán az afrikai hagyományok, illetve a nomád, az exile (exilé(e)) 
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állandó idegenségérzete indokolja tehát Marie NDiaye mágikus 

realizmushoz való vonzódását is: huszonöt éve ír olyan könyveket, 

amelyek a realizmus és a fantasztikus határvidékén mozognak. Csoda és 

valóság összeér bennük, egymásra vetítődnek, s bennük mintha kettős 

kauzalitás irányítaná az eseményeket, a szövegek konkrétumokat is 

rögzítenek: hőseinek mindennapi foglalkozásuk, munkahelyük van, 

konkrét helyen, közegekben tevékenykednek, hétköznapi környezetben 

laknak.  (A három nőben a mágia – noha hatása érződik – már kevésbé 

intenzív, diszkrétebb, a „csoda” kevésbé cselekményformáló erő, a 

történetek még inkább le vannak horgonyozva a valóságba, a, társadalmi 

aktualitásokba stb.) 

A mágia egy transzkulturális jelenség, amely különféle formákban 

megtalálható az afrikai és az európai hagyományokban. Főként az afrikai 

társadalmakra igaz, hogy a természetfeletti a vallás részét képezi, 

az emberek szemlélete panteista és animalista, az életet pedig mint nem-

befejezett folyamatot gondolják el. A mágikus világkép egyik 

megalapozó figurája a boszorkány, azonban az afrikai varázslók és 

boszorkányok nagy része ártó szándékkal bír, hatalmát többnyire inkább 

károkozásra, pusztításra, megbetegítésére használja, s nem annyira 

átváltozásra vagy ellenfele testének átváltoztatására, szemben az európai 

hagyománnyal, ahol – a mitológiában, illetve az ókori irodalomban – 

számos olyan boszorkányt találunk, akik képesek valakit állattá 

változtatni (Kirké, Pamphilé az Aranyszamárból); s olyat is, aki saját 

gyermekeit gyilkolja le (Médea). A NDiaye-regényekben jellemző 

mágikus cselekedet az emberi testek állattá (mindenféle madarakká vagy 

pl. csigává), esetleg tárggyá (fatönkké, kaviccsá) változása, ugyanakkor 

például A fatönkké változott asszonyban ezek a tárgyak – az animalista 

szemléletnek megfelelően – élnek, tudattal rendelkeznek. 

A boszorkányságnak – bár nem feltétlenül csak nők lehetnek azok – 

természetesen gender vetületei is vannak. Jung szerint a boszorkány 

az anima, a férfi tudattalanjában élő nő kivetülése,1 (Jung, 2011, 35., 196.) 

                                                           
1Persze a boszorkány csak egy a lehetséges alakok közül: „Az anima ugyanúgy 

kétpólusú alak, mint a »fölérendelt személyiség«, ezért hol pozitív, hol negatív, 

hol vén, hol fiatal alakban léphet fel; hol anyai, hol lány; hol jó tündér, hol 
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más interpretációk szerint mint a női hatalom és női erő archetípusa 

a férfiaknak a nőkkel szembeni félelmét jeleníti meg (ennek 

az archetípusnak vagy kulturális modellnek a megtestesülései Éva, 

Pandora, s hasonlóan minden boszorkány, varázslónő, vámpír, femme 

fatale). (Jung 2011, 196.) A La Femme changée en bûche, a La sorcière, 

a Rosie Carpe főszereplői – mint ahogy a Három erős nőé is – megalázott, 

magányos, s gyakran valódi kommunikációs lehetőségek nélkül maradt 

nők, s közülük az első három a boszorkányságot, a démoniságot választja 

az önvédelem és az önkiteljesítés nyelveként. E szereplők közös vonása, 

hogy megaláztatást kell elszenvedniük a férfiak vagy (az alapjában 

patriarchális) társadalom részéről. Ami a boszorkányszerepet játszó 

szereplőket illeti: A La Femme changée en bûche (A fatönkké változtatott 

asszony) hősnője eladja a lelkét az Ördögnek, hogy férjét megmentse egy 

problémás ügyben, de az elárulja, megcsalja egy sokkal kevésbé 

kivételes, elkápráztató nővel. (Mindamellett ő talán az egyetlen 

„kegyetlen” és elszánt figura az összes női NDiaye-alak közül, nem ismer 

kompromisszumot, csak a regény végére változik meg a karaktere.)  

A boszorkány Lucie-je, ez az amúgy rendkívül toleráns, türelmes nő, aki 

a kertvárosi háziasszonyok mindennapjait éli, mindennap retteg morózus 

és színtelen férje hazatértétől, és cseppet sem tűnik elkeseredettnek, 

amikor az, megundorodván felesége és lányai mágikus cselekedeteitől, 

egy nap elhagyja őket; Lucie-nek azonban el kell buknia, mert sem 

nőként, sem boszorkányként nem mer hinni a saját képességeiben, és 

nincs benne kellő akarat, hogy győzedelmeskedjen a többiek és a sors 

felett. Rosie Carpe-ot elhanyagolja, kihasználja, mintegy bekebelezi saját 

bátyja, a szülei, a szeretője, s ez utóbbi pornózásra kényszeríti, továbbá 

                                                           
boszorkány; hol szent, hol szajha alakjában jelenhet meg.” (196.) Továbbá az 

„alak” korszakfüggő is, illetve manapság nagyon sokszor már nem is határozott 

figura: az ókorban az anima főként istennőként vagy boszorkányként jelent meg, 

a középkorban az előbbit, az istennőt gyakran az Ég királynőjével és az 

anyaszentegyházzal helyettesítették (a boszorkány maradt). Később, a modern 

világban, amikor már nem élőek a szimbólumok, az animával való konfliktus – 

és ezzel együtt az ellenkező nemmel való együttélés bonyolultabbá válása – 

elvontabban, például pl. a házasság intézményének elbizonytalanodásában is 

megmutatkozhat. (35.) 
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hogy a szerető szerepét vállalja a hivatalos feleség mellett. A lány saját 

jelentéktelensége miatt bizonytalan az identitását illetően, ám ez a kétely 

folytonos megalázottságba sodorja. A férfitársadalom előbb nőiségükben 

megalázza őket, majd megundorodva boszorkányságuk láttán, kiveti őket 

magából. Ezt félelmet ebben az esetben leginkább A boszorkány 

főhősnőjével szemben érzékelhetjük a férfiak részéről (némi averzióval 

súlyosbítva), s Rosie Carpe végső elszigetelődése 

is „antiszűz/boszorkány” jellegéből következik. Mint Andrée Mercier 

megjegyzi, a férfiakat nem szkepticizmusuk távolítja el 

a boszorkányoktól (vagyis hogy nem hisznek a létükben, és mágikus 

tetteiket nevetségesnek tartják), hanem hogy undorodnak, merthogy 

a boszorkányok létét tényállásnak tekintik. (Mercier 2009) 

A boszorkány mint rossz anya, mint fallikus anya – vö. magyarul 

az anya-banya szavak etimologikus összefüggését – is felfordítja 

a fallocentrikus világ rendjét. Márpedig igen sok rossz anya sorakozik fel 

NDiaye könyveiben: a kisbabáját elégető nő A fatörzzsé változott 

asszonyban, vagy Rosie Carpe, aki fel akarja áldozni idősebb gyermekét; 

illetve ugyanebben a könyvben Lagrand anyja; továbbá ilyen Isabelle 

A boszorkányban (aki titokban nagy valószínűség szerint ugyancsak 

boszorkány, mindenesetre erősebb és sikeresebb személyiség, mint Lucie, 

akinek szomszédja). Az anyák ezen alávaló, szadista tetteit perverziónak 

is tekinthetjük, A perverzió ekként a boszorkányság egy fontos eszköze, 

s egyúttal a nyelv eleme is. 

A boszorkányság mítosza a boszorkányok titkos tudását is magába 

foglalja, mely nyelvi tudás is egyszersmind, s amely a fallogocentrikus 

társadalom és kultúra által háttérbe szorított nők diskurzusához is köthető. 

Françoise Collin így fogalmaz a Le langage des femmes (A nők nyelve) 

című könyvének előszavában: „A nők felszabadítása a nyelven keresztül 

történik, írja Hélène Cixous, Lévi-Srauss pedig egyébként azt is aláhúzta, 

hogy a tradicionális társadalmakban a nők a férfiak váltotta jelek, illetve 

jelek alkotói is. Megragadni a szót, magunkról, a másikról és a világról 

képet kidolgozni, megalkotni egy szimbolikus teret, a kultúra alanyává 

válni alapvető tét a számukra, mert csak ezek módosíthatják mélyebben 

a nemek közötti viszonyrendszert”.) (Collin, 1992, 3)  

Mint ahogy Elaine Showalter írja, a női eszmélés pillanata a szó 
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megragadásának a pillanata. Márpedig a női nyelv a mítoszokban és 

a folklórban gyökerezik: „A tizenhetedik és a tizennyolcadik században 

utazók és misszionáriusok híreket hoztak az amerikai indiánok, 

az afrikaiak és az ázsiaiak „női nyelveiről” (a nyelvészeti struktúra 

eltérései beszámolók szerint általában elhanyagolhatók voltak). Vannak 

néprajzi adataink arról, hogy bizonyos kultúrákban a nők 

a kommunikáció saját formáit fejlesztették ki, mert szükségük volt rá, 

hogy szembeszálljanak a közéletben rájuk kényszerített némasággal. (…) 

Ám az ilyen ritualizált és érthetetlen női „nyelvek” aligha adhattak okot 

az örömre; s valóban, a boszorkányokat is azért égették meg, mert csak 

a beavatottak számára érthető tudással és beszéddel gyanúsították őket.” 

(Showalter, 1994) (Hasonló lehet ez a nyelv, mint amelyről Kristeva női 

írásként körvonalaz (holott eredetileg preödipális, semleges, és akár 

férfiak is megvalósíthatják, Joyce, Artaud, Céline, Mallarmé, 

Lautréamont). Mindenesetre Kristeva az „écriture féminine” 

meghatározásakor Lacanra alapoz, tudnnillik hogy szerintük 

a preödipális, a szimbolikus rendet még nem elért állapotban 

a kisgyermek testét még ösztönhálózatok irányítják, ami egyfajta 

ritmikus, még jelentés nélküli nyelvként manifesztálódik; később, 

a szimbolikus nyelvben is felfedezhetjük itt-ott e specifikus nyelv 

nyomait, nevezetesen az intonációban, az ellentmondásokban, 

a résekben. A szemiotika – amit Kristeva Khorának is nevez – a végsőkig 

viszi el a nyelvi jelet, felerősíti a hangzós, ritmikus, anyagi 

jellegzetességeit, közben szétszaggatással fenyegetve a társadalmilag 

elfogadott jelentéseket. Minthogy jelölő és jelölt nem fedi teljesen 

egymást, az identitás nem alapozódik meg kellőképpen; ez pedig az 

olvasót is összezavarja, aki állandóan ellentmondásokkal találja magát 

szemben. (Kristeva, 1974) 

Másfelől: a posztkolonialista elméletek – például Homi K. Bhabha – 

egyik meghatározó fogalma a hibriditás, amely metaforaként első szinten 

egy adott társadalmat – faji, etnikai, földrajzi – kulturális keverékként ír 

le, amely egyszerre tartozhat a Nyugathoz és a kolonizált területekhez 

(nem egyszerűen egy kapcsolat, hanem keveredés, káosz). Eredeti 

értelmében a gyarmatosító által hozott fogalmak/dolgok/jelenségek 

újraértelmezése a másik kultúrájának a fényében, mintegy a kolonizált 
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ellenállása eredményeképpen; de ezen túl áttevődik a gyarmatosító – 

európai – közegre is. (Bhabha, 1994) Esetünkben – Marie NDiaye 

személyes életfeltételeit tekintve – a hibridizáció nyilván még 

komplexebben jelentkezik, de eredményezheti a kulturális 

összecsúszásokat, a mítosz- és mesehagyomány keveredését, a nyelvek 

kreolizációját, sőt – a diskurzusok, a szubjektum felforgatásaival is – 

a jellemző testreprezentációk hibridizációját is. 

Ez tehát, mármint a hibridizáció összekapcsolódik ezekben 

a regényekben a fent elemzett boszorkány-tematikával és 

a boszorkánynyelv minőségeivel is. Ha a boszorkányság (vagy olykor 

diabolikusság) leginkább maguktól értetődő eljárásaira gondolunk, meg 

kell állapítanunk, azok ezekben a művekben egyszerre nyelviek és 

testiek, s mint ilyenek, mindkét területen hibridizáló változásokhoz 

kapcsolódnak. Egyrészt megemlíthetjük a varázslásnak az átváltoztató 

funkcióját: bár A fatönkké változtatott asszonyban éppen nem az asszony, 

hanem a vele paktumot kötő Ördög ismeri a fatönkké vagy kaviccsá 

változtatás titkát, s a főszereplő-narrátort is ő úsztatja le a folyón fatörzs 

gyanánt, A boszorkányban állattá varázsolni vagy állattá változni 

a tehetséges és eredményes varázslónők privilégiuma. Minthogy Lucie 

képességei nem túl erősek, ő erre képtelen, anyja azonban végül volt férjét 

csigává varázsolja, a lányai holló formájában többször elrepülnek; Lucie 

ráadásul boszorkánygyanús szomszédnőjét, Isabelle-t ismeri fel egy 

hollóban, s Lilivel, a sógornőjével kapcsolatban is úgy sejti, hasonló 

átváltozásokra képes. Ám ezek az átalakulások nem mindig ennyire 

brutálisak, gyakran csak az identitást érintik, amely viszont mindig 

kérdéses ezekben a könyvekben. Mint ahogy Véronique Bonnet 

megjegyzi: „Egyetlen szereplőnek sem sikerül teljesen lefednie azt, aki, 

sem azt, aki szeretne lenni. Egyfolytában fizikai metamorfózis vagy 

névváltozás éri az identitásukat.” (Bonnet, 2002) Rosie-t eredetileg Rose-

Marie-nak hívják, de minden helyzetben (hivatalosakban is) ragaszkodik 

a becenevéhez, ehhez köti nehezen megszerezhető, bizonytalan 

identitását. Vagy Rosie Carpe anyja, Madame Carpe, aki az egész 

regényben egyre csak fiatalodik, kijelenti: „Tudja, elegem lett abból, hogy 

Madame Carpe-nak hívnak, vagy Carpe-né asszonynak, ahogy néhányan 

emlegettek. Nincs többé Danielle Carpe, monsieur Lagrand. Csakis Diane 
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létezik, a Szigetek Gyöngye cég főnökasszonya, aki ismét kismama. Van 

egy életem, aztán ajándékozok magamnak egy másik életet, M. Lagrand, 

párhuzamosat az elsővel, vagyis nem egy rákövetkezőt, érti?” 

Ám a legkülönösebb identitásvesztés és hibridizáció (amely egyszerre 

testi és nyelvi) A fatönkké változtatott asszonyban figyelhető meg. 

Egyrészt itt tematizálódik ténylegesen a metamorfózis problémája mint 

testi és mentális hibridizáció. Az egyik szereplőt egy meghatározhatatlan 

fajú, hibridszerű állat követi, mely egyszerre tűnik majomnak, madárnak 

és kutyának, a főszereplő pedig büntetése idején egy fellazult körvonalú 

test érzetével bír: „A hőségben ragyogott az arcunk. És éreztem, 

majdnemhogy hallottam is, ahogy a halántékomban, a csuklómban lüktet 

a vér. Néha olyan fájdalmasnak találtam, hogy a testem csak akkor érzem 

teljes mélységében, ha minden testrészemet végignézem vagy 

megérintem, és egyetlenben sincs meg az a gondolat, amely 

emlékeztetne, igen, ez én vagyok, nincs olyan, amelyik tudna rólam, 

elfelejtkezne magáról, és elfelejtkezik magáról, és módosulni tud, 

cselekedni, megcsúnyulni, anélkül hogy én ezt akarnám, és minden 

irányba nőni, és soha nem szabadulok meg attól a szorongástól, hogy 

a térdemből gyökerek nőnek, amelyek a talajhoz szögeznek, egy olyan 

helyen, amelyet idő hiányában nem választhatok meg, vagy hogy 

a hátamból kisarjadjon két szárny” stb. (NDiaye, 1989, 138), mindezt 

igen hosszan. Ez a bemutatás Deleuze és Guattari CsO, azaz szervnélküli 

test-leírására emlékeztet, illetve – közvetetten, textuálisan, nyelvi 

értelemben – e testképnek megfeleltethetjük a rizómát is. (Deleuze – 

Guattari, 1980) A végén pedig eltűnni készülnek a világból mindhárman, 

legelőbb az állatnak vesztik nyomát, a férfit a menyasszony egyik 

szeretője akarja éppen lelőni, az addig felszínes, a divattal és 

a csillogással túl sokat foglalkozó fiatalasszonynak pedig a paktum 

értelmében a négyes számú titkárnő posztját kell az Ördög mellett 

elfoglalnia – vagy másképp, az emberi sorsokat könyvekbe jegyző 

negyedik Párkáét, egy olyan íróét, aki a más emberek életeiben, sőt előtte 

tárgyak (fatörzs, kavics) „életében” „saját maga meghosszabbítását, 

a fantáziája [egyik] formáját” (Ndiaye, 1989, 155) találja meg. Egyfajta 

női írást talál meg, boszorkányírást, amely talán összeegyeztethető azzal 

a hibrid világgal is, amit a regény egyik kritikusa, Michèle Bernstein 
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kapcsolt a regény stílusához, s amely stílus összetevői „a gris-gris [ez egy 

nyugat-afrikai amulett, F. Gy.], a menő szerkók, a Baron-Samedi típusú 

Ördög [egy dévaj vuduszellem frakkban, cilinderben, F. Gy.] olyan 

komikus afrikai kuszaságokra emlékeztet, amilyeneket a szeretett valahai 

Thicaya U Tam’si mesélt.” (Bernstein, 1989) 

Nyelvinek tekinthető Rosie Carpe lázadása is: ez az egyébként 

jelentéktelen lány – akinek nincs más kitüntető vonása, mint hogy terhes 

lesz egy vagy az ismeretlentől – szánalomraméltó sorsa elől nyelvi 

stratégiával menekül. Először is, bár inkább szótlan természetű, Rosie 

sorsdöntő helyzetekben gyakran rövidke, olykor inadekvátnak, olykor 

súlytalannak tetsző mondatokat mormol; de úgy ismételgeti őket, mintha 

varázsigék lennének, és ráolvasással próbálna hatni az ellenfélre vagy 

a kellemetlen helyzetre („Havazik” – mondogatja; vagy máshol: „Ezért 

Titi még megfizet” stb.) Másrészt egyfajta fordított bibliai nyelvet kezd 

beszélni, egyfajta ellen-Szűz Máriaként tűnve fel (amúgy is Rose-Marie 

a teljes keresztneve). Ebben a nyelv által kreált világban a szeplőtelen 

fogantatás azonosnak minősül azzal, hogy valaki részegen valaki 

ismeretlentől esik teherbe, s az anya a fiát – ahogy ő mondja, a bárányt – 

húsvét napján kész lenne megölni nem a mások, hanem a saját 

boldogságáért. Ennek a boszorkányságot Szűz Máriaságba fordító 

stratégiának – boszorkány/istennő (Mária), szűz/szajha – a két alak 

rokonságát, ellentétes előjelű egylényegiségét egybecsúsztató 

interpretációjának lényegét Jung már említett anima-elméletében is 

megtalálhatjuk, (Jung 2011, 35, 196) de a szűz anyaság paranoid-perverz 

képe a tárgya – ha kicsit más hangsúlyokkal is, éppen a szeretetet 

helyezve előtérbe – Kristeva A szeretet eretneketikája című 

tanulmányának is. (Kristeva, 1994) 

Végezetül pedig: A boszorkányban Lucie egyedüli képessége 

a jövendőmondás, néhány jel alapján olykor képes arra következtetni, 

hogy mi történik, történt vagy fog történni. Ezek a jelek néhol jól 

olvashatók (városnévtábla, egy nevezetes templomtorony stb.), máskor 

viszont semmitmondó képek: egy csésze, egy ruha színe. Lucie-nek az 

a tragédiája, hogy boszorkány és nem boszorkány egyszerre, két világ 

határvidékén egyensúlyoz jól-rosszul; szerepe annyi, hogy tehetséges 

ikerlányai és anyja között képezzen hidat. Képtelen megváltoztatni 
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a világ rendjét, vagy valami újat létrehozni: bár nem hiányzik belőle az 

intuíció vagy az érzékenység, tudatosan nem beszéli a boszorkányok 

védelmező nyelvét, legfeljebb csak nagyon ritkán, és szinte véletlenül, 

szándéka ellenére, mintegy a narráció erejénél fogva (ti. ő maga 

a narrátor), egyfajta beszédaktust végrehajtva ezzel. Azt mondja például 

a szomszédja, Isabelle sportcipőjére, hogy az a lányt kövérsége ellenére 

is könnyeddé teszi, mintha „mindig elrepülni készülne” (NDiaye,  2004, 

54). S később Lucie ténylegesen gyanút fog, hogy az anyjáék 

konyhaablakára leszálló holló [corbeau] valójában Isabelle: „Kinyitottam 

az ablak két szárnyát, és kicsivel odébb, már fent a levegőben, megláttam 

a madarat. – Isabelle, Isabelle – szólongattam. És a sötét, bűzös udvar azt 

visszhangozta: – Belle… Belle…”. (NDiaye,  2004, 84) A köny végére – 

e szavak hatására talán? – az addig kövér, elhanyagolt, közönséges és 

morózus Isabelle csodás átalakuláson megy át, szimbolikus értelemben 

elnyeri a holló tulajdonságait: repülés (siker, az addig 

alsóközéposztálybelinek, közönségesnek és rendkívül műveletlennek 

tűnő Isabelle magániskolát nyit), a rossz szellemek madara 

(boszorkányság), szépség (corbeau, Isabelle; ti. a „beau, bel, belle” 

melléknév jelentése „szép”: a meggazdagodott Isabelle rendkívüli 

eleganciára és viszonylagos – saját addigi adottságaihoz képest 

megállapítható – szépségre tesz szert).  

Amúgy NDiaye regényeinek mágikus realizmusa más tekintetben is 

a hibriditás érzetét kelti: Andrée Mercier szerint például A boszorkány 

narratológiai eszközei a mágikus realizmushoz köthetők: a látszólag 

hétköznapi események elbeszélésében olyan eljárásokkal is 

szembesülhetünk (például az időkezelést tekintve), „amelyek aláássák 

a valószerűséget, és destabilizálják az elbeszélés realista kereteit, még 

annál is sokkal erősebben, mint ahogy a csodásként dokumentált elemek 

teszik, vagy a feszültség néhány, a fantasztikumba sorolható mozzanata.” 

Ezekből következik a valósnak az erős szétmállása, „amely viszont nem 

függ sem a csodásként dokumentált elemektől, sem a fantasztikus 

természetfeletti problématizációjától, (…) inkább a valószerűtlentől, 

amely eredetét a banális és a hétköznapi elbeszéléséből nyeri”. (Mercier, 

2009) 
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Lomboš Kornélia  

 

Livia Bitton-Jackson trilógiája és a transzkulturalizmus 

 

Bevezető 

 

Tanulmányom Livia Bitton Jackson (Friedmann Elvira) trilógiájának 

interpretációjára fókuszál a transzkulturalizmus szempontjából. Szöveg- 

és befogadócentrikus elemzési elvek mentén tárja fel a kötetekben rejlő 

transzkulturalizmus jellegzetességeit. Az első részben (Ezer évet éltem) 

a kultúra antikultúrába való átfordulását követhetjük nyomon az 

auschwitzi iszonyból kiragadott élményeken keresztül. A másodikban 

(A remény hídjai) az idegenségtapasztalat és gyökértelenség nyelvi 

reprezentációit, míg a harmadik kötetben (Hello, Amerika!) egy új 

kulturális közeghez való alkalmazkodást, az adaptálódást követhetjük 

nyomon. E nyilvánvalóan transzkulturális jelenségek mellett a trilógia 

biografikus, referenciális oldala s a női narrátor lelki rezdüléseinek 

fókuszba helyezése is tartogat transzkulturális jelentőségű mozzanatokat. 

Amellett, hogy értelmezésem felfedez egy eleddig a köztudatban kevéssé 

ismert holokauszt tematikájú alkotást, azt is bemutatja, milyen 

interpretációs potenciál rejlik felvidéki irodalmunk eme „titkos” 

kincsében. 

 

Biográfia és a transzkulturalizmus 

 

A transzkulturalizmus esetében a “transz” előtag nem csupán 

a nemzetek közötti átlépésre utal, hanem ez a mozgás magába foglalja az 

„élet és írás közti határok átlépését is” (Jablonczay, 2016, 138). Nem 

meglepő, hogy Livia Bitton-Jackson élete is, mely a trilógia fő 

inspirációforrása, számos transzkulturális elemet tartalmaz. Livia Bitton 

Jacksont 1931-ben Elvira Friedmannová néven anyakönyvezték 

Somorján. Mára a New York City University tanárnője, ahol judaizmust, 

zsidó kultúrát tanít, ám jelenlegi helyzetéhez hosszú, viszontagságos út 

vezetett. 1944-ben Auschwitzba hurcolták. Három koncentrációs tábort 

járt meg egy év és két hónap alatt az amerikai csapatok 1945-ös 
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beavatkozásáig. Az akkoriban még csak jövendőbeli írónő előbb 

visszatért az akkori Csehszlovákiába, majd 1951-ben Amerikába 

emigrált.  

Livia Bitton-Jackson gyakran látogat el különböző oktatási 

intézményekbe, hogy könyvei bemutatása mellett emlékeiről való 

beszámolói útján ismertesse a diákokkal, milyen borzalmakkal kellett 

szembesülniük a második világháború idején ifjúságukat élő zsidóknak. 

Egyik ilyen előadása során említette, miképp befolyásolták tinédzserkora 

nyomasztó eseményei anyanyelvével való kapcsolatát és szakmai élete 

alakulását. Trilógiája első kötetében szerepel az idézet, melyben 

a narrátor így nyilatkozik magáról: „Álmaimban híres költő vagyok” 

(Bitton-Jackson, 2015, 14). Magának az írónőnek is hasonló vágyai 

voltak gyermekkorában, azonban állítása szerint az angol nyelvet, mely 

választott anyanyelvévé vált, sosem volt képes olyan szinten elsajátítani, 

hogy kommunikálni tudja vele művészi szinten a lelke legmélyéről 

fakadó érzéseit. Így vált számára a próza azzá az önkifejezési formává, 

mely által a nagyközönség elé tárhatja saját élményeit fikcionalizált 

keretben (URL1, 2016). 

A migrációs élményeket megragadó irodalmi művek műfaji 

kategóriáját meghatározza, hogy az ilyen témákkal foglalkozó író 

legtöbbször „olyan műfajokra utalja magát, amelyek a mobilitás, utazás, 

emlékezés aktusát működtetik: a memoárt, biográfiát, autobiográfiát és 

útleírást” (Jablonczay, 2016, 154). Livia Bitton-Jackson művei is ezen 

műfaji kategóriák elemeit tartalmazzák, az írónő saját élményeit építette 

bele regényeibe.  

A tanulmányomban bemutatott trilógia részei eredetileg angol nyelven 

jelentek meg, majd némi temporális csúszás után magyarul is. Kötetei 

kronologikus sorrendben a következők:  

1, I Have Lived a Thousand Years: Growing up in the Holocaust 

(1999) – Ezer évet éltem: A holokausztba veszett gyerekkor (2013, 2015) 

2, My Bridges of Hope: Searching for Life and Love after Auschwitz 

(2002) – A remény hídjai: Élet és szerelem Auschwitz után (2014) 

3, Hello, America (2006) – Helló, Amerika! (2014).  

Érdekesség Livia-Bitton Jackson regényeinek kultúraközi útja is. 

Rákai Orsolya fejti ki tanulmányában, hogy „az egyes művek létrejötte 
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nemzeti nyelvekhez-kultúrákhoz való kötődésüket tekintve 

meghaladhatatlanul és természetszerűleg sokgyökerű” (Rákai, 2016, 

241), mely állítás több szempontból is igaz az itt elemzett trilógia 

esetében. Egyrészt míg magyar nyelvterületen a könyvesboltokban 

a holokausztirodalom alkotásait felsorakoztató polcokon lehet fellelni, 

addig Amerikában a Young Adult Fiction kategóriájába sorolják ezeket 

az alkotásokat. Másrészt megemlítendő transzkulturális érdekesség, 

elgondolkodtató kérdés, vajon kezelhetjük-e ezt a trilógiát a szlovákiai 

magyar irodalom sajátjaként. Tematikailag bizonyosan, ám a trilógia 

létmódja, az, hogy fordításban jutott el nyelvterületünkre, s maga az írónő 

nem vallja magát magyarnak, lehetetlenné teszi, hogy egyértelmű 

megállapításokat tehessünk e kérdés tekintetében (URL1, 2016). A írónőt 

a migráns író kategóriájába sorolhatjuk annak folytán, hogy „a több 

kultúra, nyelv, identitás egyidejűségének tapasztalata” (Jablonczay, 2016, 

145) életében és munkásságában egyaránt megjelenik.   

A trilógia transzkulturális vonatkozásainak rövid bemutatása után 

a továbbiakban a szövegben fellelhető jelenségek elemzése következik 

három tematikus kategória mentén, melyek mindegyikét külön fejezetbe 

foglaltam.  

 

Antikultúra 

 

Livia Bitton-Jackson trilógiájának első kötete az antikultúrába, azaz 

a háború értékromboló rendszerébe való lesüllyedést mutatja be. 

A narrátor, Friedmann Ellike olyan helyzetbe kényszerül, melyben a lelki 

terror és folyamatos életveszély sötétségében még inkább megtanulja 

értékelni a szeretet, remény, hűség, állhatatosság és összetartás erejét. 

A trilógia első kötetének különlegessége, hogy bemutatja nem csupán 

a koncentrációs táborok létmódját, hanem az oda vezető, egyre 

nyomasztóbb eseményekbe is betekintést enged az olvasóknak. 

A narrátor és családja egy elnyomó, erőszakkal monokulturálissá alakított 

világ elemeivé válik, ahol a külföldi termékek, az „ellenséges import (...) 

angol kabát, orosz tea, francia szappan, amerikai pamut” (Bitton-Jackson, 

2015, 19) birtoklása büntetést von maga után. 
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A Friedmann család a nagymagyari gettóba hurcoltatásuk során is 

megéli az állati sorba kényszerítettség első hullámát: „Felsorakoztatnak, 

megszámolnak, felcímkéznek, mint a táborozásra induló gyerekeket, 

vagy a kisállat-kereskedésből kikerülő állatokat” (Bitton-Jackson, 2015, 

26). A regényben szereplő zsidók itt is szembesülnek 

a holokausztregények tipikus elemével, az információ áramlásának 

hatalom által való korlátozása folytán fellépő tájékozatlansággal, amely 

még inkább fokozza a jogfosztottság, az emberi jogoktól való 

elidegenítettség érzetét. A szereplők csupán homályos hírek és pletykák 

útján értesülnek arról, mit is hordozhat számukra a jövő. Sem a likvidáció 

és a gettók felszámolása, sem a munkatáborok és orosz árkok ásása nem 

nevezhető optimista jövőképnek (Bitton-Jackson, 2015, 48). Emellett 

a szöveg világában megjelennek a karakterek tehetetlenség szülte 

kétségbeesett próbálkozásai is integritásuk megőrzése érdekében, például 

amikor Ellike nagynénje, Szerén néni végső dühödt kétségbeesésében 

„Ez sem lesz az övék! Meg ez sem!” (Bitton-Jackson, 2015, 65) 

kiáltásokkal csapkodja földhöz családja porcelánkészletét.  

 A nagymagyari gettó ábrázolásának jellegzetessége az is, hogy 

a narrátor igyekszik említést tenni a helyzet kevésbé sötét oldaláról is: 

„A vécé előtt kígyózó sort szeretem a legjobban. (...) Van idő kapcsolatot 

létesíteni, beszélgetni” (Bitton-Jackson, 2015, 45). Ahogy a balsorsban 

való osztozás közelebb hozza egymáshoz a regény szereplőit, egyúttal el 

is szigeteli őket a csoportjukon kívűl eső emberektől: „Magas kerítés 

választ el egymástól, egy egész világ – ők nem érthetik” (Bitton-Jackson, 

2015, 45). 

A narrátor Auschwitz és Plaszow koncentrációs táborát is megismeri 

a regényben. A táborok világával való első szembesüléskor a főhős 

elképzelhetetlennek tartja, hogy a messziről látott, megviselt emberekhez 

hasonlatossá válhat ő maga is: „Szürke ruha. A dróthoz szaladnak, 

és bámulnak. Üres tekintetek. A tébolyodottak üres tekintete” (Bitton-

Jackson, 2015, 77). Az átfordulás kultúrából antikultúrába viszont 

megállíthatatlanul bekövetkezik. Ha a trilógia első kötetét olvasók 

képesek elvonatkoztatni a regény valóságvonatkozásaitól, s hideg 

tárgyilagossággal szemlélik az ábrázolt körülményeket, megállapíthatják, 

hogy az ábrázolt koncentrációs tábor is egy saját szabályokkal rendelkező 
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világ, melyben a túlélés a vakszerencse mellett a szabályok minél 

gyorsabb kiismerésének függvénye. Ennek az értékromboló, sötét 

világnak jellemzői közé tartozik az áldozatok állatokkal egyenrangúvá 

degradálódásának kifejezése a hatalom által alkalmazott megnevezéseik 

által: blöde Lumpen, blöde Schweine, blöde Hunde (Bitton-Jackson, 

2015, 81), illetve valódi nevük számmal való helyettesítése (Bitton-

Jackson, 2015, 124). A regény leírja a koncentrációs táborokban uralkodó 

embertelen körülményeket, azt, hogy a rabok nem juthattak egész nap 

vízhez, csupán egy „jókora gödör, tele zavaros vízzel” (Bitton-Jackson, 

2015, 88) állt rendelkezésükre szomjuk oltására az étkezések idején kívül. 

A menü pedig általában lavórból fogyasztandó, moslékszerű folyadék. 

„Visszataszító a sötét kulimász, és büdös. (...) Homokszemcsék vannak 

ebben is (...) és még valami más – üvegszilánk... faforgács... szövetdarab 

(Bitton-Jackson, 2015, 92). Az empatikusabb hozzáállást képviselő 

befogadók számára a főhős táborbéli tapasztalatai szinte már 

horrorisztikus jelleget kapnak azáltal, hogy a megszokottól, 

az otthonostól teljességgel eltérő, az unheimlich kifejezéssel leírható 

(Freud, 1998) elemekből épül fel. 

A narrátor a táborok sötét, a túlélés lehetőségének korhatárt szabó, 

Blockältesték, kápók és a Sonderkommando kiszabta büntetések, a ki 

tudja, merre elszállító vagonok, megtizedelés és gázkamrák állandó 

veszélyével fenyegető világát kiismerve ekképp foglalta össze 

tapasztalatait: „Fogollyá értem, a koncentrációs tábor rabjává. 

Megtanultam félelemben, éhesen, állandó zaklatás közepette élni” 

(Bitton-Jackson, 2015, 118). Bár az egyik koncentrációs tábor 

(Augsburg) hozott a rabok életébe némi enyhülést, az életminőséget 

javító elemek felszíne mögé tekintve ismét az antikultúra kacsintott 

feléjük. Amikor Ellike kezdett örülni az új helyen kapott öltözékeknek, 

hiszen „a ruha új dimenziót adott” (Bitton-Jackson, 2015, 159), 

megtalálta egy zsidó lány nevét belehímezve az „új” kabátjába.  

 

Transzkulturális frusztráció 

 

A trilógia egészét jellemzi az idegenségtapasztalat, a teljes 

elidegenedés állapotának ábrázolása. Ez a lassú, ám a főszereplő esetében 
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annál érzékletesebben ábrázolt lelki folyamat nem szorítkozik 

a koncentrációs táborból való kiszabadulás időszakára. Jelei már abban 

az időben is megmutatkoznak, amikor a zsidók elleni első intézkedéseket 

végrehajtották a hatalom képviselői. Amikor Ellike és családja értesül 

az első transzportokról, melyek a magyar főváros területén zajlottak le, 

a fiatal lány túlidealizált képe Budapestről szertefoszlott: „Budapest, 

álmaim városa, Auschwitz előszobája lett” (Bitton-Jackson, 2015, 22).  

A narrátor koncentrációs táborokban megélt élményei több 

szempontból is meghatározták a különböző nemzetiségű egyénekhez való 

viszonyulását. Nyomasztó élményei folytán nem csoda, hogy 

az a benyomás rögzült benne, hogy „az SS mintha nem is emberekből 

állna. Arcuk nem is arc, csak valami hátborzongató maszk. A hangjuk 

dühödt csaholás” (Bitton-Jackson, 2015, 70). A németek a félelmetest 

képviselik a főszereplő életében, ám nem csak velük képtelen 

a kapcsolatteremtésre. Megrázkódtatásai után Ellike képtelen ismét 

közösséget vállalni az őt körülvevő világgal, ugyanis az auschwitzi 

pokolban megélt borzalmak és a táboron kívüli világ közönye közti 

kontraszt teljesen összezavarja a főhős lelkivilágát: „Most éltünk meg 

ezer halált. Kisgyerekekét, csecsemőkét, gyönyörű, hozzánk simuló 

babákét. (...) A drága Szerén néni levegőért kapkodott a gázkamrában. 

Az aranyfogát kitépték. A bőrét lenyúzták, hogy lámpaernyő legyen 

belőle. Kevéske zsírjából szappant főztek. (…) Őrjítő a flört, az udvarlás, 

a nevetés veszekedett körhintája. Őrjítő” (Bitton-Jackson, 2014, 59). 

Abból, ahogy a főhős kimondja kiszabadulása utáni első benyomásait: 

„Szabadság. Végre. De miért nem érzem? Miért nem érzem?” (Bitton-

Jackson, 2015, 203), jól látszik, hogy a teljes felszabadulás lehetetlenné 

vált számára. Saját énjével együtt ugyanis világszemlélete 

is megváltozott. Az otthon elveszítésének tényét és megtalálásának 

lehetetlenségét ismeri meg Ellike mind globális, mind nagyon személyes 

értelemben is, ám ahogy a migráns irodalomban ez általános, 

„az a tapasztalat, hogy az elveszett otthon/múlt visszaszerzése nem tud 

megvalósulni” (Mészáros, 2016, 245). A tágabb geográfiai táj 

otthonossága a lány múltjának átértelmezése következtében elillant: 

„Ez mind az én belső világom része – a Duna, a rét, a Kárpátok emelkedői 

meg a város. Ezek nélkül nem lehetek teljes. És mégsem az enyém többé. 
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Ez a hely már nem az otthonom” (Bitton-Jackson, 2015, 210). Még az 

emlékeiben élő otthon, saját házuk sem ugyanaz többé, mint régen: 

„Brutálisan téptek le minket a ház kebeléről egy éve, most úgy mered 

ránk, mint tébolyodott öregasszony, értetlenül, barátságtalanul” (Bitton-

Jackson, 2014, 12). 

A nemzeti hovatartozás Ellike számára nem bír fokozott jelentőséggel. 

Abban a jelenetben, ahol a lány és édesanyja illegális emigrációjának 

egyik feltétele az, hogy ne legyenek csehszlovák állampolgárok, a lány 

ekképp foglalja össze helyzetüket: „Magyarnak kell maszkíroznunk 

magunkat. Magyar identitást kitalálnunk: nevet, születési helyet és 

szuperbiztos történetet arról, hogy jutottunk át a magyar határon” (Bitton-

Jackson, 2014, 176). A megszólalás tárgyilagossága s a szóhasználat is 

mutatja, hogy Ellike esetében magyarságtudatról nem beszélhetünk. 

Magyarsága, a magyar nyelv ismerete csupán eszköz a főhős számára, 

hogy elérje céljait.  

A diaszpóra-, illetve migránsirodalom hősei általában „kívül vannak 

a társadalmi szocializáció és viszonyrendszer keretein” (Györke, 2016, 

231). Ellike is hasonló helyzetben van, ezért jelent történetében olyan 

intenzív fordulópontot, amikor viszonylagos biztonságra, már-már 

otthonra lel a zsidó közösségekben. Jövőbeli terveit is zsidó identitása 

fényében választja meg magának: „Erec Izrael mi vagyunk. Oda 

tartozunk. (...) A zsidó ország az egyedül lehetséges otthona egy 

zsidónak” (Bitton-Jackson, 2014, 45).  

 

Adaptáció és kultúrsokk 

 

A trilógia harmadik kötetének transzkulturális vonatkozású domináns 

eleme az adaptáció és otthonkeresés toposza. A főhős és családja 

az eredeti, Erec Izraelt megcélzó tervei ellenére Amerikála emigrál, hogy 

új életet kezdjen. Ebben a szituációban fokozottan jelenik meg 

a túlidealizált Amerika-kép és a kulturális különbségektől csak még 

fájdalmasabb realitás ellentéte, mely általános jellemzője a migráns 

irodalom alkotásainak, vagyis „az »amerikai álom«, Amerika, mint az 

»Ígéret földje« retorikája paradigmatikus szerepet játszik a bevándorló 

önéletrajz narratív sémájában” (Mészáros, 2016, 244).  
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Ellike esetében a pozitív élmények, a metrózás, az amerikai 

gasztronómia, a bőség és a bürokrácia lendületességének felszínén át 

hamar kiütközik az üröm az otthon reményének örömében. Az 1945 utáni 

Csehszlovákiában megélt nyomor után az Amerikában látott bőséggel 

társuló pazarlás rettenettel tölti el Ellikét: „Dermedten ülök. Nahát... 

Ez Amerika? Magas sarkon billegő, festett szájú süldőlányok! És 

kidobják a csodaszép, krémszínű, patentos, bőr körömcipőt, csak mert 

elszakadt a pántja!” (Bitton-Jackson, 2015, 30). Amerika mint kulturális 

keret teret adott arra, hogy összevetésre kerüljenek az új és a régi 

(csehszlovák) körülmények. Jó példa erre az, amikor Ellikét, aki tanári 

állást vállalt az USA-ban, megfedték a diákok testi fenyítéséért. A lány 

reakciója a következő volt: „De hát... hogy taníthat úgy az ember, hogy 

nem oszt ki időnként egy-egy taslit?” (Bitton-Jackson, 2015, 135). 

A főhős minden múltbéli idegenségtapasztalata ellenére nem tudta 

teljesen levetni forráskultúrája örökségének elemeit. 

Az adaptáció, az új körülményekhez való alkalmazkodás mellett 

a trilógiában jelentős szerepe van az utólagos traumafeldolgozásnak is, 

mely „emlékezetmunka” (Jablonczay, 2016, 150) gyakori eleme 

a transzkulturális tematikájú regényeknek. A történet folyamán számos 

helyen jelennek meg Ellinél a PTSD (Posttraumatic Stress Disorder) 

tünetei, melyre jó példa az, amikor a lány először utazik metróval kísérő 

nélkül, s a szűk területre összezsúfolódott emberek közt úgy érezte magát, 

mintha ismét a koncentrációs tábor felé száguldó vonaton lenne: „Kapd 

össze magad, Friedmann Elli, nem ott vagy már, hanem Amerikában, 

a metróban, nem a túltömött marhavagonban Auschwitz... Płaszów... 

Dachau felé.... A rémálomnak vége: dolgozni indultál, metróval” (Bitton-

Jackson, 2015, 76). A koncentrációs táborok hatása utólag is befolyásolja 

Elli életét. Egyrészt zavaró tapasztalatokra tesz szert tanári gyakorlata 

során azáltal, hogy az iskola vezetősége tabuizálta a zsidókat ért 

traumákat: „figyelmeztettek, hogy ne beszéljek a lágerekről, hogy az 

amerikaiak nem akarnak hallani róluk.... nem akarják tudni, mi történt 

ott” (Bitton-Jackson, 2015, 138).  

A múlt folyománya az is, hogy Ellike önnön nőiségével való 

kapcsolata is rengeteget változott a trilógia előrehaladtával. Az övé is 

egyfajta „transznacionális női tapasztalat” (Jablonczay, 2016, 153), mivel 
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nőisége mindig az aktuálisan hatalmon lévő kultúra szabályainak rendeli 

alá magát.  

A trilógia kezdetén a főhős önképe nem éppen pozitív: „Túl magas 

vagyok, esetlen” (Bitton-Jackson, 2015, 15), sőt csúnyának látja magát 

azáltal, hogy szőke haja és kék szeme kiszorítja őt a zsidó szépségideál 

keretei közül. Ezzel szemben auschwitzi tartózkodása alatt épp a külleme 

(szőke haja és kék szeme) keltette fel Mengele figyelmét annyira, hogy 

a szelekció idején a túlélők közé sorolta, mely jelenet rámutat 

a szépségképzet kulturális meghatározottságára.  

A koncentrációs táborban a nőiség degradációját figyelhette meg Elli 

önmagán és társain. A főhős maga fogalmazza meg, hogy a „szürke ruhás 

fiatal nő borotválni kezd bennünket – a hajunkat, hónaljunkat, 

ágyékunkat (...) Eltűnnek a személyes különbségek” (Bitton-Jackson, 

2015, 79). A táborból való szabadulás idejére nemcsak az identitás jegyei, 

de a feminin jelleg is eltűnt a meggyötört nőkből. Ez abból a párbeszédből 

látszik, mely akkor hangzott el, amikor kinyitották az auschwitzi nőkkel 

teli vagont: „Női transzportot vártunk Auschwitzból – ismétli a magas 

tiszt. – Auschwitzból jöttek? A nők helyett küldték magukat?  

– Igen, Auschwitzból. És nők vagyunk” (Bitton-Jackson, 2015,149). 

Ellike nőiségről kialakult nézetei komoly átalakuláson estek 

át szabadulása óta, s számos kulturális sztereotípia határozta meg 

nézeteit. Egyrészt csehszlovákiai tartózkodása idején megállapította, 

hogy „senki sem szereti a sovány nőket. A nyári táborban erőltetni fogom 

az evést, és gömbölyödni fogok” (Bitton-Jackson, 2014, 73). Ezután 

Amerikában azt tanulta meg, hogy „Az amerikai férfiak félnek az 

eggheadektől. Pláne a szőkéktől. (...) Ha tetszeni akarsz a fiúknak meg 

a férfiaknak, ha azt akarod, hogy szívesen töltsék veled az idejüket, tartsd 

inkább csukva a szádat. Ne vegyék észre, hogy okos vagy” (Bitton-

Jackson, 2015, 153). Emellett a lánynak szembesülnie kellett 

a koncentrációs táborokból szabadult nőket övező negatív hírnévvel. 

Egyik kikosarazott udvarlója ugyanis ilyenképpen oktatta ki Ellikét: 

„Tudja, a magafajta lányoknak nem szabadna ilyen finnyásnak lenni! (...) 

Láttam a számot a karján. Tudjuk jól, mi történt odaát a lágerekben, 

hallottuk, hogy élték túl a magafajta fiatal lányok. Elszórakoztatták 

a német katonákat!” (Bitton-Jackson, 2015, 158). 
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Ellike traumái mellé járul a túlélés bűntudata is. A főhős sokáig nem 

tudta feldolgozni azt, hogy rengeteg barátja és szerettei helyett pont 

ő maradt életben, míg végül arra a következtetésre jutott, hogy: 

„Létjogosultságom indoka az eltökélt szándék, hogy tudást és szeretetet 

osztogassak” (Bitton-Jackson, 2015, 136). Az, ahogy Ellike eljut 

a koncentrációs táborokban megélt elállatiasító embertelenségből önképe 

és identitása rekonstrukciójáig Amerikában, felruházza Livia Bitton-

Jackson trilógiáját azzal a dimenzióval is, hogy (ahogy sok más migráns 

irodalomhoz tartozó alkotást) Bildungsromanként olvassuk (Mészáros, 

2016, 247).  

 

Konklúzió és lehetőségek 

 

Tanulmányom Livia Bitton-Jackson trilógiájának 

transzkulturalizmussal összefüggésbe hozható elemeit értelmezte. 

A kultúra és antikultúra közti átmenet bemutatása után kitért 

az idegenségtapasztalat bemutatására, majd az adaptáció nehézségeinek 

árnyalataira az elemzett regényekben. A negyedik alfejezetben 

foglalkoztam a nőiség szemléletének kulturális vonatkozásaival 

is. A tanulmány konklúziójában arra a kérdésre keresem a választ, hogy 

a transzkulturális elemek mellett milyen szempontból érdemes még ezt az 

alkotást vizsgálni, azaz milyen kutatási terek felé nyit Livia Bitton-

Jackson trilógiája.     

A regények számos elemet tartalmaznak a judaizmusból, így érdemes 

lenne azt kulturális szempontból is elemezni, a zsidó vallás 

szemszögéből. Emellett a holokausztirodalom részeként, a főhős 

szemléletmódja révén tanulságos lenne elvégezi a trilógia komparatív 

interpretációját, mely során például Anna Frank naplójával, Kertész Imre 

Sorstalanságával vetnénk össze Livia Bitton-Jackson művét. Emellett 

megemlíthető: azáltal, hogy a jelen tanulmányban elemzett regényeket 

Amerikában a Young adult fiction kategória részeként kezelik, 

a populáris irodalommal és művészettel is kapcsolatba hozható.  Ezáltal 

fennáll a lehetősége annak, hogy horror elemeit vizsgáljuk a szövegben, 

vagy Ellike karakterének reakcióit, gondolkodásmódját és tetteit olyan, 
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a hatalom által traumatizált karakterekkel hozzuk párhuzamba, mint J. R. 

R. Tolkien Zsákos Bilbója vagy a Marvel Univerzum Magnetója. 

Zárásként elmondható, hogy a Livia Bitton-Jackson trilógiájában rejlő 

elemzési lehetőségek mellett az írónő által közvetíteni kívánt üzenet 

szempontjából sem érdektelen ez az alkotás. Ekkép fogalmazza meg 

alkotása ars poeticáját: „Hiszem, hogy ha beszélünk az előítéletek és 

intolerancia fakasztotta borzalmakról, gyarapodni fog azoknak a száma, 

akik küzdenek az előítéletesség, a negatív elfogultság ellen” (Bitton-

Jackson, 2015, 12). Az irodalomoktatás berkeiben a toleranciára való 

nevelésnél kevés fokozottabban fontos célt tudok elképzelni a mai 

felgyorsult világban.  
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N. Tóth Anikó 

 

Samko Tále transzkulturális regénytere 

 

A transzkulturalitás Wolfgang Welsch által kidolgozott koncepciója 

a globalizálódás során megváltozott kulturális állapotokat vizsgálva 

a kultúrák belső pluralizáltságából, komplexitásából indul ki. Célja 

a kultúra sokrétű, nem kirekesztő, inkluzív megértése. A kultúrák 

egymáson való áthatolása vagy átszűrődése által újfajta sokszínűség jön 

létre, amit Welsch a hálózat metaforájával ír le. (Welsch, 1999, web) 

A hálózat lehetőséget teremt a kapcsolódás változatos és folytonosan 

változó módjaira (inkább az együttműködést, semmint a harcot, 

ellenszegülést hangsúlyozva). A transz- előtag is a továbbítás, a mozgás, 

a mintázat egyik felszínről a másikra való szállításának jelenségére hívja 

fel a figyelmet. (Jablonczay, 2015, 141) A transzkulturalitás nem csupán 

a kultúrák makroszintjén, hanem az individuumok mikroszintjén is jelen 

van, azaz a legtöbb emberre többszörös kulturális kötődés jellemző. 

(Marsovszky, 2011, web) A saját identitás különböző kulturális 

alkotóelemek integrációjával jön létre (Welsch, 1999, web), vagyis az 

identitáskategóriák eleve kereszteződő viszonyokból építkeznek, ezért 

nem lehet egyféle, leírható homogén identitással számolni. (Jablonczay, 

2015, 152) A transzkulturális leírásban nincsen kifejezetten „saját”, de 

nincsen kifejezetten „idegen” sem. Ugyanakkor törekszik 

a különbözőségek megjelenítésére, rámutatva az egyéni 

identitásnarratívumok fragmentáltságára, hibriditására. (Rákai, 2015, 

234)  

Az alábbiakban a transzkulturális jelenségeket, a hibridizáció formáit 

vizsgálom Daniela Kapitáňová Könyv a temetőről c. regényében. 

A regény, melyet 2000-ben Samko Tále álnéven jelentetett meg a szerző, 

kivívta mind a profi, mind a „laikus” olvasók elismerését: megkapta 

a szlovákiai Év Könyve díjat, gyors egymásutánban több kiadásban is 

napvilágot látott (vagyis szlovák bestsellerré lett), Kapitáňová pedig 

a legfordítottabb szlovák szerzővé vált, hiszen ezidáig 14 nyelvre 

fordították le (köztük németre, franciára, angolra, svédre, arabra, törökre, 

japánra és tavaly óta magyarul is olvasható). Néhány fanyalgó vagy 
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kifejezetten értetlenkedő korai recenziót leszámítva számos elismerő 

kritika illette nemcsak idehaza, hanem külföldön is (pl. a brit Guardian 

napilapban William Boyd az év legjobb könyvei közé sorolta Julia 

Sherwood fordítását). A jelentős nemzetközi visszhangot feltehetően 

éppen a transzkulturalitás regénybeli megnyilvánulása váltotta ki.  

Az álnév, a misztifikáció, a nemiséggel való játék nemcsak a magyar 

irodalomban kedvelt eljárása a szerzői identitás elbizonytalanításának 

(gondoljunk Csokonai Lilire, Sárbogárdi Jolánra, Karácsonyi Petrára, 

Király Odettre, Spiegelmann Laurára, Rosmer Jánosra), hanem jelen van 

a cseh irodalomban is, pl. a migráns irodalom egyik korai közép-európai 

változatát jegyző Lan Pham Thi vietnami női maszkja mögött rejtőző Jan 

Cempírek révén, vagy a Xindla X titokzatos névbe burkolózó Ondřej 

Ládek jóvoltából, illetve pl. Petra Malúchová (vagyis Peter Macsovszky), 

Anna Snegina (azaz Michal Habaj) és más álnevek közvetítésével 

közkedvelt a szlovák irodalomban is, ahogy erre Németh Zoltán több 

alkalommal felhívja a figyelmet. (Németh 2015, 39-40) A valóságos 

identitást rejtő álnév egy jellegzetes nyelvjáték jelölője is, melyet vagy 

ironikus–parodisztikus–groteszk, vagy traumatikus nyelv közvetít 

Németh koncepciója szerint. (Németh, 2016, 145-152) Samko Tále 

esetében a választó kötőszót akár kapcsolatosra is cserélhetjük. 

Hogy kicsoda Samko Tále? Egy komárnói illetőségű „író”, aki egy 

hajléktalan jóslata következtében megírja a Könyv a temetőről c. regényt 

(sőt egyenesen két regényt, bár az első csak egy oldalas!), mely(ek)nek 

egyben én-elbeszélője és központi figurája is. A 44 éves Samko egy 

genetikai rendellenességben szenved (erre utal a regény egyik makacsul 

visszatérő motívuma: „a betegség, melynek neve is van” – amit 

valószínűleg képtelen megjegyezni, ezért nem nevezi meg egyetlen 

alkalommal sem): elégtelen tesztoszteron-termelés miatt nem nő 

magasra, nincs szőrzete, nőies testi jegyeket mutat, s nemcsak fizikailag 

reked meg egy kb. tízéves gyerek szintjén, hanem pszichikailag-

mentálisan is. Örök gyerek tehát, aki gyermeki nézőpontból, azaz 

korlátozott értéssel szemléli a körülötte zajló eseményeket, nem ismeri 

fel az összefüggéseket, ami a narrációs eljárásaira (tudatáram, narratív 

törések, elágazások) is hatást gyakorol  (ezért is hasonlítják Günther 

Grass Oskar Matzerathjához A bádogdobból (Vilikovský, 2000, Taragel, 
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2012, Németh, 2016, Bžoch, 2000, 69), Faulkner Benjy-jéhez a Hang és 

tébolyból (Mullek, 2011, Németh, 2015), Mark Haddon autista főhőséhez 

A kutya különös esete az éjszakával c. munkájából (Taragel, 2012), 

Nádas Simon Péteréhez az Egy családregény vége c. regényből (Balla, 

2000, 69), illetve a szlovák Forrest Gumpnak nevezik több recenzióban 

is (Ján Gregor, 2002, Pýcha, 2005, Taragel, 2012). A testi 

visszamaradottság, gnómság, fogyatékosságot implikáló más(ik)ság 

kirekesztésre építő önazonosság-konstrukciót hoz létre: a társadalmi rend 

peremére szoruló másik negativizált referenciapontként funkcionál, 

melyhez képest a belül lévők normatív jelentést tulajdoníthatnak 

maguknak, a perem pedig olyan köztes térré válik, „ahová az én 

kivetítheti az énben rejlő másikkal kapcsolatos szorongásait, az identitás-

válság, jelentés-vesztés, és szabály-felforgatással kapcsolatos aggályait 

és titkolt vágyait.“ (Kérchy, 2009, web) Samko számára testi-mentális 

állapota, szemmel látható mássága létsérelem (Háy János kifejezése, 

2008, web), amit különböző módokon és óriási erőfeszítéssel próbál 

kezelni (kompenzálni): igyekszik a peremről bekerülni a középpontba, 

ugyanolyanná válni, mint a többiek, vagyis szüntelenül megpróbál 

asszimilálódni. Folyton hangsúlyozza, hogy nem debil, amire különböző 

bizonyítékokat hoz fel: pl. nem kellett speciális (kisegítő) iskolába járnia, 

ő tehette le a pioníresküt az osztály nevében, első lett az iskolai 

papírgyűjtésben, dolgos, megbecsülik a városlakók. („én tisztára olyan 

vagyok, mint a többiek” 57.1, „mert én ugyanolyan vagyok, mint 

mindenki más, mert ha nem lennék ugyanolyan, akkor egészen más 

lennék”. 137.)  Mindez azonban önáltatásnak bizonyul, hiszen a valóság 

az, hogy a környezetében élők kinevetik, sőt gyakran megalázzák 

szokatlan külsője, mulatságos szokásai, groteszk gesztusai, 

kommunikációs zavarai miatt. A másságból fakadó sérelmek negatív 

beállítódást eredményeznek Samkóban személyek, sőt csoportok iránt. 

Az ellenségképek által igyekszik fenntartani saját pozitív önképét, 

melynek egyik eleme a nemzeti identitás. 

                                                           
1 Az idézetek forrása a regény magyar fordítása: Daniela Kapitáňová: Könyv a 

temetőről. Fordította: Mészáros Tünde. Budapest, Magvető Kiadó, 2016. 
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Samko a multietnikus Komárnóban (azaz Révkomáromban) él, 

papírgyűjtéssel tartva fenn magát. Az elbeszélés ideje a rendszerváltozás, 

a Szlovák Köztársaság megalakulása utáni évekre tehető (számos 

visszautalással a kommunista érára). Samko szlovák nemzetiségű 

a magyar többségű városban; a többség–kisebbség viszony sajátos 

megfordulása a mentális állapota miatt számára értelmezhetetlen 

(„nekem nem mondta meg senki, hogy miért van itt annyi magyar” 79.), 

a kisebbségi lét viszont (kollektív) komplexusokat okoz, melyek egyrészt 

a nemzeti érzés felnagyításának és állandó táplálásának szükségességét 

eredményezik, másrészt örökölt előítéleteket tartósítanak.  

Az alacsony nyelvi kompetenciával rendelkező Samko önéletrajzi 

vallomásaiban fokozatosan feltárja a család eredetét: apja Detvából 

származik, ami a színtiszta szlovákság kultikus helye a szlovák 

irodalomban („Komárnóba valósinak lenni nevetséges, de Detvába 

valósinak lenni az nagyon komoly dolog” 35.). A szlovákság dicsérete 

a regény több pontján olyan önbiztató üres mondatokban merül ki, mint 

„a szlovákok mind büszkék arra, hogy szlovákok” (60.), illetve „a szlovák 

népdalok azért a legszebbek, mert a szlovák nép is a legszebb a világon 

és mindenki tisztel minket ezért.” (214.) Az anyai vonal azonban 

a szlovák nemzeti öntudatra veszélyesnek tartott titkolnivalót hordoz: az 

ómama ereiben ugyanis magyar, ráadásul – horribile dictu – cigány vér is 

csörgedezett, ennek következménye a bűntudat („megtanultam magyarul, 

pedig azt nem is szabad, mert Szlovákiában vagyunk” 117.), ami Samkót 

erősen nyomasztja. A szorongásból fakad (elsősorban verbális) 

agressziója főképp a környezetében élő magyarok és a cigányok ellen. 

(„A magyarokat senki se szereti, mert magyarok”, „a legnevetségesebb 

nyelv a világon a magyar” 60.;  a komárnói magyarokat be kellene tiltani, 

„ki kéne belőlük lődözni, hogy ne legyenek annyian” 79.) 

A magyarellenességet a családtagok is táplálják (apja többször 

hangoztatta, hogy gyűlöli a magyarokat, sógora pedig az évszázados 

magyar elnyomás történelmi hagyományát applikálja a jelen viszonyokra, 

amikor a párhuzamok korántsem érvényesek, mondvacsináltak). 

Ugyanakkor Samko naiv megjegyzései utalnak arra is, hogy Komáromot 

történelmi-politikai fordulatok idején voltaképpen kolonizálták 
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a szlovákok (és a csehek), pl. „Tetrovecet Dolný Kubínból elküldték 

Komárnóba, hogy legyen ott sok szlovák”.2 

A cigányok iránti ellenszenve egyrészt személyes tapasztalatához 

köthető, hiszen a papírgyűjtésben (vagyis munkájában, létfenntartásában) 

riválisa a cigány Angelika Édesová, másrészt (a munkakerülés, 

tisztátalanság, rendetlenség, lopás fogalmakkal megragadott) előítéletek 

táplálta közvélekedéshez való igazodásában érzékelhető („menjenek 

Cigányországba, be kellene tiltani őket” 58.).   Samko a többséggel együtt 

felháborodik azon, hogy az Amerikából érkező angol nyelvtanár 

egyenrangúnak tartja a cigányokat és a szlovákokat, s ennek révén fejti ki 

a xenofóbiával kapcsolatos „elméletét” a regény egyik különösen 

érzékeny pontján: miközben a tévében közvetített amerikai filmeket 

nézve együttérez a fajgyűlöletnek kitett feketékkel és indiánokkal, 

megütközik azon, hogy egyik nővére és sógora a többségi (és az azt 

szajkózó samkói) véleménnyel szemben nem „szitkozza” a magyarokat 

és a cseheket, s ezért gyanússá, a közösség számára veszélyessé válnak 

(129.). A „fajgyűlölősséget” tehát látszólag elítéli mint negatív 

beállítódást, de látványosan gyakorolja, hiszen nem ismeri fel az azonos 

mechanizmusokat. 

A szlovákság kisebbségi komplexusából fakadó apai 

gyűlölethagyomány ápolásának számít a csehek iránti negatív érzések 

folyamatos fenntartása is Samkóban (pl. az apa szerint a csehek 

megalázzák a szlovákokat, holott voltaképpen koldusok, Samko pedig az 

önálló Szlovákia megalakulása után már nem karlsbadi, hanem poprádi 

töltött ostyát hajlandó csak fogyasztani, és nem érti, miért a cseh 

hokistáknak szurkol a nővére és a sógora). 

Saját nemzetén kívül Samko csupán a vásárcsarnokban üzletelő 

(vagyis gazdasági migráns) vietnamiakat fogadja el, ami azért meglepő, 

mert nyelvüket és kulturális beágyazottságukat tekintve 

                                                           
2 A Csehszlovák Köztársaság idején, illetve második hullámban a kommunista 

fordulatot követően a hivatali állásokat a magyarlakta vidékeken szlovákokkal 

és csehekkel töltötték be, a magyar lakosság vegyítése asszimilációs politikai 

célokat is hordozott; a migráció oka ezenkívül lehetett valamilyen szabályellenes 

vétség is, Kapitáňová, aki maga is komáromi szlovák, egy Karol Sudornak adott 

Denník N-beli interjújában beszélt erről a családja kapcsán. (2016) 



144 

a legidegenebbeknek számítanak a városban. Mulatságos, ahogy Samko 

a történelmi kontextust figyelmen kívül hagyva a magyarok rossz 

tulajdonságaival állítja szembe a „jó” vietnamiakat (akik nem 

pöffeszkednek, nem nyomják el a szlovákokat). 

Samkót az íróvá válás útján egy alkoholista hajléktalan indítja el, aki 

történetesen német. Mégpedig „származásilag rossz német”, hiszen 

a háború után megjárta a kommunista börtönöket. A homályos múlt 

determinálja a gusztustalan jelent: a komárnói társadalom legalján 

tengődve abszurd jóslataival keresi a betevő italát. Samko kételkedve 

hallgatja történeteit, ugyanakkor – babonás társaival együtt – tart 

a jóslatoktól, illetve azok figyelmen kívül hagyásától, ezért is vág bele – 

szinte kötelességszerűen – a regényírásba.  

A Könyv a temetőről nemcsak Samko önéletrajza, hanem sajátos 

városregény is. Samko mániásan járja tolikocsijával Komárno utcáit, 

tereit, meg-megáll jellegzetes épületei előtt, s nemcsak kartont gyűjt, 

hanem neveket is, melyeket három füzetbe jegyez fel – a felejtés ellen. 

A nevek beszédesek: utalnak viselőik nemzeti hovatartozására; pl. az 

elbeszélői családnév földrajzi eredetű: Tále egy kedvelt szlovák 

üdülőövezet (és síparadicsom) az Alacsony-Tátrában; Csonka Eszter 

magyar ómama, Gusto Rúhe német származású. Találunk beszélőnevet 

is: a Ruhe németül békét jelent (Gusto megbékél sorsával), a Žebrák 

csehül koldust (Samko apja a cseheket koldusoknak tartja),  RSDr. Karol 

Gunár sokakra veszélyt jelentő politikai alfahím (a kommunista párt első 

embere Komárnóban). A nevekben megnyilvánuló nyelvi hibriditás sokat 

elárul viselőik több nációhoz, kultúrához való tartozásáról, de az idegen 

kultúrának való kiszolgáltatottságáról, alárendeltségéről is, amit 

a helyesírásuk érzékeltet (a szlovák változatban is): a magyar és a szlovák 

szabályok sajátosan keverednek; néhány példa ennek érzékeltetésére: 

Angelika Édesová, Orság Pavol, Szervusz Dávid, Szolga Pišta, Tonko 

Szedílek, Ženge Tihamér, Bezzeg František. Samko nemcsak a neveket 

gyűjti, hanem a hozzájuk tartozó sorsokat, anekdotákat, halálnemeket (itt 

rezonál a cím) is, melyeket mint hulladékot vagy éppen kincset egyrészt 

az olvasó elé borít, s a kupacból találomra előrángat egy-egy 

történetdarabkát, majd leejti, s másikat kotor ki közszemlére. 

A törmelékekből értelemszerűen ilyen módon nem rakódik ki semmilyen 



 

145 

összefüggő eseménysor, ám az ismétlések, újra és újra előbukkanó nevek 

és sztorik kiemelik a legfontosabb és legsúlyosabb kérdéseket.  

A szüntelenül figyelő, leskelődő és hallgatózó Samko nem kizárólag 

saját szórakoztatására gyűjti a történéseket, sorsfordulatokat, 

világnézeteket, véleményeket (Paszmár, 2017, 66), hanem öntudatosan 

hordja őket a párttitkár Karol Gunárnak. A mindenható városatya, akire 

mindig számíthat, tökéletes apapótlékot jelent számára, hiszen mindig 

meg tudja mondani, mit csináljon, illetve megdicséri a hozott anyagért. 

Minél inkább meg akar felelni a választott apának a szeretethiányban 

szenvedő és kitaszított Samko, hogy elismerést, dicséretet, elfogadást 

vívjon ki, sikeres legyen, annál szorgalmasabban szállítja 

az információkat. Samko stigmatizált vagy traumatizált teste így lesz 

fiktív érzékszervvé (Rákai, 2015, web), mely által a hatalom ellenőrzése 

alatt tarthatja a város polgárait. Ugyanis Samko öntudatlanul besúgóvá 

válik: gyermeki árulkodása kegyetlen naivitássá (Ferko, 2000, web) 

torzul: mindenről beszámol, ami a tudomására jut, legfőképpen arról, ami 

szabálytalan, ami eltér a normától, ami idegen, ami felforgatja az éppen 

uralkodó törvényeket.  (A Könyv a temetőről tehát az ügynökregény 

műfaji jegyeit is viseli.) Sajátos életformája miatt Samko különböző 

társadalmi rétegekkel érintkezik, ezért változatos híranyagot szed össze, 

ráadásul mentális állapota miatt senki nem tartja gyanúsnak. Samko 

nemcsak a nemzeti-nemzetiségi különbözőségeket figyeli érzékenyen, 

hanem a világszemléleti és életformabeli eltéréseket is. A családon belül 

is különböző ideológiák csapnak össze: a nagypapa a kommunista párt 

híve (ő az egyetlen a családból, aki hajlandó elkísérni Samkót 

a pioníreskü-tételre, illetve odadörgölőzik a hatalomhoz, bele is betegszik 

a 89-es fordulatba), az apa viszont nemcsak a magyarokat, cseheket, 

zsidókat és cigányokat gyűlöli, hanem a kommunistákat is (a Szabad 

Európa Rádiót hallgatja, amit Samko buzgón jelent is Gunárnak). Az 

egyik nővére és annak férje „tömegember”, ami ebben a kontextusban azt 

jelenti, hogy hejszlovákok3, akik nem tűrnek semmiféle másságot. Másik 

nővére ezzel szemben világpolgár zongoraművész, aki ugyancsak zenész 

férjével a nyitottságot, a toleranciát, a szociális érzékenységet, vagyis 

                                                           
3 hejszlovák: a szlovák nacionalisták gyűjtőneve 
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a liberális szemléletet hordozza. A művészt Samko a család 

vadhajtásának tartja, szégyenkezik miatta és erősen bosszankodik, 

amikor a tévében „nyomul” vagy a sajtónak nyilatkozik. Az Alfonz 

Névéry szabadúszó író képviselte független értelmiségi létforma éppúgy 

zavarja Samkot, mint a szabályos családmodellt elutasító, gyermekét 

egyedül nevelő Katuša Szedíleková, az extravagánsan öltözködő, 

nyugatra emigrált, fekete férfival házasságot kötő egykori osztálytárs, 

Darinka Gunárová, a homoszexuális Borka vagy a mélyen vallásos Tonko 

Szedílek. (Kovalčíková, 2008, web) Samko alól akkor csúszik ki a talaj, 

amikor szellemi atyja a rendszerváltozás után elveszíti hatalmát. 

Az átalakuló politikai rendszert, társadalmi viszonyokat nem képes 

értelmezni (ennek szimbóluma a tolikocsijára szerelt visszapillantó tükör, 

mellyel csupán a múltat, „a régi szép komcsi időket” tarthatja szemmel, 

előre nem is lát a felhalmozott kartonok miatt…). A változást elsősorban 

rendbontásnak érzékeli, az újonnan formálódó értékrendek, 

szemléletformák kaotikusnak tűnnek a számára. Nem tud tájékozódni, 

önálló vélekedést kialakítani a megtapasztalt jelenségekről, ezért 

támpontokat keres: csapódik a „többségi” véleményhez: ebből 

a „hatalmi” pozícióból, a „centrum” szellemiségét átvéve ítélkezik az 

idegenséget, másságot, különböző hátrányokat viselő egyének 

és csoportok felett. Samko nemcsak testének a rabja, hanem 

körülményeinek és előítéleteinek a foglya is. (Mullek, 2011, web) Samko 

Tále tehát olyan maszk, melynek közvetítésével Daniela Kapitáňová 

tabu- és sokkoló témákat vet fel (Ferko, 2000, web): a társadalomban 

lappangó, illetve burkoltan vagy nyíltan manifesztálódó idegenkedést, 

a sokféle másságot nehezen vagy egyáltalán nem tűrő, gyűlölködő 

magatartást, az ellenségképek gyártása által igazolt erőszakot. Vagyis 

megmutatja, milyen szélsőséges nyelveknek vagyunk kitéve, melyeknek 

esetleges eluralkodása komoly veszélyt jelenthet. (Mullek, 2011, web) 

Feltételezhetően akadnak (elsősorban szlovák) olvasók, akik 

„referenciálisan” olvassák a Könyv a temetőről c. regényt, akik jókat 

derülnek Samko figuráján, miközben boldogan azonosulnak 

a nacionalizmus, homofóbia, rasszizmus jegyeivel, elégedetten 

nyugtázva, hogy végre valaki kimondta az egyedülvaló igazságot, és 

szívesen nosztalgiáznak a kommunista múltról is. Ők azonban 
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valószínűleg nem érzékelik Kapitáňová iróniáját, nem ismerik fel a 

dilettáns nyelvbe burkolt társadalmi szatírát, s keményen védekeznek, sőt 

inkább harcolnak a jelenségek transzkulturális szemlélete ellen. Holott 

a szerző éppen ennek felettébb szükséges voltára irányítja a figyelmet. 
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Visy Beatrix 

 

Száműzetések – a belső emigráció formái Kertész Imre prózájában 

 

Kertész Imre életműve a transznacionalizmusnak mint elméleti, 

diszciplináris térnek nem feltétlenül tipikus esete, az érintkezési pontok, 

határhelyzetek mégis kézenfekvőnek tűnnek. Amennyiben 

a transznacionalizmus közelítésmódját, problémafeltevéseit és 

a transznacionális írás jellegzetes vonásait tekintjük, életműve nemcsak 

számos ponton, de szinte egészében valamiféle transz-közegben cirkulál, 

a transznacionalizmuson belül a tér- és időbeli migráció, az (ön)száműzés 

és száműzetés, belső emigráció politikai, etikai és esztétikai dimenziói 

együttesen és erőteljesen határozzák meg írásait. Előadásom/írásom most 

kizárólag Kertész azon szépirodalmi szövegeire koncentrál, amelyekben 

a transznacionalizmus által is előtérbe helyezett kérdések és az arra 

jellemző írásmód motivikusan, cselekményelemekben vagy próza- 

poétikai jegyekben, narrációs eljárásokban ragadhatók meg. Az előadás 

címéül választott száműzetés kifejezés a lokális áthelyezés, áthelyeződés, 

majd a száműzetésben élő személy kényszerű és megalázó helyhez 

kötöttségének egymást követő fázisait, kettősségét, továbbá a szóban 

rejlő szenvedő ige képzőjének (-atik, -etik) jelentésmozzanatát, vagyis 

a meghatározhatatlan, ám hatalmi pozíciót sejtető cselekvő alany 

képlékenységét és magára a cselekvés elszenvedésére eső hangsúlyt 

igyekszik kihasználni. A száműzetés jelentését – mely összefoglalható 

így is: huzamos kitiltás a korábbi lakóhelyet magában foglaló nagyobb 

területről, amely az illetőnek addig állandó tartózkodási területe, hazája 

volt – ez esetben Kertész Imre kapott és önmaga által formált sorsának, 

belső emigrációjának metaforájaként használom. 

A migrációnak, a határok átlépésének Kertész műveiben, az életrajzi 

mozzanatokat most félretéve, nemcsak geopolitikai elemei vannak, 

hanem műveinek lényegi kérdései élet és írás, boldog élet 

és boldogtalanság, élet és öngyilkosság, emlékezet és felejtés, kapott 

és felvállalt sors, szépirodalom és tanúsítás közti döntéshelyzetek, 

átlépések végtelen és paradox sora. Ezek mégis, legkézenfekvőbb módon, 
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gyakran az utazás, határátlépés motívumaiban mutatkoznak meg és 

válnak értelmezhetővé.  

Amennyiben az utazás téma legfontosabb elemének az Auschwitzba 

deportálást és az onnan való visszatérést mint a szerző életét és 

művészetet véglegesen-végletesen meghatározó, sorsfordító, sorsból 

sorstalanságot transzponáló eseményt tekintjük, a Sorstalanságot követő 

művek utazásai valamilyen módon mind ennek a nagy utazásnak 

ismétléseiként, variációiként, továbbgondolásaiként, illetve az auschwitzi 

utazás következményeiként értelmezhetők. Az utazásmotívumot 

legösszetettebben A kudarc és a Jegyzőkönyv című szövegek 

tematizálják, de Az angol lobogóban is szerepet kap, a Kaddis a meg nem 

szüetett gyermekért állatmotívumai (hód, menyét) pedig a sors 

beteljesítésének végső stációját, az életből/től való (folyamatos) 

menekülést, a világból való kiűzöttség, halálra kész(ülő) állapotát 

jelenítik meg (vö. Szirák, 2003, 138). 

 

„Visszaemlékezve az akkori időkre, leginkább bizonyos reflexeimre 

emlékszem vissza, amelyek akkoriban állandó feszültségben és belső 

mozgásban tartottak, olyformán, mint talán, legalábbis így képzelem, 

a hódokat, ezeket a valójában patkányszerű állatkákat mozgathatja 

az ösztönük, hogy kiépítsék és alakítsák bonyolult gát-, búvófolyosó- és 

üregrendszerüket, sőt váraikat.” (Kaddis, 114-115)  

„Néha, akár egy kopott, megmaradt menyét a nagy irtás után, még 

végigsurranok a városon. Egy-egy hangra, képre felneszelek, mintha 

megkérgesedett, lomha érzékeimet akadozó emlékek szimata ostromolná 

a túlvilágról. Egy-egy ház mentén, egy-egy utcasarkon rémülten 

megállok, táguló orrlyukakkal, riadt tekintettel fürkészek körben, 

menekülni akarok, de valami fogva tart. Lábam alatt a csatorna zubog, 

mintha emlékeim szennyes árja akarna rejtett medréből kitörni, hogy 

elsodorjon. Legyen hát; elkészültem. Utolsó, nagy összeszedettségemben 

felmutattam még esendő, makacs életemet – felmutattam, hogy azután 

magasra emelt két kezemben ennek az életnek a batyujával elinduljak és, 

akár sötét folyam sodró, fekete vizében elmerüljek,” (Kaddis, 166-167) 
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Kertész az utazás sikertelenségét, az utazásra való képtelenséget, 

a valahová máshova átlépés külső és belső gátját bontja ki történeteiben. 

A kudarc ikerregényének második része egy ismeretlen városba érkezés 

története, amelynek abszurd, kafkai világát, működését az értelmezők 

többsége az első rész öregjének álmaként azonosítja. A minden elemében 

az ötvenes évek Budapestjére emlékeztető ismeretlen város („Üdvözöljük 

itthon!” (A kudarc, 150)) abszurditását az adja, hogy sem a főhős, Köves, 

sem a többi szereplő nem tudja, miért ebbe a városba érkezik, mit keres 

ott, miért rúgták ki a munkahelyéről stb., és a történetalakítás abszurd 

logikája nem is kap reflexiót, sem későbbi magyarázatot (vö. Szirák, 

2003, 64). Az ismeretlenbe, idegenbe érkezés tapasztalata, a főhős 

tudatlansága, a magyarázatok, ok-okozatok feltárulásának hiánya, 

az ismeretlen felsőbb hatalom kiismerhetetlen módon működtetett világa 

teszi hasonlóvá A kudarc városát Auschwitz élményével, amely eleve az 

abszurd létezés metaforája Kertésznél. Földényi László szerint Auschwitz 

az abszurdon is túl van: katasztrofikus, és ez lehetetlenné teszi az én 

restaurációját, visszatalálását önmagához, a teljes elveszettség, 

a senkiföldjén tapasztalatának állandósulását eredményezi (vö. Földényi, 

2007, 15). „A katasztrófa emberének nincs sorsa, nincsenek 

tulajdonságai, nincs jelleme. [...] Az ő számára nincs többé visszatérés az 

Én valamely középpontjába, valami szilárd és megcáfolhatatlan 

énbizonyosságba; tehát a szó legvalódibb értelmében elveszett. Ez az Én 

nélküli lény az igazi katasztrófa.” (Felszámolás, 70) 

A kudarc azonban nem térbeli, hanem idő- és tudatállapotbeli utazás 

története, ahonnan végül a képtelenségek és nyomasztó önkényuralom 

ellenére a főhős mégsem tud elutazni, amikor erre lehetőség adódik 

(1956). A kudarcbeli utazás nemcsak a koncentrációs táborba tett útnak 

variációs ismétlése, hanem pandantja is abból a szempontból, hogy 

az utazás itt vágyott (többszörös útlevélkérelem előzi meg), a városból 

való továbbállás, továbbutazás pedig épp a korábbi deportálás 

következményeként vállalt és megvalósítandó írói-etikai feladat miatt 

már nem lehetséges. Auschwitzból vissza lehetett ugyan térni, 

de Auschwitz elől később, most már, nem lehet elmenekülni, a szereplők 

akárhová is indulnak, mindenképp egy otthontalan otthonba érkeznek. 

Az utazás vágya, célja – „hogy közelebb kerüljön önmagához, hogy 
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elvethessen minden régit és birtokába keríthessen valami újat – 

egyszóval, hogy rátaláljon önmagára, hogy új alapokon új életet kezdjen” 

(A kudarc, 143) – és ennek képzelet/álombeli megtörténte, majd a szabad 

elutazás lehetőségének visszautasítása ezt érzékelteti. Az 56-os 

eseményeket megidéző jelenet menekülést felkínáló döntéshelyzete jóval 

konkrétabban Az angol lobogó című elbeszélésben ismétlődik meg, ahol 

a vasfüggöny többszörösen áthághatatlan akadályként tornyosul, az 

elbeszélő számára a dolgok különbségeit, másságát, a mindenhol tátongó 

szakadékokat mutatja meg, tehát „a megfogalmazás és létezés közt 

meredő vasfüggönyt, az elbeszélő és hallgatósága közt meredő 

vasfüggönyt, az ember és ember közt meredő vasfüggönyt s végül az 

ember és önmaga, az ember és a saját élete közt meredő, átjárhatatlan 

vasfüggönyt.” (Az angol lobogó, 52) Kertész hősei ellenállnak 

a csábításnak, egy másik, talán könnyebb, boldogságra hangolt élet 

csábításának, az egyéni döntés a maradás, a belső emigráció és a feladat 

végrehajtása, az írás mint egyetlen lehetőség, mint belső 

szabadságalternatíva és erkölcsi késztetés fogalmazódik meg (Vö. 

Erdődy, 72). Az élet maradéka, „e földi láger” pedig ezekből áll: „Nem 

tudom, írtam, hogy az élet helyett, amely valahol létezik talán, miért 

csupán azt a töredéket kell élnem, ami számomra történetesen adatott: ezt 

a nemet, ezt a testet, ezt a tudatot, ezt a földrajzi színteret, ezt a sorsot, 

nyelvet, történelmet, albérletet, írtam.” (Kaddis, 91) (kiemelések V. B.) 

A Jegyzőkönyv egy bécsi vonatút kudarcával, egy szégyenteljes 

visszafordulással a rendszerváltást követő szabadság idején viszi tovább 

ugyanezt a problematikát, példázata annak, hogy a szabadság mentális 

feltételrendszere nem képes egyik napról a másikra kiépülni, „s azt éppen 

azok a reflexek hátráltatják, amelyek a több évtizedes diktatúra 

termékeként bújnak meg az emberekben” (Szirák, 2003, 150). A múlt 

erősebben él tovább a jelenben, mint azt gondolnánk, s a totalitárius 

rendszerek mentén rögzülő mentális tapasztalatok akadályozzák meg 

az embert a szabadság gyakorlásában. Ennek elsődleges jelzése a hőst 

kiverő jéghideg veríték, amely a korábbi auschwitzi és diktatúrabeli 

tapasztalatok miatt reflexszerű (Vö. Szirák, 2003, 150-151). 

Az utazás blokkolásával, kudarcaival a szerző nemcsak az elmenés, 

visszatérés, túljutás mozgásformáit juttatja vissza az origóra, nullázza le, 
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a menekülés lehetetlenségét, a vállalt élet, sors kiúttalanságát 

az otthonhoz kapcsolódó motívumok, a lakás, az albérlet statikus helyei 

is árnyaltan bontják ki. A leghangsúlyosabban A kudarc és a Kaddis 

vezeti végig ezt a motívumot, az előbbi a kommunizmus képtelen 

lakáshelyzetének ábrázolásával, az öreg ketrecnyi életterének, 

lakásleírásának dekonstrukciójával feszíti szét az otthon, az élhető hely 

lehetőségének kereteit, a descriptio eszközének ironikus kiforgatása, 

túlhajtása mindezek mellett a szépirodalmi reprezentáció lehetőségeit, 

létjogosultságát is feszegeti, ami szintén Kertész prózájának egyik 

kulcskérdése elsősorban az Auschwitz-tapasztalat ábrázolhatósága, 

közvetíthetősége miatt. 

A lakáshoz és az albérlethez számos jelentése közül önkéntelenül és 

elsőként vetül fel az otthon-otthontalanság kérdésköre, a diktatúra 

bezártsága („A proletárdiktatúra olyan hely, akár a lakásom, akár 

az életem: se fény benne, se ünnep”. – Gályanapló, 236), továbbá 

az ideiglenesség, az idegenségérzet tapasztalatai is ezekhez a zárt 

térformákhoz kapcsolódnak. A lakásszerzés, tulajdonviszonyok, 

társbérletek szocializmusra jellemző ismert nehézségei mindkét 

regényben előtérbe kerülnek, A kudarc mindkét részében a cselekmény 

fontos elemeként, a Kaddisban inkább a gondolati szólamok egyikeként. 

Ez utóbbi regényben a lakásszerzés követelményének való 

engedelmeskedés egyfelől az épp fennálló rendszerbe való belesimulást 

jelentené, másfelől tehát – a vásárlással, a lakás fenntartásával járó 

anyagiak miatt – a szabadság feladását.  

 

„csaknem valamennyi barátom, ismerősöm, vagy minek is nevezzem 

őket, megszerezte saját otthonát; ami engem illet, erre nem gondoltam, ha 

gondoltam is, úgy gondoltam rá, hogy erre nem gondolhatok, egyszerűen 

mert ehhez másképpen kellett volna élnem, a pénz, mindenekfölött is a 

pénzszerzés jegyében, és ez olyan engedményekkel, téveszmékkel, 

megalkuvásokkal és egészében annyi kényelmetlenséggel járt volna, még 

ha közben azzal áltatom is magam, hogy mindez csak ideiglenesen, 

pusztán a cél eléréséig történik így, […] és nem is volt kedvem magamra 

vállalni mindezeket a képtelenségeket, a magyarországi lakásszerzés 

képtelen kényelmetlenségeit, melyek mindenekelőtt is a szabadságomat, 
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a lelki, de tulajdonképpen a külső körülményektől való függetlenségemet 

is veszélyeztették volna, mégpedig totálisan veszélyeztették volna, így 

a veszélynek ellenszegülnöm is totálisan, vagyis a teljes életemmel 

kellett.” (Kaddis, 76-77.)  

„Helyesebben, pontosan ez volt az igazság. Az, hogy a magyarországi 

lakásszerzés börtöne, illetve a magyarországi lakástalanság börtöne közül 

nekem az utóbbi felelt meg jobban, minthogy abban – a magyarországi 

lakástalanság börtönében – inkább tölthettem a kedvem, inkább élhettem 

magamnak, védetten, rejtetten és romlatlanul, míg csak ez a börtön, vagy, 

ha már ragaszkodunk a hasonlatokhoz, inkább talán konzervdoboznak 

mondanám, hirtelen, és kétségkívül a feleségem varázsérintésére föl nem 

tárult, és albérletéletem egyszeriben védtelennek, leplezetlennek és 

romlandónak, következésképpen tarthatatlannak mutatkozott”. (Kaddis, 

77-78.) 

Továbbá a lakás, saját otthon a házassággal együtt a múltfeledést, 

Auschwitz tapasztalatán való túllépést, a boldogság lehetőségét 

is jelentené. Az albérlet ezzel szemben fenntartja az ideiglenesség és 

idegenségérzet örök viselését, az elbeszélő képtelennek érzi magát 

a bútorokkal berendezett életre (vö. Kaddis, 85), az állandó 

otthontalanság válik az alkotás, az írás helyszínévé, amelynek célja épp 

ennek, csak a halál által felszámolható idegenségtapasztalatnak, az 

Auschwitz által kapott sorstalan sorsnak a közvetítése az élhetetlen 

élet(terek) által is. Az írás mint szabadság, a szellemi létforma választása, 

a szabad döntés tágassága épp a zárt térrel, az önbebörtönzéssel, a belső 

emigrációval válik paradox léthelyzetté. A szövegek számos kínálkozó 

részlete alapján talán nem alaptalan ezen a ponton megemlíteni a heimlich 

(’otthonos, kies, ismerős, bizalmas’), az unheimlich (’kietlen, kísérteties, 

borzongató’, tehát nem ismerős, nem otthonos), valamint az unheimliche 

Heimat, az idegenné vált otthon kérdését, az otthontalanság és 

a kísérteties Freudtól napjainkig tárgyalt összefüggéseit sem. 

Kertésznél az albérlet vagy a rendezetlen tulajdonviszonyú lakás az 

ideiglenesség állapotának térbeli vetülete, amely további társításokra, 

párhuzamokra teremt lehetőséget, így például az albérletes életforma a 

lágerélet, a már szabad lágerélet folytatásaként is felmerül: „igen, és azt 

kell hinnem, hogy, akkor ugyan még valószínűleg tudattalanul, no meg a 

körülmények: a lakástalanság kényszerének is engedve, de 
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végeredményben ezt az élményt, a szabad lágeréletem felejthetetlenül 

édes és óvatos élményét hosszabbítottam meg albérletéletemben, ezt a 

minden felismerések utáni és előtti, semmiféle életsúlytól, legkevésbé 

magától az élet súlyától nem terhelt élet élményét, azt, hogy élek ugyan, 

de úgy élek, hogy bármikor visszajöhetnek a németek” (Kaddis, 81-82). 

Ám a téma elmélyült kifejtését mutatja, hogy a gondolatmenet végéhez 

közeledve az albérlet a szállodában lakással mint ideális életformával is 

átfedésbe kerül: „Azt hiszem, eszményi szállodalakónak születtem, de 

mert változott a kor, csak lágerek és albérletek lakója lehettem” (Kaddis, 

86).  

Az otthontalanság, ideiglenesség, idegenség témája a „lakályos 

börtönvilágból” a halálba való átlépés regényében, a Felszámolásban kap 

még egy jelentést, motívumkört, Kertész a hajléktalanság és hontalanság 

jeleneteivel ábrázolja ezt a tapasztalatot, szigorú megfigyelőként, ezáltal 

is távolságot tartva. A regény hőse, Keserű ugyanis hosszasan szemléli 

ablakából a hajléktalanokat, e „kéjlesői magatartást”, ahogy az elbeszélő 

írja, bűntudat és valami undorító vonzalom kíséri, „amely végül egyfajta 

émelyítő aggodalomba, létfélelembe” (Felszámolás, 11) torkollik. 

Az íróasztal és az ablak közötti ingázás, az ablakhoz lépés kényszere 

a regény elején jelzése annak a tipródásnak, félelemnek, amit Keserű saját 

személyiségének elvesztésével, felszámolódásával kapcsolatban érez. 

A mű végén, mintegy keretként visszatérve ehhez a motívumhoz, a hős 

a hajléktalanokkal, az emlékek, múlt nélküli, jövő nélküli, tehát örök 

jelenben élő alakokkal érez közösséget, főleg, hogy „sosem zárhatta ki 

teljesen, hogy egy szép napon ő is ott találja magát közöttük, a padon.” 

(Felszámolás, 158) A sorstalansággal, az írás által mégis sorssá, történetté 

formáltsággal küzdő szerző és szereplő számára az elveszett emberek 

elveszett sorsa ad okot a töprengésre: „Történet nélküli emberek voltak, 

s ez a gondolat csendes rokonszenvet ébresztett Keserűben. Jól tudta 

persze, hogy mindegyiknek megvan a maga szomorú története, amely őt 

idáig juttatta; de Keserű úgy képzelte, hogy mire ideáig jutottak, ezek 

a történetek már régóta elveszítették minden jelentőségüket” 

(Felszámolás, 158). 

Az otthontalanság és az idegenségérzet tehát az élet alapmorajlása 

Kertész műveiben. Ezt a Kaddis elbeszélője fejti ki legrészletesebben, 
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számára félelemként, rettenetként már a gyerekkortól fogva ismert érzés, 

ami nem a halálfélelemhez, hanem hangsúlyosan az élethez kapcsolódik, 

annak elveszejtő bizonytalanságát, formátlanságát megélő tapasztalat. Ez 

az alapvető létélmény azonban a Kaddisban egyre inkább a zsidósághoz, 

az elbeszélőre rákényszerített zsidósorshoz kapcsolódik, és ez 

a tapasztalat a tükör előtt ülő kopasz nő félelmetes, groteszk képében tér 

vissza az elbeszélés menetében. Ez az alapélmény Lót alakjában is 

megjelenik A végső kocsma Doktor Sondenberg című 

betételbeszélésében. Lót helyzete az elbeszélő szerint korunk disszidens 

értelmiségijének helyzetéhez hasonlítható, s bár a jelenet talán nem 

megfelelően kidolgozott, Lóthoz a jeltelen, modern földönfutó 

megjelölések társulnak, a „»displaces person«, névtelen, hontalan senki, 

frissen szabadult lágerlakó, amilyen tízezrével kóborolt az országutakon, 

letelepedést, befogadást, új lakóhelyet keresve.” (A végső kocsma, 381) 

Kertész szempontjából fontos a szöveg azon felvetése, hogy történetileg 

szemlélve Lót idejében a zsidó vallás még nem létezhetett, azonban a 

szerep, „sőt egy teljes szerepkör készen állt már, a társadalmak 

emocionális egyensúlya egyszerűen megkövetelte, hogy ezt a szerepet 

létrehozzák, s idővel valaki vagy valakik átvegyék és betöltsék, a 

zsidókban pedig, legalábbis az állami létük megszűnte után, volt annyi 

gőg és kihívás, hogy e különös szerepet nemcsak hogy betöltsék, de abban 

mintegy a fennmaradásuk próbáját lássák.” (Uo., 382) Lót és menekülése, 

emigrációja az idegen, a hontalan alakját artikulálja, az idegenséggel 

szembeni gyűlölet olyan előképe, amely majd formát, nevet, konkrétumot 

kap a történelem folyamán a zsidó-keresztény kultúrkörben, és amely 

e szempontból párhuzamba állítható a Kaddis kezdetben tárgy nélküli 

gyermekkori idegenségérzetének későbbi konkretizálódásával, 

az elbeszélőre testált zsidó sors kényszerűen viselt jármával. A Kaddis 

szólamai a zsidóság, a zsidó sors nyugvópont nélküli dilemmáit járják 

körül, a mi közöm hozzá?, mi tesz zsidóvá? alapkérdéseitől a bűn, 

bűntudat, személyes tapasztalat futamaiig, s ezek közül nem egy 

a közösségváltás, a más/új közösséghez tartozás, a kiközösítés vagy az 

identitás súlyos kérdéseihez érkezik.  
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„[A]z egészben az a figyelemre méltó, hogy újdonatúj zsidó létében 

a zsidókomplexusától való szabadulást, egyáltalán, a felszabadulását 

találja meg. Fel kell ismernie ugyanis, azzal, hogy az egyikből 

kiközösítik, az ember még nem lesz automatikusan egy másik közösség 

tagja. Mi köze, kérdezi, azaz kérdeztetem vele, a zsidókhoz? Most már, 

hogy ő is az, semmi, ébred, azaz ébresztem rá. Míg a nem zsidó lét 

kiváltságait élvezte, szenvedett a zsidók, a zsidó lét, pontosabban 

a kiváltságok és a kirekesztések züllött, fojtogató, gyilkos és 

gyilkosságokba torkolló egész, öngyilkos rendszere miatt. Szenvedett 

némelyik barátja, hivatali kollégája, egész tágabb közössége miatt, 

amelyről azt hitte, hogy a hazája; szenvedett gyűlölködésüktől, 

korlátoltságuktól, fanatizmusuktól. Kivált az antiszemitizmusról 

folytatott, elkerülhetetlen vitáktól iszonyodott, […] Másrészt 

a zsidókkal szemben is bizonyos feszélyezettséggel viseltetett, 

amennyiben próbálta ugyan szeretni őket, de sosem volt biztos 

e kísérlete sikerében. Akadtak zsidó ismerősei, még barátai is, akiket 

szeretett vagy nem szeretett. De hát ez más, mert tisztán egyéni 

szemszögből, okokból szerette vagy nem szerette őket. Hogyan lehet 

azonban eleven szeretetet érezni egy olyan elvont fogalom, mint például 

a zsidóság fogalma iránt? Vagy egy ismeretlen tömeg iránt, amelyet 

ebbe az elvont fogalomba gyömöszölnek?” (Kaddis, 104-105.) 

 

Az egész problémakörre a leghatározottabb, legzsigeribb válasz az 

a „Nem!”, amellyel a regény kezdődik, amely, mint egy nagy levegővétel 

vagy mint egy fugatéma (folytonos) (újra)indulása, időről időre 

megismétlődik a mű folyamán, és amely e sorstalan sors 

továbbörökítésére, a gyermekre mond nemet. A Kaddis e nemnek a véd- 

és vádbeszéde, argumentációja. Az otthontalanság – „igen, színtiszta 

otthontalanság, amely azonban semmiféle elhagyott vagy rám várakozó 

otthonról nem tud és nem tudat” – állapotának és érzésének egyetlen 

felszámolható módja, „otthona” a halál (Kaddis, 88-89), ám ez csak 

a Felszámolásban jelent öngyilkosságot, a többi regényben a sors 

beteljesítése a végigélt, végigírt, tanúsággá tett élet. Az élet és írás 

viszonya pedig az életmű legfontosabb kérdése: az élettel, boldogsággal 

szemben az írás válik létprogrammá, amelyben írás és élet 

összeegyeztethetetlen, az utóbbiról le kell mondani az előbbi, az írás által 
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tanúsító élet érdekében. Ám az írás nem (csak) egyfajta menedék, 

a szellemi létforma (kényszerű és/vagy nincs más, jobb) vállalása 

és kiteljesítése, és nem is csak halálig tartó sírásás, ahogy ez szintén 

a Kaddis végigvezetett szólama, amelynek a golyóstoll mint sírásó eszköz 

kitüntetett motívuma („a golyóstoll az én ásóm” [Kaddis, 45]), hanem 

e választott életforma – szintén – szükségszerűen kudarc, hiszen 

Auschwitz közvetítése képtelenség, a tapasztalat nyelvi megformálása 

rögvest elidegenít magától az élménytől, az emlékezet, annak 

diszkontinuitása, az emlékek mentális képeinek nyelvi áttétele szintén 

problematikus. Az írás, a munka Kertész (elbeszélői) számára nem 

önkiteljesítés, az életet tápláló, oda visszaáramló tevékenység, hanem – 

ahogy Radnóti Sándor is megállapítja – „egy halálos ítélet lassú 

végrehajtása,” az önsorsrontó, önpusztító nem-felejtést jelenti (Radnóti, 

2000, 243), egy traumatikus tapasztalatból következő ars poeticát. Az írás 

összességében mégiscsak hasonlítható az élethez, hisz mindkettő csőd, 

mindkettő csak a halál által számolható fel. Tehát a kettő mégsem 

választható el teljesen, már csak azért sem, mert az írás végül is a „vak” 

élet irodalommá változtatásának kísérlete, a kudarcra törekvés „maradt 

egyetlen beteljesíthető élmény” (vö. Kaddis, 63-64). A maradás (itthon 

maradás, lakásba zártság, íróasztalhoz láncoltság) – „önmagam elől 

úgysem tudok elutazni” (A kudarc, 110) – és az írás tehát mint belső 

száműzetés értelmezhető az életmű egészét tekintve. A Sorstalanság 

végén meghirdetett írói (lét)program megvalósítása, beváltása, a személy 

tárgyiasítása, az élet (mű)tárggyá tétele: „Élete egy író életévé lesz, aki 

írja, írja a könyveit, míg teljesen ki nem fosztja magát és puszta 

csontvázzá nem tisztul, megszabadulva a fölös sallangtól, az élettől.” 

(A kudarc, 390-391) Látható, hogy a Kaddis az első regényben 

megfogalmazott és A kudarcban ábrázolt írói tevékenységet, „törekvést”, 

tehát a cselekményében húzódó alapgondolatot teszi egyik explicit 

alapszólamává egy komorabb, pesszimistább hangütésben, és mindezzel 

mintha a recepció által sokféleképpen értelmezett kudarc (kinek/minek 

a kudarca?) egyik lehetséges jelentését erősítené föl. Az Öreg mindennapi 

tevékenysége A kudarcban az iratok, dokumentumok pakolgatása és 

főként másolása az élet írásba fordításának műveleteként értelmezhető, 

burkoltabb formában, mint a későbbi regényben. Mindkét műben az írott 
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rétegekhez, időbeli síkokhoz való viszonyban a személyiség, identitás 

változása mint írott identitás változása mutatkozik meg (vö. Szirák, 2003, 

130), amit A kudarc elsősorban a határátlépések, szövegrétegek, tükör- és 

ismétlődő szövegdarabok elhelyezése által, míg a Kaddis az egymásnak 

alá-fölérendelt elbeszélői tudatok, a különböző emlékrétegek reflektív – 

magyarázó, vissza- és előrelépő – narrációja által bont ki. 

A határátlépés, határhelyzet, a kettősség tehát nemcsak motivikusan, 

hanem prózapoétikai jegyekben, a narratívák szerkezetében 

is megmutatkozik. A regények az elbeszéléssíkok többszörözésével, iker- 

és betéttörténetekkel élnek, továbbá a metafikció, metaregény 

eljárásaival, eszközeivel; cselekményelemek és szövegrészek 

is ismétlődnek, alapvető szövegalkotói eljárás a másolás, az idézés, 

önidézés, ezeket a transz-, intra- és intertextusokat pedig metaforákká, 

zeneszólamokká formálja a szerző. Az életműben előrehaladva pedig 

kiemelendő szépirodalom és esszé határainak feloldása. 

A szereplők kettőzésében, tükrözésében, a különböző alakmások 

szerepeltetésében rejlő poétikai lehetőségeket A kudarc és a Felszámolás 

aknázza ki leginkább, de az azonos nevű szereplők egyik műből másikba 

vándoroltatása az egész életműre jellemző, így Köves, Obláth vagy B. 

több műnek is szereplője, ahogy a feleségek alakja (Kaddis és 

Felszámolás) és műbeli szerepe is egy anyagból van gyúrva, mindez a 

közismert írói ars poetica nyilvánvaló eleme, miszerint a szerző mindig 

ugyanazt a művet írja, egyetlen egy regény van, az atonális regény (amit 

csak a nyelvi konvenciókkal leszámoló, atonális nyelven lehet megírni, 

[vö. A száműzött nyelv, 283]), minden ennek az egy regénynek, 

történetnek, sorsnak a megvalósítása, illetve annak kísérlete, ez esetben 

a Sorstalansággal kész életmű kibontása. Hiszen, ahogy a Gályanaplóban 

kifejti, már a Sorstalanság is a „hagyományos (tonális) alaphang „Nem 

szabad”-ja helyett […] öntörvényű hangnemben komponálódik.” 

A regény tonalitása az az alaphang lenne, ami valamiféle statikus morál 

jelenlétét cipelné, merevítené ki, ám az atonális regénykompozícióban 

nincs ilyen alaphang, „amelyhez viszonyítva a kompozíció egyes hangjai 

harmonikusak vagy diszharmonikusak.” (mindkét idézet: Gályanapló, 

226) 
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Az egyes műveken belül a tükröztetett alakok egymás időben, térben, 

személyiségjegyekben elcsúsztatott alakmásai. A kudarcban az Öreg 

és Köves, ám ezen belül is tovább bonyolított a szerkezet, mert Köves 

és Sziklai, Köves és Berg (ld. névadás is), vagy az Öreg felesége és 

a betéttörténet pincérnője, Berg szerelme is egymás alakmásai. 

A Felszámolás még tovább bonyolítja a szereplők ilyenfajta 

sokszorozását, nemcsak Keserű és a már halott B., hanem 

a mindkettőjükhöz szeretőként és/vagy feleségként kapcsolódó nőalakok 

(akik majd rendezett életet, boldogságot biztosító férfiakra lelnek [ahogy 

a Kaddisban is]) által is tükörstruktúrák működnek a regényben. Ezek az 

eljárások fenntartják az én folyamatos idegenségérzetének, másságának, 

a szereplő önmagától való ironikus távolságtartásának az érzetét, 

megmutatják, hogy Kertész, mellesleg erőteljesen életrajzi vonásokkal 

rendelkező hősei nem tudnak beleveszni saját életükbe, a létfeledettség 

nem adatik meg számukra. Az explicit tematizálás, kimondás mellett, 

ahogy ez a Kaddisban történik, az identitáskrízis poétikai vetülete is ez, 

a művekben az identitást folyamatos változásban, meghasonlások, 

elválások, túlhaladások mozgásaként, fázisaiként szemlélhetjük, és ebben 

a folytonos változásban, alakulásban az emlékezet, az emlékek, az én 

korábbi identitásának felidézhetősége, az élettapasztalatokból levonható 

következtetések, belátások életen át tartó munkája is nagy szerepet kap. 

Azt is fontos hangsúlyozni, hogy a szerző világrendjében, felfogásában 

az egyes emberek nem pusztán elkövetői vagy elszenvedői 

az eseményeknek, tetteknek, hóhér és áldozat felcserélődik, felcserélhető, 

mivel mindkettő inkább egy mechanizmus által kiosztott szerep, semmint 

szabad választáson alapuló léthelyzet (vö. Szirák, 2003, 124). 

Végső soron minden az írásra fut ki Kertész műveiben, az élettel 

(létezéssel) a munkát (írást) állítja szembe. Az élet önmagát akarná, így 

a tudás és az emlékezet helyett a felejtést. Az írás ezzel szegül szembe, 

ám az ösztön fenntartja az életet. Az írás egyszerre jelentheti a létezéstől 

való menekülés esélyét és az élet archiválását, a felejtés elhárítását, 

„kifelé vezet az életből” (Szirák 2003, 134). Az írásra mint életfeladatra 

fut ki A kudarc mindkét része és a Kaddis is. A Felszámolás pedig az írói 

sors beteljesítését ábrázolja a különféle írások idézésével, 

tükröztetésével, tehát a megírt, végrehajtott feladat felmutatásával: 
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„A magát élni nem tudó életet fel kell mutatni.” (Radnóti, 2000, 245) 

Innen már csak egy lépés van, a legnagyobb és végső emigráció, az 

öngyilkosság. B. a Felszámolásban már úgymond megteheti ezt, amit 

A kudarc vagy a Kaddis alakjai még nem, hiszen ők még a feladat előtt 

állnak, ők lassú lépésekkel, sírásással, sziszüphoszi kőgörgetéssel 

haladhatnak a halál felé. A Felszámolásban a megírt sorstalanság, 

a tanúsággá tett élet pedig csak egyféleképpen érhet véget, ha elodázott, 

elhalasztott sorsát a kandalló tüzében teljesíti be. 
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Petres Csizmadia Gabriella 

 

„A kétnyelvűség komplikációi”. Mila Haugová Zrkadlo dovnútra 

(Belső tükör1) c. önéletrajzáról 

 

„Kráčajúca v zdvojenom svete – jeden napísaný a druhý žitý? 

Splývajú čiastočne sa prekrývajú idú paralelne vedľa seba a vylučujú sa?” 

(Haugová, 2010, 164) [Kettős világban barangolni – az egyik a megírt, 

a másik a megélt élet? Részlegesen összefüggnek, keresztezik egymást, 

párhuzamosan haladnak egymás mellett, kizárják egymást?] Ez a kettős 

világ, a megélt és leírt élet összeegyeztethetetlensége Mila Haugová 

Zrkadlo dovnútra (Belső tükör) című autobiográfiájának egyik 

legdominánsabb problematikája, amely rekurzív módon szövi át, hálózza 

be, határozza meg az önéletírás folyamatát és magát az élettörténetet. 

Az önéletírás e leküzdhetetlennek tűnő bipolaritása, a személyiség és 

annak megfogalmazhatatlanságának, megírásának nehézsége 

metaforikusan reflektál az önéletíró személyes sorsának összetettségére, 

a közép-európai többkultúrájúságból és többnyelvűségből fakadó 

határpozíció komplexitására, az inter- és transzkulturalitás jelenségére 

(Pataki, 2011, 278). A kortárs szlovák költészet meghatározó 

alkotójaként számon tartott Mila Haugová ugyanis egyszerre több térhez, 

nyelvhez és kultúrához kötődik, ami nemcsak a személyes identitását, 

hanem az írásművészetét is alapvetően meghatározza és befolyásolja. 

A napjainkban 75 éves költőnő Labay Emília Viktória névvel Budapesten 

született, Mila Srnková néven Csehszlovákiában kezdett publikálni, majd 

Mila Haugováként szlovák, magyar, angol és német nyelven alkotó költő-

fordítóként vált ismertté – nemcsak Szlovákiában, hanem Ausztriában, 

Angliában, Németországban és Amerikában is (Podracká). A különböző 

terek, társadalmi-kulturális környezetek és nyelvek megismerése, 

belakása, az íráson keresztüli kisajátítása arra ösztönözte az önéletírót, 

hogy problematizáltan artikulálja személyes identitását, 

és identitáskonstrukciója során kiemelt pozícióhoz juttassa 

a többkultúrájúság tényezőjét, valamint a nemzeti és kulturális 

                                                           
1 A kötet címe és a szögletes zárójelben közölt idézetek saját fordítások. 
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hovatartozás kérdését tágabb kontextusban, a nemzeti paradigma keretein 

túl, különböző kulturális és társadalmi folyamatok egyvelegén keresztül 

szemlélje (Györke, 2015, 221). A tanulmányom címében idézett 

„kétnyelvűség komplikációi” megfogalmazás a Haugová élettörténetét 

meghatározó alapvető kétarcúság, kétféleség problematikáját veti fel, 

amit az önéletíró szó szerinti jelentésben és szélesebb kontextusba 

helyezve is értelmez: felveti a hétköznapi és irodalmi nyelv, a közép-

európai és nyugati világ, a valóság és fénykép énábrázolásának kétféle 

„nyelvhasználatát” és ezek összeegyeztethetőségének kérdését. 

A határátlépés mozzanatát tehát nemcsak geopolitikai tettként, hanem 

élet és írás közti határ átlépéseként is értelmezi (Jablonczay, 2015, 137). 

Mindez túlmutat a szlovák és magyar családi háttér kettősségéből fakadó 

kétnyelvűségen, és az élettörténet kétféle/többféle felfogására helyezi 

a hangsúlyt. Írásomban a felvetett problematikák közül a szó szerinti és 

tágan értelmezett többnyelvűséget vizsgálom meg az önéletírás 

szövegének kontextusában. 

 

A szülők nyelvi identitásának, nyelvhasználatának kérdései 

 

Mila Haugová magyar nemzetiségű édesanya és szlovák édesapa 

gyermekeként látott napvilágot 1942-ben. A kétnyelvű környezet és 

kétféle nyelvhasználat nehézségei nemcsak az önéletíró, hanem már a ki-

/betelepülő szülők élettörténetében is központi szerephez jutnak, és 

az elsőgenerációs migránsok asszimilációs kérdéseit – az alárendeltségi 

viszonyok nyelvi, ideológiai és kulturális jelenségeit (Németh, 2016, 63) 

– vetik fel. Mindkét szülő a határmódosításoknak köszönhetően, politikai 

okokból lép ki az otthonos nyelvi közegéből, idegen kulturális közegbe 

történő beilleszkedésüket azonban eltérő tényezők nehezítik, mivel 

különböző nyelvi háttérrel rendelkeznek. Az édesapa az első bécsi döntés 

következtében lett csehszlovák állampolgárból magyar állampolgárrá, 

vagyis úgy vált egy másik ország lakójává, hogy saját lakhelyét nem 

változtatta meg. A belfölddé vált külföld, a külfölddé vált belföld 

problematikáját az önéletíró reflektáltan problematizálja, amikor 

egyszerre működteti a jelenben és elbeszélt múltban érvényes földrajzi 

területek elhelyezését: „Územie, kde ležalo Vráble, stalo sa Maďarskom, 
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otec sa vrátil na Slovensko, teda vlastne do Maďarska.” (Haugová, 2010, 

14) [Az a vidék, ahol Verebély elterült, Magyarország részévé vált, apa 

visszatért Szlovákiába, vagyis tulajdonképpen Magyarországra.] Az 

önéletíró a határmódosítás eseményét az apa egész életére kiható 

traumaként értelmezi („Po Mníchove a násilnom rozbití republiky, čo 

otec celý život pociťoval ako traumu...” (14.)) [A müncheni egyezmény, 

az ország erőszakos szétverése után, amit az édesapám egész életén át 

tartó traumaként élt meg…], amely a haza, otthon fogalmát az 

idegenségérzet jelentésrétegeivel itatja át. Az új országban, munkája 

révén, az édesapa kilép a saját nyelvi-kulturális közegéből, és Miskolcra, 

vagyis egynyelvű magyar nyelvi-kulturális közegbe települ. A férfi 

betagozódását az önéletíró mégis zökkenőmentesnek minősíti, mivel 

a kétnyelvű Verebélyről származó édesapa beszélt magyarul is, vagyis 

nem kellett nyelvi nehézségekkel megküzdenie: „samozrejme, ako ľudia 

vo Vrábľoch, aj po maďarsky vedel.” (Haugová, 2010, 14) [A többi 

verebélyihez hasonlóan természetesen beszélt magyarul is.]  

A kétnyelvű édesapával szemben az édesanya egynyelvű közegből 

származik, aki szintén a politikai döntések, határmódosítások 

következtében kerül idegen államba – a háború után ugyanis a férfi 

szülővárosába, Verebélyre költöznek, ami ismét Csehszlovákia 

területéhez tartozik. A család Csehszlovákiába költözésével az anya veszi 

át a betelepülő szerepét, azonban ő teljesen idegen nyelvi közegbe 

érkezik, egyáltalán nem beszéli a többségi nyelvet (a házaspár egymás 

között magyarul beszél, vagyis a családon belüli domináns nyelv addig 

a magyar). Az önéletírás egyik kulcsfigurájaként szereplő édesanya 

beilleszkedési folyamatáról azonban kevés információhoz jutunk, csupán 

néhány, a szövegben szétszórtan található megjegyzésen, anekdotán 

keresztül kapunk képet az asszony asszimilálódási igyekezetéről. Az apa 

határmódosításból fakadó traumatizáltságának kidomborításával 

szemben figyelemfelkeltő az édesanya emigrációjához fűződő 

érzelemleírások hiánya, illetve a két eltérő módon traumatizált szülő 

leszármazottainál gyakran megjelenő kulturális trauma kialakulásának 

elmaradása. Az önéletíró nem szentel figyelmet a kisebbségi nyelvet 

használó, kollektív bűnösség bélyegét hordozó anya nyelvváltással járó 

nehézségeire, közvetlenül csupán egyetlen negatív élményt jegyez fel: az 
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apa távollétében a lányával magyarul beszélő anyát rendszeresen 

megalázta és helyreutasította a szomszéd („Maďari za Dunaj!” – 32. 

[Magyarok a Duna mögé!]), aki a többségi nyelv és kultúra 

hordozójaként alárendelt pozícióba helyezte őt, és ellenséges betolakodót 

látott benne, amire az anya sírással, hallgatással és a férj előli 

elhallgatással reagált. A többi kommentár pozitív folyamatként ábrázolja 

az anya asszimilálódási szándékát: többször megjegyzi, mennyire 

igyekezett az édesanya a többségi nyelvet elsajátítani, szlovák könyveket 

és újságot olvasott, a férje és a lánya segítségével mindent elkövetett, 

hogy megtanuljon szlovákul. Az önéletíró másodgenerációs 

betelepülőként saját nyelvi-kulturális környezeteként, otthonos 

térségeként Szlovákiát azonosítja, így a szlovák nemzetiségű, majd 

magyar nyelvi-kulturális közegbe települő édesapa és a magyar 

nemzetiségű, majd szlovák nyelvi-kulturális térbe migráló édesanya 

asszimilálódási körülményeit is a helyi szlovák lakosokéhoz hasonló 

perspektívából írja le. Az önéletíró csupán mellékes információként 

jegyzi meg, hogy az intézményszerű nyelvtanulást nélkülöző édesanya 

bizonytalan nyelvhasználóként csupán folyamatos megerősítés, ellenőrző 

jóváhagyás mellett mer szlovákul megnyilatkozni, és nem érzi otthonosan 

magát az idegen nyelvű környezetben – a többségi nyelv korlátolt 

birtoklásáról mint behozhatatlan hátrányról tanúskodik az az eset, amikor 

például elárusítóként egy szlovák nyelvű feliratban helyesírási hibát vét, 

és egy vevő arrogáns módon a fejére olvassa a hiányos tudását (Haugová, 

2010, 92). Az anya nyelvi szorongásának ellentmondanak azok 

a bejegyzések, amelyek a család lakóhelye természetes kétnyelvűségét, 

a szlovák-magyar együttélés zökkenőmentességét hangsúlyozzák – 

elsősorban az önéletíró személyes meggyőződéséről tanúskodva. 

A szlovák és magyar könyveket tartalmazó könyvtár bemutatását 

követően például zárójelben megjegyzi: „maďarsko-slovenské spory 

v podstate neexistovali, pohybovali sme sa v rovinách a priestoroch 

týchto dvoch takých rozličných jazykov viac-menej suverénne, niekto len 

čisto slovensky, niekto ako ja maďarsko-slovensky a niekto viac 

maďarsky a menej slovensky, samozrejme, existovali starí ľudia, ktorí asi 

len maďarsky.” (56.) [Lényegében nem léteztek szlovák-magyar 

ellentétek, a két nyelv között sajátos módon mozogtunk, néhányan csak 
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szlovákul, mások, mint én is, magyarul és szlovákul, megint mások inkább 

magyarul, kevésbé szlovákul, és természetesen voltak olyan idős emberek, 

akik talán csak magyarul beszéltek.] 

 

Az önéletíró kétnyelvűségéhez kapcsolódó attitűdjei 

 

Az önéletíró visszatérő motívumként tematizálja a kétnyelvűség 

kérdéskörét – nemcsak a családon belüli, intim szférában, hanem 

a közszférán belül is. A kétnyelvűséghez kapcsolódó eltérő attitűdöket 

érzékenyen ábrázolva ellentmondásos kommentárokat fűz a kétnyelvűség 

természetéhez, amely időnként feszültséget is generál a kétnyelvűségről 

alkotott filozófiája, a kétnyelvűséggel kapcsolatos személyes 

meggyőződése és gyakorlati tapasztalatai között. Számos alkalommal 

problémamentes és természetes jelenségként írja le a kétnyelvűséget, sőt 

a személyiséget gazdagító, az identitáskonstrukcióra pozitív hatással bíró 

jelenségként értelmezi, és a nyelvválasztás problematikáját 

a többnyelvűség, többkultúrájúság komplexitásával, magasabb 

pozíciójával szemben csupán másodlagos, lényegtelen kérdésnek 

minősíti. A gyerekkori irodalmi hatások ismertetésekor például kitér az 

édesanyjától hallott magyar versek fontosságára, ahol a költészet 

univerzális nyelvhasználatát a nemzetiségi nyelvhasználat fölé emeli: 

„Moja mama veľmi rada čítala a vedela naspamäť nekonečné množstvo 

básní, samozrejme, po maďarsky, ale záleží na tom? Poézia je rytmus, 

melódia..., dobrá poézia je akoby vesmírne príbuzná, nech je napísaná 

v akomkoľvek jazyku---” (Haugová, 2010, 19) [Édesanyám nagyon 

szeretett olvasni, számos verset tudott fejből, természetesen magyarul – 

de számít ez valamit? A költészet ritmus, dallam…, a jó költészetet 

mintegy univerzumi rokonság fűzi egymáshoz, bármilyen nyelven íródjon 

is---] Más helyeken viszont az egzisztenciáját alapvető meghatározó 

tényezőként értelmezi saját kétnyelvűségét, illetve kétnyelvűsége 

kiegyensúlyozatlanságát: édesanyjával magyarul, édesapjával szlovákul 

kommunikált, azonban dominánsan szlovák nyelvi-kulturális közegben 

szocializálódott, szlovák nyelvű iskolákba járt, így a közszférában is 

használt, elsődleges nyelvévé az apja nyelve vált, az anyanyelve pedig 

visszaszorult az intim szféra területére. A magyar nyelv használatának 
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háttérbe szorítását a „kétnyelvűség komplikációjaként” éli meg, és hibrid 

etnikai identitásként vagy akár poliglott identitásként (Mészáros, 2015, 

249) tekintve önmagára idegen jelenségnek tartja, hogy nem az 

anyanyelvén, hanem az apja nyelvén kezdett el írni. Felveti a kérdést: 

„Ktorý jazyk je môj? Ten, ktorým píšem? Ten, ktorým rozprávam? Ešte 

je tu ďalšia komplikácia dvojjazyčnosti: píšem v jazyku otca, nie 

v materinskom.” (147.) [Melyik nyelv az enyém? Az, amelyiken írok? 

Vagy amelyiken beszélek? És itt jön a kétnyelvűség következő 

komplikációja: nem az anyanyelvemen, hanem az apám nyelvén írok.] 

Az „apanyelv” választása nem csupán a szlovák nyelv és kultúra melletti 

döntést foglalja magába, hanem az édesapa képviselte eszmevilág 

továbbhordozását is – az ellenállás, egyéni útkeresés természetét, vagyis 

az apa szellemi-kulturális nyelvválasztásával való azonosulást is. 

Ugyanakkor – a többnyelvű szerzőkre jellemzően – az „apanyelv” 

választása, használata mellett az önéletíró írásművészetét a másik nyelv 

perspektívája és kulturális sajátosságai is átjárják (Németh, 2016, 65). 

Amikor rekurzív módon utoljára visszatér a saját kétnyelvűsége újra-

megfogalmazására és újra-értelmezésére (maga az önéletíró használja 

ezeket a kötőjeles írásmóddal ellátott fogalmakat), már a nemzetnyelv 

kérdésétől teljesen leválasztva, a személyes identitást meghatározó 

hétköznapi és irodalmi beszédmód kettősségére tágítja a problematikát: 

„Trápim sa v dvoch jazykoch?” (157.) [Két nyelvben szenvedek?] 

Az önéletíró a költészetet egy másik, az információorientált köznapi 

kommunikáción túli, pontosabb nyelvként kezeli, amiről az is tanúskodik, 

hogy az asszociatív módon felidézett anekdotikus emlékeket 

folyamatosan lírai betétek szakítják meg, kontextualizálják és értelmezik 

felül. A hétköznapi és lírai nyelvhasználat nyomasztó kettősségét egy 

verssel is kommentálja: „Dvojústie. Bezhlásková reč. Chceš uzavrieť/ čo 

by malo ostať otvorené. Blúdia nami neznáme jazyky./ Priliehajúce úzko 

k okrajom unikajúcich lúčov./ Bože, ako žiaria. Zvieratá schúlené v nás 

chránia/ posledné teplo.” (Haugová, 2010, 157) [Kétszájúság. Hang 

nélküli beszéd. Be akarod zárni azt,/ aminek nyitva kéne maradnia. 

Ismeretlen nyelvek tévelyegnek velünk./ Az elillanó sugarak széleivel 

összeérve.] Istenem, hogy fénylenek. A bennünk bújó állatok megvédik/ 

a megmaradt melegséget.]  
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Idegen nyelvű szöveghelyek az önéletírásban 

 

A többféle szövegtípust – verseket, leveleket, naplórészleteket – integráló 

önéletírás sajátosságaként figyelhető meg, hogy műfajkontaminációs 

törekvései mellett kétnyelvű és idegen nyelvű szövegbetéteket is tartalmaz. 

Ezek szlovák szövegbe ékelt magyar, német és angol nyelvű nevek, szavak, 

mondatfoszlányok, címek, idézetek formájában szerepelnek (egy 

félresikerültnek minősített, eredetileg is angol nyelven írt saját verset szintén 

közöl, aminek nincs szlovák megfelelője a kötetben). Jelen írásomban csak 

az egynyelvű magyar és kétnyelvű magyar-szlovák szöveghelyeket 

vizsgálom meg. Ezeken jól megfigyelhető a magyar passzív nyelvként való 

birtoklása, az intézményszerű nyelvtanulás hiányából fakadó, standard 

nyelvhez mért pontatlan mondatszerkesztés, az élőbeszédszerűség, illetve 

a szlovák nyelv mintájára történő szövegszerkezeti sajátosságok, 

tükörfordítások és tükörszerkesztések alkalmazása. Legszembetűnőbben a 

helyesírási hibákon keresztül figyelhető meg mindez, elsősorban a magyar 

diakritikus jelek hiányában vagy pontatlan használatában, a hosszú 

magánhangzók rövidülésén keresztül: pl. az ő-t, ű-t tartalmazó kifejezések 

rövid ö-ként, ü-ként jelennek meg – „miert nem haltam meg én” (Haugová, 

2010, 17), Ujpest (Haugová, 2010, 26), Gödöllö (Haugová, 2010, 16). Ezek 

a rövidülések egyrészt arról tanúskodnak, hogy a szlovákdomináns beszélő 

a magyar szövegeket a kiejtés elve alapján, hallás után jegyzi le, másrészt az 

idegen nyelven történő írás tevékenységének melléktermékeként 

értelmezhetők, és (metaforikus értelemben) a billentyűzet nyelvváltásának 

ellenállását, a beékelt szakasz gép által is ellenőrizhetetlen idegenségét 

fejezik ki.  

 A szlovák-magyar hibrid szövegrészletekben a helyesírási 

szabályok nem-ismeretét és az élőbeszédszerűség hatását fejezik ki 

az interpunkciós jelek elhagyásai vagy pontatlan alkalmazásai is (pl. „Vy ste 

kto, moja mama? (Maga ki az anyukám?) Moja sestra? Testvérem?” 

(Haugová, 2010, 119)). A betoldott szövegek elidegenítő hatását nemcsak a 

helyesírási vétségek, hanem a szlovák nyelvi környezetben felbukkanó, 

magyar helyesírással és magyar formában közölt személynevek 

is eredményezik, pl. strýko Karcsi (Haugová, 2010, 16) [Karcsi nagybácsi]. 

Külön figyelmet érdemel, amikor hibrid módon, akár egy 
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szakaszon/mondaton belül hol szlovák, hol magyar névhasználati formával 

utal az önéletíró ugyanarra a személyre vagy ugyanabból a közegből 

származó személyekre, ami egyszerre jelzi a szlovák és a magyar kultúrába 

való beavatottságát, a két nyelvi-kulturális közegben történő 

bennfentességét, és felcserélhetőként kívánja felmutatni a saját és idegen 

toposzát: „Strýko Karol (Karcsi) hral skvele na husliach...” (Haugová, 2010, 

15–16) [Karol (Karcsi) nagybátyám nagyszerűen hegedült…]  

 A többnyelvű betétek sorába illeszthetők a magyar nyelvi beszélők 

kétnyelvű idézései, melyek bár eredetileg magyar nyelven hangzottak el, a 

szlovák nyelvű visszaemlékezésben a szlovák kifejezésmód tükörfordítása- 

ként szerepelnek magyarul; ilyen pl. az anyai nagyanya magyarul idézett 

siratója, amiben szóhasználat és szórend szempontjából a szlovák 

szövegszerkesztés logikája, illetve a diakritikus jelek elhagyása figyelhető 

meg: „Te, Isten, miért csináltad ezt, engedted meg, miert nem haltam meg 

én” (Haugová, 2010, 17). Az önéletíró azonban nemcsak a családtagjaitól 

idéz szabadon, hanem az irodalmi ízlését meghatározó, gyermekkorában 

hallott magyar versekre is visszatér – igaz, pontatlanul, az emlékezési 

folyamatok megterhelő homályára hagyatkozva, a szöveghűség elvével 

rugalmasan bánva hivatkozik: ez jól megfigyelhető pl. Ady Endre Egyedül a 

tengerrel című verse vagy József Attila Ne légy szeles… című verse pontatlan 

helyesírású szóösszetételeket tartalmazó, felesleges kötőszavakkal bővített, 

hiányos interpunkcióhasználatot érintő torzításában: „tenger part, alkony kis 

hotel szoba elment és nem látom többé soha” (Haugová, 2010, 90), 

„Dolgozni csak pontosan szépen, úgy ahogy a csillag mozog az égen, úgy 

érdemes” (Haugová, 2010, 90). A szépirodalmi idézeteket az önéletíró nem 

fordítja szlovákra, sőt József Attila kapcsán felhívja a figyelmet, hogy 

nehezére esik szlovákra ültetnie a verset, mert a nyelv dallamát, az ismétlődő 

–g hang csilingelését nem tudja más nyelven megragadni.  

 

  



 

173 

A fordítás kérdései az önéletírásban 

 

Az önéletírásban a kétnyelvű és idegen nyelvű szövegbetétek mellett 

fontos szerephez jutnak a fordítás kérdései is. Egyrészt – ahogy erre fentebb 

már utaltam – az önéletírás zökkenőmentes olvasása céljából maga az 

önéletíró idézi kétnyelvűen, tükörfordítással közvetítve az idegen nyelvű 

beszélőket, vagyis a fordítást a többnyelvű hétköznapi kommunikációt kísérő 

természetes jelenségként ábrázolja, másrészt a szépirodalmi művek fordítási 

folyamatairól is beszámol, és reflektált módon számol be saját műveinek 

fordításáról, illetve az idegen nyelvű művek szlovákra ültetésének 

kihívásairól. A fordítás kulturális beágyazottságáról (Jablonczay, 2015, 143) 

tanúskodik az egyik ilyen megjegyzése a szerzőnek: egy magyar 

nemzetiségű könyvtárosnőt magyar személynévvel és köznévi kiegészítéssel 

nevez meg (Irén néni), majd zárójelben felhívja a figyelmet a „néni” 

névhasználat szlovák kulturális közegtől idegen familiáris jellegére – „volali 

sme ju po maďarsky familiárne »teta«” (Haugová, 2010, 56) [magyarul, 

családiasan „néniként” szólítottuk őt], – holott már a magyar megszólítás is 

beemelt tágabb jelentésrétegeket a „néni” kifejezésbe a rokonsági kapcsolat 

jelzésénél. 

Az önéletíró saját többnyelvűségét a más kultúrákba történő belépés 

feltételeként és alapjaként éli meg, és kiemeli, a mindennapokban 

természetesen alkalmazott fordításnak köszönhetően – elsősorban 

az elsőgenerációs migráns édesanya fordítója- és szlovák-magyar 

közvetőjeként, az otthon használt és környező kultúra nyelve közti 

ingadozásban szerzett tapasztalat révén – mert belevágni a szépirodalmi 

művek fordításába. A szépirodalmi fordítói tevékenységhez a magyar 

nyelven keresztül jut el, szlovák-magyar kétnyelvűsége tehát egyfajta 

küszöbként, határátlépési lehetőségként szerepel az életében: magyar költők 

– Nemes Nagy Ágnes, Kiss Anna, Kiss Benedek, Tandori Dezső, Mikola 

Anikó, Tóth László, Tőzsér Árpád, Pilinszky János – fordításait követően 

vállalkozik német és angol szerzők szlovákra ültetésére, majd arról is 

beszámol, hogy nyersfordítás alapján milyen módszerekkel fordít japán, 

norvég, dán, finn, észt verseket. Szintén műhelytitkokat árul el saját művei 

angol, német, francia, magyar, lengyel, bolgár, orosz, kínai és héber nyelvre 

fordításáról, sőt kiemeli a fordítókkal kialakult személyes kapcsolatának 
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szerepét. A fordítás nehézségeiről, kihívásairól több fejezeten át ír, költői 

identitása egyik legmeghatározóbb formálójának minősítve intenzív 

kutatásnak, folyamatos újraalkotásnak tartja, és a szerelemkeresés véget nem 

érő folyamatához hasonlítja (Haugová, 2010, 106). 

 

Összefoglalva: Mila Haugová több síkon is kiemelt pozícióhoz juttatja a 

kétnyelvűséget az önéletírásában. Egyrészt családi és személyes identitása 

egyik legmeghatározóbb elemének tartja, és a szlovák-magyar nyelvi-

kulturális közeg közti közvetítésnek minősíti, másrészt az identitáskonstruáló 

szerepen túl a költői nyelv kialakításának, a saját hang és tónus 

megtalálásának alapköveként fogja fel. Mindez reflektált és reflektálatlan 

nyelvi és tematikai szinten is megfigyelhető az önéletírásban. A 

„kétnyelvűség komplikációi” tehát a kétféle nemzeti nyelv és kétféle 

beszédmód szövevényes használatát sűrítik magukba az önéletíró 

szövegterében.  
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Mizser Attila 

 

„mintha csak lenyomnám az entert” 

 

Kelet-Közép-Európa mint kulturális és kommunikációs játéktér 

Németh Gábor prózájában 

 

„Nem gyökerekre van 

szükségem, hanem kötődésre.” 

Terézia Mora 

 

Erre a kötődésre kerestem kapaszkodót, főként talán az ihlet helyett, 

s miután tisztázódott bennem, hogy a cím Németh Ez nem munkájából 

való, arra gondoltam, hogy feszültséget teremtene bennem morálisan 

(transz) és a felkészülésben, hogy ez nem munka, és egyre inkább kezdett 

hatalmába keríteni a Zsidó vagy, kiváltképp, mint életérzés, kiváltképp, 

mint aggodalom. Bűn. Kiváltképp, mint vagy. Illetve a transz hiánya volt 

még meg. Illetve az maga. A hiány. A spleen. A köz. A rés. A hézag. 

A túl, az át… És most becsempészhetném a fúgát. Érti, aki érti. De eljött 

a péntek, a DAC—Slovan rangadó, az év meccse, transzkulturális 

találkozó, stadionkultusz-avató… Fakultatívan, kinek mi. És amikor 

szembesültem vele, hogy a magyar m4 és a szlovák STV2 is közvetíti 

a meccset a maga narrációja mentén (válthattam csatornát), mindent 

megértettem kultúráról, kötődésről, nyelvről és transzról. Arról, hogy mi 

az, ami nekem… Érthető, fordítható és/vagy distancia. Melyik mit 

jelentett. 

Ennyit a szubjektív bevezetésről, kvázi műhelynaplóról. 

A kérdésfelvetésem az irodalmi alkotásokban megjelenő kelet-közép-

európai identitásnarratívák feltárására irányul, különös tekintettel 

a történelmi traumák, genocídiumok feldolgozására a régió 

specifikációjában; a szövegtér traumatikus térként való megjelenítésére; 

a származás és a nyelvi határok, határidentitások reflexiójára 

a szövegben; továbbá a morál, a rossz tapasztalatának az elidegenítési, 

metaforizációs gesztusaira.  
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A téma aktualitását az adja, hogy az utóbbi évtizedekben a kelet-

közép-európaiság tudata megkérdőjeleződött, és a fogalom kiüresedését 

is tapasztaljuk, tapasztalhatjuk. Hipotézisem szerint azonban a kortárs 

irodalomban az említett régió geokulturális közegként reflektálódik. 

A magyarországi komparatisztikai kutatásokhoz kapcsolódóan az utóbbi 

évtizedekben újra meg újra előtérbe került a kérdés, hogy miként 

artikulálódik a földrajzi értelemben körülhatárolható „Kelet-Közép-

Európa”, hogy történetileg, geopolitikai értelemben milyen alapelvek 

szerint határozható meg ez a fogalom, illetve hogy a „kelet-közép-

európai” irodalom azonosítható-e egy meghatározott tulajdonságok 

szerint elkülönülő irodalmi közösségként, vagy csak az adott régió 

irodalmi alkotásainak gyűjtőneveként érvényes.  

A terminus változatai (pl. Mitteleuropa / Közép-Európa, 

Zwischeneuropa / Köztes-Európa, Délkelet-Európa, Central Europe, 

East-Central Europe, Central-Eastern Europe, Eastern Europe, Central 

and Eastern Europe, Kárpát-Európa, Dunatáj, Balkán-Európa, 

borderlands of Western civilizations, vö. Bojtár, 2001, 161) 

történetiségének feltárása és eltérő megjelenéseinek számbavétele jelzi 

(vö. Balogh, 1992; Ďurišin, 1987; Marcelli, 2011; Raabe, 2009), hogy a 

fogalomhasználat minden esetben az önleírással, a közösségi identitás 

kérdésével is kapcsolatban áll: a nemzet regionális helyzete, illetve annak 

kijelölése a megnevezéssel politikai gesztusként értelmeződik, ennek 

megfelelően a fogalmi struktúra a társadalmi és történelmi eseményekkel 

párhuzamosan változik (Bojtár, 2001, 160–165). Azonban bárhogy 

is definiáljuk az adott régiót, illetve az adott régió irodalmát, mindig 

Európán belüli szegmensben gondolkodunk, olyan közösségekről és 

korpuszokról van szó, amelyek leírása a nagyobb egység részeként 

gondolható el (Fried, 2002, 167–182). A „kelet-közép-európaiság” ennek 

értelmében szükségszerűen relációs fogalom, amely nem választható le 

a nyugat–kelet oppozícióról: a kifejezés értelmezésbeli eltérései, 

az elkülönítés aktuális elemei a nyugat és kelet közötti 

hangsúlyeltolódást, az egyik, illetve a másik pólus felé közelítést jelzik.  

A kelet-közép-európaiság mindig határhelyzet, „kultúrkörök 

határmezsgyéje” (Thomka, 1993, 1032–1034), keleti és nyugati 

civilizációk érintkezési sávja: olyan soknyelvű és kulturálisan sokrétű 
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közeg, amelynek egysége a korábbi birodalmak és szövetségek 

megszűnésével felszámolódott (Thomka, 1993, 1034). A „többnyelvű 

kulturális szőttes” mintázatát az egymás mellett létező, egymással 

párhuzamosan vagy ellentétesen jelen lévő kulturális tendenciák hozzák 

létre, éppen ezért a leírása az „átfogó pillantás” (Thomka, 1993, 1033), 

a komparatisztika módszertanával gondolható el, olyan 

megközelítésmódot kíván, amely az egymás melletti tendenciákat 

együttesen képes érzékelni. 

Feltételezésem szerint a térség alkotóinak művei reflektálnak a kelet-

közép-európaiság ambivalens fogalmára, a művekben Kelet-Közép-

Európa transzkulturális közegként jelenik meg. Hogy csak néhány példát 

említsek, Pavel Vilikovský A gonosz önéletrajza (Vilikovský, 2011) című 

regénye két elbeszélés egymásba fonódása a történelem és a személyes 

történet egymásra hatása mentén. Jáchym Topol Az ördög műhelye 

(Topol, 2011) című könyve a 20. század társadalmi traumáit vizsgálja, 

eköré szervezi cselekményét, amelyben a valóság és emlékezet feszül 

egymásnak, Topol ironikus ábrázolásmódjában. Grendel Lajos Tömegsír 

(Grendel, 1999) című munkájának alapszituációja szerint egy egyetemi 

oktató telkén tömegsírt találnak, ebből bomlik ki az a tipikusan közép- és 

kelet-európai szituáció, amely a manipulációra, az elfedésre, a történelem 

viszonylagosságára mutat rá, a grendeli szatirikumot sem nélkülözve. 

Németh Gábor Zsidó vagy? (Németh, 2010) című regénye a származás, 

a megbélyegzés ismétlődő tapasztalatát, felismerését, félreértését és 

stigmatizációját viszi színre a történelmi tapasztalat kontextusában. 

Ez utóbbi műről szeretnék a dolgozat további részében szólni, 

a fókuszt Németh Gábor prózájának kelet-közép-európai aspektusaira 

fogom helyezni. A regény alapszituációja szerint a beszélő fokozatosan 

bontja ki a családtörténetét. A gyerekkor eseményeitől kezdődően a jelen 

felé haladva felidézi a múltbeli történéseket. A közeg jellegzetesen kelet-

közép-európai: a tárgyak, az épületek, az élethelyzetek egyaránt az elmúlt 

rendszer kódjait hordozzák. Pl.: viaszosvászon, nejlonszatyor, melegítő, 

úttörőtáborok, KISZ-táborok. Az emlékező én folyton reflektál egykori 

önmagára, egykori tapasztalataira, így folyamatosan kettős nézőpont 

jellemzi a kötetet. A múlt kiemelt helyszínei, az emblematikus, és sok 

esetben traumatikus jelenetek felidézése és újraélése lehetővé teszi 
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a családi titkok, elhallgatások, kódok felfejtését, felfedését. „Az a jó, ha 

az emberrel ugyanúgy megtörténik, amit ír, mint azzal, aki majd olvassa. 

Ha a legkevesebb prekoncepció működik.” (Balla, 2017) – fogalmazza 

meg Németh Gábor egy interjúban. És valóban, a regény szövege 

fragmentált, töredékes, amely egyrészt az emlékezet működésének, 

a múlt maradéktalan felidézésének lehetetlenségére utal, másrészt pedig 

traumanyelvet működtet. Azok a történések, események, amelyek 

a beszélő identitását befolyásolják, illetve megkérdőjelezik, csak 

jelzésértékűen bukkannak fel. A regény íródása, az asszociatív 

szövegalkotás, a felnőtt nézőpont, az újra-elbeszélés teszi lehetővé 

a felidézést és a megértést is. 

Eklatáns példa erre a kertmozi-jelenet, amely kétszeresen is az 

utólagos megértés, feldolgozás példája. Érdekessége, hogy a gyermeki 

szorongás, a felnőttek világától és a gyerekek közösségétől való 

idegensége traumatikus események egész láncolatát vonja maga után; 

emellett itt szembesül először a főhős az ideológiák, a kollektív bűnök és 

büntetések létezésével. A történet szerint az elbeszélőt gyerekkorában 

a szülei elviszik a leányfalui gyerektáborba, ahol először szembesül 

a halál tapasztalatával (felvágják egy béka száját, elvérzik), a szexualitás 

normáinak kérdésével (a nagyobb fiúk csoportos maszturbációja 

a hálóteremben). Egyik este az énektanárnővel kertmoziba mennek, ahol 

Az öreg halász és a tenger előtt levetítenek egy dokumentumfilmet 

a holokausztról: „A szavakból alig emlékszem valamire. A képekre annál 

inkább. Százezer üres bőrönd valami drótketrecben, hajkazlak, egymillió 

szemüvegkeret, mintha a ketrec drótjából hajtogatták volna azokat is, 

vagy éppen fordítva, szemüvegdrótból, azaz drótkeretes szemüvegekből 

csinálták volna a ketrecet a drótszemüvegeknek, összegyűjtötték 

a szemüvegeket, aprólékos munkával kitördelték belőlük az üvegeket, 

aztán széthajtogatták a használt drótokat, kiegyengették, angyali 

türelemmel, hogy ne vesszen kárba semmi, hosszú házak valahol, egy 

kémény füstöl, a hazugságig sovány férfiak és nők fényképei, végül pedig 

a bulldózerek. Bulldózerekkel toltak ruhátlan embereket egy gödörbe.” 

(Németh, 2010, 43) 

A dokumentumfilm a gyerek számára nem értelmezhető, nem tud mit 

kezdeni a történésekkel, és a „zsidó” szó jelentésével sem, amit akkor hall 
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először. A halál, a bűn, az idegenség, az ismeretlen fogalma kapcsolódik 

a jelenethez, és a gyerek számára megmagyarázhatatlan, miért ő, miért 

akkor és ott volt kénytelen szembesülni ezzel a tapasztalattal. A trauma 

abból adódik, hogy egy kiemelt élethelyzetben (az egyébként is 

az idegenség-érzés számos tünetét felmutató tábor végén), váratlanul 

találkozik történelmi tényekkel, amelyek sem a személyes életébe, sem 

az ideológiai ismeretei közé nem illeszthetőek be, de – a gyermeki 

egocentrizmus jegyében – szükségképpen magára vonatkoztatja. Csak 

az időbeli távlat, a felnőtt elbeszélői nézőpont teszi lehetővé, hogy 

megértse, nincs semmilyen különös oka vagy rendeltetése a filmnek: 

„Az, hogy ott sem volt a nő [az énektanárnő], hogy nem volt ott 

a sötétben, csak most, az írás világos pillanataiban merül föl mint 

lehetőség. Negyven év kellett, hogy rájöjjek.” (Németh, 2010, 41) 

A jelenet implicit módon rámutat arra is, hogy a morálisan 

megkérdőjelezhető dolgok hogyan történhetnek meg a világban – hogy 

megtörténhetett, hogy hatévesek kommentár nélkül, kérdés nélkül 

végignézik a dokumentumfilmet, épp úgy történhetnek meg a történelem 

népirtásai. 

A regény története egy olyan, sajátosan kelet-közép-európai 

elbeszélésnek tekinthető, amely a rendszerváltás előtt felnövő gyerek 

szocializációs folyamatain keresztül, alulról, az egyes ember 

szemszögéből tárja fel a közép-európai ideológiák természetrajzát. 

A múlt feltárása azért ütközik nehézségekbe, mert nem állnak 

rendelkezésre instant elbeszélések. Azok a történetek, amely 

a társadalomban vagy a családban, tehát bármilyen méretű közösségben 

tabuként működnek, azért nehezen hozzáférhetőek, mert nincsenek hozzá 

kérdéseink, nincsenek hozzá szavaink. A regény elbeszélője 

megfigyelőként végül is töréseket keres a családi legendáriumban, 

a zsidókról szóló elbeszélésekben, a történelmi narratívákban. Ilyen törés 

a lengyeltojás kérdése is, amely egyszerre mutat rá egy közösség 

gasztrokulturális emlékezetére, és a megnevezés performatív gesztusára: 

„Minden szokás kérdése. Olyan is van, például, mint a Tutzer Panni 

mamája, aki lengyeltojásnak hívja a zsidótojást. Zsidótojás. A zsidók 

tojása. Abból kel ki a zsidó. Próbáld ki, tedd hozzá bármihez, zsidózz 

össze mindent, ami lehetséges. Ha nem figyelek, ha egyedül vagy, 
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morogd végig otthon szépen a szótáradat. Zsidóbükk, zsidóvicc, 

zsidószalonna, zsidóhizlalda, zsidókenyér…” stb. (Németh, 2010, 97) 

A „szótár”, amelyet Németh Gábor itt közöl, nem „píszí”, abban az 

értelemben legalábbis nem, hogy minden egyes kifejezéshez 

hozzáilleszthetők a közösséggel kapcsolatos sztereotípiák, és mint 

ilyenek, az előítéletek kategóriáiként is működhetnek. Ugyanígy 

működik a Toncsi néni nevű, a regényben négernek titulált nagynéni 

esetében a korporális leírás. Toncsi néni fekete göndör haja, kreol bőre 

alapján lesz megnevezve, és kvázi megbélyegezve (Németh, 2010, 64). 

Azonban mindkét szöveghely paradox módon arra is rámutat, hogy az 

adott jelenségekre, személyekre, tényekre – az adott korszakban – nincs 

hitelesebb, megfelelőbb, kifejezőbb, pontosabb szavunk. A nem „píszí” 

kifejezések nemcsak a közösségi hovatartozás, a szocializáció, 

a megjelenés kódjait hordozzák, hanem az időbeli távolságra, 

a közbeszéd és a politikai kommunikáció időközbeni változására is 

rámutatnak. 

Érdekes az is, hogy ezek a kifejezések nem annyira az idegenség, mint 

inkább az ismerősség kategóriáit hordozzák, a gyermeki múlt koherens 

részei, amelyek emlékfoszlányokhoz, adott esetben megélt történetekhez 

illeszkednek. Máshol viszont az idegenség számtalan variációban 

feltűnik. Példa erre a perzsa osztálytársnő érkezése, amely a vonzalom és 

az idegenség együttes jelentkezését érzékelteti: „Egy nő fog megjönni 

Perzsiából. És pontosan tudom már, hogy van ez. Ha igazi nő jön meg 

Perzsiából, a lányok két percen belül le fogják kurvázni és kiközösítik 

[…] Megjött a perzsa nő, hosszú haja a fenekéig ért, egy nő feneke volt, 

ahová ért, ráadásul, nem pedig egy nyolcadikos lányé, hullámzik, ahogy 

a perzsa nő jár, ahogy csak a perzsa nők tudnak sétálni […] Eleve kívül 

áll mindenen, tehát pont ott, ahol én, nem is áll, hanem jár, sétál, azon a 

terepen jár hullámozva, ahol én csak ácsorgok, még jó, hogy 

beleszeretek”. (Németh, 2010, 97–99) 

A regény a nemzetiségi, a rasszbeli különbségek mellett ugyanígy, 

a gyermeki nézőpont hatóköre szerint érzékelteti a társadalmi 

különbségeket is: a Seresék fiának karaktere – aki nagycsaládból 

származik, szegény és vidéki – a kívülállás, a hallgatás révén mutatja 

meg, hogy vannak határok, amelyek nem átjárhatók (Németh, 2010, 77–
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78). A regény gyermeki beszélője az értékrendek és státuszok 

különbözését csak közvetett módon érzékeli, az apró, hétköznapi 

mozzanatokból ítél, az önazonosság legfontosabb jelölőjévé válik az, 

amit otthonról hozunk: „A világ szavakból van összerakva, vannak erős 

szavak és gyengék, szépek és gusztustalanok. Tilos szavak. Nem mindent 

szabad kimondani. […] Hazamész, és ott egy másik nyelvet beszélnek, 

mint az iskolában, de az iskolában is legalább kettőn, van a tanárok 

nyelve, meg a miénk, de az se egyforma, mert mindenki behoz valamit 

otthonról, mintha uzsonnát hozna, a legérdekesebb az, ahogy az uzsonnák 

különböznek.” (Németh, 2010, 77) 

A regény tapasztalata szerint a kultúra a szavak és a nyelv szövedéke, 

az elbeszélés révén artikulálódik maga a közösség, a múlt, a jelen. Ami 

épp a megszólalásra késztet minket, vagy hatásként a közéletiség szintjén 

tematizálódik, az is csak „szó”, amely összeköti a történelmi korszakokat, 

a tapasztalás határait. A szavak képesek megalkotni azt a transzportot, 

amellyel minden emlékünk, kibeszélésünk megmozdítható, 

továbbvihető, és egy adott helyen és korszakban minden olvasó számára 

megnyitható: „Az eltérő szilárdságú, hatókörű és érvényességű csoportos 

emlékezetek úgy épülnek fel, hogy részévé válnak a közös 

hagyománynak, és bekapcsolódnak a róluk folyó kommunikációba. Csak 

amit múzeumban kiállítottak, ami emlékművekben testet öltött, amit 

tankönyvek közvetítenek, annak van esélye, hogy tovább öröklődik 

a következő generációkra. A társadalom tagjai számára a kollektív 

emlékezet teszi lehetővé, hogy térbeli és időbeli távolságokat áthidalva 

vonatkoztatási pontokat találjanak a múltban, és közös jövőképet 

építsenek fel. Így érezheti magát az ember egy személyes tapasztalatot 

messze meghaladó nagyobb közösség tagjának.” (Assman, 2016, 32–33) 

Németh Gábor emlékezésszemelvényei, szekvenciái, vallomásai erre 

tesznek kísérletet, ezt a területet rajzolják meg a rákérdezés mentén, 

a rákérdezés helyett. Azt is mondhatnám, hogy ebben segítenek átnyomni 

az entert. És nem csak dacból. 
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Benyovszky Krisztián 

 

Nyelvek karneválja Koloman Kocúr Sracia zbraň (Szarbomba) című 

regényében 

 

Mottó: „(…) az ürülék a leginkább nevetséges anyagi és testi valami,  

a legalkalmasabb minden fennkölt dolog lefokozó materializálására.”  

(M. Bahtyin) 

 

Vajon miért válik önkéntelenül is komikus hatásúvá, függetlenül 

a megnyilatkozás témájától, ha különböző nyelvek, nyelvváltozatok és 

stílusregiszterek keverednek egymással egy beszélgetésben vagy egy 

irodalmi szövegben?  

Úgy gondolom, alapvetően azért, mert ilyenkor nagyon különnemű, 

élesen elkülönülő vagy akár ellentétes előjelű, azaz valamilyen 

szempontból egymás számára rendszeridegen nyelvi elemek és struktúrák 

kapcsolódnak össze egy szövegtérben vagy egy beszédcselekvésben. 

Olyanok, amelyek „normális esetben”, szerzői utasítás híján ritkán vagy 

egyáltalán nem találkoztak volna, mivel az érvényesülésüket támogató 

nyelvhasználati színtér, az otthonos műfaji háttér és a hallgatólagos 

stilisztikai elvárásrendszer mindegyikőjük esetében, külön-külön, 

meglehetősen eltérőnek mondható. Ezért az, hogy mégis összejöttek, sőt 

elegyedtek is egymással, hibrid nyelvi alakzatoknak adva ezzel életet, 

határátlépő gesztusként értelmeződik. S ezen pedig, a normaszegésen, 

a tabusértésen vagy a szokások felrúgásán hajlamosak vagyunk nevetni.   

Kérdés viszont, hogy egy adott szövegben milyen megfontolásból, 

milyen poétikai célzattal kerül sor nyelvek és stílusok keresztezésére 

vagy különböző gyakoriságú kódváltásokra? Milyen tematikus motiváció 

húzódik meg a hátterében, s hogy a jelenségnek van-e esetleg tágabb – 

a mű, a szerzői szövegvilág vagy akár a korszak horizontján túlmutató 

kulturális kapcsolatrendszere? Az előbbi kérdéseket Koloman Kocúr 
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Sracia zbraň (Szarbomba, 2012) című regényének1 olvastán is érdemes és 

szükséges feltenni. 

Egy olyan művel van ugyanis dolgunk, amelyben legalább hét nemzeti 

nyelv keveredik – különböző arányokban – egymással (szlovák, magyar, 

cseh, szerb, német, angol, francia), s ezt a soknyelvű szőttest 

nyelvjárások, illetve a publicisztikai, a szlenges és a vulgáris 

stílusregiszterhez tartozó kifejezések teszik még színesebbé, ha tetszik 

rikítóbbá. Ez a multilingvális kód a szereplők nemzeti hovatartozásával 

és egyénített beszédmódjával hozható közvetlen összefüggésbe. 

Ez utóbbi magába foglalja még a különféle akcentusok és beszédhibák 

megjelenését is. A komikus hatás részben a fent ismertetett okokból 

kifolyólag jut érvényre, részben viszont az elbeszélt események 

jellegéből fakad. Éppen ezért ahhoz, hogy e – szlovák irodalmi 

hagyományban meglehetősen ritka – provokatív szöveg nyelvi 

megalkotottságának sajátosságaihoz közelebb férkőzhessünk, 

és megfogalmazhassuk a vizsgálódás szempontjait, elkerülhetetlennek 

látszik a cselekmény rövid ismertetése.2  

A szerző által „sötét sci-fi groteszkként” aposztrofált, és „erős 

idegzetű és gyomrú”, 18 éven felüli olvasóknak ajánlott történet 2031-32 

között játszódik, döntő mértékben az Érsekújvári járás egy magyarok és 

szlovákok lakta falujában, Nagykéren (Veľký Kýr) és környékén. Mielőtt 

azonban kezdetét venné a brutális és ugyanakkor komikus, burleszk 

események sorozata, a prológusban egy nagyszabású, apokaliptikusra 

hangolt világtörténelmi és világpolitikai tablót vázol fel az elbeszélő. 

Ebben megismerteti az olvasót a Föld megváltozott természeti, földrajzi 

és geopolitikai viszonyaival. Finoman szólva – cseppet sem rózsás 

a helyzet. A természeti készletek kimerülőben („a Mengyelejev táblázat 

                                                           
1 A cím szószerinti fordításban: szaró fegyver. A Koloman Kocúr álnév (Kandúr 

Kálmán), a szerző valódi neve Luboš Dojčan. 
2 A regényt hol eredetiben, hol saját fordításomban idézem. Mivel egy 

többnyelvű, ráadásul a szlovákot a magyarral keverő szövegről van szó, nem egy 

esetben megoldhatatlannak tűnt a mondatok átültetése, vagy csak a jellegadó 

bilingvális stilisztikum elvesztése árán, ilyenkor inkább kiemeléssel vagy 

aláhúzással próbáltam jelezni a nyelvi interferenciákat. Tekintettel 

a felsorolásszerű példák nagy számára, s a felesleges zsúfoltságot elkerülendő, a 

regényre olykor csak zárójelben megadott oldalszámokkal hivatkozom.  
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elemeinek mintegy fele eltűnt a Föld színéről” (Kocúr, 2012, 12)), 

kritikus szintű olajhiány van, a légszennyezettség eddig nem látott 

méreteket öltött, milliók halnak éhen és szomjan, amit még tovább tetőz 

a fertőző betegségek terjedése is. „A klimatikus katasztrófa és gazdasági 

kataklizma demográfiai szerencsétlenségeket idéztek elő. Véres 

forradalmak vannak terjedőben mindenhol. Ezeket több milliárd emberi 

lény totális kétségbeesése táplálja, kiknek a világa összedőlt.” (12.) Káosz 

uralkodik a politikai térképen is. Nagyhatalmak szűnnek meg, új, 

összevont államok jönnek létre, miközben a „hajdanvolt demokrácia 

romjaiból véres diktátorok kelnek ki.” (13.) Az Amerikai Egyesült 

Államok megszűnt: Észak, a déli államok marxisták általi annektálását 

követően, kétségbeesésében egyesült Kanadával, s így jött létre 

a Kanadaamerikai Egyesült Államok. Egy atomkatasztrófát követően 

Izrael is eltűnt a térképről, s nincs többé Európai Unió sem: a mediterrán 

államok területének nagy része a moszlim inváziónak esett áldozatul, 

merthogy a legnagyobb veszélyt az ultramilitáns iszlám vallás, az ún. 

mahmúdiszlamizmus világméretű terjedése és a nyomában járó kegyetlen 

erőszak és pusztítás jelenti. Az északi és közép-európai államok éppen 

ezért új érdekszövetséget kötöttek egymással: „A keresztény Európa 

torzója félretolta a régi ellentéteket, és a veszély miatt az Európai 

Konföderációba tömörült. Ezt kilenc unitáris állam alkotja – 

Brittírország, Franciabelgium, Hollandflamandia, Skandinávia, 

Lengyelbaltikum, Ukrajnafehéroroszország, Németausztria, 

Svájcolaszország és Csehszlovákmagyarország.” (14.) Az utolsóként 

említett államban fekszik Nagykér (Veľký Kýr), illetve egy másik, 

a prológus végén említett falu, Illésháza (Nový život) is.3 A korábban 

zömében magyarok lakta faluba az iszlám invázió elől menekülő, ezért 

politikai menedékjogot kapó szerb partizánok települtek 

be. Földműveléssel kezdtek el foglalkozni, s új lakóhelyüket Új 

Orahovacnak keresztelték át.4 S épp a két falu lakosai között kirobbant 

                                                           
3 Mindkettő létező szlovákiai település, Nagykér az Érsekújvári 

járásban, Illéshéza pedig a Dunaszerdahelyi járásban található. 
4 Minden valószínűség szerint a Koszovó nyugati részén fekvő azonos nevű 

város után. A Nový život jelentése: új élet.  
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etnikai konfliktus lesz az elindítója a végzetes eseményeknek, melyek 

aztán átírják Európa és a világ történelmét.  

Először Nagykér magyar és szlovák része esik egymásnak,5 a békítő 

szándékkal közbeavatkozó, szláv testvériségre apelláló szerb 

traktoristáknak viszont sikerül magukra haragítaniuk mindkét felet, s így 

a szócsata pillanatokon belül véres tömegverekedésbe torkollik.6 

A helyszínre kivezényelt cseh, magyar és svájci katonai alakulatok pedig 

– félreértések sorozataként – egymást mészárolják le. A történet itt akár 

véget is érhetne, ám csak most következik a java. Rejtélyes halálesetekről 

érkeznek ugyanis hírek: egyre-másra robbannak fel az emberek ürítés 

közben. Idővel kiderül, hogy egy ismeretlen eredetű anyagból előállított 

biológiai tömegfegyverről van szó, melyet a helyi pálinkába (kýrovica) 

oldott fel a militáns iszlám terroristákkal lepaktáló kocsmáros. Aki ivott 

belőle (sejthető, nem kevesen), annál – az általánosan fogyasztott 

ízfokozóval reakcióba lépve – intenzív bélgáztermelődés, hasmenés, 

majd explózió következett be. A „rektális terror” (Kocúr, 2012, 145) 

elleni egyedüli ellenszernek a zsendice, szlovákul žinčica bizonyul.7 

Amikor erre néhány nehézfejű, ám elszánt túlélő tiszt rájön, megpróbálja 

elfogni az árulót, és egy fiatal hekkerrel szövetkezve felgöngyölíteni 

az összeesküvés szálait. Ezek pedig egy cinikus, számító Ő nevezetű 

közgazdászhoz vezetnek, akinek végül sikerül nyomtalanul eltűnnie.  

„A kéri események megváltoztatták a történelem menetét” – olvassuk 

az epilógus nyitányaként (Kocúr, 2012, 233). A gazdasági haszon 

                                                           
5 A templomban a kántor véletlenül, alkoholos befolyás alatt, majdnem két teljes 

magyar éneket is eljátszik, s ezzel megsérti a törvényt, amely szerint az 

istentiszteleten nem következhet egymás után két magyar ének, a másiknak 

szlováknak kell lennie. A szlovák hívek ezt zokon veszik, megszakítják az 

orgonás játékát, s egy saját nyelvű énekkel folytatják. Ezen viszont a magyarok 

háborodnak fel. Szó szót követ, az incidens először személyeskedő 

veszekedésbe, majd verekedésbe vált át.   
6 Az eseményről szó esik már a szerző első, Muž dlhým (Férfi hosszúval) című 

regényében is: először szlovák, majd angol nyelvű tudósítás számol be a véres 

etnikai konfliktusról, Nagykér helyett azonban Blatud nevű falu a helyszín 

(Kocur, 2000, 45). A riporter pedig a Szarbombában is szereplő Valeria Vadroza. 
7 A juhsajtkészítés folyamán nyert savó felforralásával készülő, túrószerű 

rögöktől sűrű ital. 
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érdekében tömegek elpusztítására parancsot adó, s a számonkérést 

elkerülő Ő személye miatt erőszakhullám tör ki Európa-szerte (bankárok, 

oligarchák, bürokraták meglincselése, épületeik felgyújtása és 

lerombolása), ami aztán a nagy európai szociálökológiai forradalom 

kitöréséhez, s végül a kapitalizmus végleges megszüntetéséhez vezet.  

Úgy gondolom, hogy e kivonatolt összefoglalásból is sejthető a regény 

lehetséges világának néhány meghatározó attribútuma, amit egyébként 

a már idézett műfajjelölő paratextus („sötét sci-fi groteszk”) is 

előrevetített. Érdemes most újra, immár a cselekmény ismeretében, 

mérlegelnünk a két fogalom (sci-fi, groteszk) érvényességét – azzal 

a belátással persze, hogy ez nem direktíva, csak ajánlat, ami az olvasó 

részéről akár felül is vizsgálható. Véleményem szerint sci-finek csupán 

annyiban mondható a regény, hogy a cselekményt a nem olyan távoli 

jövőbe helyezi, s ezzel együtt egy történelmi víziót vázol fel. A negatív 

társadalmi és politikai jövőkép, illetve az apokaliptikus keret okán 

pontosabb volna talán disztópiaként meghatározni. A groteszkkel már 

kicsit bonyolultabb a helyzet. A megfogalmazás módja („temná sci-fi 

groteska”) ugyanis afelé mutat, hogy itt nem esztétikai kategóriaként, 

hanem inkább műfajként értelmezendő a kifejezés. Ez a megközelítés 

viszont a dráma vagy a film területén számít elfogadott(abb)nak, önálló 

irodalmi műfajként kevésbé használatos a groteszk. Az ambivalens 

esztétikai minőség mellett8 gyakoribb sajátos ábrázolásmódot érvényesítő 

irányzatként9 vagy a műfaji struktúrákat részlegesen átminősítő 

móduszként10 való értelmezése.  

Bármi volt is a szerzői intenció, indokoltnak látszik bevonni a mű 

értelmezésébe a groteszk elméleti reflexiója kapcsán megfogalmazott 

észrevételeket és megközelítési szempontokat. Közülük is Mihail Bahtyin 

groteszk szó-és testfelfogása érdemel kitüntetett figyelmet, melyet 

                                                           
8 Lásd ehhez a Ľubomír Plesník szerkesztette esztétikai szótár groteszk szócikkét 

(Plesník a kolektív, 2011, 379-381.) 
9 Berkes (1990) 
10 Guillén (2008) A spanyol komparatista felfogására támaszkodva a legújabb 

összefoglaló cseh műfajelméleti monográfia szerzője, Pavel Šidák is móduszként 

értelmezi a groteszket az allegóriával és az iróniával együtt (Šidák, 2013, 91, 

113).  
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az orosz tudós köztudottan a regény eredőjének tartott karneváli kultúra 

kapcsán fejtett ki, s dokumentált meggyőzően F. Rabelais, F. M. 

Dosztojevszkij, N. V. Gogol és mások munkáiban. Koloman Kocúr 

művének interpretációja felől nézve különösen a francia regényíróról írott 

monográfia (Bahtyin, 1982) gondolatai bírnak majd jelentőséggel, 

miközben konkrét párhuzamokra is fény vetül a Gargantua és 

a Pantagruel vonatkozásában. Elemzésem hipotézise ugyanis az, hogy 

a Szarbomba számos tematikai és nyelvi jellegzetessége az irodalom 

karnevalizációjának jelensége felől válik megragadhatóvá. Ilyennek 

tekinthetők mindenekelőtt a groteszk testábrázolás és az altesti komikum 

megnyilvánulásformái, a szereplői szólamokban és a névadásban 

egyaránt megmutatkozó tabusértő, regiszterkeverő nyelvezet, valamint 

a túlzás alkalmazásából következő bizarr, abszurd és drasztikus jelenetek 

sora. A továbbiakban ezt a párhuzamot igyekszem példákkal 

alátámasztva bizonyítani, kitérve egy-egy példa erejéig Ladislav Csurma 

könyvhöz készített karikaturisztikus illusztrációinak jellegzetességeire is.   

 

Nyelvek, stílusok karneválja 

 

A karneváli folklórban gyökerező, s a regény fejlődésére jelentős 

hatást gyakorló „komoly-nevettető” műfajok egyik meghatározó 

vonásaként tartja számon Bahtyin a szándékos többstílusúságot és 

sokszólamúságot, amelynek részét képezi többek között a magas és az 

alantas, a szent és a profán pólusainak keveredése, a klasszikus műfajok 

parodizálása, valamint „az élő dialektusok és a zsargon (a római 

korszakban egyenesen a kétnyelvűség)” elemeinek a felhasználása 

(Bahtyin, 2001, 136). Ennek részeként a nyelvi etikettet sértő illetlen, 

trágár beszéd különböző formái is beszüremkednek a szövegek stílusába, 

ami a társadalmi életet szabályozó törvények, normák, előírások 

és tilalmak felfüggesztésében érdekelt karneváli szellemiség egyik 

markáns nyelvi lecsapódásaként fogható fel. Az orosz kutató hozzáteszi, 

hogy e féktelen szókimondásban erőteljes volt még a „pozitív, újjászülő 

pólus”, ami a groteszk testfelfogásban gyökerezett, s ehhez képest a mai 

káromkodások elcsökevényesedett formái már csak „a puszta tagadást, 

a tiszta cinizmust és a sértést képviselik” (Bahtyin, 1982, 39).    
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Ahogy utaltam már rá, a Szarbombában megfigyelhető nyelvkeverés 

a különböző nemzetiségű szereplők megjelenésével, illetve egymás 

közötti kommunikációjuk ábrázolásával hozható összefüggésbe. A mű 

történetvilágát olyan magyar, szlovák, német, francia és szerb figurák 

népesítik be, akik nem beszélik tökéletesen egymás nyelvét, ezért 

megnyilatkozásaik akcentusoktól, kölcsönszavaktól, idegenszerű 

grammatikai szerkezetektől és nyelvtani hibáktól „fertőzöttek”, s ezen túl 

esetenként még nyelvjárási hatások is érvényesülnek bennük. A nyelvi 

különbözőséget viszont egy markáns stilisztikai ekvivalencia 

ellensúlyozza: bármilyen náció tagjairól legyen is szó, felettébb gyakran 

találkozunk a párbeszédekben a nyelvi étosz elleni vétségekkel, 

mindenekelőtt a trágárság különböző formáival (káromkodás, átkozódás, 

becsmérlés).  

A regényben olyan szereplői megnyilatkozások vannak túlsúlyban, 

amelyekre a szlovák és a magyar nyelv folyamatos váltogatása jellemző. 

A beszélők többsége, miként a nevük is jelzi ezt, magyar nemzetiségű, 

akik nem használják hibátlanul a szlovák nyelvet, illetve bizonyos hangok 

vagy szavak kiejtésében is érződik náluk az idegenszerűség, tehát az, 

hogy nem anyanyelvi beszélők. A magyar szavak vagy eredeti 

alakjukban, vagy szlovák transzkripcióban szerepelnek a szövegben, 

fordítás vagy értelmüket megvilágító körülírás nélkül. Éppen ezért 

a regény teljes értékű megértése és a stílusjátékok maradéktalan élvezete 

olyan olvasó számára válik lehetségessé, aki mindkét nyelvet ismeri, 

s nemcsak annak írott, hanem a beszélt nyelvi regiszterét is. Kapitáň 

Furugliáš szájából hangzanak el a következő mondatok: „Nezahrání 

parančnok seba len, zahrání parančnok celý svet! Celý civilizáció, 

bazmeg!” (Kocúr, 2012, 174) „Rozmýšlaj, fiam! Inicijatív maj! Ötlet 

dostaň! Megoldáš pohladaj, bazmeg!” (168.) „Očúvajte, aký ötlet já teraz 

dostal som, bazmeg!” (181.) „Hát ale totok! Traktorišták šecci zemretý!” 

(123.) A kurziválás a magyar kölcsönszavakat jelzi, az aláhúzás pedig az 

élőnyelvi vagy a nyelvjárási expresszivitást (a ch h-ként való ejtése 

szintén magyar beszélőre utal). Ugyanezt a nyelv-és regiszterkeverést 

figyelhetjük meg Forró halőr („Ždy hovoril som, že šecko bude zle 

dopannúť! Assoň, odrež velký karaj hleba! Hrubým disnóžírom natri, aj 

cibula daj! Idem ja háborúba!” (99.)), Palotai Baláž, a kéri iskola 
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igazgatója („Velký lúka velice lukratívný lokalitáš. Taký finom telek pre 

golfový ihrisko inde nem budete zohnať.” (93.)), Lovaš László, közjegyző 

(„Bárskerý arabský alebo ruský mágnáš zavoláme, minďá dva rázy tolko 

dá. Taký bizoň trhový je cena. Zistil som internete.” (93.)), Tibor 

Gerendáš, polgármester („Za taký velký lúka biztoš hoď málo je!” (93.)) 

vagy alhadnagy Nagy („Baski fiúk! Őrnaď rozbil hlavu! Őrnaď zemretý!” 

(73.)) beszédmódjában is.  

Az idézett kevert nyelvű, hibáktól hemzsegő mondatok sajnos, akarva-

akaratlan is, egy nyelvhasználatra vonatkozó nemzeti sztereotípiát 

erősítenek meg: a szlovákul „rendesen” nem beszélő magyar 

sztereotípiáját.11 A magyart törve beszélő, illetve magyar 

kölcsönszavakat használó szlovák szereplőkkel ellenben nem találkozunk 

a regényben, pedig a nemzetiségileg vegyesen lakott településen 

nyilvánvalóan erre is van példa. A regény által közvetített nyelvhasználati 

minta tehát szociolingvisztikai szempontból némileg egyoldalúnak 

mondható.  

De nemcsak a magyarok törik a szlovákot, hanem a francia és a német 

tisztek is, akiknek a kiejtésén még jobban érződik anyanyelvük fonetikai 

sajátosságainak a hatása. Saint-Exupéry (!) tábornok lágyító, torokhangú, 

enyhén raccsoló beszéde a francia akcentust („Mon dieu! Pifó! Ten 

stchašní bachbachskí dchink!” (…) Nebude pifó na mój chesepsijón!” 

(104.)), Hertrampf ezredes pattogó ritmusú, kemény intonációja pedig 

a németet imitálja („Verdammt, to fidým!” (…) Ale co ten náchy 

mädchen? To je nechorázny! To je félky urážka! Náchy mädchen – sofort 

odstrányt!” (57.)) E két náció tagjainak jellemzése, a nyelvhasználaton 

túl, szintén megmarad a sztereotípiák szintjén. A helyiek a franciák 

csigafogyasztásán gúnyolódnak (109.), a német ezredest pedig a náci 

fasiszta egyenruhára emlékeztető szerelésben (54., 56.) ábrázolja 

az illusztrátor (később egyébként kiderül ez irányú szimpátiája).  

Némely szlovák figura beszédében erőteljesebben érvényesül 

a nyelvjárás, mint a többiekében. Ilyen Troťo, a kéri agglegény („Ňikdy 

som ťi to ňepovedau, lebo aj keť si prsťeň zebrala, aj tak si dala prennosť 

                                                           
11 Ezt reprezentálja a szerző első regényének burleszk hatású címszereplője, a 

hosszú gerendával csetlő-botló munkás, Tibor Piatok is.   
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druhému.” (114.)) Ukrutný ezredes („Polecíte zlikviduvat ohnisko 

smrtácého vírusu a zabránit jeho šírení. Dokážete to len s totálnu 

deštrukciu staviéb, prostriédkov a živej sily. Osud Európy a šeckej 

vyspeléj civilizácie je vo vašich rukách.” (192.)) vagy Gregor Cagáň, 

a vendéglős („Preto, dívča moje, aby si svet myslev, že som umrev.” 

(198.)) A szereplői idiolektus ábrázolásának sajátos esete Mário 

Kauffman, az erőszakos médiamágnás figurája, akinek nyers, mosdatlan 

és parancsolgató stílusát ironikusan ellenpontozza raccsolása (kurziválás 

az eredetiben): „Do viti! Kde tvčí tá kvava?” (124.) – A fenébe! Hol 

mahad az a tehén?; „Na to ja seviem!” (…) Vadvóži táto pváca sadne jak 

viť na ševbel!” (86.) – Azt én leszahom! … Vadhózsának ül ez a munka, 

mint bilihe a segg); „Tevaz nie je čas na evotiku (…) Mám pve teba 

vobotu.” (87.) – Most nincs idő ehotikáha… Munkám van a számodha. 

A szerző, bizonyos fokú szláv nyelvi kompetenciával számolva, sem 

a cseh, sem a szerb mondatokat nem fordítja le. Az előbbi esetében erre 

valóban nincs is szükség, az utóbbinál viszont már nem minden esetben 

lehet számolni a szöveg zökkenőmentes megértésével, tekintettel arra, 

hogy nem nyugati, hanem délszláv nyelvről van szó, ami a szlovákhoz 

viszonyítva jelentősebb grammatikai és a lexikai különbségeket mutat.12   

A terroristákkal szembe szálló tiszteket segítő hekker beszédmódját 

az angol informatikai szakzsargon erőteljes befolyása jellemzi, ami 

nemcsak „foglalkozásbeli” sajátosság, hanem generációs különbségekre 

is utal: „Sejvnite sa, inak vás dilítne!” (219.); „Nalogoval som sa 

na bigbradra Ő! Forwardol na vás bombu! Chce vás killnúť! Zdrhačka!” 

(204.); „Game over!” vyhlási majiteľ nohy. „Odloguj sa z bajku, 

kamoško!” (229.) A kiemelt helyeken angol szavak szlovák nyelvtani 

szabályok szerinti ragozása figyelhető meg, éppen ezért többségük 

lefordíthatatlan. 

 

  

                                                           
12 Valószínűleg ugyanezen okból nem fordítja le Dojčan (egy-két kifejezést 

leszámítva) a bolgár és az orosz nyelvű beszélgetések többségét sem első 

regényében, jóllehet ezek a szöveg viszonylag nagy részét teszik ki, s a történet 

megértése szempontjából lényeges információkat tartalmaznak (Kocúr, 2000).  
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Nevek karneválja 

 

A regény szereplőinek névadását két tendencia határozza meg: egyfelől 

az etnikai konnotációk nyomatékosítása, másfelől a ragadványnév-értékű 

beszélő nevek gyakorisága. Ez utóbbiak a komikus hatás előidézésében 

érdekeltek, mivel az esetek többségében olyan csúfnevekkel találkozunk, 

amelyek a testi funkciókkal – az anyagcsere-folyamatokkal és a szexuális 

érintkezéssel kapcsolatosak. A nagykéri lakosok között olyan nevesített 

figurákról esik szó, mint Trotťanč Terike, Mižo Grecula alias Troťo, Fingóš 

Ďula, Ďukós Béla, Geci Laci, Pukkancs Peti, Turhai Odon, Fošott Ákoš. 

Ez párhuzamba állítható a Gargantua olyan neveivel, mint pl. Fasary 

uraság, Sarhazy, Gianni de Phascalapus, Baromarc, Seggdugas és Tetvech 

hercegek, Fantetu gróf és Defochic (Rabelais, 2015). Rabelais-nál, írja 

Bahtyin, a tulajdonnevek többsége (mind a hagyományból átvett, mind az 

általa kitalált) ragadványnév, s mint ilyen „ambivalens, azaz magasztaló-

ócsárló színezete van.” (Bahtyin, 1982, 571) Ez érvényes a Kocúr-regény 

vonatkozásában is, melyben a szellentéshez és ürítéshez kötődő csúfnevek 

gyakorisága a címadó tömegfegyver témakörének kiterjesztéseként is 

felfogható. Mintha a konkrét, személyre szabott megbélyegzés általános 

érvényűvé válna: a szarbomba következtében mindenkiből – élete utolsó 

pillanatában – „trottyancs”, „fosott” és „fingós” válik. Az említett típusú 

csúfnevek feltűnő módon magyar szereplőkhöz kötöttek, az ejtésmódot 

követő szlovák transzkripció a közelítés és közvetítés gesztusaként fogható 

fel, a groteszk-komikus hatás érvényesüléséhez azonban nem elegendő, ez 

mindenképpen bizonyos fokú magyar nyelvi kompetenciát feltételez az 

olvasó részéről. S fokozottan érvényes ez az olyan, eredeti alakjukban 

szereplő magyar nevek értő befogadására is, mint Rák Rezső, Kővágó 

Jácint, Hagyma Zsuzsa, ezredeš Retteneteš, alezredeš Borzasztó vagy a 

kissé erőltetett Nemlehet Szilárd.  

A szlovák szereplők ragadványnevei nem ennyire durvák, hiányzik 

belőlük az altesti motiváció, s általában viselőjének valamilyen jellembeli 

tulajdonságát emelik ki (plukovník Ukrutný – kegyetlen, nyers, Zora 

Veselá – vidám), vagy más módon „beszélőek”: rotný Oceľ – acél, Pavol 

Trúchly – szomorú.  
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Groteszk testek karneválja  

Bahtyin groteszk testfelfogásának kimerítő jellemzésére terjedelmi 

okokból nem keríthetek sort (erre, közismertsége okán, egyébként sincs 

szükség),13 s csupán az elemzett regény szereplő- és testábrázolásában 

jellegzetesnek mutatkozó érintkezési pontokat emelem ki.  

Az orosz tudós szerint a groteszk test életének három legalapvetőbb 

aktusa a közösülés, az agónia (amikor a lélek elhagyja a testet) és a szülés. 

Ezek gyakran egymásba olvadnak, „minthogy látható tüneteik és 

megnyilvánulásaik erősen hasonlítanak (az erőlködés és fizikai 

feszültség, a guvadt szem, a verejtékezés, a rángatózó karok és lábak stb.) 

(Bahtyin, 1982, 438). Az egyes irodalmakban és az orális tradícióban 

különösen sok példa van arra, hogy „az agónia az ürítés aktusával fonódik 

össze, vagy a halál pillanata éppen az ürítés pillanatához igazodik. Ez az 

egyik legelterjedtebb módja a halál és haldokló lefokozásának.” (Bahtyin, 

1982, 187)  

Koloman Kocúr regényében halállal végződő ürítési jelenetek 

sorozata utal vissza erre a hagyományra. Kit a vécén, kit oda menet, kit 

pedig a természet szabad ege alatt (szerencsésebb esetben bokorban 

guggolva) ér utol a vég. Az ürítés ezekben az esetekben a halál 

pillanatával esik egybe. Az agónia és a közösülés egymásba folyása, 

s jelképesen a megsemmisülés és a megtermékenyítés feszültséggel teli 

egyidejűsége figyelhető meg abban az erotikus jelenetben is, amelyben 

a közismert tévés celebre, Valéria Vadróžára szeretkezés közben jön rá 

a szükség (Kocúr, 2012, 122), ekkor kezd ugyanis hatni a halálos szer. 

Pár pillanat erejéig próbálja még visszatartani a dolgokat, de végül hiába 

marasztalja őt a felizgult Furugliáš („Mit čináls, Valika? Už si? Hát ale ja 

ešte neni som, bazmeg!” (122.) – Mit csinálsz, Valika? Már megvagy? 

Hát de én még nem vagyok meg, bazmeg!), nem tud parancsolni a 

beleinek. Az egyébként is foglalt toalettre pedig már nincs ideje odaérni. 

A jelenthez két illusztráció is kapcsolódik, amelyeken kellőképpen 

                                                           
13 A testiség és megtestesülés különböző elméleti kontextusainak megértéséhez 

kiváló vezérfonálként szolgál S. Horváth Géza monográfiája (2013).  
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hangsúlyozódik a szexuális élvezettől és a székelési ingertől egyaránt 

kidülledt szem14 és a tátott száj, valamint a nagy, de formás fenék is.  

Az említett három aktusnak köszönhetően azok a testrészek, 

testnyílások válnak hangsúlyossá a groteszkben, „amelyek megnyitják 

a testet a külvilág felé, tehát ahol a világ behatol vagy eltávozik, vagy ahol 

maga a test távozik a világba”, azaz a tátott száj, a női és férfi nemi szervek, 

a fenék, a mell, a has és az orr (Bahtyin, 1982, 36). Ebből adódóan aztán 

olyan események és testi funkciók kerülnek előtérbe (nemegyszer túlzó, 

felnagyított formában), mint az „evés, az ivás, az ürítés (…), izzadás, 

a taknyosság, a tüsszentés, a közösülés stb.” (Bahtyin, 1982, 393). 

A testnedvek közül pedig a vizelet, az ürülék vagy a vér. A vizsgált 

regényben, az ismertetett körülményekből ez szükségszerűen következik, 

a kidülledt szem, a gázoktól feszülő has és a fenék válnak a történet testi 

főszereplőivé, s emellett még visszatérő elem a tátott vagy vicsorgó száj is. 

Mindezek nemcsak a szövegben, a leírás szintjén jelennek meg, hanem 

a karikatúrákon is, beleértve a borítót. Az ürítési jelenetek gyakoriságáról 

már volt szó, ugyanez érvényes a szellentésre is, melyeknek nem 

mindegyike végződik robbanással. A testnedvek közül, a robbanások 

jellegéből adódóan, a vérrel keveredő emberi ürülék jelenik meg nem egy 

gyomorforgató jelenetben.    

A vizelet és az ürülék a groteszk ábrázolásmódban a földi, materiális 

irányú lefokozás eszközei, s mint ilyenek ambivalens természetűek: 

mindkettő „egyszerre lealáz és megkönnyebbít, a rettenetes dolgokat pedig 

a nevetségesbe taszítja.” (Bahtyin, 1982, 414) A komikummal való 

összefüggés egy ősi eredetű védekezési, feszültségoldó mechanizmusra 

vezethető vissza, ami a folklórban őrződött meg. A természet uralhatatlan 

erőinek kiszolgáltatott ember a népi kultúra alkotásaiban úgy tudott fölébe 

kerekedni kozmikus félelmének, hogy eltestesítette a mindenség 

katasztrófával fenyegető elemeit, mert így „mintegy a saját testük 

belsejéből kiindulva fedezhették föl és tapogathatták végig a földet, 

a tengert, a levegőt, a tüzet, egyszóval az egész világanyagot” (Bahtyin, 

                                                           
14 „A groteszket a szem csak akkor érdekli, ha dülledt (…), mert csupán arra 

figyel fel, ami kilóg, kiduzzad, kimered a testből, ki akar törni a test határai 

közül.” (Bahtyin, 1982, 392) 
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1982, 416). Azzal, hogy az ember testileg értelmezhetővé tette a külvilág 

szorongáskeltő erőit, familiáris közelségbe hozta őket; sajáttá, közvetlenül 

átélhetővé váltak, s ilyenformán aztán kinevethetővé, komikussá is. 

„A kozmikus katasztrófa, ha az anyagi-testi »lent« képeiben jelenítik meg, 

súlytalanná válik, antropomorfizálódik, és komikus ijesztgetéssé alakul át. 

A komikus legyőzi a kozmikust.” (Bahtyin, 1982, 417) 

Úgy vélem, hogy az elemzett regényben az ürülék a fenti értelemben 

vett „vidám anyagként” fogható fel (Bahtyin, 1982, 414), amely nem 

természeti katasztrófák, hanem explozív és járványszerűen terjedő 

természete okán, a világméreteket öltő iszlám terrorveszély groteszk 

lereagálásaként, a fenyegető bombatámadások nyomasztó tudatának 

komikus feloldásaként értelmezhető. Azzal, hogy a szerző 

a bombarobbanást az altesti zónához kapcsolja, melyet egy ital 

elfogyasztása idéz elő, mintegy eltestesíti a kívülről fenyegető reális 

veszélyt, a brutális cselekményt pedig végzetes kimenetelű szellentéssé 

fokozza le. Így tudunk nevetni azon, ami alapjában véve egyáltalán nem 

nevetséges, sőt. S ugyanezen okból keltenek ambivalens, szörnyűségükben 

is komikus hatást a tömeghalált bemutató jelenetek.    

A regényben a robbanás darabjaira szaggatja a testeket, aminek 

következtében aztán egyes testrészek önállósodnak, s ha rövid ideig is, de 

még az élet jeleit mutatva vegetálnak. Ez is a groteszk testábrázolás tipikus 

vonásai közé tartozik.15 Az operatőr robbanástól leszakadt feje percekig 

látható még a földre esett kamerája képernyőjén (illetve a részlet mellett 

álló illusztráción), mintha csak egy abszurd horrorisztikus filmetűd 

szereplője lenne (Kocúr, 2012, 156). Kolléganője, Kika halálát a robbanás 

nyomán elszabadult mikrofonja okozza, ami a szemébe fúródik (157-158.). 

A fejből kiálló tárgy, mint a világ dolgaival való elkeveredés, szintén 

groteszk jegy (Bahtyin, 1982, 37), a mikrofon ugyanakkor, fallikus jellege 

miatt, testi kinövésnek hat.16 Miután Vadróža felrobban, mellei, csodával 

határos módon, sértetlenek maradnak (140.). A róla kézült fotónak 

                                                           
15 A groteszkben leggyakrabban a has, a phallosz és az orr hiperbolizálása és 

önálló életre kelése figyelhető meg (Bahtyin, 1982, 392).  
16 „A groteszk különleges jelentőséget tulajdonít minden kinövésnek és 

kiágazásnak, mindennek, amiben a test úgy folytatódik, hogy ezáltal kapcsolatba 

kerül más testekkel vagy a testen kívüli világgal.” (Bahtyin, 1982, 392.) 
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köszönhetően, mely bejárja a világhálót, később világhírű lesz, s torzója új 

tetoválási divatot teremt (238.). A felbőszült és bosszúszomjas kériek 

különös kegyetlenséggel végeznek a szerb traktoristákkal. Az egyik 

áldozat, Miograd Zlatanovič lemetszett feje, megpillantván a köré gyűlő 

elszánt falusi asszonyokat, pislog még néhányat, majd megszólal: „Neka 

nam je večna slava i chvala.“ (124. – Legyen miénk az örök dicsőség és 

hála.)  

A jelenet folytatása a karneváli kultúra másik jellegzetes 

megnyilvánulásformáját, a parodia sacrát juttatja eszünkbe. A megérkező 

falusi pap, ördögűző formulákat hangoztatva ad parancsot a fej végső 

megsemmisítésére a ridiküllel hadonászó Trotťanč Terikének és Erža 

Cifrakovának. Utána „Isten útjai kifürkészhetetlenek” felkiáltás 

kíséretében keresztet vet, és a szétroncsolt fejet szenteltvízzel hinti meg. 

A jelenet Keresztelő János bibliai történetére tett travesztáló célzásként is 

olvasható (levágott fej, vízzel keresztelés, halált okozó nők) – ehhez 

hasonlókkal Rabelais regényeiben is gyakran találkozhatunk (Bahtyin, 

1982, 239). A java azonban csak ezután következik. A megszentelés 

gesztusát követően a papnak görcsbe rándulnak a belei, s érzi, hogy nem 

sokáig tud parancsolni nekik: „Jóságos Isten! Azt hiszem, összepiszkítom 

magam!” (125.) Arra kéri hát az időközben köré sereglett híveket, hogy 

hátat fordítva falazzanak neki, míg ő elvégzi a dolgát. Néhány gúnyos 

megjegyzés kíséretében ezt meg is teszik. Leguggol, felhajtja 

a reverendáját, s szabad utat enged az alfelét feszítő erőknek: „Svätá stolica 

vystrelí na svetlo božie a vybuchne.” (126.) – A szent széklet kilövell az 

isteni világosságra és felrobban. A fordítás nem tudja visszaadni a mondat 

elején szereplő dehonesztáló nyelvjátékot: a szlovák „stolica” (széklet) 

kifejezés székhelyet is jelent, a szent melléknévvel (svätá) összekapcsolva 

pedig a Szentszéket jelöli. A szakrális dolgokat az (al)testi szféra felől 

kigúnyoló másik jelenet a rektális terror kiötlőjéhez, Gregor Cagáňhoz 

kapcsolódik. A muzulmán hitre tért vendéglős a vécén ücsörögve, buzgó 

imádkozással tölti élete utolsó perceit, miközben a falra szerelt tévéből 

a „fiatal, trendi müezzin” (208.) híradását követi, aki az öngyilkos 

merénylők toplistájának aktuális állásáról számol be. Érzi, hogy csakhamar 

hatni kezd az önként bevett folyékony fegyver. Az imádkozást sóhaj, majd 
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egy nagy szellentés szakítja meg, amit csakhamar az épületet romba döntő 

robbanás követ.     

A test szó szerinti és képletes, verbális feldarabolása, illetve az altesti 

zóna szimbolikája kapcsán még egy jelentre és annak illusztrációjára 

érdemes végezetül kitérni. Čakan főhadnagy a Zobor hegyen álló 

megfigyelőállomás informatikai csúcstechnológiáját olykor 

pornóoldalakon való szörfölésre is használja. Közvetlenül a kéri konfliktus 

kirobbanása után a rendszer riasztani kezd, aminek következtében lefagy 

az éppen nézett oldal. A szoba falát betöltő három óriási képernyőn a 

billentyűzetet kétségbeesetten, ám eredménytelenül püfölő tiszt által 

korábban „szőrös kis mókuskának” (Kocúr, 2012, 54) nevezett női vagina 

jelenik meg. A groteszk hiperbolizáció három szinten is érvényesül itt: 

a női nemi szervet a testről leválasztó kiemelésben, ráfókuszálásban, 

a kinagyításban és a kép megsokszorozásában. A kép kitörölhetetlensége 

és mozdíthatatlansága úgyszintén a túlzás formájaként fogható fel, 

amennyiben a test(rész) örökérvényűségének jelentésmozzanatát erősíti. 

Az illusztrátor pedig egy művészettörténeti utalással is gazdagítja 

a látványt. A monitoron figuráló, dús fanszőrzettel borított nemi szerv 

ugyanis Gustave Courbet A világ eredete (L'Origine du monde, 1866) című 

hírhedt festményére játszik rá, annak beállítását, a szeméremtest formáját 

és körvonalait imitálja. 

 

Fantasztikum és valóságreferencia  

 

A groteszk ábrázolásmódra jellemző az alkotói képzelet szabad 

szárnyalása, a fantasztikumnak is utat nyitó, alternatív világmagyarázatot 

közvetítő történetszövés (minden másképp is lehet), mely meghökkentő, 

olykor egészen abszurd fordulatokon keresztül bontakozik ki. Ez viszont 

nem zárja ki a valóságközeli referenciák bevonódását. Tapasztaljuk ezt 

a Gargantuában és a Pantagruelben is, melyben a két óriás kalandjainak 

helyszíne „a reális valóság, a szülői ház és a közvetlen környezetét alkotó 

vidék nagyon jól ismert és sokszor látott világa. Rabelais a legapróbb 

részletességgel és pontossággal idézi föl szülőföldjének egész 

topográfiáját.” (Bahtyin, 1982, 552) 
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Luboš Dojčan is szülőfalujába és annak környékére helyezi a groteszk-

fantasztikus eseményeket. Hogy bizonyos személyeknek és történéseknek 

volt-e valós előképe, mint a francia regényíró műveiben,17 nem tudható 

(a Kocúr-kutatás még gyerekcipőben jár), viszont a pontos földrajzi 

lokalizálás a világépítés fontos szempontját képezi a regényben. A mű 

utolsó harmadában utcáról utcára (Nyitra), majd faluról falura követhető 

a harckocsik és repülők mozgása. A szerző nemcsak létező települések, 

hanem majorságok, erdők, folyók, hidak neveit adja meg (Kocúr, 2012, 

216, 217, 220, 222), amivel egyfelől az ismerősség, a bensőségesség 

érzését erősíti a némi helyismerettel rendelkező olvasókban, másfelől pedig 

ellenpontozza a világ térképét radikálisan átrajzoló háborús invázió 

valószínűtlenségét. Az események földrajzi konkretizálása is egyike azon 

poétikai eszközöknek, amelyek segítségével a szerző azt mutatja be, hogy 

a helyi érdekeltségű, s alapjában véve banális konfliktus miképpen kap 

világpolitikai és történelmi léptékű jelentőséget.  

 

Többnyelvűség és nevetés 

 

A többnyelvűség a Koloman Kocúr név alatt eddig megjelentetett 

regények mindegyikét jellemzi (ahogy a debüt mottója mondja: 

„Slovenčina is not enough.”), mint ahogy a komikum, a nevettetés 

eszközeinek használata is. A két jelenség persze összefügg egymással, 

hangsúlyozandó viszont, hogy egyfelől a komikum forrásai nem 

korlátozódnak kizárólag a szövegek nyelvhasználati sajátosságaira, 

másfelől a három regény között a komikus hatáskeltés jellege tekintetében 

vannak eltérések.  

A Muž dlhým (2000, Férfi hosszúval) társadalmi szatíra a 90-es évek 

Szlovákiájának visszaélésekkel, korrupcióval teli vadkapitalizmusáról. 

A négy szálon futó, bizarr, abszurd és drasztikus jelenetekben bővelkedő, 

a pornográfiát sem nélkülöző regényt expresszív, szlenget és 

vulgarizmusokat is magába foglaló stílus, nyelvi sokszínűség (bolgár, 

                                                           
17 „A Rabelais-kutatások kiderítették, hogy többségük mögött reális helyszínek, 

valóságos személyek és események rejlenek.” (Bahtyin, 1982, 553) 
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orosz, angol, német, magyar és szlovák nyelvjárási szavak és mondatok 

keveredése), s ezek interakciójából eredő hibás nyelvhasználat, valamint 

a nemzeti sztereotípiák kifigurázása jellemzi. Az Apáka a mamáka (2002, 

Apáka és mamáka) eltérő poétikát követ. A könyv hátoldalán (nota bene) 

ez olvasható: „Groteska zo života ľudí, ktorých manželstvo trvá 77 rokov.” 

– Groteszk olyan emberek életéből, akiknek házassága 77 évig tart. De nem 

a rabelais-i karneváli groteszkre kell itt gondolni. E terjedelmileg is 

szerényebb alkotás egy „egyszerű falusi házaspár napi szöszölését tárgyalja 

snittszerű cselekmény-, helyzet- vagy hangulatképekre bontva” (Görözdi, 

2012, 70). A hétköznapok líraisága és a szövegben érvényesülő „elfogadó, 

szeretetteli narrátori tekintet” okán Görözdi Judit Bohumil Hrabal 

műveivel vonja párhuzamba Dojčan kisregényét (Görözdi, 2012, 70). 

Stilisztikai újszerűségét a szlovák irodalomban felettébb szokatlan, 

kódváltásokkal és grammatikai vétségekkel teli élőnyelv stilizált 

ábrázolása jelentette. A két öreg szlovákot és magyart keverő beszédmódja 

a nyelvi rontás és identitás, a nyelvcsere és a hatalmi rendhez való 

kényszerű igazodás szempontjából válik az értelmezés számára izgalmas 

szöveggé.18  

A Szarbomba a cselekmény- és karakterformálás jellegét, valamint 

a nyelv- és stílusregiszter-keverést tekintve az első regény poétikájához 

való visszatérésként értékelhető, a dél-szlovákiai regionális 

nyelvhasználati színtér előtérbe kerülése viszont a második regény világa 

felé mutat. Ami a nevettetés formáit illeti, a Férfi hosszúval karcosabb, 

vaskosabb komikuma áll hozzá közelebb, mintsem az Apáka és mamáka 

szelídebb, derűsebb humora. De, a szerzői életmű és az irodalom 

kontextusán túllépve, legalább annyira értelmezhető a véres 

leszámolásokat színre vivő akciófilmek, az inváziós horror, vagy még 

inkább a brutalitást ad absurdum vivő, s ezzel komikummá oldó 

splatterpunk filmek hagyomány-összefüggésében is.    

  

                                                           
18 Innen közelíti meg a kisregényt Görözdi Judit idézett tanulmánya is (2012), 

belehelyezve azt a szlovák irodalmat meghatározó magyar nemzetképek 

hagyományába.  
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Nagy Csilla 

 

Enteriőrök, plánok, kulturális közegek Kukorelly Endre 

költészetében 

 

Az enteriőr a festészetben olyan zsáner, amely az ember által épített 

belső tér építészeti formáit és a benne elhelyezkedő használati és 

dekoratív elemeket egyaránt hangsúlyosan, és az intimitás illúzióját 

keltve ábrázolja. Az enteriőr-kép azonban ritkán jelentkezik tiszta 

kategóriaként (Sármány-Parsons, 2006, 333): rendszerint rokonságot 

mutat az életképpel (mint például Vermeer A koncert című festménye), 

a portréval (például Velázquez Az udvarhölgyek című képe), valamint 

a csendélettel (mint Hammershøi vagy Ilsted alkotásai). Az ábrázolás 

tárgya a magánszféra (például egy szobabelső), vagy a kultúra, 

a művészet tere (a szalon vagy a műterem). Az enteriőr átveszi lakójának, 

tulajdonosának, a benne jelen lévő személynek a tulajdonságait, 

egyéniségét, hangulatát, kultúráját, és ezáltal önálló entitásként tűnik fel 

(Sármány-Parsons, 2006, 334), tulajdonképpen akkor is, ha az ábrázolás 

konvencionális eszközökkel, tipikus, sematikus megoldásokkal történik. 

Nem minden belső térábrázolás enteriőr, Panofsky nyomán 

a következőképp határozhatjuk meg a technikát: véletlenszerű 

képkivágás; a tér határainak dinamizálása (megnyújtása a vásznon túlra); 

a közeli (szinte belső) nézőpont, amely révén a szemlélő úgy érzi, a tér őt 

is magába foglalja. Az én nemcsak nézője, hanem bizonyos mértékig 

részese is a szituációnak, belép a képbe, így az a szubjektum-objektum-

viszonyok fellazításaként, a fikció és a realitás közötti határ 

felszámolásaként is értelmezhető: „Az enteriőrábrázolás […] azokat 

a határokat is elmossa, melyek az egyes tárgyakat a környezetüktől 

elkülönítik, s azokat is, amelyek az ábrázolt térszeletet a nézőtől 

elválasztják, s ezáltal önmagába zárt egységgé teszik” (Panofsky, 2011, 

70). 

 Farkas Zsolt monográfiájában a Kukorelly-próza 

szövegalkotásának metaforájaként alkalmazza az enteriőr fogalmát, 

egyfajta sajátos realizmust, élményszerűséget ért alatta, amely alkalmat 

ad a befogadónak az azonosulásra: „[…] az olvasót, légyen olykor 
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bármily reflexív és teoretikus beállítódású, valami különös módon arra 

kényszeríti, hogy teljesen transzparensként olvassa a szöveget. Elragadja 

a referencia, és egyáltalán nem érdekli a szöveg mint önreferenciális 

struktúra. […] Az enteriőr az elmúlást és a halált tematizáló írások – ez 

Kukorelly egyik leggyakoribb, egyre gyakoribb »témája« – inverze: 

életképek, de mulandóságukat megakadályozza az ˂én˃ időtlen 

pillantása” (Farkas, 1996, 72). Kukorelly versei sok esetben valamilyen 

egyszerre térbeli és interszubjektív kompozícióra épülnek, amelynek 

lényege a dolgok/figurák/események/kultúrák egymáshoz való 

kapcsolódásának a rögzítése. Ennek a költészetnek gyakran sajátja 

a perspektíva, a keretezés olyan alkalmazása, hogy az ábrázolt tér egyfajta 

ablakká válik (Alberti, 1997, 75), és ezen keresztül átlátunk, belelátunk, 

sőt belefolyunk a másik, képi világba (Panofsky, 2011, 70). Kukorelly 

enteriőr-verseinek alapja lehet egy helyiség vagy egy jármű belső tere, 

vagy egy tereptárgy (például híd vagy egy pad) által kijelölt térbeli és 

kulturális határoltság. 

Az ilyen értelemben vett enteriőrre jó példa a Módszer című vers, 

amely alapszituációja szerint egy vonatfülkét ábrázol, benne két utassal. 

Szerkezetét a kettősségek, az ellenpontok határozzák meg: egyrészt 

a látványt leíró, a történéseket (illetve azok hiányát) elbeszélő én, és 

a fülkében utazó, passzivitásában egyfajta staffázsalakként hozzáférhető 

másik oppozíciója; másrészt a vonat utasai számára mozdulatlan, 

rögzített pontként érzékelhető fülke elkülönülése a mozgásban lévő, 

változó külvilágtól. A szöveg látszólag egzakt és intim információkat 

közöl a történések körülményeivel kapcsolatban, ennek köszönhető 

a befogadói tapasztalat, hogy a személyes szférába bevonva érezzük 

magunkat: „Utazol Miskolcról haza, hazafelé, nyár van / forró nyár, 

kilencszáznyolcvanöt nyara volna, / egy lány ül szemben veled kis kék 

kabátban, / talán Füzesabony vagy Kál-Kápolna óta, // sötétedik […]”. 

És: „július huszonegy, kilenc óra”. Másrészt a vers rendkívül vizuális: 

a lány kék kabátja, a „vad, mélyzöld, nyugaton arany bíborvörös” ég, 

a napraforgótáblák intenzív élményszerűséget hordoznak. Valójában 

azonban a szövegbe íródó szemantikai és grammatikai hibakódok 

bizonytalanná teszik az elbeszéltek referencialitását: a feltételes mód 

alkalmazása („kimenne kicsit / a folyosóra”; „pogácsát rágcsálna Hatvan 
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óta”; „megkínálna, te vennél” stb.), és az olyan, a másikat a nyelv terében 

egyszerre megteremtő és eltörlő beszédaktus-elemek, mint „elképzeled, 

hogy van, elképzeli, hogy lennél”; „akárki lehetne ez a nő itt”; „van, 

nincs, van kire várni”, egyaránt utalnak a valóság minél pontosabb 

rögzítésének az igényére, és az élmények rögzíthetetlenségének 

a tapasztalatára is. Az én nézőpont- és regiszterváltások révén 

folyamatosan reflektál arra, mi az, ami az adott enteriőrben 

megtörténhetne, voltaképp dinamizálja a passzív figurát is. Ez a stratégia 

azonban azzal a következménnyel jár, hogy a látvány, a kép minden egyes 

eleme (tereptárgya, staffázsalakja, kontextuális mozzanata) 

szükségképpen megkérdőjeleződik, ironikussá válik, pontosabban csak 

alternatív világok, fikciós szintek többszörözéseként gondolható el. Itt 

minden relatív, változó, csak a valóságokat a nyelv közegében létrehozó 

szubjektum/én az állandó: a világok „igazsága” vagy „hamissága” az én 

egzisztenciájától, aktuális pozíciójától függ (Vö. Adorno, 2003). 

 A teremtés aktusa ettől eltérő aspektusban jelenik meg az Egy 

gyógynövény-kertben. A talált tárgyként alkalmazott biblikus, mitikus 

jelképek közül itt elsősorban a kert mint az élet születésének a helyszíne 

(a Paradicsom); másrészt mint az élet és halál örök körforgásának az 

allegóriája, a világ miniatűr mása jelenik meg. A vers egyetlen pillanatot 

rögzít, azt, amikor a kert flórájának és faunájának működésében 

(a természeti világ, a növekedés és a pusztulás körforgásában) az isteni 

tekintet/jelenlét létrehozza, vagy inkább érzékelhetővé teszi az életet: „ha 

egyetlen csak tejszín- és zölden / csillogó elvált hajszálnyi erecskét / 

ingatni kezd a szél, és ezt az igyekvő / és elszáradó, elkorhadt, széthullt, 

már / porlani kész mérhetetlen felszínt / a lélek párája futja pedig be. // Ő 

felfele néz, a szélben a pára / kicsit fölszáll, hogy megint / lecsapódjon.” 

A szöveg titokzatossága, szakralitása abból adódik, hogy a kert olyan 

organizmusként jelenik meg, amelynek alkotóelemei a növényi, az állati, 

az antropomorf, sőt a mechanikus minőséghez egyaránt 

hozzárendelhetőek: a létezők, a kert alkotóelemei csak részleteikben 

jelennek meg, anélkül, hogy egyediséggel rendelkeznének, hogy 

azonosíthatóak, vagy egymástól elkülöníthetőek lennének. A vers 

beszélője, a néző tekintete szuperplánban „fogja be” a jelenségeket, 

mintha maga is részese lenne a kert organizmusának, egy fűszál vagy egy 
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bogár lenne. A kert (az exteriőr) voltaképp addig tart, ameddig a beszélő-

szemlélő ellát, annyi a kert, amennyit a szubjektum érzékel és tekintetével 

befogadni képes. 

A tekintetnek ez a horizontális, a kert kiterjedését felmérő mozgása 

(amely az első három versszakot jellemzi), a negyedik, utolsó 

versszakban megváltozik: a vers beszélőjének látószöge, perspektívája az 

égre nyílik, ahonnan azonban – a templomok, kápolnák 

mennyezetfreskóihoz hasonlóan – egy másik, alapvetően isteni entitás 

tekintete irányul lefelé, a kertre. A tekintetek kettős mozgása, 

dinamizmusa mintegy határolja, enteriőrként definiálja a kertet, amely 

így elveszti a végtelen térélmény illúzióját. A kert éppúgy felfelé 

növekszik, terjeszkedik, ahogy a beszélő/szemlélő én is felfelé tekint, így 

ebben a kettős felfelé tartásban a kert bizonyos mértékig az énnel válik 

identikussá, és – ahogy az utolsó sorokból kiderül – mindkettő egy 

másiknak kiszolgáltatott, pontosabban, a másik tekintete kelti életre. 

A váratlan múlt idő („Az egész kert / figyel, fölfelé. Csak fölfelé / figyelt. 

De lefelé tekintettek rá.”) azonban szétválasztja az entitásokat, 

megjelenik egy tükörszerkezet, a már régen felfelé, és már régen lefelé 

figyelő tekintet kettősségében, amely azonban nem szimmetrikus: 

a fentről lefelé irányuló pillantás a birtokba vétel gesztusa, a felfelé 

„figyelés” pedig a várakozásé. Tulajdonképpen a vers a változásról szól: 

arról az identitást újrarajzoló mozzanatról, amikor a megfigyelő (a kertet 

szemlélő én) maga is megfigyeltté válik (hisz fentről tekintenek rá). 

Némiképp árnyalja az olvasatot, hogy az Egy gyógynövény-kert 

tartalmi és szerkezeti szempontból is Kosztolányi Őszi reggelijét idézi: 

a második versszak („vörös vagy sárga, bordó, mézszínű gyümölcsei 

a kertnek”) jól érzékelhetően illeszkedik a Kosztolányi-vers leírásához: 

„Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket / üvegtálon. Nehéz, sötét-smaragd / 

szőlőt, hatalmas, jáspisfényü körtét, / megannyi dús, tündöklő ékszerét.” 

Mindkét szövegben hangsúlyosan jelen van a nedvesség (Kukorellynél 

a lecsapódó pára, Kosztolányinál a bogyón legördülő vízcsepp), és 

mindkét vers térszerkezete az utolsó sorokban mintegy a látóhatárig 

nyílik ki (Kukorellynél a felülről lefelé irányuló tekintet, Kosztolányinál 

az aranykezekkel intő fák határolják a horizontot.) Ahogy az Őszi reggeli 

az elmúlás poétikáját viszi színre, úgy az Egy gyógynövény-kert 
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motívumrendszerében is jelen van a halál. A pára, amely befutja 

a felszínt, nemcsak az élet jelképeként, hanem a testet elhagyó lélek 

párájaként is értelmezhető. Ez az olvasat a tekintetek irányultságának 

értelmezését is megváltoztatja: a felfelé figyelés lehet transzcendens 

odafordulás (a lélek a teremtőjéhez igyekszik), és fentről nemcsak a kertre 

és a lélekre, hanem a kiüresedett korpuszra is tekinthetünk.  

Az Egy gyógynövény-kertre jellemző térszerkezet, és az életnek 

a térbeli viszonyokhoz és természeti jelenségekhez egyszerre kötődő 

allegóriája Kukorelly más verseiben is tetten érhető. Az Élet és nem és 

ezeket ismételgetik cím alatt szereplő, egymás egyenrangú 

alternatíváiként működő versekben a „felfelé figyelés” motívuma, 

a rögzített megfigyelői nézőpont, és a külső-belső tér közötti határ 

átjárása együttesen van jelen. Érvényes itt Adorno megállapítása, aki 

a kierkegaard-i filozófia kapcsán beszél az enteriőrről, véleménye szerint 

ez „a »pont« testszerű példaképe”, amikor a külvilág egésze egyetlen 

pontra húzódik össze, az enteriőr egyfajta térnélküliség (Adorno, 2003). 

A versekben a cselekmény minimális, az ént egy leszűkített térben 

ábrázolják, a különböző hely- és helyzetváltoztatásait, szituativitását, 

„átszituálódási folyamatait” viszik színre (Vö. Faragó, 2016, 9–10), 

valamint az idősíkok váltakoztatásával az emlékezet és a képzelet játékát 

teszik lehetővé. Majd mindegyik verzió egy exteriőrt teremt, ahol 

a fénysáv (mindig természetes fény) felülről a felhők közül, vagy oldalról, 

a fák közül, valamilyen résen át érkezik, vagy éppen hiányként 

jelentkezik (a tekintet valamilyen akadályba ütközik): „Besüt az ágak 

közt a nap. Az ágbogak közé. / Átsüt a faágak között. Fák / ága közt 

satöbbi.” (00/03/26); „Valóban / nem rossz ennyire kimaradni. Maradni / 

kint, ahogy a / kutyák a bolt / előtt, ha süt a nap. Sütött a / nap. Szép nap- 

/ sütés volt.” (00/03/10); „itt ücsörgök a napon, egy nem túl / 

kényelmetlen, de nem is / kényelmes széken // egészen nyár közepéig, ha 

van egyáltalán / közepe, és nem csak vége a nyárnak” (99/02/14); „ott 

maradtam / egy helyben állni. Kis / csikorgás, / ezer évig. / És nézni 

szemközt a falat. A ház- / tetőket. Nem / az égig.” 

Elmondható, hogy a természeti történések tematizálása, a látás, 

a pillantás itt éppúgy az élet és a halál közötti határmezsgyét, 

a transzcendenshez való hozzáférés lehetőségét jelzik, ahogy az 
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Egy gyógynövény-kertben. Ezek a szövegek azonban életképekként is 

olvashatók, az én cselekvőként jelenik meg, aki rutinszerű tevékenységei 

közben egy pillanatra megáll – ennek lesz tanúja az olvasó, és ez 

a mozzanat teszi lehetővé, hogy a vers az identitás pillanatnyi széthullását 

és az énkeresés (nyelvi) aktusát vigye színre: „Kívülről nézi, amit néz / 

maga elé beszél, abba- / hagyj, nagyon kijött, kívül került magán, elengedi 

/ elhagyja magát, / ha hagyom […] minden erejét / összeszedi / csinál 

valamit, csinálja szép rosszul / azt, amit mégis / muszáj neki, // levesz egy 

könyvet a polcról / nem nyitja ki, az ágy / szélére pakolja […] fészkelődik, 

megfordul, vissza- / fordul, megáll, / eligazítja magát […].” (13/10/10); 

„Ma az volt, hogy kilépve a kapun, / véletlenül, nem is tudom, / miért, az 

ellenkező irányba / indultam volna el, ha / úgy hagyom, // hallom, hogy 

csikorog / a cipőm talpa / alatt a salak, / ahogy megfordulok: / hogy / 

megfordítanak, // vagy nem, ez mégis túlzás, / nem / fordultam el / amerre 

állok, arra van, / az még épp / megfelel, // az mégis visszaránt, irányba / 

tart az utolsó / pillanatban, / nem téveszt nem tévedni el.” (01/02/10) 

A hétköznapi cselekvések (vagy ha úgy vesszük, a semmittevés 

jellegzetes tevékenységei) során ezekben a versekben bekövetkezik egy 

pillanatnyi megállás, egy blende, valami olyasmi, mint József Attila 

Reménytelenül című versében. Ahol a saját tér, a biztonságos enteriőr 

elveszti funkcionalitását, a cselekvések elvesztik irányultságukat, és ahol 

az egyhelyben maradás (valamiféle homokos, vizes síkon) nem 

a kontempláció gesztusát teszi lehetővé, hanem a várakozást, az életre 

vagy a halálra. Az egyes versek ezt újra meg újra megismétlik, némiképp 

újrakomponált narratíva mentén. 

Az Egy gyógynövény-kert leírása a biológiai, organikus képekből 

indul ki, és fokozatosan jut el a transzcendens tartalomig. Ebből 

következik, hogy a kert értelmezésének van egy másik jelentős 

dimenziója (a szakrális-énkereső vonatkozáson túl), ez pedig a kert mint 

organizmus, azaz különböző elemek, erők és kölcsönhatások összessége; 

mint egyfajta diszkurzív tér (Faragó, 2001, 10). Ezen a ponton 

kapcsolható a vershez Kukorelly egy másik sorozata: az Ütközések 

darabjai különböző szerveződéseket, rendszereket mutatnak be, kiemelve 

egy-egy, a rendszeren belüli konfliktust, kölcsönviszonyt, erőhatást: 

„Gaetában az olasz–román meccs kezdése / előtt pár perccel egy Fiat Uno 
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/ beleszállt egy parkoló Toyotába, és rátolta / az előtte álló, már nem 

tudom, / milyen típusú kocsira.” (Gaetában olasz–román); „A Basilica S. 

Giovanni Battista dei / Fiorentiben egy koreai egyházi kórus próbája / 

végén […] az egyik véletlenül nekiment / a másiknak, és láthatólag eléggé 

megütötte / a könyökével.” (A Basilica S. Giovanni); „Kör alakú, / 

alaposan kibetonozott terecske szélén két nagytestű / rovar, ovális, 

feketén csillogó páncélú nőstény / szarvasbogár meg egy imádkozó sáska, 

hosszúkás // átható zöld. Valahogy összeütköztek, egymásba akadtak, 

a sáska hosszúkás potroha a bogár lábaival […]”. Mindhárom vers a zárt 

rendszeren belüli törvényszerűségek működéséről ad képet, azonban az 

utolsó változat több szállal is kötődik a gyógynövény-kerthez. Ahogy 

a másik versben a színek és a szél, a pára, a beszűkült tér élménye kelt 

érzéki benyomást, úgy itt a kör alakú teret határoló bukszusbokrok szaga 

teremti meg az enteriőrt. A tér, amely megtelik illattal, voltaképp 

identitást is nyer, egyfajta organizmusként tűnik fel, annak ellenére, hogy 

valójában nincs flórája és faunája sem (csak „Meglepő színű falevelek.” 

– hozzátehetjük: valószínűleg díszfák – és „Néhány fűszál / egy fölolvadt 

kátránycsöppbe ragadva.”). A kör alakú tér kertet imitál, az egymásba 

akadt rovarok számára azonban ez a világ: a díszcserje, a bukszusbokor 

maga a virtuális valóság. 

 Kukorelly költészetének sajátja, hogy a versek felkínálják 

magukat a sorozatban való olvasás lehetőségének, az egymás melletti 

vagy az átírt szövegekből szekvenciák (mint például az Élet és nem…-

változatok), és egy témát egyre kisebb fókusszal feldolgozó 

fraktálszerkezetek jönnek létre (mint az Ütközések). Ezen a ponton 

alkalmazhatjuk a konvergencia és a határérték fogalmát. A szöveg folyton 

kitér, áttér, fragmentálttá válik, önmagára reflektál, felülír: Kukorelly 

költészetének általános felismerése, hogy a létezés (és ezzel együtt az én) 

közvetlenül nem elbeszélhető: csak a mellébeszélés és az újramondás 

technikái teszik lehetővé, hogy ahhoz, ami nem kimondható, a nyelv 

közegében valamiként (mint a függvény egy megadott határértékhez) 

mégiscsak konvergáljon, közelítsen a vers. Az átírt, újraírt versek tartanak 

egyfajta „igazság” felé, amely azonban, mint egyfajta határérték, nem 

hozzáférhető, nem érhető el. A Kukorelly-költészetben továbbá vannak 

olyan torlódási pontok, ahol a mellébeszélés, újramondás technikái 
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szükségszerűen hangsúlyosabban vannak jelen: ilyen az én 

körvonalazhatósága, rögzíthetősége, a múlt, a halál vagy az érzelmek 

elbeszélésének a témája. Az újraírás, újradefiniálás, a nyelvi elemek 

halmozása sok esetben a beszéd különböző szintjeit ütközteti (pl. 

a pragmatikait a grammatikaival), máskor többszörözi (a nyelv terében az 

ún. valóság többféle újraszituálása lehetséges), a kijelentéssel mint 

performatívummal operál. Minden kimondás (legyen az az emlékezéssel, 

a valósággal, egy másik szöveggel, vagy az önleírással, az alanyisággal 

kapcsolatos) egyben cselekvés is, a nyelv tehát, miközben kimondani 

próbálja a világról és az énről való ismereteket, teremti is azokat: a nyelv 

relatív terében alternatív ének, világok, kultúrák jönnek létre.  
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Magdalena Roguska 

 

Étel és identitás: identitásépítési stratégiák a magyar származású 

transzkulturális író(nő)k műveiben 

 

Bevezetés 

 

A legtöbb kultúrában az étel fontos szerepet játszik a közösség 

életében és tagjai (nemzeti/etnikai) identitásának a kialakításában. Az étel 

identitásképző funkciójának a fontosságát a transzkulturális írók 

elbeszélései tanúsítják, azaz olyan íróké, akiknek a személyes 

tapasztalatai legalább két kultúrához és nyelvhez kapcsolódnak. Az evés 

motívuma olyan magyar származású írók műveiben jelenik meg, mint a 

lengyelül író Krzysztof Varga, a német nyelven alkotó Melinda Nadj 

Abonji, valamint két frankofón író – Agota Kristof és Viviane Chocas. 

 

Elméleti tér: transzkulturalizmus 

 

A transzkulturalizmus olyan elméleti térrel kerül kapcsolatba, 

amelynek kulcsfogalmai a poszt- és transznemzetiség, extraterritorialitás, 

nomadizmus, másság/idegenség, két-, több- és transznyelvűség, 

hibridizmus, (poszt- és transz)migráció. A fogalom első tagja, vagyis 

a „transz”, a magyar át-, keresztül-, túl- előtagok megfelelője, egyrészt 

a határhelyzetre, másrészt viszont az átkelés aktusára utal. A fogalom 

második tagja – a „kulturalizmus” tágabb értelemben az ún. cultural 

studies-ra, vagyis a magyar elnevezés szerint a kritikai kultúrakutatásra 

utal, szélesebben pedig a kulturális identitásra, amelyet 

a következőképpen definiálunk: az emberek csoportjának és tagjainak az 

azonosítása egy meghatározott kulturális rendszerrel, amely bizonyos 

elképzelésekből, meggyőződésekből és nézetekből áll, sajátos 

szokásokkal, valamint adott axiológiai és normatív rendszerrel. 

(Szczepański, 2003) 

Arianna Dagnino a transzkulturális irodalomról szóló tanulmányában 

(Dagnino, 2013), a „transzkulturális” fogalmának kétféle használati 

módját sorolja fel. Az egyik a transzkulturális identitásról, illetve 
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orientációról szól, amelyet „giddensi módon” kell érteni, azaz mint 

reflexív projektet, amelyért az ember mint egyén felelős.1 A második 

viszont egy transzkulturális „kritikai perspektíváról” beszél, amely 

szerint a kultúrák „átmeneti és konfluens jellegű függőségi hálózatok.” 

(Dagnino, 2013)  

Hasonló módon írja le a transzkulturalizmust Wolfgang Welsch, aki 

Johann Gottfried Herdernek a különálló kultúrák hagyományos 

koncepciójával ellentétben szakítást javasol az „idegen” és 

a „megszokott” kategóriáiban való gondolkodással szemben, a sokféleség 

érdekében, amely – véleménye szerint – jellemzőbb a mai társadalmakra. 

Welsch szerint a globalizációs és a bevándorlási folyamatok 

eredményeként egy sajátos kulturális infiltráció jött létre, amely 

következtében új, hibrid kulturális formákkal találkozhatunk. (Welsch, 

1999, 194-197) Ezért is – mondja Arjun Appadurai – manapság 

a kultúrákat szabálytalan, határtalan és struktúra nélküli konstrukcióknak 

kell tekinteni. (Appadurai, 1996, 46) „Senki sem kérdőjelezheti meg 

a hosszú hagyományok, a megszakítatlan lokalitás, a nemzeti nyelvek és 

a kulturális földrajzok kitartó létezését” – írja Edward Said. A félelemtől 

és az előítéletektől eltekintve nincs semmi ok arra, hogy ragaszkodjunk 

ahhoz, hogy „különálló és megkülönböztetett jelenségekről legyen szó, 

mintha ez lenne az emberi lét egyetlen célja.” (Said, 2009, 382) 

Tág értelemben tehát a transzkulturalizmus nem fogadja el 

a kultúrának mint monolit jelenségnek a felfogását, és azt javasolja, hogy 

arra figyeljünk, ami a „kultúrák között” található, a kulturális határ menti 

térségben, ott, ahol (legalább) két kultúra, nyelv, irodalom találkozik 

vagy ütközik össze. Azoknak a szerzőknek a művei, akiket 

a bevezetésben említettem, arról tanúskodnak, hogy mi lehet egy ilyen 

kulturális fúziónak a következménye. Tanulmányom fő vonulatát annak 

elemzése jelenti, hogy a felsorolt irodalmi alkotások főszereplői milyen 

stratégiák mentén építik fel identitásukat. 

 

  

                                                           
1 Bővebben erről lásd: (Giddens, 2006). 
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Étel és identitás 

 

Az identitásépítési folyamatok szempontjából az evés teljes 

bizonyossággal az egyik legfontosabb mindennapi tevékenység. 

Ahogyan azt az antropológusok hangsúlyozzák, nemcsak az a fontos, 

hogy mit eszünk (vagy mit nem eszünk), hanem az is, hogy hogyan 

(evőeszközzel vagy kézzel), kivel (családdal, barátokkal, egyedül) és 

milyen célból (az éhség kielégítésére, új ízek kipróbálása céljából, ünnepi 

alkalmakkor).2 Az ételnek mint az identitás alakító tényezőjének 

a fontossága attól függ, hogy milyen kontextusban zajlik elkészítésének 

és fogyasztásának az aktusa. Jon D. Holtzman az emlékezet és az étel 

összefüggéseiről szóló híres tanulmányában azt írja, hogy az egyik olyan 

körülmény, amelyben ez a tevékenység különösen fontos, a migráció. 

(Holtzman, 2006, 366) Holtzman a Diner által végzett kutatásra 

hivatkozik, aki a 20. század elején az Egyesült Államokba történő 

tömeges bevándorlásról szóló tanulmányában rámutatott az éhezés 

szerepére, mint a bevándorlók migrációs tapasztalatát alkotó tényezőre. 

(Holtzman, 2006, 366) Az élelmiszer hiányával kapcsolatos 

tapasztalatokról a frankofón írónő, Agota Kristof Analfabéta (Kristof, 

2007) c. könyvének főszereplője is beszél. Az evés motívuma csak 

néhányszor jelenik meg ebben a könyvben, de a főszereplő 

identitásépítési folyamatának a szempontjából ezek a jelenetek 

kulcsfontosságúak.  

Az Analfabéta „önéletrajzi elbeszélés”. Egy magyar származású nő 

történetét meséli el, aki 21 éves korában az 1956-os forradalom leverése 

után a férjével és a kislányával együtt Magyarországról Nyugatra 

vándorolt ki – először Ausztriába, aztán Svájcba. Az első éveket 

az emigrációban egy Neuchâtel nevű svájci városban töltötte. Mivel nem 

tudott franciául, rá volt kényszerítve arra, hogy egy óragyárban vállaljon 

munkát. Vele együtt még tíz magyar dolgozott ott, akikkel 

az ebédszünetben találkozott. A svájci étel azonban annyira különbözött 

attól, amit a magyarok ettek otthon, hogy szinte nem voltak képesek 

                                                           
2 Bővebben lásd erről az „op.cit” tematikus számát: Jedzenie i tożsamość nr 

43/2012. 
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megenni. Maga a főszereplő több mint egy évig csak tejeskávét és 

kenyeret ebédelt. A magyar ételekhez való hozzáférés hiánya az egyik 

oka volt annak, hogy mind a főszereplő, mind a többi magyar idegennek 

érezték magukat az emigrációban. Némelyik közülük nem tudta elviselni 

az ezzel járó feszültséget, és az elkerülhetetlen börtönbüntetés ellenére 

úgy döntöttek, hogy visszatérnek Magyarországra. Mások messzebb 

mentek – az Egyesült Államokba és Kanadába, és még mások „még 

messzebb […], ameddig csak el lehet menni, át a nagy határon (Kristof, 

2007): 

 

„Ez a négy általam ismert személy száműzetésünk első két évében lett 

öngyilkos. Az egyik altatókkal, a másik gázzal, a további kettő kötéllel. 

A legfiatalabb tizennyolc éves volt. Gizellának hívták.” (Kristof, 2007) 

 

Szintén az ételről, mint a migráns identitásának alakító tényezőjéről, 

beszél egy másik francia nyelven íródott mű, amelynek szerzője 

a Párizsban született, magyar származású újságíró és riporter, Viviane 

Chocas. A 2006-ban kiadott Magyar bazár c. önéletrajzi kisregény 

(Chocas, 2007) tíz rövid fejezetből áll, amelyeknek a címei (egy 

kivétellel) magyar ételek nevei (pl. Bejgli, Töltött káposzta, Galuska). 

Klára történetét meséli el, akinek a szülei, Zsuzsa és Péter, 56-os 

menekültek, mindent megtettek annak érdekében, hogy a lányuk francia 

nővé váljon: csak franciául beszéltek vele, és sohasem meséltek neki 

a migráció előtti életükről. Magyarságukat csak az asztalnál őrizték meg, 

aminek következtében Klára magyarsága az anyukája konyhájából való 

magyar ízekre korlátozódott. Az étel volt tehát Klára számára az 

a stimulus, amely arra késztette, hogy megpróbálja felépíteni magyar 

identitását. Az első lépés, amit (nota bene titokban) megtett ebbe 

az irányba, az volt, hogy elkezdett magyarul tanulni. Azelőtt a magyar 

nyelvet csak a magyar ételeket kínáló párizsi élelmiszerboltban való 

vásárlás alkalmával hallhatta, amelyet időnként az édesapjával együtt 

látogatott. Az akkor még érthetetlen magyar nyelv ugyanúgy 

elérhetetlennek és titokzatosnak tűnt neki, mint a boltban értékesített 

magyar termékek egzotikus íze: 
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„Csak úgy röpködtek a szavak, én meg egy mukkot se értettem 

belőlük. „Jó! Csak! Szem! Tök!” Kiejthetetlenül összetorlódott 

mássalhangzók közé ékelődő súlyos magánhangzók áradtak 

a tulajdonosnő ajkai közül, akkorára öblösítve a száját, mint egy 

vadászkürt tölcsére. […] Étkezőpultjára féktelenül zúdultak le 

a sietségben osztozkodó mély és magas, az egy tésztába került édes és sós 

szótagok, majd az egészet nyakon öntötte egy egész pohárnyi, forró 

magánhangzókból kevert itallal […]” (Chocas, 2007, 8-9) 

 

Az idézett részletben a narrátor a magyar nyelvet, amelyen a bolt 

tulajdonosa beszél, az élelmiszerboltban árusított termékekkel hasonlítja 

össze. Érdemes hangsúlyozni, hogy a fenti részlet nem az egyetlen, 

amelyben ilyen stilisztikai alakzat jelenik meg. Az elbeszélés során 

többször találkozunk az étel és a nyelv összehasonlításával, például 

a Klára első önálló budapesti útját leíró jelenetben, amelynek során Pállal 

– egy fiatal fotóssal ismerkedik meg. A városnézés után Pál meghívja 

Klárát ebédre, amely jellegzetes magyar ételekből áll, mint paprikás 

csirke galuskával és rétes. A paprikás csirke fő összetevőjének, vagyis 

a piros paprikának a megkóstolása különleges élményt nyújt 

a szereplőnek, amelyet erotikus élményhez, az orgazmushoz hasonlít 

a szöveg: 

 

„Ismét hatalmába kerít egy különös érzés: a magyar ételektől szinte 

elélvezek. Kénytelen vagyok lassabbra fogni a mozdulataimat, lassítani 

az állkapcsom, a nyelvem mozgását, amin kezd felszívódni számban 

a pirospaprika. / A gyomromban érzem a hatását. Pirosat eszem, és érzem 

a szeméremdombom fölött lüktető ereimet, érzem a bőrömet, erszényként 

összehúzódó izmaimat. Hüvelyem görcsösen összerándul, valami 

hasadék tátong bennem. Pirosat eszem, és szemhéjam önkénytelenül 

lecsukódik a súlyos falatoktól, amikor néhány nyelvcsapással elbánok 

a zsiradékokkal […] Pirosat eszem, és valójában a szótagokat, a szavakat 

őrölöm-csavargatom-terelgetem-pácolgatom-fojtogatom-szabadítgatom 

ki, pirosat eszem, és már beszélnem se fontos, nem fontos a jelekre, 

a szavak érthetőségére figyelnem, pirosat eszem, s már csupán egy 

narancssárga, érdes nyelv vagyok, egy kecses, egy jól felvágott, 
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egy szerelmes nyelv, egy daloló, édeskés nyelv, egy eleven nyelv, és már 

az egész szájpadlásom piroslik a portól.” (Chocas, 2007, 45) 

 

Az idézett szövegben a „piros”, amely eksztázisba hozza a nőt, kerül 

előtérbe. Szó szerinti értelemben a többször ismételt szó a paprika, vagyis 

a magyar ételek egyik fő összetevőjének a világos metonímiája. 

Szimbolikus szinten viszont a magyar identitásról van szó, amelynek 

a konstruálására törekszik a nő. A fenti szavak annak a bizonyítékai, hogy 

„a piros” ősibb, mint a nyelv, amelynek az ismerete a hősnő életének pont 

ebben a pillanatában fölösleges. 

Szintén az evés testi jellegére hívja föl a figyelmet a lengyel anyától és 

magyar apától származó Krzysztof Varga, három olyan prózai mű szerzője, 

amelyeknek a tematikája közvetlenül utal magyar gyökereire. Mindhárom 

magyar tematikájú műve, a Turulpörkölt (Varga, 2010), a Mangalicacsárdás 

(Varga, 2015) és a Lángos a jurtában (Varga, 2017) mind a kritikusok, mind 

az olvasók lelkes fogadtatásával találkozott.3 A könyvek kulináris aspektusa 

elsősorban a címekbe íródik bele. Kettőben is megjelenik egy-egy jellegzetes 

magyar étel neve: az elsőben a pörkölt, a harmadikban a lángos, és 

a mangalica jelentése is kapcsolódik a magyar konyhához. A kulináriák 

leírásai (különös tekintettel a fogyasztásra) mindhárom könyvnek fontos 

részét alkotják. Mindazonáltal a jellegük igen messze áll azoktól 

a deskripcióktól, amelyekkel a szakácskönyvekben találkozhatunk. 

Hasonlóképpen, mint Chocas művében, Vargánál is az evésnek testi 

dimenziója van, minden érzéket érint, és a célja sokkal több, mint az éhség 

kielégítése. Bár a legtöbb leírás az elbeszélő személyes ízélményeire utal, 

többször olyan passzussal is találkozhatunk, amelyben a narrátornak 

megfigyelő szerepe van. Például a Lángos a jurtában esetében olyan 

részlettel találkozhatunk, amely szinte rubensi stílusban írja le a Székely 

Tánya nevű kocsmában ebédelő nőket: 

 

„A szomszéd asztalnál pornografikus lakomát rendezett négy, jó 

húsban lévő nőszemély, nagyjából velem egykorúak lehettek. Először 

                                                           
3 2009-ben a Turulpörkölt egy jelentős lengyel irodalmi díj, a Nike döntőjébe 

került, és az olvasók díját kapta. 
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betermeltek egy rántott húst, aztán jött a rántott camembert 

hasábburgonyával, desszertnek pedig nagy palacsintákat küldtek le; 

ebben pedig több szex volt, mint ha meztelenre vetkőztek volna, 

közszemlére téve dús keblüket, széles csípőjüket és nagy feneküket.” 

(Varga, 2017, 74-75) 

 

Ugyanilyen gyakran az evés testisége egyenlő Vargánál 

a fiziológiával, aminek jó példája a Turulpörköltben található részlet, 

amely leírja a főszereplő egyik budapesti fogadóban való látogatásának 

a fájdalmas következményeit: 

 

„Ó, azok a távozás utáni gyomorégések, amikor lángol az egész 

emésztőrendszer, és még a spriccerrel sem lehet eloltani ezt a nyelőcsőtől 

a mellkason át a gyomorszájig és a belekig húzódó tűzoszlopot, amikor 

a belsőnkre nehezedő súlyt még három pohár unikummal sem lehet 

enyhíteni, amikor egy nagy madár telepszik a vállunkra, beborít 

szárnyával, enyhülést nem hozó álmot hoz ránk.” (Varga, 2010, 33) 

 

Az evés és az identitás kölcsönös kapcsolatai szempontjából 

az emészthetetlen magyar ételek leírásai azért fontosak, mert valójában 

sokkal többet írnak le, mint pusztán a magyarok étkezési szokásait. Varga 

szerint a magyar konyha tükrözi a magyarok nemzeti identitását és a híres 

magyar nosztalgia fő oka. Ahogy a Turulpörköltben olvassuk: 

 

„A magyarok búskomorságát nagyrészt konyhájuk okozza. […] Egy 

kiadós budapesti étkezés után mindig melankólia, elvágyódás, 

szomorúság és kedvtelenség lesz úrrá rajtam. A vér a fejemből 

a gyomromba tódul, hogy segítse az emésztést, a test elnehezedésével 

együtt jár az a meggyőződés, hogy minden értelmes dolog megtörtént már 

az életemben […]” (Varga, 2010, 24) 

 

Az evés antropológiájáról és az emlékezetről szóló tanulmányában 

David Sutton egy olyan jelenségre hívja fel a figyelmet, amelyet a Marcel 

Proust Az eltűnt idő nyomában c. regényéből származó híres madeleine-

jelenettel kapcsolatban „prousti antropológiának” nevez. (Sutton, 2001) 
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A Sutton által leírt jelenség egy olyan helyzetre utal, amikor az étel íze 

vagy szaga emlékezetet teremt bennünk. Vargánál az ételnek igen 

gyakran van emlékeket keltő szerepe. Már a Turulpörkölt első jelenetében 

a szag, „amelyik déli egy óra tájt kezd a lakásokból szállongani” (Varga, 

2010, 9), lehetővé teszi, hogy a hős visszatekintsen gyerekkorának arra 

az emlékére, amikor az édesapja barátainál, Répáéknél ebédelt: 

 

„Prousthoz hasonlóan idézem fel ezeket a XIV. kerületi szagokat, 

errefelé laktak ugyanis apám barátai. […] Répa úr felesége minden 

vizitünk alkalmából hatalmas fazék ételt főzött. Az asztalon már ott 

illatozott a friss kenyér, pezsgett a szóda a szifonban […] a konyhából 

behallatszott a rotyogás, a háziasszony sóhajtozása, aztán már ettünk is.” 

(Varga, 2010, 9) 

 

Ami fontos, az evés leírása itt sem csak arra szolgál, hogy bemutassa 

a magyarok kulináris szokásait, hanem hozzájárul az identitásukról való 

gondolkodáshoz is: 

 

„Kis idő után […] végre felfogtam, ebben a világban nem csak lecsó, 

töltött paprika és rakott krumpli létezik, ott van a frusztráltság, ott vannak 

a komplexusok, ott van a gyógyíthatatlan, fájdalmas, összekuszálódott 

emlékezet is. Ott van a nosztalgia Horthy Miklós kormányzó és Kádár 

János elvtárs kora után is; az a lényeg, hogy legyen valamilyen nosztalgia, 

mert ez formálja a magyar életet.” (Varga, 2010, 11) 

 

Az étel emlékeztet a régi időkre Chocas Magyar bazárjában is. Ebben 

a kontextusban különösen emblematikus a galuska főzését leíró jelenet. 

Klárát édesanyja, Zsuzsa, arra kéri, hogy készítsen neki és új barátjának 

vacsorát. Annak ellenére, hogy mindketten Magyarországon születtek, 

életük nagy részét külföldön töltötték, ezért nehezen tudnak 

kommunikálni egymással az anyanyelvükön. Zsuzsa esetében többéves 

párizsi, Balázs esetében viszont a londoni tartózkodás után az egyetlen 

közös nyelvük, vagyis a magyar egy idegen és rég elfelejtett beszédnek 

tűnik számukra. Zsuzsa abban reménykedik, hogy a lánya által készített 
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galuska megtöri a gátat. Klára beleegyezik abba, hogy eleget tegyen anyja 

kérésének, bár úgy érzi, hogy édesanyja a lehetetlent várja el tőle: 

 

„Émelygek. A gyomromba szorult, paprikavörösen izzó félelemmel 

búcsúzom el tőle. Azzal a perzselő érzéssel, hogy lehetetlent kér tőlem. 

Hogy együtt keressem meg vele gyermekkora illatát, puhaságát, ízét. 

Kettejük gyermekkorát.” (Chocas, 2007, 100) 

 

Szintén a gyermekkor ízét és szagát keresik a németül író Melinda 

Nadj Abonji regényének a szereplői. A Galambok röppennek fel c. műve 

a Kocsis család sorsát meséli el, amely a Vajdaságból való távozás után 

kezd új életet egy svájci városban. A születési hely elhagyása különösen 

nehéz Ildikó számára, aki képtelen megtalálni magát az új valóságban és 

megteremteni az identitását az új körülmények között. Egy idő után arra 

ébred rá, hogy mind a születési, mind a lakóhelyén idegenként kezelik őt.  

A Svájcban élő Kocsisok nem túl gyakran, de rendszeresen járnak 

vissza a születési helyükre, leginkább a családi ünnepek alkalmából. 

Mindazonáltal, alkalomtól függetlenül, a vajdasági utazások mindig 

a múltba való visszatérések, amelyeknek fontos részét a Svájcban nem 

elérhető ízek alkotják. Ezeknek az ízeknek az újrafelfedezése emlékeket 

kelt a szereplőkben és fontos szerepet játszik magyar identitásuk 

fenntartásának szempontjából. Az elfelejtett ízek egyike a Traubisoda 

nevű ital, amelyet mind Ildikó, mind a húga határtalanul szeret: 

 

„Traubisoda! Így hívják szülőföldünk varázsitalát, címke nélkül, 

karcsú, zöld kis üveg, rajta fehér betűk […] a Traubit […] imádjuk, 

annyira, hogy azon gondolkodunk, ne vigyünk-e haza magunkkal néhány 

üveget Svájcba, hogy megmutassuk a barátnőinknek, nálunk odahaza is 

van valami, ami irtó finom.” (Nadj Abonji, 2012, 15) 

 

Az idővehiculum funkcióját a családi ünneplések játsszák, amelyek 

során azok a jellegzetesen magyar ételek kóstolhatók meg, melyek Ildikó 

és a húga számára vajdasági gyermekkorukat idézik fel. Ugyanakkor 

a menü tartalma mellett a helyi folklór része az ételek mennyisége is. 

Jó példa erre Valéria és Nándor esküvője, amely során számtalan étel 
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került felszolgálásra, megdöbbenést keltve a Svájcban felnőtt lányok 

körében: 

„És valamikor aztán odáig jutunk, hogy nem tudjuk már, nem ettük-

e már két-három órával korábban, amit épp eszünk, egyre-másra hordják 

az ételeket, csak nem akar abbamaradni, folyton újrakezdik, és Bori meg 

én elcsodálkozunk, mennyit bír enni a mi kis mamikánk […]” (Nadj 

Abonji, 2012, 33) 

 

*** 

Az elemzett művek fő témája szerzőinek személyes tapasztalata, 

amely két kultúra (melyek közül az egyik a magyar) határán való 

létmódhoz kapcsolódik. Ezenkívül mindegyik műben jelentős szerepet 

játszanak a kulináris, vagyis az ételek elkészítésével és fogyasztásával 

kapcsolatos motívumok. Ami fontos, ezeknek a motívumoknak 

a felhasználása nem csupán a magyarok étkezési szokásainak 

a bemutatását tűzi ki célként. Minden egyes elemzett mű esetében az evés 

leírása a szereplők identitásáról való megfontolásokhoz is hozzájárul. 

A négy elemzett szöveg közül kettő az önéletrajzi jellegű, migrációs 

narratívát jeleníti meg. Az elsőben, Agota Kristof Analfabétájában 

a migráció tapasztalata az ennivaló hiányára épül. Az idegenség érzése, 

amelyet a magyar ételekhez való hozzáférés hiánya okozott 

a szereplőkben, arra kényszerítette őket, hogy visszatérjenek 

Magyarországra, vagy szélsőséges esetben öngyilkosok legyenek. 

A második műben, vagyis Melinda Nadj Abonji Galambok röppennek 

fel c. regényében az étel az egyik legfontosabb tényező, amely fenntartja 

a szereplők magyar identitását. Vajdasági utazásaik mindig a múltba való 

visszatérések, amelyeknek fontos részét a Mamika konyhájából ismert, 

tipikusan magyar ízek alkotják. 

Viszont Viviane Chocas Magyar bazárjának a szereplője számára az 

étel az a faktor, amely ráirányította a figyelmét magyar gyökereire. 

Kezdetben a szereplő azt reméli, hogy identitását a nyelven keresztül lesz 

képes megkonstruálni. Elég gyorsan kiderül azonban, hogy az 

a magyarság, amely ősei konyhájának az ízeibe íródik bele, sokkal ősibb, 

mint a szavak. 
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Végezetül Krzysztof Vargánál az ételnek/az evésnek gyermekkori 

emlékeket felidéző szerepe van. Ehhez járul az, hogy az étel 

elkészítésének és elfogyasztásának a leírásai hozzájárulnak a magyarok 

identitásáról alkotott gondolatokhoz. 
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Polgár Anikó 

 

Alexandra Salmela meséinek transzkulturális értelmezése 

 

„A portás arab köznyelvre fordította a biztonsági őr szavait, aztán 

angolra, s a fordítások tartalmilag olyannyira különböztek, hogy Kepler 

kénytelen volt megállapítani: a portás nyilván azok közé az emberek közé 

tartozik, akik szerint ugyanazon dolgok semmilyen körülmények között 

sem mondhatók el ugyanazon napon két különböző nyelven. Különböző 

nyelveken különböző dolgokat kell kifejezni (hiszen miért is jöttek volna 

létre a nyelvek?), s egyébként is ez volt Allah szándéka, amikor 

összezavarta a bábeli torony építőinek nyelvét”1 – hangzik egy kortárs 

finnországi író, Daniel Katz ironikus fordításértelmezése a finn, a zsidó 

és az arab kultúra ütközőterében játszódó Antti Kepler törvényei című 

regényében. Az ironikus elmélkedés egy a műfordítás lényegét érintő 

kérdést vet fel, mely a kétnyelvű írók esetében különösen fontossá válik: 

elmesélhető-e ugyanaz a történet két különböző nyelven ugyanúgy?  

Tanulmányomban egy kétnyelvű írónőnek, Alexandra Salmelának 

egy olyan könyvével fogok foglalkozni, amely párhuzamosan íródott két 

különböző nyelven, s ez fordításelméleti szempontból különösen érdekes, 

hiszen nem beszélhetünk elsődleges és másodlagos szövegről, még 

a kettő közti időbeli távlatról sem. Gyerekkönyvről lévén szó mindkét 

szövegváltozat ugyanazokkal az illusztrációkkal jelent meg, a történetek 

magva tehát azonos kellett legyen, s az illusztrációk mellé kerülő 

szövegek terjedelme is kötött volt, így a két nyelv közti különbségekből 

szükségszerűen adódott néhány kisebb, megfogalmazásbeli eltérés. 

Természetesen az azonosnak vagy egymás tükörképeinek szánt 

szavaknak és kifejezéseknek is más a holdudvaruk, más a kulturális 

                                                           
1 „Portieeri käänsi turvallisuusmiehen puheen yleisarabiaksi ja sen jälkeen 

englanniksi ja ne käännökset erosivat toisistaan sisältönsä puolesta niin paljon, 

että Kepler päätteli portieerin kuuluvan niihin ihmisiin, joiden mielestä samoja 

asioita ei kerta kaikkiaan voinut sanoa kahdella kielellä samana päivänä. Eri 

kielillä piti ilmaista eri asioita, (miksi muuten kielet olisivat syntyneet?) mikä 

muuten oli Allahin tarkoitus Hänen sekoittaessaan Baabelin tornin rakentajien 

kielipäät.” (Katz 1987, 33). Az idézetet fordította: Polgár Anikó. 
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beágyazottságuk az egyes nyelvekben: ebből következően a szerzői 

fordítás kapcsán sem beszélhetünk ekvivalenciáról: a különböző nyelvű 

szövegek, Walter Benjamin metaforájából kiindulva, úgy tehetők egymás 

mellé, mint két cserépdarab, melyek illeszkednek ugyan egymáshoz, 

mégsem egyformák.        

Salmela műveinek a különlegességét a kétnyelvűség mellett 

az a transzkulturális háttér adja, mely regényeiben explicitebben 

mutatkozik meg, meséiben viszont csak a rejtettebb, allegorikus szinteken 

tárul elénk. A Finnországban élő, szlovák származású írónő művei 

a finnországi transzkulturális irodalom kontextusába ágyazódnak bele. 

Finnország területén számos kisebbség (svéd, lapp, orosz, roma, tatár) él, 

s az ország fennállásának 100 éve alatt számos migránst is befogadott. 

Ennek az egyes korszakokban különféle okai voltak (Lepola 2013, 38–

47): 1917–1944 között főleg a Szovjetunióból, 1938–39-ben Ausztriából, 

Csehszlovákiából, Magyarországról érkeztek menekültek Finnországba, 

1943–44-ben az inkerik, a háború után a Szovjetunióhoz csatolt 

területekről az ott rekedt finnek jöttek nagy számban az országba. 1949–

1993 között az akkori menekültpolitikának köszönhetően Finnország 

viszonylag kevés menekültet fogadott be (azokat, akiket a szovjet–finn 

határon tiltott határátlépésen kaptak, többnyire visszatoloncolták). 

Az 1990-es évektől főként Jugoszláviából, Szomáliából, Irakból, 

Törökországból, Iránból érkeztek Finnországba menekültek.  

Ennek a kulturális sokszínűségnek az irodalomban is megvannak 

a nyomai, s természetesen nem csak a kisebbségi vagy migráns hátterű 

írók műveiben. A finnországi kisebbségekről és migránscsoportokról, 

a hozzájuk való viszonyulásról, a bezárkózó Finnország mítoszáról 

a magyar olvasó sokoldalú képet kaphat a Domokos Johanna 

szerkesztette tanulmánykötetből (Domokos 2013b). A főleg szociológiai 

és történeti nézőpontú tanulmánykötet párjaként egy multikulturális finn 

olvasókönyv is megjelent (Domokos 2013a), mely irodalmi 

szemelvényeket (pl. Hamdam Zakirov üzbég származású költő versei, 

Alexis Kouros iráni származású író regényének részlete, szemelvények 

Sofi Oksanen és Alexandra Salmela regényeiből, Vály Sándor 

Helsinkiben élő magyar festő naplójából), illetve a kulturális sokszínűség 

és a transzkulturalizmus témájához az irodalom szemszögéből közelítő 
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tanulmányokat is közöl. A kötetek kulcsszava ugyan 

a multikulturalizmus, de a közölt szövegekben a transzkulturális 

nézőpont is felbukkan. Anna Rastas a „többkultúrájú” kifejezés helyett 

inkább a transznacionális gyökerek kifejezést ajánlja, azzal érvelve, hogy 

a multikulturalizmus nem jellemző pl. a Finnországba örökbefogadott 

újszülöttekre, s néha még a finn–külföldi vegyesházasságokból származó 

utódokra sem (Rastas 2013, 56). Rastas szerint a „transznacionális 

gyökerekkel rendelkező fiatalok” többféle állam- és nemzethatárt 

áthidaló kötelékkel rendelkeznek (Rastas 2013, 57), s a többgyökerűséget 

természetes dolognak tarthatjuk, hiszen „genetikai gyökereinknek is 

mindig legalább két (négy és így tovább) irányuk van” (Rastas 2013, 60).   

 

Mesekönyv két nyelven 

 

A pozsonyi születésű, jelenleg családjával Finnországban, 

Tamperében élő Alexandra Salmela regényeiben a migrációnak, 

a kultúrák találkozásának a problematikája kiemelt szerepű (a téma 

ökológiai kérdésekkel ötvöződik, a 27 avagy a halál teszi a művészt c. 

regényben explicit formában, az Antisankariban utópisztikus-mitikus 

keretekbe ágyazva). A mesékben ezek a jegyek rejtettebben, többnyire 

allegorikus síkon mutathatók ki. A Žirafia mama a iné príšery 

(Zsiráfanya és más szörnyek), mely az írónő első gyerekkönyve, 2013-

ban egyszerre jelent meg szlovák és finn nyelven, finn címe: Kirahviäiti 

ja muita hölmöjä aikuisia – Zsiráfanya és más agyament felnőttek 

(Salmela 2013a, Salmela 2013b, magyarul: Salmela 2016). A mesék egy 

részét Salmela először szlovákul írta meg, majd saját maga fordította 

finnre, később a két különböző nyelvű szövegváltozaton egyszerre 

dolgozott, és saját nyilatkozata szerint nehéz lenne megállapítani, melyik 

az eredeti, és melyik a fordítás. Ezek a mesék tehát a nyelvek közti átjárás, 

a fordíthatóság szemszögéből különösen érdekesek, s ilyen szempontból 

az életműben is kiemelt helyük van, hiszen a kétnyelvű írónőnek ez idáig 

ez az egyetlen, mindkét nyelven egyszerre, párhuzamosan íródott könyve. 

Salmela mindkét, Finnországban megjelent regénye (Salmela 2010, 

Salmela 2015) csak egy bizonyos időbeli eltolódás után jelent meg 

szlovákul, s az első esetében a fordítás sem volt teljes egészében az írónő 
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műve. (Salmela 2011, Salmela 2017). Emellett vannak Salmelának csak 

szlovákul, szlovák társszerzőkkel írt könyvei is, a Mimi a Líza sorozat 

darabjai (Kerekesová–Moláková–Salmela 2013 és Kerekesová–

Moláková–Salmela 2015, magyarul: Kerekesová–Moláková–Salmela 

2016).  

Bár Alexandra Salmela mesekönyvének két változata között látszólag 

csak minimális eltéréseket találunk, már a két alcím is két különböző 

nézőpontot takar. A finn alcímben szereplő „hölmöjä aikuisia” (agyament 

felnőttek) kifejezés arra hívja fel a figyelmet, hogy felnőttek és gyerekek 

konfliktusairól, agyament nevelési módszerekről, visszagyerekesedett 

felnőttekről lesz szó a kötetben. A szlovák alcímben az „iné príšery” azt 

hangsúlyozza, hogy emberek és állatok keveredéséről, mesebeli 

szörnyekről, a klasszikus mesék árnyoldalairól olvashatunk majd, s talán 

kissé a rémtörténetek hangulatából is részesülünk. A főcímből sugárzó 

humor mindkét változatban kedvesen ellensúlyozza ezeket a komoly, 

esetleg hátborzongató előérzeteket.    

Tanulságos a szlovák és finn változatban lévő nevek összehasonlítása, 

ezek ugyanis jelentésükkel, etimológiájukkal vagy hangzásukkal gyakran 

alátámasztják a történéseket. Előfordul, hogy a finn és szlovák 

változatban ugyanaz a név szerepel (pl. Tomi, Juri, Vitrok, Softar), olykor 

kisebb fonetikai vagy írásmódbeli eltéréssel (Adalmína és Adalmiina, Ííí 

és Iii). Ritkábban előfordul, hogy két olyan, gyakran használatos névről 

van szó, melyek egymás megfelelői a két nyelvben (pl. Janko és Juha). 

Gyakoribbak a különböző nyelvváltozatokhoz a történet belső 

logikájából adódó hozzárendelések, pl. a hallá változott kisfiú neve 

hangzása alapján a finn, illetve a szlovák hal szóhoz (ryba, kala) igazodik 

(Robo és Kalle: az ő nevükből lesz Roboryba, illetve Kallekala). 

Pomppuliina és Skákalka neve mindkét nyelvben az ugrálással függ 

össze.  

A gyerekjavító-műhely (Opravovňa detí, Lapsikorjaamo) című mese 

középpontjában álló család tagjainak jelleme a nevekbe van kódolva. 

A neve alapján mindig sikeres apa, aki soha nem maradhat alul, a szlovák 

változatban a Slávoslav, a finnben a Valio nevet viseli. A szlovák név 

alapszava a dicsőség jelentésű sláva szó: a fennkölt hangulatú összetett 

szó a romantikát idézi. A finn Valio név etimológiailag a „kiválasztott” 
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jelentésű valittu melléknévi igenévvel függ össze (ugyanez az elnevezése 

a legismertebb finn tejipari cégnek, arra célozva, hogy első osztályú 

termékeket hoz forgalomba). Erre a kereskedelmi aspektusra utal az 

a gesztus, mikor az apa a Tökéletességgyár (Továreň na dokonalosť, 

Täydellisyystehdas) pultjára helyezi a gyerekét, azzal a megjegyzéssel, 

hogy egy hibás példányt hozott cserére. Mivel az ügyintéző szerint 

a gyereknek már lejárt a szavatossági ideje, kénytelenek őt elszállítani 

a Központi gyerekjavító-műhelybe (Centrálna opravovňa detí, Lasten 

keskuskorjaamo). A hibásnak ítélt gyerek anyukája a szlovákban a Zlatica 

(a magyar Aranka megfelelője), a finnben Lempi (a szerelmet, kedvest 

jelentő finn lempi közszóból, melynek a Kalevalában szereplő 

Lemminkäinen is a származéka). Beszélő neve van a gyermeküknek is (a 

szlovák Milko a kedves jelentésű milý közszóval függ össze, a finn Sulo 

pedig bájat, kecsességet, kellemet jelent). A mese feszültsége éppen 

Milko (Sulo) nevének jelentése és a fiú jelleme között van. A fiú nem az 

az aranyos, közkedvelt gyerek, akivel a vendégek előtt lehet dicsekedni, 

holott tulajdonképpen más jellembeli hibája nincs, ám a tökéletes 

teljesítményekre, kiugró eredményekre vágyó szülők azzal nem 

elégszenek meg, hogy fiuk egyszerűen csak egy szeretni való, átlagos 

kisgyerek.  

 

Idegenség, kitaszítottság, befogadás – gyerekszemmel  

 

A kötet 21 abszurd humorral fűszerezett, rövid történetet tartalmaz. 

A mesékben a felnőttek „agyament” ötleteit, erőszakos nevelési 

módszereit és egyéb jellembeli hibáit a világra más szemszögből néző 

gyerekek leplezik le. Egy-egy család hétköznapi történéseibe magától 

értetődő módon lépnek be a meseszereplők, s a klasszikus mesék alakjai 

is úgy viselkednek és hasonló problémákkal szembesülnek, mint a mai 

gyerekek. A mesék gyakran a felnőtt- és gyerekgondolkodás egymásra 

vetítésén, felcserélhetőségén alapulnak. Mindeközben a történetek 

hátterében közvetve ott vannak az idegenségérzettel, a migrációval, 

beilleszkedéssel, a kultúrák találkozásával kapcsolatos tapasztalatok is, 

többnyire allegorikus síkon megjelenítve.  
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A címadó Zsiráfanya nemcsak a gyerekek játékos kedvéhez igazodó 

felnőtt szimbóluma, hanem azt az idegenséget is mutatja, mely a második 

generációs, az új közegükbe már tökéletesen beilleszkedett migráns 

gyerekek szüleit megkülönbözteti a többiekétől. A tánciskolai fellépése 

előtt Lulu tekintetével anyukáját keresi, de helyette egy szörnyűséget vesz 

észre: „az első sor közepén egy rendkívül hosszú nyakú lény ült, a fejéből 

fura szarvak meredtek az ég felé. Na ne, anya már megint zsiráfnak 

öltözött! Lulu rémülten felsikoltott. Behunyta a szemét, ökölbe szorította 

a kezét, és abban reménykedett, hogy mindez csak rossz álom.” (Salmela 

2016, 7). A szégyenérzet ahhoz hasonlít, amit Pajtim Statovci regényének 

hőse, a gyerekként Finnországba került albán fiú elmond: „Gyerekként az 

első érzés, amit megismertem, a szégyen volt. Amikor szüleim tört finn 

nyelven útbaigazítást kértek, olyan kicsivé kuporodtam a hátsó ülésen, 

hogy senki sem látott, és majd kisült a szemem a szégyentől. Amikor 

a boltban az élelmiszerek disznóhústartalma után érdeklődtek, az eladók 

úgy méregették őket, mint a bűnözőket, és nem értettek egy szót sem. 

A kasszapult alá bújtam, és addig vártam, míg távolabb kerültek. […] 

Sokáig azt hittem, hogy egyszerűen nem értik, milyennek látják őket 

mások, miért nézik őket hosszan, és miért okoz a hangos idegen nyelvű 

beszéd furcsa reakciókat, rosszalló pillantásokat, fejcsóválást. Később 

jöttem rá, hogy csak úgy tettek, mintha nem értenék, mert úgy sokkal 

könnyebb volt élni.” (Statovci 2017, 105–106). 

Kitaszítottságából Lulut egy másik hasonlóan furcsa családi hátterű 

gyerek barátsága menti meg: Lóci anyukája elefántmama. A két „idegen” 

anyuka viselkedése feltűnést kelt: „A közönség lelkesen tapsolt, 

a zsiráfmama és az elefántmama pedig olyan nagy zajt csapott, hogy 

a többi szülő meghökkenve méregette őket.” (Salmela 2016, 8). 

Az előadás végén a többi gyerek is elfogadja a két anyuka másságát 

(lecsúsztak a zsiráfmama nyakán és vágtáztak az elefántmama hátán). 

A két különös anyuka egy földrajzilag is máshová kötődő másik kultúra 

része: a mesében ez úgy fejeződik ki, hogy hetente legalább egyszer 

elvágtáznak a szavannára, hogy játszhassanak a hiénákkal és 

a majmokkal.   

A Nyári sífutás című történetben a finnek kedvenc sportja kerül 

ironikus beállításba: Jani nagypapája szerint (aki a finn hagyományos 
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gondolkodást képviseli) „egy igazi férfi kizárólag sítalpon közlekedik”. 

A nyári sífutásba belefáradt, szamócát eszegető kisfiú egy „migráns” 

koalával találkozik: 

 

„Egyszer csak ott termett mellette egy fenyőágat rágcsáló koala.  

– Szióka – köszöntötte Jani. – Hogy ízlik? 

– Egy új országban hozzá kell szokni az új ízekhez. De ettem már 

jobbat is – vallotta be a koala, és begyömöszölt a szájába egy csomó 

tűlevelet.” (Salmela 2016, 28–29). 

 

A mese végén a más kultúrából jött koala segíti Janit egyrészt abban, 

hogy elszakadjon a kötöttségeitől, másrészt hogy a hagyományt 

megújítva, aktualizálva izgalmas értékek hordozójának lássa. A fiú 

a sízést a nagypapák világához tartozónak tartja, s mint olyat ki nem 

állhatja (különösen, ha azok akármilyen körülmények között 

ragaszkodnak a megszokotthoz: lásd a nyári sífutás esetét), a koala 

viszont – más „bevándorlók”, a delfinek segítségével megtanítja Janit 

a vízisí fortélyaira.    

A Salmela-mesében egy-két vonással megrajzolt nagypapa annak 

a hagyományőrző finn típusnak a képviselője, amelyet Tuomas Kyrö 

Mielensäpahoittaja című könyvében (Kyrö 2012) mesterien parodizált. 

A könyv alapján készítette Dome Karukoski2 azonos című filmjét (2014, 

magyarul: A zsémbes). A zsémbelődő öreg egy igazi laudator temporis 

acti, aki mindig a múltat, a régi szokásokat, életmódot emlegeti. Fejében 

a homogén Finnország képzete él, s egy bevándorlóval való találkozás 

ugyanúgy felháborítja, mint az, hogy a mai nők (szerinte szemérmetlenül) 

nyilvánosan szoptatnak, vagy hogy az ismeretlen orvos tegeződve, sőt, 

beszélt nyelven szól a betegéhez. A könyv Vaniljaeskimo c. fejezetében 

az öreg egy sötét bőrű fagylaltárus lánnyal találkozik.  

 

                                                           
2 Dome Karukoski (1976) finn filmrendező, Cipruson született, 5 évesen került 

Finnországba. Filmjeiben érzékenyen kezeli a másság, a bezárkózás, a 

kirekesztettség, a rasszizmus problémáit. Ismertebb filmjei közé tartozik pl. a 

Leijonasydän (Oroszlánszív, 2013), mely finnországi szkinhedekről szól és a 

Tom of Finland (2017).  
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„Beálltam a sorba, s mikor sorra kerültem, kis híján kiejtettem a pénzt 

a markomból. Az az elárusítólány, hát, az nem éppen a mi tájainkról való 

volt. Biztosan egyenesen Kongóból, esetleg Etiópiából, Miruts Yifter 

hazájából jött, mégis hihetetlenül könnyed csuklómozdulattal tudta 

kikanalazni a tárolóból a fagylaltot. Kétlem, hogy Etiópiában fagylaltot 

ennének, aligha tudták volna megvenni azon a pénzen, amit az éhínség 

idején, 1983-ban egy gyűjtés keretében küldtem nekik. 

Azon az egyetlen nyelven, amin a finnen kívül pár szót tudok 

mondani, megszólítottam a lányt, de ő sajnálkozva felelte, hogy sajnos 

nem beszél svédül. Meg hogy Puropajuból származik, s hogy jövőre, 

az utolsó gimnáziumi évében nagyobb hangsúlyt akar majd helyezni 

a nyelvekre. Nekem erre elállt a szavam.”3    

 

Hasonló okból áll el Salmela meséjében Jani nagypapájának a szava 

is, mikor a hancúrozó koalát és a delfineket meglátja. „Úgy tűnik, ebben 

a tikkasztó hőségben nem tesz jót nekem a sífutás – motyogta fáradtan. 

Bedobta a sítalpakat a bozótba és fejest ugrott a frissítő vízbe.”  A sítalpak 

eldobása a megrögzött szokások változtatásának igényét jelzi, de a vízbe 

ugrás még nem feltétlenül az újhoz való igazodás jele, hiszen a nagypapa 

valószínűleg inkább ki szeretne józanodni ebből a rémálomnak tekintett, 

idegen valóságból. 

Egy morcos öreg bácsihoz hasonlít a látszólag szörnykülsejű, 

ugyanakkor a rovaroktól is rettegő dinoszaurusz, Rororó is, aki végül 

megsajnálja és befogadja barlangjába az aprócska, fázós és éhes Ííít. 

Rororó meleg barlangjában szundikál, mikor észreveszi a hegyes 

fogacskáival belecsimpaszkodó betolakodót. Rororó ugyan jóindulatúan 

„adakozik” (szénával kínálja Iíít és ráad egy anorákot), de mikor kiderül, 

                                                           
3 „Menin jonoon ja kun tuli minun vuoroni, meinasi pudota rahat kourasta. Se ei 

ollut meidän kyliltä se myyjätyttö. Hän oli varmasti heti Kongosta taikka Miruts 

Yifterin kotimaasta Etiopiasta ja silti hän osasi kaivaa jäätelöä pöntöstä kevyellä 

ranneliikkeellä. Epäilen syödäänkö Etiopiassa jäätelöä, tuskin sitä heti ovat 

ostaneet niillä rahoilla, jotka nälänhätäkeräykseen 1983 laitoin. Minä puhuin 

tytölle sillä toisella kielellä mitä muutaman sanan hallitsen, mutta tämä pahoitteli 

ettei osaa ruotsia. Että on Puropajulta kotoisin, että alkoo seuraavana vuonna, 

lukion viimeisenä panostaa kieliin. Minä en osannut sanoa mitään.” (Kyrö 2012, 

27). Az idézetet fordította: Polgár Anikó. 
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hogy az befészkelte magát a vackába, kíméletlenül kidobja. „Ez az én 

házam és az én ágyacskám!  – kiáltotta dühösen Rororó. – Kotródj innen, 

te hálátlan tolvaj!” (Salmela 2016, 78). Később viszont, mikor látja, hogy 

Iíínek nincs hová hazamennie, mégis befogadja: „Na, jó. Lakhatsz itt 

velem – egyezett bele Rororó. – De nem kóstolgatsz, világos?” (Salmela 

2016, 79). Iíí idegensége a nyelvhasználatán is látszik, hiszen hibásan 

beszéli a finnt („Minä nälkä. Minä kylmä.”, Salmela 2013a, 76), illetve 

a szlovákot („Ja hlad. Ja zima.” Salmela 2013b, 76).  

A mesék transzkulturális jellegét Martina Matlovičovának a festést és 

a kollázst ötvöző, fantáziadús illusztrációi is felerősítik. Az illusztrátor 

finn, svéd, szlovák és cseh újságkivágatokkal, dokumentumokkal, 

használati utasítások részleteivel is dolgozik. A Mississippi hajósai című 

mesében a matrózok ruhái a finn zászlóra emlékeztetnek. A mesében egy 

kisfiú, Tamrat (a szlovákban Dežko) matróz szeretne lenni, de egy 

bajuszos kapitány mindig mérgesen elkergeti. Tamrat neve 

transznacionális háttérre utal, a durva elutasítás pedig rasszista támadásra 

(„Már megint te vagy? […] Ez az én folyóm, és semmi keresnivalód itt!” 

(Salmela 2016, 61)). A képek ezt az értelmezést felerősítik: a dühös 

kapitány matrózcsíkos pólója a finn zászló színeire emlékeztet, Tamrat 

matrózcsíkjai majdnem olyanok, de nem kékek, hanem lilák, ráadásul 

Tamrat bőrszíne is más. A vágyott hajó mintha a szociális biztonságot 

jelentené, hiszen a montázshoz felhasznált szlovák szöveg töredékeiben 

a „poskytnutí opatrovateľskej sl” és az „o sociálnom zabezpečení” 

kifejezések olvashatók. A kisfiú segítségére érkező krokodil fogain finn, 

orosz szövegtöredékek és számok vannak, ráadásul minden foga más-más 

színű, a másság érzékeltetéseképpen. Mivel a szlovák változatban nem 

Tamrat, hanem Dežko szerepel, ez esetben nem a bevándorlók, hanem pl. 

a szlovákiai romák kirekesztettségére gondolhatunk. 

A mesék és képek ezeket a tartalmakat rejtetten, allegorikus szinten 

tartalmazzák, s hozzásegítik a (akár a transznacionális gyökerekkel 

rendelkező, akár a többségi kultúrából jövő) gyermekolvasót is, hogy 

a másság, a kirekesztettség problémáival s azok mesebeli 

feloldhatóságával szembesüljenek. 
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Bányai Éva 

 

A hibrid rózsa. Transzkulturalizmus Tompa Andrea regényeiben 

 

Tompa Andrea mindhárom eddig megjelent regényében vizsgálhatók 

és kimutathatók a transzkulturalitás, a hibriditás jegyei, 

a másság/idegenség, az elidegenedés határfeszültségei. Ami legfőképp 

összeköti a három regényt: Erdély, vagyis Transz-Szilvánia le-/meg-/át-

írása, pontosabban elmondása és hallgatása vagy elhallgatása, mert – 

főként az utóbbi két regényben – hangokat hallunk, belső szólamokat, 

párhuzamos elbeszéléseket, amelyek révén megképződik ez a transz-, 

multi-, geo-, etno- stb. kulturális (szöveg)tér, amely térképzet amúgy 

mindig is a hibriditás képződménye volt. 

A kétnyelvűség, a másik nyelv szövegformáló és -alakító komponense 

A hóhér háza. Történetek az Aranykorból (Tompa, 2010) című első 

Tompa-regénynek is, amelyben a romániai, múlt század hetvenes-

nyolcvanas évekbeli totalitárius rendszert annak szétesési 

(keret)szerkezetében foglalja össze.1 Tompa második regénye, a Fejtől 

s lábtól. Kettő orvos Erdélyben (Tompa, 2013) két eltérő 

származású/identitású énelbeszélő narrátor révén teremti meg Erdély száz 

évvel ezelőtti térképzetét az interetnikai köztesség viszonyaiban. (Bányai, 

2016, 136–145.) Tompa harmadik regénye, az Omerta. Hallgatások 

könyve (Tompa, 2017) négy elbeszélő narrációja révén konstruálja meg 

a maga átmenetiségében a romániai ötvenes évekbeli történéseket, 

amelyben három nő és egy kolozsvári rózsanemesítő férfi köré formálódó 

hibrid társadalmi és privátviszonyterekben a nyelvben létrejövő hibriditás 

szöveg- és értelemkonstruáló jellege dominál. Mindhárom regény kiemelt 

tétje a jelzett térség eltérő, köztességében vizsgált kulturális, nyelvi, 

vallási és mentalitásbeli viszonytereinek megformálása, 

a transzkulturalitás meghatározottságának dominanciája. 

                                                           
1 Lásd erről bővebben: Bányai, 2016, 29-40. E tanulmányban felhasználom a 

Szépirodalmi Figyelőben megjelent, az Omertáról írt rövid recenziómat is: 

Bányai, 2017, 98-102. 



234 

Mindhárom regény Kolozsvár-regény is egyben. A korábbi két 

regénynek is Kolozsvár volt a főszereplője, a Tompa-szövegekben a múlt 

század elejének és végének köztes terei egymásra montírozódtak, 

a regényekben Kolozsvár emlékező architektúrájú városként 

konstruálódik meg. Az Omertában a centrumból a perifériára irányul 

a perspektíva: Kolozsvár külső terei kerülnek a középpontba, 

a terrénummal, a konkrét földdel kapcsolatos viszonyban: az 

évszázadokra visszavezethető kolozsvári múlttal rendelkező Hóstát, 

a földész közösség, illetve a szintén Kolozsváron kiteljesedő autodidakta 

rózsanemesítő egyén kereszteződése, hibridizációja, több szinten létrejött 

egymásba folyása, fonódása révén. 

Miként korábbi, Tompa Andrea regényeit értelmező írásaimban is 

fontosnak tartottam kiemelni: ez a kulturális tér megközelíthetetlen 

egyetlen nemzeti perspektívából, a transzkulturalizmus felől viszont 

annál inkább. A legutóbbi években Erdélyt tematizáló és megképző 

narratívákban2 a tér, a táj, a föld, a terrénum nem az önazonosság, 

a nemzeti identitás, az odatartozás lényegének a kifejezője, hanem egy 

kulturális tér, különböző térviszonyok és viszonyterek révén kialakult 

többes, hibrid identitás, a határidentitás egyik attribútuma, amelybe 

kulturális jelentések és értékek vannak belekódolva. A köztesség által 

determinált tér kulturálisan értelmezett tájképként értelmezhető 

(Mitchell, 1991, 31), a határ- és peremvidék, a tranzithelyzetek és 

a határátlépések diszkurzivitása, amely révén a köztesség létrejön, 

alapvető attribútumai a transzkulturális narratíváknak. 

Tompa Andrea regényeiben a tér hozza létre és határozza meg 

a viszonyokat, ugyanakkor a viszonyok teresülnek: nemcsak a különböző 

fő- és mellékszereplők közötti sokszintű és sokfelé ágazó viszonyok, 

az intra- és transztextuális kapcsolatok (a vándorló történeteken kívül 

az átjáró regényszereplők szintjén is), hanem a különböző földrajzi terek 

közötti relációk képzete is elbeszélődik. A referenciális szövegmarkerek, 

                                                           
2 A felsorolt Tompa-regényeken kívül lásd még: Láng Zsolt: Bestiárium 

Transylvaniae IV. A föld állatai (2011), Papp Sándor Zsigmond: Semmi kis életek 

(2011), Bodor Ádám: Verhovina madarai (2011), Szabó Róbert Csaba: Temetés 

este tízkor (2011) és Alakváltók (2016), Vida Gábor: Ahol az ő lelke (2013) és 

Egy dadogás története (2017), Dragomán György: Máglya (2014) stb. 
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a geokulturális idiómák, a muzealizációs alakzatok révén egy olyan 

szövegtér jön létre, amelynek kötetei egy adott térhez, Erdélyhez, 

szűkebben Kolozsvárhoz kötődnek, az átmenetben, a köztességben 

megmutatkozó térviszonyok és viszonyterek konstrukcióihoz 

kapcsolódnak. Tehát e regények kiemelt tétje a különböző átmenetek, 

tranzíciók, transzok megkonstruálása társadalmi, antropológiai, kulturális 

vonatkozások, viszonyok értelm(ezés)i hálójában, amelyen keresztül egy 

transzpoétikai rendszer formálódik meg.  

A Fejtől s lábtól c. regény elbeszélt ideje az 1910-es évek elején 

kezdődik, ezért a regénytér alapos kutatómunkát feltételező levéltári 

emlékezet révén képződik meg. A Tompa-regényekre jellemző 

archiválási „kényszer” révén egy olyan transzhelyzetben levő 

Kolozsvárkép formálódik meg, amelyre rámontírozódhat előre- 

és visszautalóan a másik két regény Kolozsvártere is.   A két szereplő, az 

enyedi zsidó orvostanhallgatónő és a Brassó környéki, székely 

felmenőkkel rendelkező medikus köré épített szövegfolyam kiterülése 

révén bomlik ki a Tompa-féle Erdély-térképzet is a maga 

összetettségében és árnyaltságában, nem csak az egymást váltogató 

beszédszólamok kettőssége és az összefonódó emlékezet, hanem 

a kulturális határátlépések viszonylatában is. 

A Tompa-regényekre jellemző műfaji hibriditás már az első prózamű 

megjelenésekor nyilvánvalóvá vált. A hóhér háza műfajilag is 

behatárolhatatlan szöveg: családregény, történelmi regény, korrajz, 

diktatúra-történet, memoár, fejlődésregény, gyerek/kamasz-narratíva, 

énregény is, noha a narráció egyes szám harmadik személyű, a romániai 

1970-es, 80-as évek elbeszélését egy T.A. monogramú kamaszlány 

perspektívája keretezi. A Fejtől s lábtól két én-nek a regénye, amely 

a végén mi-vé válik, de ugyanakkor történelmi, háborús, fejlődési, család 

stb. regény, korrajz, Trianon-narratíva: T-szindróma, a tranzitórius 

trauma másképp elbeszélve.3 Az Omerta a romániai ötvenes éveket írja 

                                                           
3 A másképp főként a korábbi, az áldozati szerepet reflektálatlanul előtérbe 

helyező diskurzusokra vonatkozik. A Tompa-regényhez hasonló mítosztalanító 

narratívák sorát gazdagítja Vida Gábor Ahol az ő lelke című, szintén Trianont (is) 

tematizáló regénye is. 
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újra, a történelmi regény és korrajz-perspektíva egy szerelmi 

háromszöggel egészül ki, a nagy (el)hallgatásokat, belső csendeket 

megtörve négy elbeszélő hangját halljuk. Mind a négy megszólaló 

transzhelyzetben van: a széki cselédasszony, Szabó Ződ Kali egy rossz 

házasságból menekül Kolozsvárra, hogy ott a második megszólaló, Décsi 

Vilmos Ottó, a békási varázsló, a rózsanemesítő „hibridizátor” városszéli 

házában találjon ideiglenes menedéket. Décsi is átmeneti állapotában 

kezdi el mesélni élete történetét: „Új világ van” (Tompa, 2017, 132), 

az ötvenes évek eleje, a Gheorghe Gheorghiu-Dej által vezetett sztálinista 

korszak dübörgése közepette reflektál a Szekuritátén tett vallomására, 

mintegy ellentételezve és magyarázva a kényszerű kikérdezését: „De 

hogy ne örüljenek annyira, elmondom. El fogom mondani életem fő 

stációit. Mert aki nem mondja el maga, ahelyett elmondja más. S abban 

nekem nem lesz köszönet.” (Tompa, 2017, 133) A harmadik megszólalót, 

a hóstáti kamaszlány Butyka Annuskát nem csak a föld szeretete köti 

majd össze Décsi Vilmossal, kettőjük kapcsolatának végső stációit 

a negyedik megszólaló, Annuska nővére, az apáca-életbe menekült 

Rózsika, felvett nevén Eleonóra nővér beszéli el. A négy elbeszélő olykor 

egymást átfedő, időnként megkérdőjelező, kiegészítő, elbizonytalanító, 

átmenetben létező elbeszéléséből szövődik az Omerta textusa, s már ez is 

a plurális, fragmentált transzpoétikai konstrukció létét feltételezi.  

Mindhárom regényben kiemelt szerepet kap a többrendbéli 

(társadalmi, nemi, etnikai) kisebbségi, gender-narrátori perspektíva.  

A legtöbb esetben az elbeszélők életében valamilyen fordulat/fordulatok 

következnek be, s ez legtöbbször perspektíva-, regiszter- és nyelvi 

váltással is jár. Az Omertában a négy megszólaló hangja, elbeszélése, 

megszólalási módja különböző, de nem elkülönülő: a köznyelv, 

a mindennapi beszélt nyelv képződik meg a maga fordulataival, 

a magyarosított, részben átírt vagy úgy hagyott román szavakkal, 

kifejezésekkel. Leginkább Décsi Vilmos elbeszélésében követhetjük 

az egyéni átpolitizálódásnak, az ideológia nyelvbe való beszűrődésének 

folyamatát: Décsi „Pártvilivé” válása az általa (el)beszélt nyelvet 

is megváltoztatja, az ideológia tudatba való beszűrődése az elbeszélést 

is vontatottabbá, nehézkesebbé teszi. Vagyis a totalitárius hatalmi 

rendszer kiteljesedése nem csak a tettek, hanem a nyelv és a beszéd 
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szintjén is meghatározza az elbeszélői tudatot/tudatokat: a kimondott/leírt 

szavak, vagy éppenséggel a hiányuk, s mindezek értelmezése alkotja és 

határozza meg az új és folyton változó rendszert. 

Skizofrén a rendszer, skizofrén állapotok uralják a regényszereplők 

tereit, gondolatait, s a négy narrátor, vagyis a főszereplők mintha nem 

a saját életüket élnék (ezt a maguk szintjén mind szóvá is teszik), egyfajta 

másállapotban vannak, a mindenkori köztesség terében – Kolozsvár 

peremén, de a Főtér viszonylatában. Nem értik a maguk életét, de 

a Másikét sem: az omerta, a beszéd eltiltása/letiltása, de amúgy is 

a hiánya, a kommunikáció hiánya, meg nem értés, egymás melletti létek, 

létezések jellemzőek erre a világra. 

A hóhér házában látszólag elkülönült a magyar és román 

nyelvhasználat, a látszólagot azért is emelem ki, mert a regényszöveg 

ugyan tele volt geokulturális idiómákkal (korábbi írásaimban sokszor 

írtam erről, most csak párat említek: pl. az elvették a villanyt, amely 

rendszeralakzatként is értelmezhető, a totalitarizmus általi teljes 

kiszolgáltatottság jele, de sorolhatnám: Alimentara, borkán stb.), a 

regényben a román nyelvű szövegbetétek elkülönültek, idézőjelbe vannak 

téve, majd zárójelben szerepel a magyar fordítás. A Fejtől s lábtólban – 

értelemszerűen – ez így kevésbé volt meghatározó, a transzkulturalitás 

a köztes tér megkonstruálásában, vallási és mentalitásbeli, etnikai 

elkülönböződésekben nyilvánult meg, de a hatalmi/nyelvi hierarchia 

csúcsán Trianonig Erdélyben a magyar nyelv és kultúra állt, ezért inkább 

latin vagy német, kevésbé más nyelvi beszűrődések fordulnak elő. 

Ugyanakkor a regény a szereplők „alulnézeti perspektívájából” hitelesen, 

társadalomtudósi és mentalitástörténészi pontossággal láttatja a korabeli 

Erdély-tér-képet: a kilenc nyelvet beszélő térség etnikumainak 

egymáshoz való viszonyát, a másikról és önmagáról alkotott képét, 

az emancipációs és asszimilációs törekvéseket, s mindazt, ami 

hozzájárulhatott a háború kialakulásához és a regényben „Té-

szindrómaként” emlegetett, a háborút követő térváltáshoz. 

Az Omertában a legerősebbek a hibrid nyelvi változatok, főként Décsi 

narrációjában: elaborálja a direktívákat, mazsorálja a fizetéseket, 

planifikál, jön az ordin, küldi deplasaréba az embereit, proponál, 

deszkurkálja magát, autokritikát mondani, ordin, STAS szöveg, 
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szentinca, procsesz, salopéta, bursza stb. A regény több rétegét 

olvashatnánk kurrens viszonyainkra vonatkoztatva is (pl. a Bolyai 

Egyetem megszüntetése, a kultúra, nyelv diszkreditálása stb.), 

a legerősebb talán mégis a nyelvi hibriditásnak a mindennapokra 

vonatkoztatása.4 Humoros vagy ironikus helyzeteket eredményez egy-

egy román szó több értelme (pl. a război háborút is jelent, de a széki 

cselédasszony, Kali Décsitől kapott szövőszékét is így nevezik), 

ugyanakkor identitás-problematizáló skizofrén helyzetet eredményez 

a bukaresti román-magyar focimeccs Décsi általi élő követése is. Román 

szokások, mondások szűrődnek be a magyar mindennapokba 

is a folyamatos határátlépések, transzmutációk révén. 

A transzkulturalizmus egyik sokat tárgyalt szegmentuma 

a névváltásokhoz és az ezekhez köthető identitásváltásokhoz tartozik 

(lásd pl. Roguska, 2017). A megnevezés viszonyai – melyek korábbi 

értelmezéseim szerint a kortárs magyar próza több remekművében 

névtérképet eredményeznek – is fontos elemei a transzkulturális 

narrációnak, a név a Tompa-regényekben sem az állandóság, hanem 

a transzléthelyzet markáns jegye. A szimbolikus térfoglalás 

a folyamatosan átnevezett térszegmentumok (városrészek, utcanevek, 

intézménynevek) révén következik be, a három regényben megidézett 

várostér, a regények főszereplője, Kolozsvár áttetsző térképeit egymásra 

montírozva mozgófilmszerű képzetben lenne részünk: különböző terek 

(folyamatosan) elmozdulnak, átváltoznak, nevükben, architektúrában, 

jellegükben. Ez számos, az iróniát is működtető helyzetet eredményez, de 

a passzív ellenállás egyik jelölője az is, ahogyan a szereplők (pl. 

a nagymamák) nem hajlandók tudomásul venni az utcanévváltást és 

makacs rendszerellenállókként a régi elnevezéseket használják. 

Ugyanakkor dezorientációt is eredményez: ez is hozzájárul, hogy – noha 

a szereplők ki se mozdultak a saját terükből –, elidegenedjenek a szűkebb 

környezetüktől. 

                                                           
4 A fikcióból kilépve és a kiábrándító realitásnál maradva: ma bármely romániai 

szórvány közösségben, de akár Kolozsvár külvárosában is hasonlóképp 

beszélnek, mint az Omerta ötvenes évekbeli szereplői. 
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A Fejtől s lábtól című regényben az időrétegek elmozdulása a kibillent 

idő motívumát erősíti: más időérzékelés áll be a békés monarchiabeli 

éveket követő háború kitörése után, és „új időszámítás” veszi kezdetét 

a trianoni döntést követően, amikor kinek-kinek választania kell, át tudja-

e „a maga óráját a román időre állítani”. (Tompa, 2013, 381) Ez 

az időátállási probléma tematizálódik az Omertában is, a romániai 

ötvenes évek történelmi/ideológiai váltása, a kommunista rendszer és 

a sztálinista diktatúra kiépülése mélyre ható változásokat hoz az egyén 

életében: Décsi – miközben a hibrid rózsáit nemesíti – adaptációs 

kísérletei önmagára is visszahatnak, ő is adaptálódik az új rendszerhez, 

Annuska és a nővére pedig új rendszer áldozataivá válnak: előbbinek az 

életterét semmisítik meg az államosítás révén, utóbbit – hamis vádak 

alapján, koncepciós per révén – úgy ítélik el és zárják börtönbe, hogy 

jórészt fel se fogja, miért kell bűnhődnie. 

Egyes regényszereplők nevei is folyamatos átalakulásban vannak, 

a térelnevezéseken kívül például a nagyapa neve is az identitás 

rögzíthetetlenségét jelzi, ahogyan A hóhér házában egy évszázad 

folyamán Kühn Lászlóból Kun, Kohn, majd Vasile Kohn lesz, 

az Omertában Décsi Vilmosból Vilhelm Decsi, Gijjóm Decsi de Rumani 

válik, Szabó Kaliból Clara, Rózsikából Rosalia. A névváltás, a kettős 

vagy többes névhasználat problémaköre is erősíti a határidentitás 

jelenlétét, az identitás rögzíthetetlenségét, megfoghatatlanságát.  

Az Omerta egyik legironikusabban olvasható része a Décsi hibrid 

rózsái köré formált „Megnevezési bizottság” létrehozásának története. 

Décsi új hibrid rózsáit – amit majd termelésbe kell adnia – el kell nevezni, 

de már a bizottság összetételének kiválasztása is bonyolult (pl. 

a nemzetiségi és a hozzáértők arányának meghatározása). Décsi nem talál 

egy adekvát nyelvészt, mert aki odavaló lenne, az börtönben van, de 

amúgy is mindenki ódzkodik a részvételtől, mert az új, regnáló ideológia 

rájött, hogy a nyelv veszélyes fegyver – főként, ha nem ők uralják, ezért 

mindenképp ellenőrzés alatt kell tartani. Décsi a maga naiv módján persze 

ezt se érti, miként azt se, hogyan tükrözi a nyelv vagy annak hiánya az (új) 

ideológiai helyzetet és változásokat: „Vagyis nem együtt élő nemzetiség, 

hanem kisebbségnek mondják már régebb óta. Nem tudom, mióta. Annyit 

mind lovagolnak a szavakon. Lali kis prédikációt tart, hogy mit jelent 



240 

egyik, mit jelent a másik, hogy ez mutatja az elnyomásunkat. A szavak? 

Hát hogy mutatják a szavak az elnyomásunkat? Nem értem. Lali mindig 

túlzásokba esik, mióta kijött, olyan negativizmus uralkodik rajta.” 

(Tompa, 2017, 329.) 

A vallás, illetve a vallástól való elidegenedés szövegekbeli jelenléte is 

a transzkulturalizmus jelenlétéhez köthető. A hóhér házában 

tematizálódik a legkevésbé, a Fejtől s lábtólban már sokkal erősebb: 

az egyik főszereplő egy a vallását megtagadó, kitért, a szülei által ezért 

kitagadott, emancipált zsidó lány, a másik egy református, de vallását 

nem tartó, az apjától elidegenedő fiú. Az Omertában a családot elhagyók 

egy része vallást is vált: a széki Kali testvére „pokaita” lesz, vagyis 

szektás hívő, a hóstáti, reformátusnak keresztelt Rózsikát, aki apja elől 

menekül el, alig felnőttként ferences apácaként ítélik nehéz börtönévekre. 

Décsi vallásellenes, de szorultságában (valószínűleg öntudatlanul) néha 

(amúgy viccesen) Istenhez fohászkodik, Kali református, de azok 

puritanizmusa helyett inkább a katolikusokhoz járna. Átjárás van 

a különböző vallások és szintek között, olyannyira, hogy Annuska az őt 

kisgyerek kora óta nevelő tánti Máriához fordul, hogy az ortodox pópáné 

gyógyítsa ki az apját az alkoholizmusból, de a református vallású hóstáti 

rokonság is időnként asztalt táncoltat a halottakkal való kapcsolattartás 

érdekében. A román „vrázsák” tehát beszűrődnek a magyarok 

mindennapjaiba is, ahogyan a magát öntudatosan magyarnak valló Kali 

is elkezd egy idő után oláh csorbákat főzni, lestyánnal. A vallás legfőképp 

Eleonóra életét határozza meg többrendbelileg, olyannyira, hogy számára 

a börtönbeli időszak alatt és után nem gond a nyelvváltás: románul 

imádkozik, ha a helyzet úgy kívánja, hiszen „Nekem egy semmi a nyelv. 

Mindegy, melyik milyen. Egy semmi. Mert az csak az emberek közé 

való.” (Tompa, 2017, 568.) Eleonóra határléthelyzetében a nyelv 

a ruhához hasonlatos, viselni kell. 

A hóstát5 is mint kolozsvári közösség, etnikum, kisebbség 

a kisebbségben is a transzkulturalizmus és a hibridizmus egyik eklatáns 

                                                           
5 Kolozsvár részét képezi e közösség a 16-17. századtól kezdődően, a 19. század 

végéig a városfalakon kívül, majd térbelileg és adminisztratívan is Kolozsvárhoz 

tartozóan művelték hozzáértően a földjeiket, hogy az ötvenes évektől kezdve ők 
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példája: mind a négy elbeszélőnek szoros a kapcsolata e közösséggel. 

A városi, de mindig is földműveléssel foglalkozó embereket a föld 

szeretete és a közösségükhöz való szoros kapcsolat identifikálja, 

Kolozsvár pereme az életterük, de a Főtér viszonylatában léteznek. 

„A határ nem egy térbeli tény szociológiai hatásokkal, hanem egy 

szociológiai tény, amely térben formálódik” (Simmelt idézi Pabis, 2016, 

web), s leginkább ez határozza meg e közösség létét is. Amely közösség 

a peremlétéről is ki lett szorítva, pontosabban megszüntetve 

az államosítás révén, amely – s ez az Omerta egyik tétje – Décsi 

Stációjának a létrejöttéhez is kapcsolódik. Décsi figurája a kisemberből 

adaptálódott potentáttá lett férfi szerepéből (és sok, most ki nem fejtett 

rétegből) rakódik ki, aki sikerei ellenére sem találja helyét a világban, 

önmagától is elidegenedve meghasonlik élete értelmének (a rózsák 

létrehozásának) háttérbe szorulása miatt, de önzősége, egoizmusa sokszor 

nem ismer határt. Az egyik határ a Stáció, vagyis a növénykutató állomás 

létrejötte, amelybe nemcsak saját földjét adja be, hanem a hóstátiaktól 

elidegenített sok, jól termő hektár is az ő fennhatósága alá kerül, ezáltal 

több kolozsvári, hóstáti magyar család kisemmizése, életének 

ellehetetlenítése is az ő nevéhez fűződik. Míg korábban a narrátorok által 

említett magyar földbirtokosok, kulákok a román kommunista rendszer 

miatt lettek „déosok” („Domiciliu Obligatoriu”, vagyis kötelező 

lakhelykijelöléssel kitelepítettek), a békási telep hóstáti, jól termő földjeit 

Décsi Vilmos nagyravágyása miatt kell elhagyniuk a földészeknek. Décsi 

a rózsáival identifikálja magát, saját rózsa-világába menekül, az egyetem 

megszüntetésekor a kis mikró-rózsavilágával tudja párhuzamba vonni 

a nagyvilág eseményeit. Pedig olykor szeretne lazán élni, a nonsalanszt 

idézve: „Románul is mondják, nonsálánca. Franciául ugyanúgy. […] Itt 

úgy kell viselkedni, ha benyomást akarok tenni. Nem úgy, mint nálunk, 

hogy morcosan, fogat szorítva vagy barátságtalanul, hanem 

nonsalansszal. Nem is tudom, milyen szó való erre, nonsalansz. Csak úgy, 

löstetéssel. Mintha semmi dolga nem volna itt az embereknek, csak úgy 

löstet.” (Tompa, 2017, 344.) Ez a nonsalasz a nyelvben is megmutatkozik, 

                                                           
is áldozatul essenek a kommunista diktatúra romboló, földjeiket államosító, 

házaikat lebontó és általánosan népesség-transzformáló hatásának. 
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az elnyomástapasztalatokat cselekményesítő szöveg a (több kritikus által 

szerintem indokolatlanul kifogásolt) hosszúsága ellenére is olvastatja 

magát, a transzkulturális tapasztalat révén megképzett tér nyelvi 

relevanciává válik. 
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Menyhért Anna 

 

Digitális otthonok: a jövő és a haza magyar migráns blogokban 

 

„Menj, kicsim, mert itt nincs jövő!” 

 (H. A. 2017) 

 

1) Egy szociológusdiplomával rendelkező szociális munkás Londonba 

költözik Magyarországról, hogy rosszul fizetett munkát kapjon az 

építőiparban. Esete jól jellemzi a képzett kelet-európaiak Nyugat-

Európába áramlását. Létrehoz egy Facebook-csoportot azoknak, akik 

hozzá hasonlóan szintén Londonban próbálnának szerencsét. Ezzel 

egyrészt kielégíti kutatói érdeklődését, másrészt mások javára tudja 

fordítani szakmai és személyes tapasztalatait: segít a csoporttagoknak 

munkát találni, és etnográfusként a terepen tudja őket vizsgálni. Arra 

kíváncsi, miért költöznek a magyarok Londonba (amelyet tréfásan 

a második legnagyobb magyar városként is emlegetnek). A külföldön élő 

magyarok online közösségét összefogó Határátkelő blogba írt posztjában 

arra a következtetésre jut, hogy a Londonban élő magyar bevándorlók 

voltaképpen menekültek. (Sámán, 2013) 

 

2) Egy magyar értelmiségi házaspár Bécsbe költözik, hogy új 

karrierbe kezdjenek. Magyarországon mindketten politikai, illetve 

kultúrpolitikai területen dolgoztak. Egy online folyóirat részére írt 

vallomásszerű cikkben írják le átköltözésük személyes indokait, politikai 

hátterüket és a beilleszkedésükkel kapcsolatos identitásproblémáikat. 

Úgy gondolják, ők „egyfajta menekültek”. (Braun-Rozgonyi, 2016) 

 

Digitális traumafeldolgozás 

 

Ezt a tanulmányt egy nagyobb projekt részeként írtam, melynek címe 

„Traumaelmélet a digitális korban: a közösségi média hatása 

a traumafeldolgozásra élettörténetekben és a traumairodalomban: 
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Magyarország esete”.1 A TRAPRODIG-projekt keretében egy új 

tudományterületet vezettem be és fejlesztek tovább: a digitális 

traumaelmélet területét.  Facebook-csoportokat vizsgálok digitális 

etnográfiai módszerekkel, különös tekintettel a résztvevő megfigyelésre, 

és ezt blogok, kommentek, posztok retorikai elemzésével párosítom. 

Elméletem szerint a digitális környezet hatására paradigmaváltás 

következett be a trauma-feldolgozás folyamatában (Menyhért, 2017), s ez 

a traumát övező hallgatás feloldásában érhető tetten. A traumatikus 

élmények közösségimédia-posztokban és kommentekben zajló 

megosztása feloldhatja a traumát az alábbi három szinten is övező 

hallgatást: (1) az eredeti traumatizáció pszichés következményeként az 

áldozat nem képes beszélni a traumáról; (2) mások képtelenek 

meghallgatni az áldozatot, mert attól tartanak, hogy a trauma 

transzmissziója révén maguk is traumatizálttá válnak, ez viszont az 

áldozatok másodlagos traumatizációját okozza; (3) az elhallgattatás mint 

a totalitárius rezsimek hivatalos elnyomó gyakorlataként kialakuló 

harmadlagos, kollektív traumatizáció. A közösségi média, például olyan 

Facebook-csoportokban, mint a „Holokauszt és a családom”, olyan 

kollektív történelmi traumák feldolgozására is teret kínál, amelyekről 

évtizedekig tabu volt beszélni (Menyhért, 2017). A projektben 

Magyarország esete arra példa, hogy a feldolgozatlan történelmi traumák 

milyen hatást gyakorolnak a közelmúltbeli politikai, társadalmi 

és kulturális fejlődésre, hogyan segítik elő az új autokratizmus, az 

úgynevezett illiberális demokrácia kialakulását. A projekt egyik témája 

a migrációhoz kötődő transzkulturális trauma és a transznacionális online 

írás. Jelen tanulmányrészlet magyar migránsok a szülőhazából való 

kiábrándulás specifikus traumáját kibeszélő, feldolgozó blogjait elemzi; 

azt igyekszik bemutatni, hogy a digitális migránsközösségek milyen 

traumakezelési stratégiákat alakítanak ki a közösségi médiában. 

  

                                                           
1 A tanulmány megírását az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs 

programja támogatta az MSCA TRAPRODIG project keretében, szerződésszám: 

701883. 
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’Kettős távollét’ kontra ’kapcsolatban maradó’ migráns 

 

A korábbi paradigma ‘gyökértelen’ (Kristeva, 1977), ‘hontalan’ 

(Sayad, 2004) migránsát/bevándorlóját mára mintha teljesen felváltotta 

volna a ‘kapcsolatban maradó migráns’ (Diminescu, 2008) alakja. 

Abdelmayek Sayad az 1980-as években még persona non grataként, 

‘kétszeresen hontalanként’, ‘tartósan külföldiként’ jellemezte 

a bevándorlót, aki ‘örökké rossz helyen van’, sőt, ‘zavarja’, feszélyezi 

(Sayad, 2004, Bourdieu 2004, xiv) a (nem igazán) befogadó társadalmat. 

A mai, (poszt)digitális kor ‘kapcsolatban maradó migránsára’ már úgy 

tekintünk, mint aki képes transznacionális hálót kialakítani, azaz 

megtartani kapcsolatát a régi otthonával és kialakítani az újjal, digitális 

diaszpórában élni (Brinkerhoff, 2009). Így elvben a ’kapcsolatban 

maradó migráns’ nem szenved annyira a sehová sem tartozás érzésétől 

(Diminescu 2008), illetve képes arra, hogy felismerje és hasznosítsa a 

jelenlét–távollét ezen újfajta dinamikáját az új média korában. (Veikou-

Sjapera, 2015). 

A digitális korszakot megelőzően Sayad és mások a hazától való 

fizikai és egyfajta szimbolikus távollét kombinációjaként jellemezték 

a migráns által elszenvedett „kettős távollét” traumáját. Szimbolikus 

szinten a távollét érzetét a migráns idegenként kezelése, kirekesztettsége, 

diszkriminációja váltja ki. De vajon megszűnhet a bevándorlók ezen 

alapvető traumája annak köszönhetően, hogy a digitális eszközök 

segítségével képesek kapcsolatban maradni a szülőföldjükkel? 

Nagy hatású kiáltványában Diminescu azt állítja, a „kapcsolatban 

maradó migránsok” számára rendelkezése álló új, gyors, megfizethető 

kommunikációs lehetőségeket elemezve (2008, 567), hogy a bevándorlók 

‘kettős távolléte’ mára már nem érvényes úgy, ahogy Sayad értette: 

a jelenlét ugyanis a digitális korszakban már nem (csupán) fizikai 

értelemben létezik; a családdal való virtuális kapcsolat, az élő, megtartó 

hazai online háló pedig elégséges a migrációs trauma földologozásához. 

De maradnak megválaszolatlan kérdések: Mi a helyzet akkor, ha az 

‘odatartozás’ és a ‘távollét’ nem a befogadó országgal, hanem az 

anyaországgal válik szimbolikus szinten problematikussá? Hogyan 

hatnak a digitális jelenlét új módozatai a kivándorlás traumájára, ha 
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a trauma oka a hazában való csalódás – ahogyan a 2010-es években 

kivándorolt magyar migránsok blogjaiban ez megfigyelhető? 

A kivándorlással kapcsolatos traumának és fájdalomnak számtalan 

forrása lehet (Perez Foser, 2001; Schouler-Ocak, 2015), és még nem 

ismerjük eléggé, hogy a digitális környezet milyen hatást gyakorol 

ezekre, és egyúttal milyen feldolgozási lehetőségeket kínál (Menyhért, 

2017). A kivándorlók és menekültek traumáival foglalkozó kutatók 

felhívták a figyelmet a „kulturális gyász” (Eisenbruch, 1991; Bhugra; 

Becker, 2005) jelenségére, az extrém honvágyra, illetve a beilleszkedési 

sokkra, amelyek a poszttraumás szindrómához (PSTD) vagy az 

adoptációs zavarhoz hasonlóak. Előfordulnak emellett a szorongás, 

a depresszió és mentális betegségek, magasabb arányban, mint a nem 

migráns populációban (Hron, 2010: XII). A tünetek között szerepel az 

állandó ingerültség, a semmiségnek tűnő okok miatti agresszív kitörések, 

az extrém fáradtság, a visszahúzódás stb. A tünetekkel való megbirkózás, 

illetve kezelésük azért is nehéz, mert a probléma-

megoldási/alkalmazkodási stratégiák között jelentős kulturális 

különbségek vannak, illetve mert mind a bevándorlók, mind a befogadó 

ország lakosai körében hiányoznak bizonyos interkulturális 

kommunikációs készségek (Bäärnhielm; Mösko, 2015); másfelől a mind 

a gyakorlati, mind a szimbolikus szinten tapasztalható diszkrimináció, 

előítéletek és rasszizmus. Ha a bevándorló interiorizálja a róla kialakított 

negatív képet, és „elfogadja lenézettségét” (Fangen, Johansson és 

Hammerén, 2012, 7), csökkenhet az önbecsülése, kisebbrendűségi érzése 

alakulhat ki (Romani, Feixa és Latone, 2012). Ez újabb problémákhoz, 

egyfajta másodlagos traumatizációhoz (Menyhért, 2017), tanult 

tehetetlenséghez (Seligman, 1972) vezethet: megakadályozza 

a bevándorlót abban, hogy magabiztosan lépjen fel a befogadó országban, 

éljen a kínálkozó lehetőségekkel (Küey, 2015, 65). 

A migrációs traumaélményt leírták már olyan állandósult állapotként, 

amely nem fejeződik be azzal, hogy a migráns megérkezik és letelepedik 

az új országban: ez az élmény „nem pusztán az indulás és az érkezés fix 

pontjai közti intervallum, hanem egy létállapot a világban: 

a ‘migránsság’; egyfajta „határmezsgyén”, „a másik”-ként való létezés 

(King, Conell és White, 1995, XV).  
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A Sayad esettanulmányaiban szereplő, Franciaországban élő algériai 

munkások tartós száműzetésként jellemzik ezt az állapotot. Úgy 

beszélnek magukról, mint „aki mindig elkésik: odamész, nem tudsz 

semmit, mindenre egyedül kell rájönnöd, mindent magadtól kell 

megtanulnod (…) mindig csak a többiek mögött loholsz, mindig 

a franciák az elsők, mindig csak fel kell zárkóznod” (2004, 59).  Amikor 

hazalátogatnak, nem beszélnek a franciaországi életükről, titokban tartják 

a traumatikus élményeiket (18). Nem osztják meg a „magányt és 

a szomorúságot” azokkal, akik még nem tudják, „hogy bújik 

Franciaország a bőrünk alá” (11), hogyan „költözik belénk”, mintha 

„megszállottak lennének” (12). Arról sem tesznek említést, hogy hogyan 

diszkriminálják őket, hogy a franciák „azonnal gyanakvással” tekintenek 

rájuk (45), mint ahogy arról a tudásról sem, hogy „mindig van egy 

határvonal: nem vagy ugyanolyan, mint ők” (48). És kérdéseket sem 

intéznek azokhoz, akik sikertelenül tértek vissza a falvaikba, mert tudják, 

hogy ezeket a férfiakat már „megverte Franciaország” (13). 

Salman Rushdie leírja, hogy „az írókat: száműzötteket, bevándorlókat 

és külföldön dolgozókat valamiféle veszteségérzés kísérti; vissza 

szeretnének kapni valamit, s a múltba tekintenek”. Hozzáteszi, hogy 

a szülőföldtől, az ő esetében Indiától való „fizikai elidegenedés”, az, hogy 

„nem tudta visszaszerezni pont azt, ami elveszett”, vezetett oda, hogy 

„a képzeletbeli szülőföldről kezdett írni” (1982, 10, 15, 19). Rushdie 

a migráns identitást „egyszerre többszörösként és részlegesként” (15) 

határozza meg; „kettős” perspektíváról ír, „mert a migránsok egyszerre 

bennfentesek és kívülállók” (19). De a száműzött írókat „mediátoroknak” 

is tekinthetjük, akik úgy közvetítenek a kultúrák között, hogy „egyik 

kultúrával sem azonosulnak”. (Mardossian, 2002, 16). 

A kutatások szerint a közösségi média elősegíti a migrációt (Dekker; 

Engbersen, 2012; McGregor; Siegel, 2013). Néhány kutató szerint az az 

otthoniakkal való erős kapcsolatok megtartása, legyenek azok online 

kapcsolatok vagy sem, elnyújtja/ellehetetleníti az integrációs folyamatot 

a befogadó országban (Komito, 2011). Mások úgy találták, hogy annak 

mintájára, ahogyan a hazai szocio-kulturális beágyazottság és az új 

országban való integráció szintje hasonlóan alakul (Bilgili, 2014), az 

emberek közösségi média-aktivitásának szintje sem változik meg a 
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migráció tényétől, ugyanolyan marad az új országban a migráció után, 

mint amilyen az anyaországban a migráció előtt volt; továbbá az „etnikai 

betokosodás” és a „kozmpolitanizálódás” nem zárják ki egymást, 

párhuzamosan is történhet. (Leurs; Ponzanesi, 2018). 

Ebben a tanulmányban azt vizsgálom, hogy blogjaik tanúsága szerint 

a magyar migránsok hogyan birkóznak meg a kulturális sokkal (Oberg, 

1960) és a hazájukhoz fűződő traumatikus viszonyukkal, valamint azt, 

hogy digitális közösségeik hogyan működnek együtt a trauma 

feldolgozásában. Azt feltételezem, szemben a korábbi álláspontokkal, 

hogy a kapcsolatok fenntartása és az online hálózatépítés önmagában nem 

elegendő a migrációs trauma feldolgozásához. Egyes esetekben – amikor 

a trauma a migráció előtti időszakhoz köthető (Perez Foster, 2001), 

s különösen, ha ez szülőföldben való mély csalódással függ össze – 

speciális megközelítésre van szükség. Az alábbiakban azt is bemutatom, 

hogy a digitális közösségek milyen spontán megoldásokat találtak 

a hazából való kiábrándulás, a migrációs trauma feldolgozására, oly 

módon, hogy a közösségi akciók révén a traumatűrő-képességük, 

rezilienciájuk is nőtt. 

 

Migránsok, gazdasági bevándorlók, expatek, menedékjogot kérők és 

menekültek 

 

A közbeszédben sokszor nehéz elkülöníteni a migráns, gazdasági 

bevándorló, expat/külföldi munkavállaló, menekült és menedékjogot 

kérő szavak jelentését. A semleges/jogi kifejezés elvben a ‘migráns’. 

Ez olyan személyre vonatkozik, aki egy másik országba költözik. 

A ’gazdasági bevándorló/migráns’, például a Wikipédia meghatározása 

értelmében, „olyan személy, aki elvándorol egy területről egy másikra 

azzal a céllal, hogy javítson az életszínvonalán, mert az életkörülményei 

vagy munkalehetőségei a saját lakhelyén nem megfelelők”.2 Az ’expat’, 

                                                           
2 ‘Economic migrant’. Wikipedia,  

https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_migrant, hozzáférés: 10. 03. 2018.  

Saját fordításom. Tudatában vagyok annak, hogy a Wikipádiát megbízhatatlan 

forrásnak tartják. Azért választottam itt referenciaként, mert a közvéleményt 
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vagyis külföldi munkavállaló manapság olyan szakképesítéssel 

rendelkező vagy értelmiségi migránst jelent, aki nem az állampolgársága 

szerinti országban él/dolgozik. A munkája miatt költözik el, és gyakran 

úgy gondolják, hogy ‘buborékban’ él, nem integrálódik a befogadó 

országba. A ‘menekülteknek’ azért kell elhagyniuk a hazájukat, mert ott 

életveszélybe kerülnek, később pedig menekült státust kapnak más 

országokban. A jogi definícó értelmében ‘menedékkérőknek’ azokat 

nevezzük, akik szintén elmenekültek a szülőföldjükről, de még a jogi 

státusuk elbírálására várnak. Ez utóbbi két csoportot menekültként szokás 

említeni. 

Számos országban, de különösen a Brexit kapcsán Nagy-

Britanniában, a ‘gazdasági bevándorló’/‘gazdasági migráns’ pejoratív 

kifejezés lett, szemben az ‘igazi’ menekült fogalmával, akinek esetében 

a befogadó országnak erkölcsi felelőssége menedéket nyújtani 

(Hamilakis, 2015). A brit bulvársajtó körülbelül öt éve igyekszik bevésni 

ezt a gazdasági migránsokra vonatkozó negatív üzenetet, azóta, amióta 

2013-ban az akkor még belügyminiszter Theresa May bejelentette, hogy 

az Egyesült Királyság új politikát (policy) vezet be: „ellenséges 

környezetet” teremt az illegális bevándorlók számára (Travis, 2013; 

Kirkup-Winnet, 2012). A bevándorlási törvény ugyan az 

illegális/okmányokkal nem rendelkező bevándorlókat célozta, de 

valójában minden migránssal szemben felerősítette a gyanakvást: a May 

által javasolt „ellenségesség-program” felélesztette és legitimálta a 

mélyen gyökerező idegenkedést a szimbolikus „másikkal”, az 

„idegennel” szemben, aki fenyegetést jelent a „saját csoport” (in-group) 

számára (Papastergiadis, 2004), és „megzavarja a helyi rendet” (Clifford, 

1994). 

Kutatási eredmények azt mutatják, hogy az idegenek minden 

csoportjának (menekültek, menedékkérők, bevándorlók) szerepeltetése 

negatív felhangokkal volt terhes a brit sajtóban már 1996 és 2006 között 

is. A média a bevándorlókkal/migránsokkal szemben volt 

                                                           
reprezentálja annak megfoghatatlanságában és változékonyságában, és ez az írás 

pontosan ezt az aspektust emeli ki a ‘gazadasági migráns’ és a ‘menekült’ 

kifejezések használatával kapcsolatban. 
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a legelutasítóbb, s a menekültek iránt mutatott leginkább együttérzést. 

(Khrosravinik, Krzyanowsky és Wodak, 2012, 287). Az előre 

programozott ellenségesség a migránsok minden csoportjára átterjedt 

(Bigo, 2002, 71); talán csak a „buborékban élő” expatek képeztek 

kivételt, akik „zárt köreikbe” visszahúzódva (Fechter, 2007, 45) nem 

váltanak ki megbotránkozást (Fortier, 2012, 32) a befogadó 

társadalomban, és nem vetítik rájuk a MÁS-sal kapcsolatos vagy 

tárgytalan szorongást. A populista politikai erők, kihasználva 

a mindennapi szóhasználatban lévő fogalmi zavart is, kifejezetten 

szorgalmazták ezt a negatív retorikát, a társadalmi kérdésekben járatlan 

személyek számára negatív kontextusban tüntetve fel a migránsokat. 

A média összemosta a menekült kifejezést a migránssal, különösen pedig 

a ‘gazdasági bevándorlóval’. Egy jellemző példa egy bulvárlapból:  

 

„Mr. Farage azt mondta, hogy ha egy országban »nehézségek« 

vannak, attól még azok, akik elköltöznek onnan, nem lesznek 

menekültek. Így fogalmazott: »csak azért, mert valaki olyan országból 

jött, ahol nehézségei voltak, az még nem teszi őt menekültté.«” (Nair, 

2017)  

 

Hasonló retorika figyelhető meg Kevin Rudd ausztrál miniszterelnök 

egy 2013-ban tartott beszédében: 

 

„Nézzünk csak szembe a tényekkel. Egy nagy csomó ember, aki be 

szeretne jutni ebbe az országba, gazdasági migráns, aki menekültként 

szeretné magát beállítani”.  

 

A Rudd beszédéről beszámoló hír egyenesen a „gazdasági menekült” 

kifejezést használta (Hawley, 2013), tovább fokozva a fogalomzavart és 

hangsúlyozva a negatív üzenetet.  

Az okokat és célokat tekintve másképp, de módszereit illetően 

hasonlóan kapott negatív jelentésárnyalatot a ‘migráns’ szó a magyar 

politikai média-propagandában, amely következetesen ezt használta 

a ‘menekült’ helyett, úgy utalva ezáltal a menedékjogot kérőkre és 

a menekültekre mint ‘illegális bevándorlókra’. Holland és német 
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médiamegjelenéseken végzett retorikai diskurzuselemzéseikben Pohl és 

Wodak arra mutatott rá, hogy a menekülteket a sajtó „közvetve 

piszkosként, civilizálatlanként, nem szívesen látottként ábrázolja”. (2012, 

209). A magyar példában ez a kép kiegészül az illegalitás elemével is, és 

azzal a képzettel, hogy a bevándorlók és a menekültek veszélyt 

jelentenek, mert elveszik az emberek munkáját.  

Az ilyen ideológiailag terhelt, komplex diszkurzív gyakorlatoknak 

negatív hatása van arra, ahogy a hétköznapi emberek a külföldiekhez 

viszonyulnak, és ahogy a külföldre költöző emberek a saját identitásukat 

meghatározzák. Az ‘Expats in the Hague (Den Haag)’ [Hágában lakó 

expatok/külföldiek] nevű nyilvános Facebook-csoportban nemrégiben 

(2017 decemberében) arról kérdezte egy csoporttag a többieket, hogy 

hogyan „tekintenek magukra, mint Hollandiában élő állampolgársággal 

nem rendelkező személyekre”, és milyen kifejezést használnak, amikor 

meg kell határozniuk magukat. A következő választási lehetőségek 

voltak: expat (129 szavazat); bevándorló [„immigrant”] (52 szavazat, de 

ezt a szót a kommentekben sokan a migráns [migrant] szinonimájaként 

használták); külföldi [foreigner] (49 szavazat); nemzetközi diák (18 

szavazat).  

A csoportban kialakult közmegegyezés értelmében az expatek 

általában magasabban képzettek és vagyonosabbak, egy meghatározott 

ideig élnek egy másik országban. Ezzel szemben a migránsok/beván-

dorlók gyakran hosszabb időre vagy örökre kívánnak letelepedni, és nem 

jómódúak. Ezen kívül: „ha munka nélkül érkezel, bevándorló vagy, ha 

egy állás miatt költöztél ide, akkor expat leszel”; illetve, „az expatek nem 

szeretik, ha bevándorlónak hívják őket, mert úgy gondolják, hogy 

a bevándorlók szegények”. Más kommentek szerint a bevándorlók 

„személyes (szerelmi) okból érkeznek” vagy „anyagi bevándorlók”; 

ez utóbbi csoportot megfeleltették az „úgynevezett menekültekkel és 

szegény nem nyugatiakkal”.  

Ebből is látszik, hogy a közbeszéd nem egységesen használja 

a definíciókat, gyakran összemossa őket egymással, ami súlyosbodhat 

negatív felhangokkal és diszkriminatív tartalommal. Emiatt, legalábbis 

ebből a példából ítélve, úgy tűnik, hogy a Hollandiában élő külföldiek 
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jobban szeretik, ha ‘expatként’, és nem ‘migránsként/bevándorlóként’ 

említik őket.  

Egy másik hozzászólás, az előbb idézett kommentre válaszolva, 

mindezt összekapcsolta a jobboldali politikai propaganda befolyásával:  

 

„te most általánosítasz, amikor az úgynevezett ’nyugatiakat’ 

expateknek nevezed, és velük szemben, mondjuk így, a ’keletieket’ pedig 

bevándorlóknak? Vagyis arra gondolsz, hogy az úgynevezett ’nyugatiak’ 

(expatek) magasabban képzettek és ’jobbak’ – kinél jobbak? A ’szegény 

nem nyugatiak’-nál?? Hmm? Geert Wilders szépen átmosta az agyad.”  

 

Habár az utolsó komment azt feltételezi, hogy a megkülönböztetés, 

amit leír, csupán a jobboldali politikai nézetekre jellemző, úgy tűnik, 

hogy a mindennapi nyelvhasználatban is ez az általános. Egy Thaiföldön 

élő magyar pár blogjából például kiderül, hogy a költözés iránya nemcsak 

az egyének, hanem a országok közötti hatalmi dinamika viszonylatában 

is összefüggésben van a társadalmi státussal és anyagi helyzettel: 

 

„Szóval ha gazdagabb országból jöttél, mint ez, akkor expat vagy, 

ha szegényebből, akkor migráns. (…) Szóval itt marhára expatok 

vagyunk, mert hát Európából jöttünk, és szerencsére senki nem tudja, 

hogy Magyarország sok mindenben szegényebb ország, mint 

Thaiföld, mert akkor rögtön migránsakká válnánk. És hát akkor nem 

csak a nem-érdemelt privilégiumainkat veszítenénk, hanem 

hátrányokat is kapnánk rögtön egy rakással. (Baranyai-Schmidt, 2015) 

 

Ez az ironikus megjegyzés mindazonáltal rávilágít a probéma mint 

identitásprobléma komplexitására, amit a blog az Európán belüli 

Nyugat–Kelet-viszonnyal kapcsolatban is elemez: 

 

„Persze mindez nagyon más, ha migráns vagy, ha egy jobb élet 

reményében indultál útnak és még ha fehér is vagy, otthon szegényebb 

voltál, mint itt. És az itteni fizudból alig költesz, hogy legyen elég 

tartalékod, amivel majd hazamész, vagy amivel majd továbbállhatsz, 

és folyton a jövőre gondolsz és egy biztonságos életre, ahol majd nem 
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a hétköznapok miatt kell aggódnod, ahol a jövőd kiszámítható és ahol 

az expat lét lehet a hétköznapod és nem csak egy ritka, hosszú 

nyaralás. A migráns bizonytalan a jövőben, fél, hogy a múltja 

visszahúzza és csak abban biztos, hogy semmi sem biztos, és csak a 

szerencsén múlik minden. Vagy legalábbis eddig ezen múlott. De itt a 

pillanat, amikor mindezt megfordíthatja… Hogy mi kik vagyunk? 

Ezek is, azok is kicsit. (…) Még messze vagyunk attól, hogy 

nyugodtak legyünk az életünk felől, mint a nyugatiak, hogy bízzunk 

magunkban, hogy bárhol megálljuk a helyünket, hogy levetkőzzük 

a magyar kishitűségünket. De már újra hiszünk a munkában, és hogy 

azzal tényleg lehet pénzt keresni, és hogy lehet jövőt építeni.3 (…) És 

a legfontosabb, hogy már tudjuk, hogy nem a szerencsén múlik 

minden, hanem rajtunk. (Baranyai-Schmidt, 2015) 

 

A Nyugat-Európában élő kelet-európaiakat legtöbbször gazdasági 

migránsnak tartják, így ők is ekként határozzák meg saját identitásukat. 

Bourdieu és Wacquant egy cikkükben Sayad nyomán azt írják, hogy 

az országokat felsőbbrendű-alacsonyabbrendű hierarchiába rendező, 

történelmi gyökerű interkulturális hatalmi dinamika áll amögött, hogy 

„minden migráns öntudatlanul is magában hordozza ezt az országok 

közötti viszonyrendszert, és saját stratégiáiban és gyakorlatában 

akaratlanul is megismétli és újrateremti azt” (2000, 175). Európa Kelet–

Nyugat-viszonylatát vizsgálva (amely nyilvánvalóan hat a nyugat-

európai országokban élő magyar migránsok helyzetére és identitására) 

elmondhatjuk, hogy a Nyugatra való „felnézésnek” történelmi okai 

vannak. A Nyugat követésének vágya a mai Kelet-Európa területén az 

Osztrák-Magyar Monarchia kora óta van jelen; Ausztria játszotta a vezető 

szerepet, míg a többi ország csatlósnak számított. A 20. század első 

felében Magyarországon, különösen a városi értelmiség és a dzsentri 

réteg körében, kifejezetten erős volt a Nyugathoz való csatlakozás igénye. 

Rabikowska (2010) érvelése szerint pedig „a második világháborút 

követő korszakban Kelet-Európa kisebbrendűségi komplexussal küzdött 

a Nyugattal szemben: ami »normális« volt Nyugaton, az tiltott volt 

                                                           
3 Az aláhúzásos kiemelések itt és a továbbiakban is tőlem származnak. M. A. 
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Keleten, ami nem volt meg Keleten, az bőségesen elérhető volt Nyugaton. 

(…) Az utóbbi két évtizedben a posztszovjet országokat 

a kommunizmusból a kapitalizmus felé haladó társadalmakként írták le. 

Ennek következtében ezek úgy érezték, hogy lemaradtak, és sosem 

lesznek képesek felzárkózni.” 

Mindezek alapján nem meglepő, hogy a hazájukban csalódott 

magyarok (ahogy látni fogjuk majd a blogbejegyzéseikben) Nyugaton 

keresnek jobb életet. Amit megnehezít, hogy a történelmileg 

megalapozott transznacionális hatalmi dinamika és a mai politika, 

valamint a média migránsképe kisebbrendűségi érzéssel, 

kirekesztettséggel és ennek következményeként identitásproblémákkal 

fenyegeti őket. A külföldön élő magyarok által létrehozott Facebook-

csoportokban (Hollandiában, Angliában, Ausztriában stb.) gyakran 

felmerül ez a téma, posztokat és hosszú hozzászólás-folyamokat 

generálva. Külön probléma, hogy a kiköltözésükkel kapcsolatos, sokszor 

traumatizáló mentális nehézségekkel küszködve a befogadó 

társadalomtól kevés együttérzést, segítséget kapnak, lévén hogy elvben 

ők nem traumatizáltak, hiszen nem menekültek: a közfelfogás szerint 

pusztán a jobb élet reményében költöztek külföldre. A blogjaik 

elemzéséből kiderül, hogy helyzetük komplex és bizonyos szempontból 

egyedülálló, mivel legtöbbször a szülőföldjükkel, Magyarországgal 

kapcsolatos viszonyukból ered a traumatizáltságuk.   

 

Migrációs mintázatok Magyarországon a 2010-es években 

 

Magyarország hagyományosan alacsony mobilitású ország. 

A magyarok, összevetve más európai országok polgáraival, nagyon ritkán 

költöznek az országon belül, egyik régióból a másikba (Molodikova, 

2013, 195). A statisztikák szerint, ellentétben más kelet-európai 

tagállamokkal, a Magyarországról Nyugat-Európába irányuló 

kivándorlás nem növekedett azonnal az Európai Unió bővítésekor 2004-

ben, csak 2010 után (GKI, 2013). Ez minden bizonnyal öszefüggésben 

van azzal, hogy a magyarok számára könnyen elérhető Németország és 

Ausztria 2011-ben nyitotta meg a munkaerő-piacát az újonnan 

csatlakozott országok számára. A gazdasági világválság és a magyar-
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országi politikai változások szintén jelentős szerepet játszottak 

a migrációs potenciál növekedésében (Gödri, 2015; Moreh, 2014). 

A statisztikák szerint 2011-ben és 2012-ben 80 és 85.000 ezer fő volt 

érintett a migrációban, míg 2013-2016 között ez a szám elérte az évi 

100.000-et (Blaskó–Gödri, 2014; Hárs, 2013; 2016). Emellett 370.000-

en tervezik, hogy elhagyják az országot (Adam, 2107) – miközben az 

ország lakossága 10 millió fő.  

Mivel ezek a változások viszonylag frissek, az EU-bővítést követően, 

s különösen az utóbbi években felerősödött Magyaroszágról történő 

migráció kutatása még nem számottevő (Moreh, 2014, Hárs, 2016), 

ellentétben például a lengyelek Nyugat-Európába, különösen az Egyesült 

Királyságba áramlásának kutatásával, amely szinte önálló szakterületté 

vált a migrációkutáson belül (Botterril, 2014; Rabikowska, 2010; 

Galasinska, 2010). Egy nemrégiben megjelent összehasonlító elemzés, 

mely az elmúlt 25 évben történt kelet-európai kivándorlás gazdasági 

hatását vizsgálta, arra a következtetésre jutott, hogy „míg a kivándorlás 

alapvetően jobb helyzetbe hozza magukat a migránsokat, a fogadó 

országokat és az EU egészét, a küldő országok gazdaságára gyakorolt 

hatása nagymértékben negatív” (Atoyan és mások, 2016). 

A Magyarországról Nyugat-Európába történő migráció növekedését 

kísérő nagy mértékű ’agyelszívás’ viszont felkeltette a kutatók 

érdeklődését (Blaskó–Gödri, 2014).  

Az utóbbi 3-4 évben a magyar sajtó és a kulturális médiaplatformok is 

egyre több figyelmet fordítanak a kivándorlásra. Például több platform is 

lehozta a Marian (2016) kutatási eredményei alapján készült térképet, 

amely „százalékosan, a jelenlegi lakossághoz viszonyítva mutatja 

az adott országban született, de jelenleg az ország határain túl élők 

arányát”. Az egyik cikk szerint nincs ok az aggodalomra: 600.000 ember 

hagyta el az országot, s ez a migrációs ráta mindössze 6%, regionális 

összehasonlításban lényegesen alacsonyabb, mint Lengyelország 11,5%-

a, Románia 17,6%-a, Ukrajna 13 vagy Bulgária 16,5%-a. („Sok vagy…”, 

2017) 

A kutatásom szempontjából a legfontosabb tényező azonban az, hogy 

a magyar kivándorlási szokások 2010–2011-es változása váratlan volt, 

a korábbi mintázathoz képest szokatlan, nem jellemző. A 2011 előtti évek 
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migrációs mutatói alapján Molodikova például még azt feltételezte, hogy 

az „előző generációk mobilitási viselkedése alapján és a demográfiai 

helyzetből következően valószínűleg nem fog nőni a mobilitás 

Magyarországon” (2013, 195).  A változás ugyan kapcsolatba hozható 

a romló gazdasági helyzettel, bár Boneva és Frieze tanulmánya (2001) azt 

feltételezi, hogy nincs közvetlen kapcsolat a kivándorlási szándék és az 

adott ország gazdasági helyzete között. Boneva és Frieze a kivándorlási 

aktivitást személyiségtípushoz kötik. Úgy vélik, az úgynevezett 

„migrációs személyiség” motivációit tekintve nagy mértékben 

eredménycentrikus és hatalomorientált. Az elvándorlásra hajlamos 

emberek munkaorientáltak, és kevésbé fontos számukra a hovatartozás. 

Ezért eredményez a kivándorlás ’agyelszívást’: „a frusztráció, amit az 

okoz, ha valaki a munkájában nem tudja a képességeit kibontakoztatni, és 

az igény, hogy a munka egyre magasabb szintű eredmények elérését tegye 

lehetővé, arra sarkallhatja az embereket, hogy elhagyják 

a szülőhazájukat” (2001, 486).  

Ahogy a blogok elemzéséből kiderül, a 2010-es években kivándorolt 

magyarok nem tartoznak kifejezetten a migráns személyiségtípushoz. 

Sokkal inkább megfigyelhető az, hogy blogjaikban arról beszélnek, hogy 

a külföldre költözésük a kiszámítható, tervezhető, biztonságos jövő 

magyarországi hiányával függ össze. Sokan használják az „itt nincs 

jövő”-kifejezést, vagy ennek változatait. Értelmezésemben azt próbálom 

körüljárni, miként vált ez az érzés olyan sürgetővé, hogy kivándorlásra 

késztetett olyan embereket, akik egyébként nem költöztek volna 

külföldre. 

 

A jövő képe magyar migránsok blogjaiban  

    

   Öt-hat éve, 2012 óta követem és 

tanulmányozom külföldön, főként 

nyugat-európai országokban élő magyar 

migránsok személyes blogjait és 

Facebook-csoportjaikat. Ebben az 

időszakban a növekvő mértékű 

kivándorlással összhangban észrevehetően nőtt a külföldre költözők által 
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írt blogok száma. A külföldön élő magyarokat összefogó Facebook-

csoportok taglétszáma az ezres, vagy akár a tízezres nagyságrendet is 

elérte. A legtöbb blog személyes migrációs élményről számol be. 

A bejegyzések gyakorisága és a műfajuk is elég változatos. Van közöttük 

napló, vallomás, elmélkedés, személyes hangvételű útikönyv. Sokan 

osztanak meg praktikus információkat lakáskeresésről, 

munkalehetőségekről, orvosi ellátásról, óvodáról-iskoláról, adózásról stb. 

Mások segítséget kínálnak a kultúrsokkal való megküzdésben, illetve 

felhívják a figyelmet az esetleges negatívumokra, és tanácsokat adnak 

ezek kezelésére. Mindemellett komolyabb témák is szóba kerülnek: az 

otthon és a haza megléte és elvesztése, a kivándorlás okai, és a kapcsolat 

Magyarországgal mint szülőfölddel.  

A ‘Határátkelő’ blog és Facebook-közösség online platformot biztosít 

a kivándorlás témájának. A Facebook-oldalnak majdnem 54.000 követője 

van. A blog.hu felületén elérhető oldalon minden kontinens külön 

menüben jelenik meg. Önkéntes szerkesztők állítják össze az egyes 

országokról szóló tartalmakat.  

 
A cikkek vagy közvetlenül a Határátkelő számára készülnek, vagy 

más blogok megosztásai; a blog gyakorlatilag minden olyan online 

tartalmat közöl, szemléz vagy megoszt, amely a magyar migrációval 

összefügg, így értékes archívumként is működik. Az oldal kritikusan ítéli 

meg a mai Magyarországot. A logó, ami a Facebook-oldalon ’Rólunk’ 
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részében is megtalálható, egy egymondatos szójáték: „Az ország átlépte 

a határt, ezért mi is átlépjük.”  

 

„Az ország átlépte a határt, ezért mi is átlépjük.”  

A Határátkelő blog logója 

 

Az egyik első tematikus blog, amit olvastam, Diggerdriver blogja volt 

2013-ban. Azóta már híres lett: színdarab készült belőle Diggerdrájver 

címmel az Örkény Színházban. Ez is azt mutatja, hogy a migráció fontos 

téma ma a magyar kultúrában. A blog az összes jellemző témát érinti: a 

jövőkép hiányát, a tervezhetetlenséget és a csalódást a hazában:  

 

„Negyvenhét évesen már nehéz nyelvet tanulni. Nem szerencsét 

próbálni jöttem, hanem jövőt biztosítani a nyolcéves gyerekemnek és 

tisztességes fizetést találni magamnak. (…) Magyarországon a 

legnagyobb hiba, hogy a jövőt veszik el a fiataloktól. Ott egy napra nem 

lehet előre tervezni, nemhogy egy életre. (...) Én hazát keresek a 

gyerekeimnek, mert ez a jelenlegi nem haza.” (Diggerdriver, 2013) 

 

A választási lehetőségek, az anyaország és a jövővel kapcsolatos 

kérdéseket elemzi ’Swan Edgar’ egy cikke a ‘Kolozsvári Szalonna’ című 

szókimondó oldalon: 

 

„Egyszerűen sokszor nincs más kiút. (…) Egészen egyszerűen 

azoknak, akik elmentek, nem volt más választásuk. (…) Nem egyszerűen 

arról van szó, hogy nincs olyan anyagi jólét, mint a fejlettebb 

országokban. Tényszerűen arról van szó, hogy itt nincs jövő. (…) Az 

embernek ott van a hazája, ahol az otthona van. Otthona ott van, ahol a 

családja, a szerettei. Ahol befogadják, ahol emberhez méltó módon élhet, 

ahol szabadnak érezheti magát. Ahol van jövője. Magyarország – 

önmagában ez csak egy szó. Tartalommal mi töltjük meg. Vagy mi 

üresítjük ki. Rajtunk múlik, hogy mi itthon érezhetjük-e magunkat és 

rajtunk is múlik, hogy nekik lesz-e hová hazajönniük. Rajtunk múlik. 

Mindannyiunkon. Senki máson. (Swan Edgar, 2016)  
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A jövő elvesztésének kérdése számos blogbejegyzésben, Facebook-

posztban és cikkben előkerül, különböző kontextusokban, az egészen 

egyszerűtől a komplexig, mint például a munka, a gyerekek, az 

iskolaválasztás, hitelek, életlehetőségek, változások és meghozandó 

döntések, politikai interpretációk stb., mint ahogy ez a következő 

példákból is kiviláglik: 

 

„Ez az egyetlen esélyem a jobb jövőre.” (Andrea, 2016) 

 

„Magyarországon nem volt hitelem, nem mentem csődbe. Csak 

nem lehetett tervezni a jövőt. (…) Szóval elindultam, 45 évesen és 

11 hónaposan. (...) Egyszerűen nem láttam a saját és a gyerekem 

jövőjét. Nem tudtam tervezni még a következő hétre sem, nem 

hogy 5-10 éves távlatra.” (Little Pearl, 2016) 

 

„Mi csak egy élhető életet, és jövőt szerettünk volna, ezt új hazánkban 

meg is találtuk, és köszönjük szépen, nem kérünk többet 

Magyarországból, ahol, ha tüdögyuszim is volt, a főnök azt mondta vagy 

bemegyek dolgozni, vagy utána már nem kell jönni. Az otthoni barátok 

most is hiányoznak, de megszoktunk itt, vannak már új barátaink, és 

ennél jobb főnököt vagy munkát se kívánhatnék. Itt van jövő, itt gyereken 

is elkezdtünk már gondolkodni, de otthon ez szóba se jöhetett.” (Nóra, 

2007) 

 

„Jövőképed van kint, ami idehaza már nincsen.” (Krisztina, 2017) 

 

„választanom kell az eszem és a szívem között, amiért nem kaphatom 

meg a kettőt egy helyen, mert otthon elvették tőlem a jövőt.” (Andrea, 

2016) 

 

„– A fiataloknak teljesen igaza van. Itt nincs jövő. Látják, érzik. 

A technika pedig csodálatos. Látjuk, halljuk az unokáinkat és tudjuk, 

hogy a munkájuk van, jó körülmények között élnek. Ez minden szülőnek, 

nagyszülőnek megnyugtató. A szülők is kimehetnek. Ki is mennek. 

Magyarországon sem olcsó a benzin és a vonat, buszjegy. A gyermekeink 
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is hazaruccannak, mert telik rá. Nem kell síránkozni. Ők már nem jönnek 

vissza. Bele kell nyugodni.” 

– Ennyi! A szülők pedig csak chat kapcsolatban vannak 

gyermekükkel és örülni kell hogy az is van! Téboly, de még mindig 

szuper minden holott a legfontosabbat veszítette el az ország : a 

Családokat! 

– És a jövőt.” (Facebook kommentek) 

 

Egy többgyermekes család, miután több évig élt külföldön, 

megpróbált hazatelepülni. Amikor arról írnak, miért költöznek aztán 

mégis vissza külföldre, a jövőről beszélnek: 

 

„Április elején megint felültünk a repülőre, csak most visszafelé. 

Vissza a jövőbe! Mert tudtuk, hogy otthon nincsen sajnos, bármennyire 

is szerettük volna. (Vicky, 2016) 

 

A következő szemelvényt egy olyan férfi írta, aki Ausztriában 

dolgozik, de Magyarországon él, a határ közelében, és a kiköltözést 

fontolgatja. Bejegyzése egyike azon kevés posztoknak, amelyek politikai 

kontextusban elemzik a helyzetet, összekapcsolva a meglévő 

problémákat a mára elavult, a kommunista korszakban jellemző 

társadalmi és politikai gyakorlat újra megjelenésével. A múlt hatása 

hátráltatja a kiszámítható jövő kibontakozását: 

 

„A hosszú távú jövő még kiszámíthatatlanabb és még zavarosabb lett 

az elmúlt 2 évben. (...) Én jelenleg nem látok reális pozitív jövőt 

Magyarország számára. (...) De ez a kiszámíthatatlan jövő, amiben nagy 

eséllyel jelen lehet egy diktatúra kiépülése és az újra kelet felé tolódás, 

na ez az, ami miatt mégis rendszeresen rám jön a költözés.” (Nyúl of the 

World, 2014)  

 

A következő blogbejegyzésben ismét különleges perspektívát lehet 

megfigyelni: a szerző azt a jövőt hasonlítja össze a jelenlegi jövőképével, 

amely akkor várta volna, ha Magyarországon marad: 
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„Még mindig ugyanazok a kérdések foglalkoztatnak minket/engem, 

egyrészt hogy jól döntöttünk-e hogy kijöttünk, milyen jövőnk lett volna 

otthon, lenne-e már lakásunk, megszületett volna-e Lili otthon, vagy 

hogy mi magunk mit értünk-érünk el itt kint ...” (Kláriwiki, 2016) 

 

Érdekes, ahogy a legtöbb blogger megszemélyesíti a jövőt. Alapvetőn 

nem szoktunk úgy hivatkozni a jövőre, mint ami létezik vagy nem létezik, 

elérhető számunkra vagy éppen nem, birtokoljuk-e vagy sem. Hiszen 

a jövő, általánosítva, ‘nem létezik’, pontosan azért, mert nem ismerjük. 

El tudjuk képzelni, várni rá, meg tudjuk tervezni, de életünket váratlan, 

olykor kegyetlen események változtathatják meg. Sámán, a szociális 

munkás, aki a londoni magyarokat menekülteknek tartja, világosan 

fogalmaz, amikor a jövőt a Kelet–Nyugat-viszonyrendszerben elemzi: 

  

 „A Nyugat, fiatal koromban, a jövőt jelentette nekem. Azt, amiben 

élni fogok. Amit talán megcsinálunk mi is Magyarországon! Mára ennek 

az esélye egyre csökken. Arccal a múltba réved az ország. Ami odahaza 

történik, az modernizációs síkon értékelhetetlen. Ha szociológus lennék, 

akkor talán úgy nevezném: pusztulat.” (Sámán, 2013) 

 

Úgy tűnik tehát, hogy sok blogger szerint az ország irányt tévesztett, 

nem érdekli a jövő, múltbéli mintákhoz nyúl vissza. Az emberekre nagy 

nyomás nehezedik, hogy alkalmazkodjanak ehhez. Akik erre nem 

hajlandók, külföldre költöznek. Ez a folyamat fájdalmas, mert szorosan 

összefügg a szülőhaza elvesztésével. Azoknak, akik elmennek, el kell 

vágniuk a kötelékeiket. Ez lehet az oka annak, hogy, ahogy a cikk elején 

láthattuk, vannak, akik menekültként tekintenek magukra, dacára annak, 

hogy legalábbis jogi értelemben véve, az EU határain belül ők (gazdasági) 

migránsok. Több blog is beszámol azokról a traumatikus érzésekről, 

melyeket az otthona elhagyásakor élt át a szerző: gyász, túlélés, szégyen, 

bűntudat, az elárultatottság érzése, az élet darabokra hullása:  

 

„Aztán rájön az ember, hogy már nincs hová hazamenni.” 

 (Swan, 2016) 
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„Még a jól összerakott egzisztenciák is szétesettként tekintenek a 

helyzetükre.” (Sámán, 2013) 

 

„Nem kalandvágy, nem a politika, nem is a tanulás, csak szimplán az 

életben maradás.” (Péter, 2013) 

 

„Mintha egy domb tetejéről néznéd, ahogy a szülőfaludat porig égetik. 

(...) Tulajdonképpen hazataláltam, hirtelen újra lélegezni tudtam. Több 

volt a levegő.” (Pálos, 2016) 

 

„Most már úgy érzem, nem a térképtől függ, hogy mi az otthonom.” 

(Gaál, 2015) 

 

„Én szégyellem magam a saját országom miatt.” (Zoltán, 2017) 

 

„BB úgy érzi, hogy Magyarország cserben hagyta őt!” (Balek, 2017)  

 

Az utolsó idézet forrása egy egyes szám harmadik személyben 

megfogalmazott beszámoló, a szerzője devizahitel-károsult (Buszko-

Krupa, 2015, Buckley, 2013). 

Gaál Petra egy 2015-ös Facebook posztban, amelyet tömegesen 

osztottak meg, arról írt, hogy a szülőföldje bántalmazta:  

 

„De ahogy teltek a hónapok, egyre inkább úgy éreztem magam itthon, 

mintha egy bántalmazó kapcsolatban élnék az országgal. 

Ahol kihasználnak, ahol kifosztanak, ahol bekötik a szemem, hogy ne 

is lássam, hogy lehetne jobb is, ahol megmondják, mit mondhatok és mit 

nem, ahol buzdítanak arra, hogy féljek, hogy utáljak. (…) Betelt a pohár. 

Bíztam, évekig bíztam. Szeretem a hazámat. Szeretem Magyarországot. 

Örömmel tölt el, amikor idekint Magyarország szépségeiről mesélhetek! 

De ez egyoldalú szerelem. Ő nem szeret engem, nem becsül engem, ezért 

el kell engednem a kezét. Mert belebetegszem.” (Gaál, 2015) 

 

Gaál szövege összevethető egy Ausztráliában élő ír nő írásával. 

A kivándorlás kérdése Írországban is fontos téma. Az Irish Times 
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’Generation Emigration’ (Kivándorló generáció) elnevezésű fóruma 

tenegerentúlon élő ír állampolgároknak szól, illetve általuk írt posztokat 

ad közre. Ezen a fórumon jelent meg a következő írás.  

 

„Különös szomorúság vett erőt rajtam, amikor hazamentem, 

Írországot újra elhagyva pedig úgy éreztem, megszakad a szívem. Olyan, 

mintha viharos szerelmi kapcsolatban lennék a szülőföldemmel. Nem 

tudok, nem akarok elválni tőle. És mégis, minden alkalommal, amikor 

hazalátogatok, összetöri a szívem, és mindig azt érzem, újra el kell 

mennem. Írország az otthonom. A békém, az erőm; a véremben van. 

Vágyakozom utána, amikor távol vagyok, és az érzem, hogy 

odatartozom, amikor visszamegyek.  Nagyon fáj, amikor látom, milyen 

sok fiatal megy el más országba; hullámokban mennek az Írországban 

hiányzó lehetőségek után, mint a vándormadarak.”  (O’Sullivan, 2015) 

 

A két szöveget összehasonlítva láthatjuk, hogy a magyar nő 

traumatizált: áldozat-narratívát ír, s úgy érzi, bántalmazó kapcsolatból 

tépi ki magát, ez az utolsó esélye. Az ír nő házasságtörőként ábrázolja 

magát; lelkiismeret-furdalást érez, de képes uralni a helyzetét: nem 

traumatizált. 

A migránsok szülőföldjükhöz való viszonyát, az odatartozás és az 

identitás kérdéseit sokan vizsgálták már. A kutatások azt mutatják, hogy 

a kivándorlók a legtöbb esetben továbbra is szeretik a szülőföldjüket, s 

fantáziáikban szerepel a hazatérés gondolata (Birvand Erdal, 2014), noha 

a hazához való viszonyukat nagyon sokszor ambivalens érzelmi és 

gyakorlati ’itt–ott-dinamika’ határozza meg. A legtöbb migráns 

a szülőföldjét tekinti a hazájának, annak ellenére, hogy máshol él: 

„Írország mindig az otthonom marad, de Kanada az, ahol a belátható 

jövőben élni fogok.” (Kenny, 2017) A magyarok viszont szakítanak 

Magyarországgal. Blogposztjaikban a jövő hiánya csalódottsággal 

párosul, mintha az ország, mint egy rossz szülő vagy felelőtlen 

gondviselő, nem tartotta volna be az ígéreteit, megváltoztatta volna a 

hozzáállását, vagy megszegett volna egy szerződést. 
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Elszakadás, közösségi költészet, illiberális demokrácia és digitális 

otthonok 

 

A magyarok szoros, és európai viszonylatban ódivatúnak mondható 

kötődését a hazájukhoz értelmezhetjük a Szózat üzenetének 

összefüggésben. Vörösmarty 1837-ben megjelent, Egressy Béni által 

1843-ban megzenésített verse második magyar himnuszként funkcionál. 

Több generációnyi magyar tudja fejből a szövegét, és szokott hozzá a vers 

19. századi, etnikai alapú, nacionalista haza- és szülőföld-szemléletéhez. 

A diákok minden iskolai ünnepélyen eléneklik az első két versszakot. 

A vers témája a Magyarországhoz való életre szóló kötődés. 

A parancsoló, tragikus hangvétel és a gúzsbakötő erejű retorika igen 

problematikus egy olyan országban, amely a 21. századi Európa része. 

„Hazádnak rendületlenűl / Légy híve, oh magyar; / Bölcsőd az s majdan 

sírod is, / Mely ápol s eltakar. / A nagy világon e kivűl / Nincsen számodra 

hely; / Áldjon vagy verjen sors keze; / Itt élned, halnod kell.”4 A vers 

érthetőbbé teszi, miért olyan fájdalmas a magyarok számára a szülőföld 

elhagyása, és hogy miért érzik úgy, hogy valamilyen módon igazolniuk 

kell ezt a döntésüket, azt, hogy a kivándorlással megszegnek egy 

parancsot, egy kimondatlan fogadalmat arról, hogy Magyarországon 

maradnak. Ezért hangsúlyozzák, hogy az ország a hibás, hogy az többé 

már nem funkcionál hazaként. 

Máshol már írtam a vers hatásáról a magyar kollektív identitást száz 

év után is meghatározó Trianon-traumához kapcsolódóan; illetve 

a „befagyott áramlatok” fogalma kapcsán. Ez utóbbival azokra 

a feldolgozatlan, 20. századi történelmi traumákra utaltam, amelyek 

gátolják a modernizációt (Menyhért, 2016). Úgy gondolom, hogy 

                                                           
4 Sík Endre és Szeitl Blanka (2016) migrációkutatók egy tanulmányukban 

identitás és migráció összefüggése kapcsán idézik a Szózatot: „Izgalmas kérdés 

az is, hogy miképpen gondolkodunk a migráció és az identitás kapcsolatáról: 

csak akkor lehet valaki a nemzettest része, ha ott is él (’itt élned és halnod kell’), 

s ha nem ezt teszi, akkor a migráns nemzete árulója, magyarságának elvesztője 

(disszidens), vagy éppen a migráció során értékelődik fel a nemzeti identitás, 

mert ez ott és akkor fontos, amikor ez nem »természetes«.” 
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Magyarország közelmúltbeli történelmének legutolsó szakasza 

a kollektív traumatizáció újabb rétegét hozta magával.  

Arra ebben az írásban nincsen mód, hogy részletekbe menően 

taglaljam, hogyan függ össze a magyar migráns blogok elemzése alapján 

körvonalazódó kép az utóbbi idők politikai és társadalmi változásaival. 

Ebben az esszében arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy 

a kivándorlás eddig nem látott növekedése nem kis mértékben a 2010–

2018 között fennálló rendszernek az emberek mindennapi életére 

gyakorolt hatására adott válasz. A közelmúltbeli változásokat egyre 

növekvő bizonytalanság és kiszámíthatatlanság érzése kíséri.  

A magyar politikai élet iránt újabban megélénkült a tudományos 

érdeklődés, főként a politológiában. A magyar fejelményeket 

többféleképpen, az „illiberális demokrácia” (Krasztev-van Til, 2015; 

Szente, 2017; Buzogány, 2017; Pap, 2018), „hibrid rezsim” (Krasztev 

2015; Bozóki; Hegedűs 2017), illetve „poszt-kommunista maffiaállam” 

(Magyar, 2016) kialakulásaként írják le. Az illiberális demokrácia felé 

való elmozdulást szisztematikus, makroszintű rendelkezések tették 

lehetővé: többek között az új Alaptörvény (2012) bevezetése, 

az Alkotmánybíróság hatalmának korlátozása, a média átalakítása és 

centralizálása, a választási rendszer megváltoztatása, a civil szervezetekre 

gyakorolt nyomás (Bíró-Nagy, 2017) és az önkormányzati rendszer 

központosítása (Szente, 2017).  

A saját tapasztalataimra támaszkodva hozzátenném, hogy az egyik 

legelső változás a városi szövegben (city-text), a közterületi feliratokban 

volt érzékelhető: több fontos közterület nevét lecserélték Budapesten 

2011-ben (Moore, 2013), köztük a budapesti reptér nevét is. Ez zavart 

keltett a tájékozódásban és az identitás szintjén egyaránt.  Közterületek 

széles körű, ideológiai indíttatású átnevezésére előzőleg 1991-ben került 

sor, az 1989 utáni rendszerváltás után, a kommunizmusból poszt-

kommunizmusba való átmenet során. Akkoriban a lakosság indokoltnak 

tartotta az utcanév-változtatást. (Palonen, 2016). A 2011-es, váratlan 

utcanévcsere-program viszont megrökönyödést váltott ki, és egy közelgő 

nagyobb változást sejtetett.  

Az utcák átnevezése szembetűnő és kihat a polgárok mindennapi 

életére. A 2010-et követő törvényhozási program több hasonlóan 



266 

kézzelfogható, a mindennapokat újraformáló változást eredményezett. 

A 2011-es Nemzeti Köznevelési Törvény a közoktatás több aspektusát is 

átalakította, majdnem az összes iskolai tankönyvet lecserélték vagy 

megváltoztatták. A vizsgakövetelmények változásai megzavarták 

a gyerekek továbbtanulási terveit. A polgárok és a civilszervezetek 

tüntetéseket szerveztek, de ezek intenzitása és hatása egyre csökkent, 

mert a civileket támadások érték, és az átalakított médiarendszer miatt 

a tüntetések híre csak keveseket ért el, szinte csak a digitális felületeken. 

A jogi környezetben és a közigazgatásban bekövetkező hirtelen 

változások az üzleti szférában vezettek kiszámíthatatlansághoz, 

bizonytalansághoz és demotivációhoz. 

A szociális rendszer változásai miatt több csoport is hátrányos 

helyzetbe került. A fokozódó szegénység, a szociális és egészségügyi 

ellátás romló helyzete növekvő aggodalmat váltott ki alsó 

középosztályban. Összefoglalva: egy 2017-es felmérés szerint, amely azt 

vizsgálta, hogy a lakosok hány százaléka boldog az egyes EU-s 

tagállamokban (Darin, 2018), a magyarok a legboldogtalanabbak.  

Egy olyan társadalmi rendszerben élni, amely hirtelen és 

kiszámíthatatlan változásokon megy keresztül, a biztonság és a kontroll 

elvesztésének érzéséhez vezet. Ez pedig az egyik legnagyobb 

stresszfaktor, amely nyugtalanságot, traumatizációt, tanult 

tehetetlenséget és depressziót okozhat. A Ryan és Deci (1985; 2000) által 

kifejlesztett, az emberi motivációról szóló öndeterminációs elmélet 

(SDT) szerint a három alapvető emberi igény a kompetencia, 

az autonómia és a kötődés igénye. A magyar migránsok a jövő 

elvesztésének tapasztalatáról számolnak be, s arról, hogy ez 

kényszerítette őket kivándorlásra. Ha az SDT alapján elemezzük 

a blogokat, figyelembe véve, hogy mi történt Magyarországon a 2010-es 

években a politikai-társadalmi szférában, úgy is felfoghatjuk ezt 

a folyamatot, mint az emberek kompetenciájuktól és autonómiájuktól 

való megfosztását és a társadalomhoz való kötődésük megsértését. Ez az, 

amit a kivándorlók a „jövőtlenség” érzéseként érzékelnek. Ez a 

megfosztási tapasztalat szakításhoz vezet, az anyaországhoz való kötődés 

felszámolásához. A folyamatot gyász kíséri. A migránsok a jövő 

megtalálásának reményében vállalják és viselik el ezt, vagyis olyan 
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életkilátásokért, amelyek kielégítik a kompetenciához, autonómiához és 

kötődéshez való igényeiket.   

Így azoknak is, akik már elhagyták és azoknak is, akik még csak 

készülnek elhagyni Magyarországot, újra kell alkotniuk az identitásukat 

(Rabikowska, 2010). Ennek az újraalkotásnak egyrészről figyelembe kell 

vennie kapcsolatukat Magyarországgal, másrészről pedig tapasztalataikat 

is, a helyüket a fogadó országukban. A migránsok a médiában és 

a mindennapi életben is találkoznak a különböző migrációs típusokhoz 

kapcsolódó társdalmi kontextusokkal. Ezek fényében újraalkotják az 

identitásukat; megpróbálják harmóniába hozni az érzéseiket a külső 

nyomással, a fogadó országbeli társadalmi normákkal. Így előfordulhat, 

hogy valaki úgy hagyja el az anyaországot, hogy menekültként vagy 

száműzöttként identifikálja magát, de a fogadó országba az ottani normák 

értelmében már gazdasági migránsként vagy expatként érkezik.  

A digitális kort előtt az identitás újraformázásának, valamint 

a migrációs élmény és trauma feldolgozásának egyik legfőbb eszköze az 

írás volt: „Talán az írás vált azoknak a lakhelyévé, akik máshonnan jöttek 

és nem térhetnek vissza” (King-Connell-White, 1995: XV). Úgy tűnik, 

hogy a (poszt)digitális korban a közösségi média sokkal fontosabb ebből 

a szempontból: amellett, hogy az online felület révén a tapasztalatok 

sokkal szélesebb körben megoszthatók, a közösségimédia-platformok 

egyfajta digitális otthonként működnek a transznacionális migránsok 

számára. A külföldön élő magyarok Facebook-csoportjainak, a személyes 

blogoknak és a Határátkelő közösségnek nagy szerepe van a kapcsolatok 

létrehozásában, a közösségek összetartásában, a hálózatok építésében és 

a migrációs tapasztalatok megosztásában. Ezek a digitális tevékenységek 

javítják a migránsok ellenálló képességét, traumákkal szembeni vagy 

traumákat követő rezilienciáját. Megakadályozzák, hogy a migrációs 

tapasztalat kollektív szinten váljon traumává, nem engedik, hogy 

az elhallgatás konzerválja a traumát. 

Egy új digitális műfaj is felbukkant a magyar migrációval 

kapcsolatban: a közösségi költészet (mint a közösségi média). Többen 

szelfit készítenek arról, hogy egy vers néhány sorát szavalják. 

A felvételeket egy közös videóba szerkesztik, s ezt megosztják 

az interneten. Az első ilyen projekt címe „Nem tudhatom-selfie” volt. 
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A szerzők – emigráns magyarok – ezzel a különleges gesztussal vettek 

búcsút Magyarországtól (Hídvégi, 2016). 4 különböző kontinensen, 28 

különböző országban 63 magyar vett részt a projektben. Radnóti kultikus 

verse, a „Nem tudhatom…” a szülőhazáról szól, arról, hogy „másnak” s 

az ottaniaknak „mit jelent” ugyanaz a „tájék”. A projekt résztvevői külső 

helyszíneken, más országbeli lakóhelyükre jellemző háttér előtt 

készítették el a felvételeket. A Wedopoetry weboldal információja szerint 

több mint 300 ezren látták a videót. A projektről egy kétnyelvű, közösségi 

finanszírozással foglalkozó oldal is információval szolgál, de az ismertető 

szövegének angol és magyar változata egy lényeges ponton különbözik. 

Az angol verzió úgy fogalmaz, hogy a „készítők kapcsolata 

Magyarországgal komplikált”, míg a magyar verzió „megszakadt 

szívek”-ről  beszél. A weboldal így a különböző olvasói csoportokat 

különbözőképpen szólítja meg.5  

Ez a különbségtétel a magyar és az angol nyelvű olvasók között 

beszédes gesztus: mintha a haza elvesztésének teljes súlya, fájdalma 

a magyar közösség privát szférájára tartozna, és nem fedhetnék fel mások 

előtt. Mintha a saját csoporton/közösségen belül tartanák a traumatizált 

menekültidentitásukat, kívülállókkal csak (a semlegesebb) 

migránsidentitásukat osztva meg.  

A migrációkutatók már korábban, a 2015-ös menekültválság előtt is 

fejtegették, hogy szükséges lesz újragondolni a migránsok és 

                                                           
5 A magyar verzió: „Olyan emberek, akik a világ különböző pontjain élnek. 

Olyan emberek, akiknek a nagy része soha nem találkozott egymással. Olyan 

emberek, akik sokban különböznek. Olyan emberek, akikben csak egyetlen 

dolog közös biztosan. Bonyolult a kapcsolatunk Magyarországgal. Szinte 

mindannyian Magyarországon születtünk, de egy ideje már nem érezzük otthon 

magunkat benne. Vannak, akik közülünk új hazát kerestek maguknak. Vannak, 

akik csak ezután fognak. És vannak, akik maradnak. Akárhogy döntöttünk is, 

vagy fogunk dönteni, kezdeni akarunk valamit a megszakadt szívünkkel.” Az 

angol: „Hungary is their birthplace but they don’t feel at home there anymore. 

(…) NEM TUDHATOM SELFIE is a farewell gift to their Hungarian roots. 

Many people feel the same. They have already left to find a new home. Or they 

will. Or stay in Hungary. This video may help them all find peace while trying 

to work on their complicated relationship with their birthplace.” (Online 2016) 
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a menekültek közötti különbségtételt; újradefiniálni a szülőföld fogalmát 

a transznacionális migráció globális világában. Al-Ali és Koser szerint 

a „társadalmilag homogén, közösségi, békés, biztonságos otthonok 

[világa] (…) már a múlté” (2002, 7). Megjegyzik azonban, hogy „annak 

ellenére, hogy az otthonról alkotott korábbi fix, meggyökeresedett 

fogalmunk felborult, a transznacionális gyakorlatokat folytatók 

nyugtalanságról, feszültségről, a töredezettség érzéséről, akár fájdalomról 

is beszámolnak (2002, 7). Delanty, Wodak és Jones úgy érveltek, hogy 

a szülőföld nemzetállamra és nemzettudatra épülő felfogása nem lesz 

szükségszerűen működőképes a 21. században. Szerintük szükség van 

egy új koncepcióra a „szociális/közösségi Európáról”, amely az „új 

idegenekkel”, a menekültekkel és a migránsokkal való szolidaritáson 

alapul, nem pedig a tőlük való félelmen és az irántuk tanúsított ellenséges 

érzületen. A „szociális/közösségi Európa” arra szolgálna, hogy 

megerősítse a társadalmi kötődéseket a multikulturalizmus izolált 

szubkultúráinak határain túl (2008, 26, 30). Néhány évvel később, 

a menekültválság kirobbanása után Hamilakis úgy érvelt, „kérdéses, 

vajon a menekültek és a migránsok közötti különbségtétel még mindig 

megalapozott és megfelelő-e.” Véleménye szerint „rasszista és xenofób 

nézetek terjedését segíti elő” a menekültek – „akik kivándorolásra 

kényszerültek, hogy biztonságos menedéket találjanak” – és a migránsok 

– „akikről azt feltételezzük, hogy gazdasági okok miatt távoztak” közötti 

különbségtétel (2016, 122).   

A magyar migránsok blogjairól szóló elemzésem új szempontokkal 

járul hozzá a téma vizsgálatához: megmutatja, hogy a migrációt 

megelőző, az úgynevezett illiberális demokrácia kiépülése által előidézett 

traumatikus tapasztalatok hogyan alakulnak át a migráció során 

transzkulturális traumává; valamint hogy a közösségi média hogyan járul 

hozzá a hallgatás leküzdéséhez, a trauma megosztásához, a kapcsolatok 

és közösségek kiépítéséhez; hogyan lehet a migráns közösségek digitális 

otthona, a trauma feldolgozásának platformja, helye és eszköze. 
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Annotációk – Anotácie – Abstracts 

 

NÉMETH ZOLTÁN: Transkulturalizmus a bilingvizmus. Teória a prax 

 

Cieľom štúdie je zmapovanie teoretického kontextu transkulturalizmu 

na základe najnovšej odbornej literatúry. Prvá časť obsahuje interpretáciu 

pojmov Wolfganga Welscha (interkulturalita, multikulturalita a 

transkulturalita), ktorý transkulturalizmus charakterizuje  ako hybridnú, 

mixovanú kultúru, presahujúcu hranice národných kultúr. 

Transkulturalizmus pritom má aj svoje kanadské (Mari Peepre-Bordessa, 

Antonio D’Alfonzo, Linda Hutcheon), latinsko-americké (Fernando 

Ortiz, ktorý v roku 1940 prvýkrát použil pojem kulturálnej hybridizácie, 

kreolizácie a mestifikácie), škandinávske (Elisabeth Mårald) a ruské 

(Michail Epštejn) kontexty. Druhá časť štúdie interpretuje dielo 

kanadskej teoretičky Arianny Dagninovej, ktorá vo svojich prácach 

vytvorila originálnu koncepciu transkulturalizmu a jej základné termíny 

aj slovníkovo zadefinovala (napr. amalgamácia kultúr, kozmonomádny 

subjekt, literatúra mobility, globálny nomád, multilingvizmus a 

poliglossia, transnacionálna literatúra, translingvizmus, transkulturálny 

spisovateľ, svetové literatúry atď.) Tretia časť štúdie sa zaoberá 

možnosťami využitia teoretických východísk transkulturalizmu v praxi, a 

to najmä so zreteľom na slovenskú a maďarskú literatúru. 

 

CSEHY ZOLTÁN: Michael Tarchaniota Marullus. Μιχαήλ 

Μάρουλλος Ταρχανειώτης (A second-generation migrant poet in 

Renaissance Italy) 

 

The study deals with the strategies of the self-representations of the 

second generation immigrant Renaissance and Neo-Latin poet of Greek 

origin, Michael Tarchaniota Marullus (1458?–1500). The paper analyses 

his Latin poems about the exile, the siege and fall of Constantinople, the 

capture of the capital of the Byzantine Empire by an invading Ottoman 

army, the Greek language, culture and personal memories. Using close-

reading method to interpret and elucidate his poems, we can sensitively 

follow his hard and bitter career in Renaissance Italy. In comparison with 
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other Byzantine scholars and poets the literary and „scholarly” career of 

Marullus was not the story of success. 

 

JABLONCZAY TÍMEA: Exile, melancholy and strangeness of the 

language in Erzsi Senesh’s poetry 

 

My essay intends to investigate the lyric poetry of Erzsi Senesh (1902, 

Rajec – 1981, Jerusalem) written in the interwar period. Erzsi Senesh was 

a Czechoslovakian-Hungarian-Jewish woman writer, Holocaust survivor, 

Israeli writer and journalist, whose poetry has been ignored in Hungarian 

literary history. In my essay, I focus on her lyric poetry from a 

transcultural and transnational perspective, and I argue that Senesh’s 

poetry can be interpreted as Hungarian alternative modern literary 

discourse. The first section of my paper aims to introduce and explain the 

author's position in the specific border-crossing context (as a 

Czechoslovakian-Hungarian-Jewish writer), and I attempt to present the 

utilization of transnational feminist theory about exile for the 

interpretation of Senesh’s work. The second section concentrates on her 

poems (three volumes of her lyric poetry written in Hungarian), especially 

on the literary constructed female subject position, the hybridization of 

religious and modern poetic elements, gender and ethnicity concerning 

the concept of strangeness and exile from transnational feminist critique. 

 

SZÁZ PÁL: Ivan Olbracht etnográfiai írásai és kárpátaljai riportjai  

 

A tanulmány Ivan Olbrachtnak az 1930-as évek második felében 

íródott kárpátaljai riportjait elemzi. E szövegeket etnográfiai írásként 

(ethnographic writing) azon elméleti szövegek tükrében értelmezve, 

amelyek az etnográfiai leírhatóságot vizsgálják (mindenekelőtt a Writing 

Culture c. tanulmánykötetről van szó). A szöveg és kultúra kapcsolatának 

tekintetében a riportokat strukturáló narratív elemek és stratégiák, 

retorikai fordulatok és referenciák vizsgálata során az ideológiák, a 

konvenciók és a diskurzusok hatása különféle módokon érvényesül. 
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KESERŰ JÓZSEF: „Light is the left hand of darkness”. Transcultural 

questions in Ursula K. Le Guin’s ’The Left Hand of Darkness’ 

 

The study investigates the question of transculturalism in the novel of 

Ursula K. Le Guin The Left Hand of Darkness. It focuses mainly on topics 

like the inner dimensions of cultures, the relationship between the 

oppressor and the oppressed, the non-violent forms of interference 

between cultures, the strangeness of ourselves, and the hybridity in social 

and biological sense. Through the dynamic relation of its main characters 

the novel by Ursula K. Le Guin shows us how an alien planet can become 

a transcultural site for the visitor, namely Genly Ai. At the end of the 

novel Genly Ai, the envoy of the Ekumen gains not only information 

about the inhabitants of Planet Gethen but also new and deeper 

understanding of himself. 

 

ORCSIK ROLAND: Ogledalo nepoznatog – jezične krhotine proznog 

sveta Danila Kiša 

 

Studija se bavi sa višejezičnim svetom Danila Kiša. Problem 

višejezičnosti dobija svoje tumačenje u geopoetičkom, odnosno u 

kabalističkom ključu, pozivajući se na teorije Valtera Benjamina, 

Geršoma Šolema i Borhesa. Svet Danila Kiša sadrž istorijski kontekst K. 

u. K. Monarhije i Jugoslavije. Prema kabalističkoj teoriji svet je određen 

kombinatorikom 10 osnovnih broja i 22 slova (suglasnika), 

fragmentarnost Kišove proze se može tumačiti i u tom kontekstu. Isto 

tako problem višejezičnosti dobija posebnu perspektivu u kabalističkom 

tumačenju odnosa između prajezika stvaranja i nastajanja profanih jezika, 

tako dolazimo do njegovih “varijacija na srednjoevropske teme”. 

 

PATRIK ŠENKÁR: A transzkulturalizmus polifón aspektusai Alexander 

Kormoš nyolcvanas években kiadott versesköteteiben 

 

A tanulmány Alexander Kormoš (1941) magyarországi szlovák költő 

nyolcvanas évekbeli versesköteteiben kutatja a transzkulturalizmus 

jegyeit. Kiindulópontja a kisebbségi kultúra, foglalkozik a bilingvizmus 
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kérdésével is a megadott koordináták közt. Megemlíti a költő azon 

kulturális tevékenységeit, melyek transzkulturalizmusát és 

bilingvizmusát támasztják alá. A tanulmány kardinális része Alexander 

Kormoš ebben az időszakban megjelent négy verseskötetének 

interpretációja (felhasználva a költő esetenként szlovák és/vagy magyar 

nyelven is publikált verseit, természetesen az adott tematikus kereteken 

belül). 

 

FÖLDES GYÖRGYI: Transnationalité, sorcellerie et hybridité dans les 

romans de Marie NDiaye  

 

Dans ma communication, je me propose d’analyser quelques-unes des 

œuvres de Marie Ndiaye (La femme changée en bûche, La sorcière, Rosie 

Carpe). L’auteure dont la mère est française, le père sénégalais, et se meut 

partout dans l’Europe de l’Ouest, crée des personnages  étrangers, qui le 

sont non pas seulement dans un sens culturel, mais cette étrangeté signifie 

un état de migration, un état de refugié(e), un état d’exil également, et est 

aussi une métaphore de l’existence. De plus, ses personnages principaux 

sont presque toujours des femmes humiliées, solitaires, n’ayant pas de 

possibilités pour la vraie communication qui choississent la sorcellerie ou 

la diablerie comme langage de l’autodéfense et de l’autoréalisation. 

 

LOMBOŠ KORNÉLIA: The trilogy of Livia Bitton-Jackson and 

transculturalism 

 

The study presents the interpretation of Livia Bitton-Jackson's (Elvira 

Friedmann) trilogy from the viewpoint of transculturalism. With the 

application of textual and reader-centered approach, the study highlights 

the shades of transculturalism in the books. In the first part of the trilogy 

(I Have Lived a Thousand Years) the switch between culture and anti-

culture is observable through the description of the horroristic 

experiences gathered by the author in Auschwitz. In the second one (My 

Bridges of Hope) the experience of alienation and the linguistic signs of 

rootless existence are observable. The third book of the trilogy (Hello, 

America!) provides information about the process of adaptation to a new 
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cultural environment. Besides the evident transcultural elements of the 

analysed stories, the biographical, referential elements of the trilogy and 

the possibility of analysing it with a focus on the thinking processes and 

feelings of the female narrator offer other interesting possibilities. 

Besides the introduction of a so far not well-known Holocaust-novel, the 

paper presents the multiple ways the trilogy could be interpreted. 

 

N. TÓTH ANIKÓ: The transcultural space of Samko Tále’s novel  

 

The basis of transculturality is given by the internal differentiation and 

complexity of interconnected modern cultures. The aim of the concept is 

to have a diverse, inclusive, non-separatist, exclusive understanding of 

culture, to dispose of monocultural points of view, where differences and 

connectivity are equally important. The study examines the phenomena 

of cultural hybridization in the novel embedded in translocal space of the 

Kniha o cintoríne - Book of the cemetery by Daniela Kapitáňová. In the 

novel – which marked serious international reputation - a mentally 

disabled narrator with low linguistic competence "interprets" the life, 

attitude and behavior of the citizens and their relationship system of 

multiethnic Komárno after the change of regime. The stories with absurd 

and grotesque elements are assembled in a social satire. 

 

VISY BEATRIX: “Exiles” – external and internal emigration and identity 

in the novels of Imre Kertész 

 

The paper deals with the motifs, plots, poetic solutions – primarily in 

the novels A kudarc [Fiasco], Kaddis a meg nem született gyermekért 

[Kaddish for an Unborn Child] and Felszámolás [Liquidation] – which 

can be related to such problems as external and mainly internal 

emigration, seclusion, escape and separation. This unsolvable problem is 

manifested by the lack of identity of the forced Jewish (and Hungarian) 

identity, the paradox of a fateless fate and irony, never distancing itself 

from the great breaking point of the 20th century, as well as moral and 

philosophical aspects of history and art. The motivations and dilemmas 

of escape, exile and remaining did not leave Imre Kertész as an author 
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and as a human untouched. The paper introduces the author’s feeling of 

strangeness and homelessness by the motifs of travel, border crossing, 

town, renting a flat and one’s own home. 

 

PETRES CSIZMADIA GABRIELLA: „The complications of 

bilingualism”. Mila Haugová’s autobiography: Zrkadlo dovnútra 

 

In my paper I analyze the autobiography of a contemporary Slovak 

poet: Mila Haugová from transcultural perspective. The writer is 

connected to several languages (Slovak, Hungarian, English, German) 

and cultures which characterize her personal identity and her writing 

style. The expression „the complications of bilingualism”, quoted from 

the author refers to bilingual life story of the author which is interpreted 

in the paper in both narrower and wider context. 

 

MIZSER ATTILA: „as if I just pressed enter”. Central and Eastern 

Europe as a cultural and communication field in the prose of Gábor 

Németh  

 

The paper analyses the works of Gábor Németh from the viewpoint of 

transculturalism. It examines to what extent the stylistic and text 

formation methods in the works are affected by the depiction of cultural 

aspects. The text analysis is determined by the literary phenomenon of 

“cultural border-crossing”. The selected works fit differently into this 

context, interpret and perform the gesture of cultural aspects and regional 

language use on a different manner. The paper makes an attempt to 

analyse the speech situation, the form, the peculiarities of the narrations. 

 

BENYOVSZKY KRISZTIÁN: Karnevál jazykov v románe Kolomana 

Kocúra Sracia zbraň  

 

Tretia kniha Koloman Kocúra (alias Luboša Dojčana) Sracia zbraň 

(2012), podobne ako jeho predošlé (Muž s dlhým, Apáka a mamáka), 

vyniká miešaním niekoľkých národných jazykov, dialektov, štýlových 

registrov a svojských idiolektov postáv. Táto hybridizácia štýlu je 
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indikátorom satirického humoru. Autor definuje svoje dielo ako „temnú 

sci-fi grotesku“. Túto žánrovú charakteristiku možno chápať aj v širšom 

kontexte teórie kultúry. Vo svojej štúdii preto interpretujem jazykovo-

štylistické a tematické osobitosti diela v kontexte karneválovej kultúry 

(M. Bahtin). Táto skrytá spojitosť textu sa prejavuje najmä v oblasti mien, 

v grotesknom spôsobe reprezentácie teľa, v hyperbolizácii drastických 

scén, v desakralizačných momentoch a v neposlednom rade v častom 

používaní tabuizovaných a expresívne zafarbených výrazov (vulgarizmy, 

slang). V niekoľkých prípadoch sa dotknem aj funkcie karikaturisticky 

ladených ilustrácií Ladislava Csurmu.  

 

NAGY CSILLA: Interiors, sets, cultural contexts in the poetry of Endre 

Kukorelly 

 

Endre Kukorelly’s poetry is an inevitable factor of the contemporary 

Hungarian literature, its significance is witnessed by monographic works 

and essays. Studies and criticism concentrate on the close reading of 

certain works, the introduction of certain poetical strategies and call 

attention to the reconsideration of some problems. The aim of the paper 

is to examine the ways, how the cultural codes of the Central European 

surroundings appear in the poetry of Kukorelly. The paper starts with a 

complex examination of selected texts, presents poetical, linguistical and 

stylistic solutions. 

 

MAGDALENA ROGUSKA: Jedzenie a tożsamość: strategie 

konstruowania tożsamości w twórczości pisarek i pisarzy 

transkulturowych pochodzenia węgierskiego 

 

Artykuł poświęcony jest analizie czterech utworów prozatorskich 

autorstwa pisarek i pisarzy transkulturowych pochodzenia węgierskiego: 

pół Polaka i pół Węgra Krzysztofa Vargi, piszącej w języku niemieckim 

Węgierki urodzonej w Serbii Melindy Nadj Abonji, oraz dwóch autorek 

frankofońskich – Agoty Kristof i Viviane Chocas. W pierwszej części 

artykułu omówiona została koncepcja transkulturowości, która stanowi 

podstawę metodologiczną do analiz zamieszczonych w głównej części 
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pracy. Ich przedmiotem są strategie konstruowania tożsamości bohaterów 

znajdujących się w przestrzeni transkulturowej poprzez (nie)jedzenie. 

 

POLGÁR ANIKÓ: The transcultural aspects of Alexandra Salmela’s 

fairy-tales  

 

 The study analyzes the collection of fairy-tales Kirahviäiti ja muita 

hölmöjä aikuisia – Žirafia mama a iné príšery (Giraffe-Mummy and other 

monsters) written by the bilingual writer of Slovak origins living in 

Finland, Alexandra Salmela. The book was published in 2013 in Slovak 

and Finnish language at the same time. The two versions were written 

side by side, collaterally. The study reveals the concrete and the mostly 

allegorical aspects of otherness, strangeness, migrations, integration and 

cultural collisions in the context of transcultural literature in Finland. The 

fairy-tales and the illustrations using the allegorical levels help to 

confront the young readers with the problems and with the creative, often 

„fabled” solutions during the encounters with the otherness, extraneity 

and strangeness. 

 

BÁNYAI ÉVA: Trandafirul hibrid. Transculturalitate în romanele 

Andreei Tompa 

 

În toate cele trei romane ale lui Tompa Andrea pot fi investigate și 

demonstrate formele transculturalității, semnele de hibriditate, înstrăinare 

și limitări ale înstrăinării. Accentul tuturor celor trei romane este formarea 

unor relații culturale, religioase și mentale diferite, interconectate în 

regiunea indicată, adică Transilvania, respectiv dominarea 

determinismului transculturalității și a bilingvismului, accentul celelaltei 

limbi. 
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MENYHÉRT ANNA: Digitális otthonok: a jövő és a haza magyar 

migráns blogokban 

 

Štúdia analyzuje blogy a komunity na Facebooku maďarských 

migrantov a zameriava sa na ich traumatické vzťahy s domovskou 

krajinou. Východoeurópania v západnej Európe sú väčšinou považovaní 

za ekonomických migrantov, na rozdiel od prisťahovalcov a utečencov. 

Termín „ekonomický migrant“ sa v politickom kontexte často používa 

hanlivo (pozri terminológiu Brexit). Môj prieskum osvetľuje skutočnosť, 

že dôvody migrácie sú oveľa zložitejšie, ako len hľadanie lepšieho 

uplatnenia na pracovnom trhu alebo kvalitnejšieho živobytia v inej 

krajine EÚ. Maďarsko bolo tradične krajinou s nízkou mobilitou. 

Bezprecedentné zvýšenie miery migrácie v rokoch 2010 je jasne spojené 

s nedávnymi politickými a spoločenskými zmenami. Podľa blogov 

väčšina maďarských migrantov najčastejším „dôvodom premiestnenia“ 

uvádza „stratu budúcnosti“. Príspevok spája nedostatok perspektívy 

migrantov s negatívnym vplyvom neliberálnej demokracie na 

každodenný život ľudí, hlavne čo sa týka zvyšovania úzkosti a 

zhoršovania základných psychologických podmienok sebaurčenia. 

Okrem toho tvrdím, že hoci digitálne prepojení migranti sú schopní 

udržiavať väzby s vlasťou a vybudovať nadnárodné siete, tieto procesy 

neposkytujú prostriedky na zvládnutie špecifickej pre-migračnej traumy, 

ktorá pochádza z hlbokej dezilúzie spojenej s domácou krajinou a zahŕňa 

nadnárodnú re-negociáciu identity.  Na príkladoch ukazujem, ako 

komunity digitálnych migrantov vytvárajú stratégie riešenia problémov 

na platformách sociálnych médií, vrátane vzniku nových digitálnych 

žánrov, ako je napríklad sociálna poézia. 
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A kötet szerzői 

 

BÁNYAI ÉVA (1971) a Bukaresti Egyetem tanára, kutatási területe: 

kultúraköziség, határidentitás, transzkulturalizmus, térképzetek a kortárs 

magyar prózában. Fontosabb kötetei: Térképzetek, névtérképek, 

határidentitások (2011), Terek és határok (2012), Fordulat-próza – 

Átmenetnarratívák a kortárs magyar irodalomban (2016). 

 

BENYOVSZKY KRISZTIÁN (1975) a Nyitrai Konstantin Filozófus 

Egyetem docense, kutatási területe a populáris kultúra, kiemelten a 

detektívtörténet közép-európai kontextusban, irodalom és vizuális 

kultúra, szöveg és illusztráció, szemiotika és irodalom 

kapcsolatrendszere, valamint a gasztroszemiotika.  Fontosabb kötetei: A 

jelek szerint (2003), Fosztogatás. Móricz-elemzések (2011), Odkrytie 

štylistického znaku. Kontexty Mikovej výrazovej teórie (2011), A Morgue 

utcától a Baker Streetig – és tovább (2016). 

 

CSEHY ZOLTÁN (1973) a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar 

Nyelv és Irodalom Tanszékének tanszékvezető docense. Kutatási területe 

a humanista, illetve neolatin irodalom, a queer kultúra, a kortárs líra, 

illetve az antik hagyomány továbbélése. Fontosabb, nem szépirodalmi 

kötetei: Parnassus biceps. Kötetkompozíciós eljárások és olvasási 

stratégiák (2007), Szodoma és környéke. Homoszocialitás, 

barátságretorika és queer irányulások a magyar költészetben (2014), 

Experimentum mundi. (Poszt)modern operakalauz, 1945–2014 (2015). 

 

JABLONCZAY TÍMEA (1973) a Zsigmond Király Egyetem 

Kommunikáció és Média Tanszékének oktatója (Budapest), oktatási 

területe: gender és média, identitás-elméletek és vizuális kommunikáció. 

Kutatási területe: a két világháború közötti női irodalom, a holokauszt 

emlékezete, transznacionális irodalomkritika, narratológia. Tanulmányait 

akadémiai irodalomtudományi folyóiratok, tanulmánykötetek közlik. 

Szerkesztései: Helikon 2015/2. Transznacionális perspektívák az 

irodalomtudományban; Filológiai Közlöny, Új narratológia 2006/1-2; 
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Bene Adriánnal közösen: Narratívák 6. Narratív beágyazás és 

reflexivitás (2006). 

 

FÖLDES GYÖRGYI (1970) az MTA BTK Irodalomtudományi 

Intézet Modern Magyar Irodalmi Osztályának tudományos munkatársa, a 

Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle főszerkesztője. Kutatási 

területei: modern magyar irodalom, avantgárd, irodalomelmélet, gender 

studies, testreprezentációk. Kötetei: „Hadüzenet minden 

impresszionizmusnak...”. A Vasárnapi Kör és az 1910-es évek magyar 

avantgárdjának impresszionizmusellenessége (2006), Textus, szimbólum, 

allegória. Szimbólumelvű poétika a klasszikus modernségben (2012). 

Fontosabb tanulmányi: Szövegek, testek, szövegtestek. A testírás-elmélet 

irányai, Helikon, 2011/1-2., 3-49., Corpus alienum, Helikon, 2013/3., 

163-210. 

 

KESERŰ JÓZSEF (1975) a Selye János Egyetem docense. Korábban 

főként kortárs prózával foglalkozott, újabban a populáris irodalom, illetve 

annak inter- és transzmediális vonatkozásai foglalkoztatják. Önálló 

tanulmánykötetei: Mindez így (2009), Az össze nem függő parkok (2011). 

 

LOMBOŠ KORNÉLIA (1990) a Nyitrai Konstantin Filozófus 

Egyetem doktorandusza, kutatási területe a horror, a biblioterápia és a 

transzkulturalizmus. Legfontosabb tanulmánya: Móricz Zsigmond 

Árvácskájának horrorisztikus olvasata (2017). 

 

MIZSER ATTILA (1975) irodalomtörténész, szerkesztő, író, költő. 

Az egri Eszterházy Károly egyetem tanára, a pozsonyi Irodalmi Szemle 

főszerkesztője. Tudományos érdeklődésének fókuszában a média- és 

kommunikációelmélet, valamint a kortárs magyar próza áll. Jelenlegi 

kutatási területe az apokaliptikus hagyomány reprezentációja a jelenkori 

irodalmi és vizuális kommunikációban, a média nyelvhasználata és 

Németh Gábor prózája. Fontosabb tudományos kötetei: Lapos vidék 

(2012), Apokalipszis poszt: Az apokaliptikus hagyomány a huszadik 

század második felének magyar prózairodalmában (2013) 
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MENYHÉRT ANNA (1969) az Amszterdami Egyetemen Marie 

Sklodowska-Curie Egyéni Ösztöndíjas Kutató, kutatási területe a digitalis 

traumaelmélet, a kultúratudomány, az irodalomtudomány, különös 

tekintettel a női irodalom-, a közösségi média-, a transznacionális 

narratíva- és az emlékezetkutatásokra. Fontosabb kötetei: Elmondani az 

elmondhatatlant: Trauma és irodalom (2008), Női irodalmi hagyomány 

(2013), Egy szabad nő: Erdős Renée regényes élete (2016), Women 

Writers and the Canon: The Hungarian Case (2019). 

 

NAGY CSILLA (1981) irodalomtörténész, kritikus, az Irodalmi 

Szemle szerkesztője, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal tudományos referense. Érdeklődésének centrumában a 

későmodern költészet és a kortárs magyar líra áll. Jelenleg Németh Zoltán 

költészetéről szóló monográfián dolgozik. Fontosabb tudományos 

kötetei: Magánterület (2008), Megvont határok. Tér, táj, énkoncepció 

József Attila és Szabó Lőrinc 1930-as évekbeli költészetében (2014), 

Átkötések (2016) 

 

NÉMETH ZOLTÁN (1970) a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 

docense, kutatási területe a határon túli és kisebbségi irodalom, a 

posztmodern és álneves irodalom, a hálózatelmélet és a 

transzkulturalizmus. Fontosabb tudományos kötetei: Parti Nagy Lajos 

(2006), A posztmodern magyar irodalom hármas stratégiája (2012), 

Álnév és maszk (2013), Postmodern Literature in Central Europe – The 

Threefold Strategy (2015). 

 

ORCSIK ROLAND (1975) a Szegedi Tudományegyetem Szláv 

Intézetének adjunktusa, kutatási területe a magyar-szerb, magyar és déli 

szláv irodalmak kapcsolattörténete a XX. században és a kortárs 

irodalomban. Legfontosabb tudományos kötete: detoNáció. Domonkos 

István művészetének exjugoszláv irodalmi kapcsolatformái (2015). 

 

PETRES CSIZMADIA GABRIELLA (1981) – a Nyitrai Konstantin 

Filozófus Egyetem adjunktusa, kutatási területe a kortárs gyermek- és 

ifjúsági irodalom, a női irodalom, önéletírói szövegek, az irodalomoktatás 
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módszertana és a transzkulturalizmus. Fontosabb kötetei: Személyes (az) 

irodalom (2014), Fejezetek a gyermek- és ifjúsági irodalomból (2015), 

fontosabb tanulmányai: Egy szakkörön, személyesen: önkonstrukció és 

énfejlesztés önéletrajzi szövegek segítségével (2016), 

Idegenségtapasztalatok Durica Katarina Szlovákul szeretni című 

regényében (2017). 

 

POLGÁR ANIKÓ (1975) a pozsonyi Comenius Egyetem docense, 

kutatási területe a magyar műfordítás története és az antik irodalom 

hatástörténete. Fontosabb tudományos kötetei: Catullus noster. Catullus-

olvasatok a 20. századi magyar költészetben (2003), Ovidius redivivus. 

Kapitoly z dejín maďarského umeleckého prekladu (2010), Ráfogások 

Ovidiusra. Fejezetek az antik költészet magyar fordítás- és 

hatástörténetéből (2011). 

 

MAGDALENA ROGUSKA (1982) a Varsói Egyetem Magyar 

Tanszékének adjunktusa, kutatási területe a magyar női irodalom, a női 

diskurzus sajátosságai, a migráns és a kisebbségi irodalom, a 

transzkulturalizmus, a bi-, multi- és transznyelvűség. Kötete: Los 

niespełniony. O poszukiwaniu tożsamości w węgierskiej prozie kobiecej 

(2012). Fontosabb tanulmányai: The Hungarian-French Language Shift 

in Agota Kristof’s The Illiterate (2017), Narrazioni di migrazione: le 

scrittrici contemporanee di origine ungherese (2017), A migráció mint 

transzkulturális tapasztalat lengyel és magyar származású, transznyelvű 

írónők prózájában – Eva Hoffman: Lost in Translation, Terézia Mora: 

Nap mint nap (2017). 

 

ŠENKÁR PATRIK (1979) – a komáromi Selye János Egyetem 

docense, a Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék oktatója, kutatási területe 

a határon túli szlovák irodalom irodalomtörténetének és 

interpretációjának aspektusai. Fontosabb kötetei: Možnosti interpretácie 

literárneho textu (Az irodalmi szöveg interpretációjának lehetőségei, 

2008) Vybrané sondy do príbehov pre deti mládež (Szondák a gyermek- 

és ifjúsági irodalom történeteibe, 2010), Slovenská poézia, próza a dráma 

po roku 1989 alebo 89 autorov po roku 1989 (A szlovák poézis, próza és 
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dráma 1989 után: avagy 89 szerző 1989 után, 2011), Slovenská 

dolnozemská literatúra v teórii a praxi (A szlovák alföldi irodalom 

elméletben és gyakorlatban, 2015), Súradnice básnickej polyfónie 

Slovákov v Rumunsku (A szlovák költészet koordinátáinak polifóniája 

Romániában, 2016).  

 

SZÁZ PÁL (1987) a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészkarán 

2017-ben védte meg disszertációját. Ezután a Slovak Arts Council (Fond 

pre podporu umenia) „Ivan Olbracht” című, 17-351-03692 sz. Kutatói 

ösztöndíj-projektjén dolgozott, melynek jelen publikáció is részét képezi. 

2018-ban poszt-doktori ösztöndíjas a Szarajevói Egyetem 

komparatisztika tanszékén (Visegrad Scholarship Programme). 

 

N. TÓTH ANIKÓ (1967) – a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 

oktatója, kutatási területe a 20. századi és a kortárs magyar próza. 

Fontosabb tudományos kötetei: Kísérlet megszólalásra és elnémulásra 

(1999), Szövegvándor. Közelítések Mészöly Miklós prózájához (2006), 

Vízjelek (2014). 

 

VISY BEATRIX (1974) irodalomtörténész, esztéta, kritikus. Fő 

kutatási területe a Nyugat korának lírája, Babits Mihály esszéi és 

irodalomtörténete, továbbá a fénykép narratív esztétikája a 20. századi 

magyar prózában. A közelmúlt és a jelen irodalmából többekkel, de 

hangsúlyosabban Lengyel Péter, Borbély Szilárd és Tolnai Ottó 

életművével foglalkozik. A kortárs irodalom elkötelezett olvasója. 
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