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W e i s s  J á n o s

az iDegenségtől 
a VilágiroDalomig

Thomka Beáta: Regénytapasztalat. Korélmény, hovatartozás, nyelvváltás

Párizs, az én Bakonyom.1

Soha nem múlt el az érzés, hogy idegen vagyok.2

„a modern kori nemzeti irodalmak némelyike gazdag belső átitatódásról tanúskodik.” 
(23.) ezzel a mondattal kezdődik thomka beáta kötetének egyik legfontosabb tanulmá-
nya. s ebből mindenekelőtt az következik, hogy már a modernség egész korszakában sem 
volt evidens „magyar”, „német” vagy „francia” irodalomról beszélni, ami pedig az iroda-
lomtörténetben hagyományos elbeszélési formának számított. ezt a formát problematizálta 
már horváth János 1908-ban, A magyar irodalom fejlődéstörténete című munkájában. „ha 
tehát tételszerűleg felsorakoztatjuk, hogy mikor mit tartottak irodalomnak, nem csupán a 
magyar irodalomtörténeti szintézis fejlődési fokozatairól kapunk felvilágosítást, hanem 
figyelmeztető ujjmutatást visszamenőleg magának az irodalomnak fejlődési mozzanatai-
ra is. s nagy megnyugvás lesz számunkra, hogy mind elvi megfontolásunk, mind pedig 
majd kifejtendő fejlődésszemléletünk ily valóságos történeti hitelű okmányok tanulságai-
ból merített eszmélet.”3 Vagyis egyáltalán nem magától értetődő, hogy mit is nevezünk 
magyar irodalomnak.4 a „magyar irodalom” jelentése ugyanis a 19. század során folya-
matosan szűkült, és ezt a szűkülést a nemzeti eszme határozta meg; míg végül az iroda-
lom már csak a nemzeti eszme lecsapódásaként jelenik meg. első megközelítésben 
horváth János ezt mintha el is engedné a füle mellett, és csak egy nagyon általános követ-
keztetés kimondására szorítkozik: „az irodalom fogalma nem állandó, hanem történelmi-
leg alakuló, változó fogalom; a kor szerinti megkötöttségében nem fogadható el vezérel-

1 ady endre: Összes versei, osiris kiadó, bp., 2006, 90.
2 V. s. naipaul: olvasás és írás (ford. egri zsolt), Nagyvilág, 

2001/12, 1888.
3 horváth János: Irodalomtörténeti munkák I, osiris kiadó, bp., 2005, 

66. 
4 nézzünk egy rövid áttekintést: „pápaynál e fogalom már csak a 

magyar nyelvű irodalmat öleli fel (kizárván az »idegen«-nek 
mondott latin nyelvűt), toldynál csak az olyan magyar nyelvűt, 
mely egyúttal a nemzeti szellem megnyilatkozása; beöthynél a 
nemzeti szellem művészi megnyilatkozásait. a szűkülés foko-
zatai tehát ezek: magyarországi, magyar nyelvű, nemzeti tartal-
mú, művészi. minden utóbbi fokozat tovább szűkíti a megelő-
zőt.” Uo., 67.
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vül egy, az irodalom egész történeti anyagát rendszerező szintézis számára.”5 a nemzeti 
elv viszont nem rendelhető az irodalom fölé; bár horváth János is úgy gondolja, hogy ez 
az elv „tárgyi igazságon” alapszik, s ezzel talán többet ismer el, mint amit feltétlenül kel-
lene. a 20. század elején vagyunk: ez az elv már-már természetesnek tűnik, holott azt is 
mondhatnánk, hogy egy hatalmas asszimilációs-elnyomó gyakorlatot takar. „a nemzeti 
elv [azonban] nem kizárólag az irodalomé, nem saját elve az irodalmiságnak. márpedig 
az irodalomtörténet önálló vagy önállósulni kívánó tudomány-egyed; a nemzeti elv alá 
foglalva azonban segédtanulmány szerepére utaltatik”.6 horváth János figyelmeztetése 
ellenére ennek az elvnek a karrierje töretlen volt a 20. században (a 20. századi magyar 
irodalomtörténet-írásban).7 thomka beáta könyvének talán az a legfontosabb és legáltalá-
nosabb üzenete, hogy az ezredforduló körüli időtől kezdve újabb motivációk szólnak en-
nek az elvnek a megkérdőjelezése mellett. 

(I. Az idegenség) a könyv abból a megfigyelésből indul ki, hogy a globalizációs folyama-
tok, a háborúk, a száműzetések és az emigrációk eredményeként az ezredforduló környé-
kén az „idegenség” eszméje az irodalom meghatározó szervezőelvévé vált. méghozzá egy 
nagyon konkrét formában: a kis kultúrákból érkező szerzők sorra és sikeresen épülnek be 
a nemzetközi irodalmi nyilvánosságba.8 thomka beáta első megközelítésben az esszéisz-
tikus-vallomásos irodalom alapján mutatja be az idegenség problémáját. (az alábbiakban 
ebből az anyagból próbálok összeállítani egy csokorra valót.) 

V. s. naipaul a karibi-térségbeli trinidadban született, indiai származású családban. 
egy ösztöndíj tette lehetővé számára, hogy tizennyolc éves korától oxfordban tanuljon. 
„majd egész felnőtt életem olyan országokban telt, ahol idegen voltam. mint író nem tud-
tam túltenni magam ezen az élményen. hogy ehhez az élményhez hű maradjak, olyan 
emberekről kellett írnom, akik ilyen helyzetben voltak. Volt pár elképzelésem arról, hogy 
ezt miként lehet megtenni, ráadásul a belső kényszerem sem hagyott alább.”9 De ez nem 
volt könnyű: nem tudjuk persze, hogy naipaul mit és mennyit stilizál az erősen vallomá-
sos esszében, de állandóan azt hangsúlyozza, hogy ő maga milyen nehezen vált olvasóvá 
és íróvá. erre most csak egy példát idézek: „egészen huszonöt éves koromig nem tartot-
tam magam avatott olvasónak. pedig ekkor már hét éve angliában voltam, ebből négyet 
oxfordban töltöttem, és mégsem volt annyi társadalmi háttértudásom, amennyi pedig szük-
séges volt az angol és európai fikció megértéséhez. autodidakta módon lettem író”.10 

ilja kabakov korunk legjelentősebb képzőművészei közé tartozik, eredetileg a moszk-
vai konceptualisták tagja volt, a szovjetunióból való 1988-as menekülése óta new yorkban 
él. az egyik utolsó kiállításának (Not Everyone Will Be Taken Into the Future)11 műsorfüzeté-
ben ezt olvashatjuk: „kabakov a generációjának leghíresebb művészei közé tartozik, első-

5 Uo. (az eredetiben az egész mondat kurzív.)
6 Uo. 68.
7 az utolsó ilyen vállalkozás szegedy-maszák mihály főszerkesztésével készült, A magyar irodalom 

történetei című háromkötetes könyv. 
8 a kötet szerkesztője, kisantal tamás ezt tekinti a címben szereplő „regénytapasztalat” elsődleges 

és meghatározó jelentésének. (259.) 
9 naipaul, i. m., 1893.
10 Uo., 1889. kiemelés tőlem: W. J. – naipaul ez év augusztusában halt meg. a Die Zeit megemléke-

zésében olvassuk: „kritikusok azt vetik naipaul szemére, az arrogancián és a nyerseségen túl, 
hogy a világra mindenekelőtt a gyarmatosítók szempontjából tekint. a szerző vonakodott a déli 
országok romantikus idealizálásától, és a szegénységért és az alulfejlettségért nagyrészt őket ma-
gukat tette felelőssé. a muszlimokat azzal a kijelentéssel háborította föl, hogy az iszlám a nem-
arab országokban, mint például indiában, több kárt okozott, mint maga a kolonializmus.” Die 
Zeit, 2018. augusztus 12.

11 tate modern exhibition, 2017. október 18 – 2018. január 28. 
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sorban a nagyszabású installációiról ismert […]. bírálja a művészettörténeti konvenció-
kat, és visszanyúl az egykori szovjetunió vizuális kultúrájához (a vigasztalan közösségi 
lakásokhoz, a propagandaművészethez és a szovjet élet rendkívül optimista ábrázolásá-
hoz). munkái az utópia és a fantázia univerzális képzeteivel foglalkoznak: a reménnyel és 
a szorongással.”12 kabakov maga néhány évvel az emigrálása után ezt írta: „és éppen azt 
kell kitalálnom, hogy mi az bennem, ami tipikus, és én – azt hiszem kitaláltam: áttelepült 
ember vagyok. miközben egy bizonyos kulturális régióban nevelkedtem, és meghatáro-
zóan az formált, most már hosszú ideje egy másikban élek. kulturális múltam összeütkö-
zik a kulturális jelenemmel. megtanultam úszni egy tóban, és most fulladozva evickélek 
egy (új) tengerben, noha a víz összetétele teljesen különböző. manapság tucatjával, ha 
nem százával vannak az ilyen evickélők, akik hol felbukkannak a felszínre, hol ismét alá-
merülnek.”13 

James Wood a harvard University irodalmár professzora és korunk egyik vezető iro-
dalomkritikusa. „a világ leghíresebb irodalomkritikusa nem sztár (tehát nem olyan nagy 
baj, ha a kedves olvasó még sohasem hallotta a nevét), de mégis olyan autoritás, akinek a 
szava sok országban nagy súllyal rendelkezik. Wood a New Yorkernek ír, és a tekintélye 
azért lépheti át a határokat, mert angolszász irodalomkritikusként szert lehet tenni olyan 
hírnévre, ami átlépi a határokat.”14 Wood nem érintettként, hanem bizonyos értelemben 
kívülállóként írja le a jelenséget, és a „not going home” kategóriájával próbálja megragad-
ni. a legtöbb ember önként vagy kényszerből elhagyja a maga otthonát: „ebben az érte-
lemben nagyon sokan hontalanok vagyunk”.15 „a száműzetés különös módon ösztönöz 
arra, hogy elgondolkodjunk rajta, de megtapasztalni szörnyű. áthidalhatatlan szakadék 
jön létre egy emberi lény és a születési helye között, az én és az igazi otthona között: ennek 
a lényegi szomorúságát sohasem lehet legyőzni. és amíg az irodalom és a történelem ma-
gában foglalja a hősiességet, a romantikusságot és a dicsőséget, addig a száműzetés dia-
dalmas epizódjai olyan erőfeszítések, amelyek az elidegenedettség bénító szomorúságá-
nak legyőzésére irányulnak. a száműzetés teljesítményeit mindig aláaknázza valaminek 
az elvesztése, ami mindörökre eltűnt.”16 

az idegenség tapasztalata általánosodik, egyre több az idegen, és tulajdonképpen 
mindannyian idegenek vagyunk. De nekünk az idegenség egy speciálisabb jelentésére 
lesz szükségünk. 

(II. A regény) a könyv egy helyén roppant érdekes kant-filológiával találkozhatunk. Az 
emberiség egyetemes eszméje világpolgári szemszögből című dolgozat kilencedik tételében 
kant „az emberi nem tökéletes polgári egyesülését” „regényes történethez” hasonlítja.17 a 
magyar fordító mintha nem akart volna hinni a szemének, itt ugyanis valójában a „re-
gény” szó áll: „es scheint, in einer solchen absicht könne nur ein roman zu stande 
kommen”.18 és innen kikövetkeztethetjük, hogy kant milyen jelentést kötött a „regény”-

12 https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/ilya-and-emilia-kabakov – a pon-
tosság kedvéért a kiállítás ilja kabakov és emilia kabakov (a felesége) közös kiállítása, így az 
eredetiben a fenti mondatok is többes számban állnak. 

13 ilja kabakov: egy kulturálisan áttelepült személy története (ford. simon balázs), Magyar Lettre 
International, 1995. tél, 49.

14 ijoma mangold: Der beste leser, Die Zeit, 2011. július 18. 
15 James Wood: on not going home, London Review of Books, 2014. február 20. 
16 Uo. 
17 immanuel kant: A vallás a puszta ész határain belül és más írások (ford. Vidrányi katalin), gondolat, 

bp., 1974, 77.
18 https://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/kant/aa08/029.html
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hez: „meghökkentő és értelmetlen ötlet”.19 teljesen hasonló fölfogással találkozhatunk 
(teszem hozzá) már leibniznél is: „aki több elmés regényt olvas és több érdekes elbeszé-
lést hall, az több tudásra tesz szert, mint mások, még ha egy szó sem igaz abból, amit leír-
tak vagy lefestettek előtte. az ilyen ember gyakorlottá válik abban, hogy kifejező és tény-
leges ideákat [...] jelenítsen meg az elméjében.”20 ma már alig érezzük, micsoda bátorság 
rejlett leibniz és kant szavaiban: a regények olvasását mindketten hasznosnak tartják a 
filozófia művelése számára. (kant a filozófiai elméletalkotó, leibniz a filozófia tanulmá-
nyozója szempontjából.) az ő szavaikból pedig következtethetünk arra, hogy milyen le-
hetett a regény általános megítélése abban a korban. talán nem árt felütni az egyik legelső 
regényelméleti munkát: „lehet, hogy [az elméletírók] úgy tartották eddig, hogy nem éri 
meg a fáradságot az írások egy olyan műfajáról gondolkodni, amely csak a tömeg szóra-
koztatását szolgálja? – Úgy tűnik, valóban erről van szó; de éppen ezáltal válik ez a gon-
datlanság problematikussá. nem kellene-e, hogy eszünkbe jusson, hogy az emberi nem 
legnagyobb részének egészséges táplálékáról is gondoskodnunk kell?”21 a regény a 18. 
században a kultúra és a művelődés populáris műfajának számított. itt – úgy tűnik – a 
regénynek még semmi köze az idegenséghez; a társadalom túlnyomó és nem igazán mű-
velt többségének a szellemi tápláléka. a 20. század második évtizedének vége felé aztán 
lukács györgy az „idegenséget” a regény univerzumának centrumába helyezi (de mint 
témát, és nem a befogadókhoz való viszonyában). ebből persze már következik, ha nem 
is az, hogy minden olvasónak idegennek kell lennie, de az mindenképpen, hogy minden 
olvasónak ismernie kell az „idegenség” érzését. lukács elemzéseinek kiindulópontja egy 
novalis-idézet: „a filozófia tulajdonképpen honvágy” – vagyis a filozófia az otthon el-
vesztésének talaján sarjad. „ezért a filozófia akár életformaként, akár a költészet forma-
meghatározó és tartalomadó elemeként mindig az odakint és az odabent meghasadásá-
nak a tünete, az én és a világ lényegi különbözőségének, a lélek és a tett meg nem 
felelésének a jele.”22 a filozófia világa pedig egybeesik a regény világával. ezt a tézist 
lukács ugyan nem bontja ki részletesen, de mégiscsak kimondja: „a regény formája […] 
transzcendentális hajléktalanság kifejezője”.23 

thomka beáta könyvének alapvető kérdése, hogy mi történik a regénnyel a jelenlegi 
körülmények között. „a világméretű migráció és a transzkulturális folyamatok új kihívá-
sokat jelentenek a regény számára [is].” (14.) Vagyis alapvetően két folyamattal van dol-
gunk: egyrészt a menekültek megjelenésével a radikális értelemben vett idegenség napi 
tapasztalattá válik, másrészt a mindennapi életünk mikroszintjén is felnagyul az idegen-
ség szerepe. Wolfgang Welsch írja egy híres cikkében: „a többszintű kulturális kapcsola-
tok a legtöbbünk számára meghatározóak kulturális létrejöttünk folyamatában. kulturális 
hibridek vagyunk.” (21.) mindezek eredményeként: „ma a legfeltűnőbb az irodalom nem-
zeti meghatározottságától való szabadulás” (14.). Vagyis az irodalom (és ezen belül első-
sorban a regényirodalom) a világirodalom felé tolódik el. igaza lehetett tehát már horváth 
Jánosnak is a 20. század elején. a 20. század végén pedig milan kundera újra ezt hangsú-
lyozza: „[a regény] története nemzeten túli; hogy a francia regény, az angol regény, a 
magyar regény nem képes megalkotni a maga autonóm történetét, hanem mind egy nem-

19 kant: A vallás a puszta ész határain belül és más írások, i. m., 77. 
20 gottfried Wilhelm leibniz: Újabb értekezések az emberi értelemről (ford. boros gábor et al.), 

l’harmattan, bp., 2005, 339.
21 christian Friedrich von blankenburg: Versuch über den Roman, bey David sitgerrs Wittwe, 1774, 2.
22 lukács györgy: A regény elmélete / Dosztojevszkij-jegyzetek (ford. tandori Dezső), gond-cura 

alapítvány, bp., 2009, 25. 
23 Uo., 37. az idegenség és az otthontalanság tematikája lukácsnál az eposz és a regény szembeál-

lításából adódott. egy ilyen fajta szembeállítás már von blankenburgnál is megtalálható. lásd  
i. m., 11. 
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zetek fölötti történés részese, ez az egyetlen összefüggésrendszer, amelyben egyfelől a 
regény fejlődésének értelme, iránya, másfelől egy-egy mű értéke megnyilvánulhat.”24 

most azonban a „világirodalom” nagyon határozott és sajátos jelentésével van dol-
gunk. ennek alapvető gondolata, hogy az idegen kérdése (mint a fentiekben naipaulnál 
és kabakovnál) az idegen felől érkezik, ahogy Derrida mondta.25 a kérdést akár úgy is 
megfogalmazhatjuk, hogy mi lesz a regényirodalommal, ha az idegenek szólalnak meg a 
maguk tapasztalati és problémavilágával. ennek az irodalomnak a tipikus alakja 
(németországban) adalbert von chamisso volt. most egy pillanatra az 1810-ből származó 
híres sorait szeretném felidézni: „Francia vagyok németországban, és német vagyok 
Franciaországban, katolikus vagyok a protestánsok, protestáns a katolikusok között, filo-
zófus vagyok a hívők, és hívő a szabad szellemek között […], jakobinus vagyok az arisz-
tokraták között, a demokraták körében pedig nemes, az ancien régime embere stb. stb. én 
sehová sem tartozom, mindenütt idegen vagyok.”26 chamisso – ha az írói gyakorlatát 
nézzük – ebben a levélrészletben legalább kétféle „torzítást” végrehajt: egyrészt kitágítja 
és univerzalizálja az idegenség képét, másrészt a német és a francia kötődését teljesen 
szimmetrikusként mutatja be. pedig a döntő kérdés egyszerűen megfogalmazható: mi-
lyen az, amikor az ember németországban élő franciaként németül írja a műveit (és válik 
a kor egyik legjelentősebb írójává)?27 ez a minta lesz most meghatározó: az idegen és az 
idegenség nemcsak a regények témája, hanem a bennük megjelenő tapasztalat egyetemes 
forrása is. a regénynek ez az alakzata, ennek az alakzatnak a meghatározóvá válása az, 
ami most beteljesítheti az irodalom világirodalom-jellegét. 

(III. Diaszporikus fikciók – fikciós diaszpórák) thomka beáta számos írót említ, és számos 
művet elemez, de a legrészletesebben talán mégis a délszláv országokból nyugatra került 
írók munkáit tárgyalja. „a 21. század elején több exjugoszláv prózaíró munkásságára is 
felfigyelt a nemzetközi kritika. a szerzők gyermekként vagy fiatalon kerültek idegen 
nyelvi környezetbe, és külföldön kezdték meg munkásságukat. nem anyanyelvük, ha-
nem a szerzett nyelv és az új kultúra vált műveik természetes közegévé.” (78.) ennek az 
irodalomnak németországban az egyik legjelentősebb és legismertebb alakja (sztárja) 
saša stanišić.28 (az alábbiakban ezt az új irodalmi paradigmát rajta keresztül szeretném 
bemutatni – thomka beáta is újra és újra visszatér rá.) első regénye 2006-ban jelent meg 
németül, Wie der Soldat das Grammofon repariert címmel. a mű egy gyermek perspektívájá-
ból meséli el a háborút, pontosabban egyáltalán nem meséli el, hanem inkább leírni, rög-
zíteni akarja azokat az élményfoszlányokat, amelyeket a háború jelent.29 thomka beáta 

24 milan kundera: Elárult testamentumok (ford. réz pál), európa könyvkiadó, bp., 1996, 30. – persze 
kundera ennél többet akar mondani: az európai regénynek mértékadó szerepe volt az európai 
modernség alakításában is. De erre az aspektusra most nem tudok kitérni, lásd Uo., 11. 

25 lásd biczó gábor: Az idegen – variációk Simmeltől Derridáig (ford. boros János – orbán Jolán), cso-
konai kiadó, Debrecen, 2004, 29. „az idegen az, aki már jelenlétével kérdésessé tesz, és aki életre 
hívja a kérdést, ezért lehet a xenofóbia, az idegengyűlölet alapja az önmagaság fenyegetettségé-
nek érzése. ehhez azonban az kell, hogy az idegen már ne legyen radikálisan idegen, abszolút 
jövevény”. lamár erzsébet: szavak és határok. az idegenség tapasztalata Derridánál, Internatio-
nal Relations Quarterly, 2013/1, 6. 

26 idézi karl-heinz ebnet: einleitung, in: adalbert von chamisso: Peter Schlemihls wundersame 
Geschichte, sWan buch-Vertrieb, 1994, 5. 

27 a robert bosch alapítvány kezdeményezésére 1985-ben németországban létrehozták az adal-
bert von chamisso-díjat, amelyet 2017-ig ítéltek oda. olyan magyarországról származó írók kap-
ták meg, mint Dalos györgy (1995), zsuzsanna gahse (2006), terézia mora (2010). 

28 a rengeteg díja közül most csak a 2008-ban megkapott adalbert von chamisso-díjat szeretném 
kiemelni. 

29 „aleksandar, a koravén gyerek Višegradból, aki itt mesél, olyan nyelven próbál tudósítani a ma-



1521

ezt írja: „a gyermeklátószög kizárja a regényeket gyakran veszélyeztető öncélú bölcselke-
dést” (105.).30 a bölcselkedés hiánya azt jelenti, hogy nincs áttekintés, nincsenek ok-oko-
zati összefüggések, és nincs totalitás sem. életképek vannak – de a borzalom már az élet-
képekben benne rejlő keménységgel, durvasággal és erőszakkal érzékeltethető. „gyűlölöm 
a lövéseket az éjszakában és a hullákat a folyóban, és gyűlölöm, hogy nem hallani a vizet, 
amikor a test belezuhan, és gyűlölöm, hogy mindentől olyan távol vagyok, a hatalomtól 
is meg a bátorságtól is; gyűlölöm magamat, mert odafent rejtőzöm […], és gyűlölöm a 
szememet, mert nem ismeri fel pontosan, kik is azok, akiket a mélybe löknek, és akiket a 
vízben, vagy talán már estükben agyonlőnek. másokat már a hídon megölnek, és másnap 
reggel az asszonyok ott térdelnek, és súrolják le a vért.”31 iris radisch tetszését ez a regény 
nem nyerte el: szerinte a gyerek perspektívájából való elbeszélés itt (ellentétben günter 
grass A bádogdobjával és kertész imre Sorstalanságával) beleesett a giccs csapdájába. a re-
gény egyik legjobb része a futballmeccs leírása – ezt emeli ki thomka beáta is. „a futball-
meccs a mű legelgondolkodtatóbb és értelemmel nehezen feldolgozható epizódja. 
töménysége és kegyetlensége semmiféle stiláris törést nem hoz magával, inkább azáltal 
válik olvasói számára traumatikus élménnyé, hogy a változatlanul szelíd, már-már naiv, 
közvetlen narrátori hanghordozás ellenére azon öntudatlan reakciók és ellenreakciók haj-
szálszerű rajza, amelyek a közönséges sportversengést észrevétlenül embertelen leszámo-
lásba, kíméletlenségbe, genocídiumba fordították át.” (110.) (itt meglehetősen messzire 
sodródunk az oly divatos fociirodalom általános képétől.)32 ismerjük a régi legendát: a 
front két oldalán harcolók egy barátságos focimeccsen találkoznak, és tulajdonképpen kü-
lönbékét kötnek. stanišić is ezt használja háttérként: „a szerbek öt-kettőre és kettő-egyre 
győztek az utóbbi két fegyverszünetben.”33 „ekkora béke, mint most a kezdőrúgás előtt 
[...] már régóta nem volt az isten háta mögött.”34 „kiko a második félidő negyedik percé-
ben fejelte a kettő-egyet, ugyanabban a pillanatban, amikor odalent a völgyben egy na-
gyobb robbanás volt.”35 thomka beáta így ecseteli a körülményeket: „a szarajevót övező 
hegykoszorúk egyik ellátási útvonalán a támadók és a védők lövészárkaiban valamikori 
barátok, iskolatársak, testvérek, helybeliek sorakoznak föl egymás ellen a távolról hallat-
szó tüzérségi támadás háttérzaja mellett. az igmani tűzszünet idején az ismerősök koráb-

ga háborús éveiről, amely egy korán kamaszodó fiú nyelvét akarja egyszerre imitálni és poétika-
ilag kifényezni.” iris radisch: Der krieg trägt kittelschürze, Die Zeit, 2006. október 5.

30 néha persze már-már elmozdulunk a bölcselkedés irányába: „ma éjszaka hallottam, amint anya 
álmában sóhajtozik, reggelre vér száradt az orra alatt. a szomszédokkal az a baj, hogy túl közel 
vagyunk hozzájuk, és ők nem szeretik ezt a közelséget. ha nekik is volna egy háborújuk, azonnal 
lőnének ránk. a vallás nem a nép ópiuma, hanem a pusztulása. legalábbis ezt mondja az apám. 
egy fiú az utcából fattyúnak nevezett. az anyám megmérgezte a szerb véremet. nem tudtam, hogy 
összeverjem-e, vagy inkább dacos és büszke legyek. se büszke, se dacos nem voltam, és összever-
tek.” saša stanišić: Hogy javítja a katona a gramofont (ford. Farkas tünde), szó kiadó 2008, 130.

31 Uo., 142.
32 a foci sokak szerint a kontigencia, az „itt minden lehetséges” elv miatt vált alkalmassá az életünk 

(a modern vagy posztmodern élet) általános modellezésére. „aki sokáig vezetett, a végén gyak-
ran üres kézzel távozik; és végül gyakran úgy tűnik, mintha egy magasabb segítőn múlna, a foci 
szemtelen ámorától függne, hogy melyik csapat is győz.” norbert kron / albert ostermaier / 
klaus cäsar zehrer (szerk.): Fußball ist unser Lieben, suhrkamp Verlag, 2011, 13. és stanišić regé-
nyében: „annyi mindennek nem kellene elkészülnie – a vasárnapoknak, hogy ne jöjjenek a hét-
fők, a gátaknak, hogy a folyók futása ne akadjon el. az asztalokat nem kellene lelakkozni, meg-
fájdul a fejem a szagtól, a szünetet nem kellene, hogy felváltsa az iskolakezdés, a rajzfilmet a 
híradó.” stanišić, i. m. 23.

33 i. m. 233.
34 i. m. 238.
35 i. m. 244.
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bi szokásaiknak megfelelően adogatják a labdát.” (110.) azt végig nem lehet eldönteni, 
hogy a meccs elszigetelt cselekmény vagy a háború általános szimbóluma. „mi ez most? 
ordította a tábornok [...]. Játékosai, egyik a másik után, leültek a fűre. tehát puccs... neve-
tett a tábornok. Dezertőrök! szökevények! csapkodott maga körül, haditörvényszéket 
ülök rajtatok! a külső vonalat jelző katonák is leültek a fűre, néhányan azonban készen-
létbe helyezték fegyvereiket, bizonytalanul, hogy akkor most a saját embereikre célozza-
nak-e.” (250.)36 szürreális leírás, amely mintha radikalizálná az ok-okozati viszonyok föl-
függesztését és a totalitással való kapcsolat hiányát. és itt már nem lehetünk biztosak 
benne, hogy még mindig egy gyerek hangját halljuk-e. 

és mégis egyetértek thomka beáta azon megállapításával, hogy a nyugati kritika álta-
lában leragadt a „gyermeklátószögből elbeszélt történelmi eseménysor” értékelésénél, és 
nem vette figyelembe, hogy az „elbeszélő [...] elsődlegesen önmagát fordítja és közvetíti 
új közegének” (108–109.). iris radisch ebből megsejtett valamit: „a jugoszláviai háború 
elvarázslása és gyermeki poetizálása, a háború átláthatatlansága és titokzatossága, amely 
bele van zárva ebbe a maníros gyermeki elbeszélő beállítottságba, teljesen megfelel annak 
a diffúz érzésnek, amely a nyugat-európai szemlélőt mind a mai napig összeköti ezzel a 
háborúval. az, hogy itt tulajdonképpen ki volt ki ellen, és hogy az egész nem volt-e egy 
örökre feltárhatatlan gyerekjáték, az – úgy tűnik – mind a mai napig nem dönthető el.”37 
Valószínűleg ebben kellene látni a mű jelentőségét: a gyerekelbeszélő perspektívája (és 
ennek működtetési módja) nagyon is összhangban van a nyugat-európai szemlélő általá-
nos tanácstalanságával.38

(IV. Kitekintés: Terézia Mora) az új regényirodalmi paradigma legsikeresebb írója 
németországban minden bizonnyal terézia mora. Vele kapcsolatban thomka beáta min-
denekelőtt azt emeli ki, hogy a „létélmény” nála „magatartást és a fikciót meghatározó 
tényező” (21.). ezek a tényezők azonban másképp jelennek meg az első és másképpen a 
második regényében. 

a létélmény kulcsfogalmai az idegenség és az erőszak. ezt a két fogalmat anke 
biendarra – a University of kalifornia professzornője – kötötte össze egy interjúban. 
„számomra az idegenség érzése és az erőszak benyomása nagyon domináns az ön összes 
történetében. mind a Különös anyag, mind a Nap mint nap című művekben. ön ezeket a 
témákat – erőszak és idegenség – kapcsolatba hozná egymással? ezek az ön számára párt 
alkotnak?”39 terézia mora kitér a gyors és könnyed összekapcsolás elől: „nem tudom, 
hogy párt alkotnak-e. ... De az tény, hogy mindkettő hozzátartozik az örökségemhez. ezt 
hoztam magammal, és ezért dominánsak ezek a témák az első két művemben.”40 a két 

36 a futballmeccs-fejezet fordításakor enyhe bizonytalanságok érezhetők. például a fordító mintha 
nem tudná, hogy a schiri a „schiedsrichter” (játékvezető) szó rövidítése a foci-szlengben, és egy-
szerű tulajdonnévnek tekinti. 

37 radisch, i. m.
38 „aleksandar a maga sebeit az elbeszéléssel gyógyítja be. a regény elején a nagyapjának éppen ezt 

ígéri meg: sohasem fogja abbahagyni a mesélést.” kristina marijanović: Das Bild Bosnia-
Herzegowinas und die Kriegsrepräsentationen in der deutschsprachigen Literatur in den 1990ern. „min-
dig más-más utat választunk, és történeteket találunk ki, ez a nagyszerű itt Višegradban, soha-
sem fogyunk ki az utakból, és soha a történetekből – kicsik, nagyok, furák, szomorúak ezek a mi 
történeteink.” stanišić: i. m. 30. „a gyermeki perspektíva, valamint az első személyű elbeszélés 
[jelenti] azoknak a sebeknek a begyógyítását, amelyek az egykori jugoszláv identitás széteséséből 
jöttek létre […].” marijanović: i. m. http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/5091/1/2015%20
marijanovic,%20magisterarbeit.pdf” 

39 anke biendarra: „schriftstellerin zu sein und in seinem leben anwesend zu sein, ist für mich 
eins”: ein gespräch mit terézia mora, https://literaturkritik.de/id/11845 

40 Uo.
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fogalom a két műben valóban másképp és másképp kapcsolódik össze. „a Különös anyag-
ban még azt a sokkot kellett feldolgoznom, hogy tizenkilenc évig éltem valahol, ahová 
egyáltalán nem illek, és ahol féltenem kellett az életemet.”41 terézia mora első regénye egy 
olyan világot mutat be (egy olyan országot), ahol nagy a szegénység, a gyerekek kemény 
fizikai munkát végeznek, a fejüket kopaszra nyírják, szégyen a tájszólás, a buszok meg 
vagy járnak, vagy nem.42 első megközelítésben talán inkább azt mondanánk, hogy mind-
ezek az általános brutalitás jegyei. De már ennek a brutalitásnak a megszólaltatása mutat-
ja, hogy itt jelen van a kívülállás csírája; csak olyan valaki veszi észre, aki nem illik bele 
maradéktalanul ebbe a világba. „mindenütt a világon [...], minden helyen, még azon a 
helyen is, ahol születtem, szinte őrülten és irritálóan idegennek érzem magam.”43 a Nap 
mint nap című könyvben a háttérben háború zajlik, az erőszak így a történések általános 
kulisszájaként jelenik meg. „a főhős idegenszerűsége azonban nagyon sokféle.”44 
elsődlegesen egy emigráns (akinek mindenekelőtt „papírokra és nyelvre van szüksége”): 
„ezért minden, amit mond, olyan, hogy is mondjam, hely nélküli, olyan tiszta, ahogyan 
ember még nem hallotta, semmi akcentus, semmi – úgy beszél, mint aki sehonnan se 
jött.”45 ebben a könyvben az erőszak és az idegenség között a kapcsolat már nem olyan 
közvetlen. és ezzel együtt jár az idegen, az idegenség-érzés általánossá válása. „[a főhős] 
nemcsak objektíve idegen, hanem olyan jellem, aki ezzel az idegenséggel mint alkattal 
van megverve.”46 (és mivel a fenti interjú is röviddel e regény után készült, ugyanezt a 
felfogást képviseli.) 

De talán nem is az a jó kérdésfeltevés, hogyan függ össze az erőszak és az idegenség, 
hanem inkább az, hogy az eredeti „létélmény” hogyan fejezhető ki egy új kulturális (és 
nyelvi) közegben. egy közelmúltban készült interjúban47 egy televíziós újságírónő (Vivian 
perkovic) ezt kérdezte az írónőtől: „hogyan határozza meg az ön kétnyelvűsége a nyelv-
hez való viszonyát?” a válasz pedig: „mint kétnyelvű, az ember úgy nő fel, hogy reggeltől 
estig fordítania kell. és nemcsak a környezettel való beszélgetésben, hanem a belső mono-
lógban is. Vagyis, ha az ember nekilát annak, hogy valamit megfogalmazzon, azonnal 
csinál egy ilyen próbát, hogy hogy is szólna ez a másik nyelven. és ezzel az ember meg-
szokja, hogy állandóan vizsgálja, pontosan mit is mondott. hogyan használja a szavakat, 
hogyan építi fel a mondatokat. és ez a praxis egészen automatikusan játszódik le. […]  
a legkedvesebb hobbim ez volt gyerekkorom óta, és ez hozta magával, hogy alapjában 
véve egész életemben a mai hivatásomra készültem, mintha mindez olyan egyenes vona-
lú lett volna, pedig nem volt az.”48 morának van egy fogalma, egy foglalatossága, amely 
ilyen írói programra predesztinálta: ez a fordítás (amely a gyermekkori kétnyelvűségben 
gyökerezik). (ez az eredendő kétnyelvűség ugyanakkor valamelyest el is választja terézia 
morát az új paradigma legtöbb képviselőjétől.) „a fordítás – az »átvitel« – folyamata so-
rán [...] veszendőbe mennek a mögöttes – illetve azok a többes [...] – jelentések, amelyeket 
a kontextus ereje tömörít össze egyazon szóban. következésképp a fordítás technikája 
főleg a kifejtésből áll, azaz mindenekelőtt explikatív. a fordítás explikálja [...] az eredeti 
szemantikai tartalmát, és igyekszik a lehető legtöbbet bemutatni belőle. A fordító arra törek-

41 Uo.
42 lásd terézia mora: Különös anyag (ford. rácz erzsébet), magvető, bp., 2001, 5–14. 
43 biendarra, i. m. 
44 Uo.
45 terézia mora: Nap mint nap (ford. nádori lídia), magvető, bp., 2006, 15. 
46 biendarra, i. m. 
47 a beszélgetésre abból az alkalomból került sor, hogy ez év október 27-én terézia mora megkapta 

a legrangosabb német irodalmi díjat, a georg büchner-díjat. 
48 http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=76785
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szik, hogy megmutassa azt, »ami ott van«.”49 nemcsak a fordító törekszik erre, hanem a 
nyelv- és kultúraváltó írók is.50 a szóban forgó explikációnak két változata van terézia 
mora műveiben: először a negativitás erején keresztül az új világnak bemutatni egy bru-
tálisan élhetetlen világot; aztán annak a felismerésnek köszönhetően, hogy az emigrációs 
lét árnyéka nem ugorható át, a fordítás azt jelenti, hogy ezek az írók olyan „létélmények-
kel” rendelkeznek, amelyek kiszakíthatók az adott kontextusból, mert (ha nem is a bruta-
litás, de) az idegenség univerzális érvényű és jelentőségű. erre a regényre maximálisan 
igaz thomka beáta következő kommentárja: „a második kultúrájukba szervesen beillesz-
kedett alkotók kérdésessé teszik az immigráns fikció gyűjtőfogalmát, rámutatnak a kate-
gória átmenetiségére, opuszaikkal pedig közlendőjük egyetemes vonatkozásaira.” (21.) 

thomka beáta ezt írta a könyv elején: „töprengéseim irányát az a kérdés szabja meg, hogy 
megvan-e a mai regényben […] a képesség, amellyel megváltoztathatja látásmódunkat.” 
(11.) számos briliáns elemzésen végighaladva a kérdésre csakis igennel válaszolhatunk. 

49 george steiner: Bábel után. Nyelv és fordítás (ford. bart istván), 1. kötet, corvina, bp., 2005, 241. 
(kiemelés tőlem: W.J.) 

50 noha a másod-, harmadgenerációs emigránsok esetében ez a fogalomalkotás is érvényét veszti: 
„a bevándorlók leszármazottai közül sokan nem bilingvisek, hagyományos értelemben tehát 
nem is nyelvváltók. a nagyszülők nyelvét nem beszélik, a szülők szellemi, nyelvi hagyományá-
nak és emlékezetének is már csak közvetett részesei, alkotóként tehát egy másik nyelvi kultúra 
cselekvő tényezőivé váltak.” (32.)


