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Petr Kyloušek, Andrea Tureková (sous la 
dir. de), L’animal et l’animalité (Bratislava: Re-
vue des Sciences Humaines, Ostium № 2., 2018), 
225.

Ebben a Pozsonyban kiadott, francia nyelvű 
tematikus kötetben tizenhét tanulmányt olvasha-
tunk, amelyek mindegyike valamilyen módon 
kapcsolódik az állathoz (animal), az állati lét- és 
viselkedésmódhoz (animalité). A témaválasztást 
csak üdvözölhetjük: az utóbbi időben – erre az 
előszóban az egyik szerkesztő, Petr Kyloušek is 
felhívja a figyelmet – a filozófusokat, nyelvésze-
ket, pszichológusokat, irodalmárokat, jogászo-
kat, a művészetelmélet szakembereit és más tár-
sadalomtudósokat egyre mélyebben foglalkoz-
tatják az állatokkal, az állatvilággal, az állati lét-
móddal kapcsolatos kérdések és problémák 
(2015 májusában egy Bordeauxban rendezett 
nemzetközi konferencia egyetlen témája például 
a majom volt). Az állat mint kutatási és érdeklő-
dési téma persze nem új keletű: a nyugati kultú-
rában, művészetekben, filozófiában a kezdetek-
től fogva – már Platónnál és Arisztotelésznél is – 
jelen van. A 17. században és a felvilágosodás 
korában az állat és az állati lét megközelítései 
sokszínűvé válnak. Descartes nézetei az állati és 
emberi nyelv különbségeiről közismertek és ma 
is érvényesek. Míg a 18. század materialista filo-
zófusai (elsősorban Diderot és La Mettrie) tagad-
nak bárminemű lényeges különbséget ember és 
állat között, mások (Rousseau nyomán) a köztük 
lévő alapvető különbségekből – ilyen elsősorban 
a nyelv – indulnak ki, és az állatokon keresztül 
igyekeznek jobban megérteni az emberi termé-
szet sajátosságait. Ezt a sokszínűséget jól tükrö-
zik a kötet – francia, magyar, cseh és szlovák 
szerzők által írt – tanulmányai, amelyek több 
nagy tematikai csoportra oszthatók.

Az első ilyen csoportba sorolhatók a téma fi-
lozófiai és pszichológiai oldalát elemző tanulmá-
nyok. Ezek közül talán a legmélyrehatóbb Josef 
Fulka a „vad” gyerekekről (enfants sauvages) írott 
nyitó tanulmánya, akik kapcsán a szerző eljut az 

emberi természet, az emberi lét- és viselkedés-
mód alapvető kérdéseinek újrafeltevéséig. De az 
állatok számos irodalmi műben is fontos szerep-
hez jutnak: ez a megközelítés képezi az alapját a 
kötet második nagy tanulmánycsoportjának. 
Nincs módunk itt az egyes szerzőknek és írásaik 
címének még a tételes felsorolására sem, csupán 
a főbb témákat említjük meg. Az ebbe a csoport-
ba sorolható tanulmányok szerzői különböző ál-
latok szerepét és funkcióját vizsgálják Rétif de la 
Bretonne, Crébillon, Zola, Balzac, Victor Hugo, 
Karine Tuil, Joy Sorman és más írók műveiben, 
sőt egy cseh kutató még az afrikai frankofón iro-
dalmakra is kiterjeszti vizsgálódásait. Tudvalévő, 
hogy bizonyos állatok sokszor szerepelnek a fes-
tők képein is, és ennek általában valami oka van: 
az állatok a festményeken soha nem csupán 
puszta biodíszletek. Az állatokat, az állati létmó-
dot művészetelméleti (elsősorban festészeti) 
megközelítésben tárgyaló írások majmok, ku-
tyák, egzotikus madarak és egyéb állatok szere-
pét, funkcióját vizsgálják Watteau, Greuze és más 
festők képein. Egy francia szerző – képekkel gaz-
dagon illusztrált – írása a szürrealista bestiárium 
szimbolikáját elemzi. A negyedik csoportba so-
rolhatjuk az állat témáját irodalomelméleti, nyel-
vészeti, mitológiai és történeti szempontból fel-
dolgozó tanulmányokat. Ezekben a szerzők 
olyan problémákat elemeznek, mint a különböző 
kultúrák állatszimbolikája, az állatokkal kapcso-
latos metaforák, allegóriák, idiómák története és 
kialakulása, a hozzájuk kapcsolódó konnotatív 
képzeletvilág kialakulásának létrejötte és hason-
lók. Végül szerepel néhány olyan írás is a kötet-
ben, amely a fenti három megközelítésmód egyi-
kébe sem illeszthető bele: ilyen például az ember 
és a rovarok egymáshoz való viszonya (a rette-
géstől a megszokásig), az állatok jogainak prob-
lémája, vagy a rendőrkutyák szagfelismerő sze-
repének felhasználása a rendőrségi nyomozó 
munkában. Érdekes, hogy a „hagyományos”, 
megszokott állatokon (majom, papagáj, kutya, 
macska, ló, oroszlán stb.) kívül farkasok, párdu-
cok, medvék, tehenek, sasok, kígyók, szamarak, 

Helikon_2018_3_Könyv.indb   349 2019. 01. 22.   14:57:07



KÖNYVEK350

baglyok, sőt rovarok is felbukkannak a kötetben. 
Egy francia szerző például Nietzsche és a tehenek 
címmel írt cikket a kötetbe, kimutatva a tehenek-
kel kapcsolatos szavak, kifejezések és metaforák 
(csordaszellem, kérődzés, ösztönösség, erő, jelen-
ben való élés, kifejezéstelen tekintet, bámulás, 
közömbösség stb.) tudatos használatát a német 
filozófus műveiben.

A kötet tanulmányaiban a tematikai sok-
színűség mellett közös vonásokat is felfedezhe-
tünk. Szinte mindegyikükben előkerülnek olyan 
– alapvetően filozófiai, tehát újra és újra feltett, de 
lényegében megválaszolhatatlan – kérdések, 
mint hogy milyen antropológiai megfontolások 
alapján tekinthetünk egy élőlényt embernek, mi-
ben térnek el az állatok az emberektől, meghatá-
rozhatóe, hol végződik az állat és hol kezdődik 
az ember, mi az állatok szerepe, funkciója a kü-
lönböző műalkotásokban, milyen tanulságokkal 
szolgálhat az emberek számára az állatok visel-
kedésének megfigyelése, és talán a legfontosabb: 
alapvetően milyen természetű az ember, ez az 
„animal rational”? A kötet tanulmányozása nem-
csak tartalmilag, de módszertani szempontból is 
hasznos lehet a tudósok, kutatók, szakemberek, 
vagy a téma iránt érdeklődő egyetemi hallgatók 
számára.

Albert Sándor

Laurent Vignat, Antonin Artaud, Le vision-
naire hurlant (Párizs: Éditions du Jasmin, 2018), 
251.

Hetven évvel ezelőtt, 1948. március 4én 
hunyt el Antonin Artaud, a 20. századi francia 
irodalom és színház kiemelkedő alakja. Ez alka-
lomból jelent meg 2018 februárjában Laurent 
Vignat író és irodalomtanár Artaudról szóló 
életrajza, az Antonin Artaud. Az üvöltő látnok című 
könyv, a Jasmin Kiadó művészeket és írókat be-
mutató Életjelek sorozatában.

Artaud-ról nehéz életrajzi könyvet írni. So-
kan írtak már kitűnő könyveket, tanulmányokat 
életéről és főként életművéről, így nehezen kerül-
hető el az ismétlés. Annak, aki Artaud életrajzá-
nak megírására vállalkozik, azzal is tisztában kell 
lennie, hogy teljességgel elválaszthatatlanok a 
művei (versek, forgatókönyvek, esszék, grafikák) 

az élettől, a különböző alkotói korszakoktól, így 
nem elegendő életrajzot írni, a műveket is be kell 
mutatni – két műfajt, az életrajzírást és a mű
elemzést kell ötvözni.

Vignatnak sikerül azonban elkerülnie az is-
métlés csapdáját, és a két különböző műfajt is jól 
ötvözi egymással. Mi a siker titka? Egyrészt az, 
hogy a korábbi életrajzíróktól eltérően, regényes 
életrajzot ír: Artaud izgalmas életét, majd tragikus 
sorsát regényes formában ábrázolja. Ez részben 
azt jelenti, hogy azokat az epizódokat, amelyekről 
levelek és visszaemlékezések híján nagyon kevés 
tudással rendelkezünk (például a tarahumara in-
diánoknál tett látogatását, az írországi utazást 
vagy az elmegyógyintézetekben eltöltött első éve-
ket), a költői képzelet erejével és segítségével teszi 
még izgalmasabbá és plasztikusabbá.

A fő forrás természetesen számára is Artaud 
életműve és levelezése. A bibliográfia és maga az 
életrajz is arról tanúskodik, hogy felhasználja 
más neves Artaudkutatók életrajzi műveit is: 
Evelyne Grossmannak a Gallimard Kiadónál 
2006-ban megjelent Antonin Artaud. A test lázadója 
című kiváló életrajzát vagy Florence de Mèredieu 
életrajzi köteteit. A hangsúly azonban máshová 
helyeződik. Mint ahogy azt a könyv – vélemé-
nyem szerint kissé patetikus és túlzó – alcíme, Az 
üvöltő látnok is sejteni engedi, Vignat a sokoldalú, 
tehetséges költő és író üzenetének, művészeti ars 
poétikájának újító, forradalmi és máig is aktuális 
jellegére helyezi a hangsúlyt. Artaud (a han-
gosfilm elterjedésekor) elsők között írt a „film 
korai öregségéről”; A kagyló és a lelkész című for-
gatókönyve tekinthető az első szürrealista forga-
tókönyvnek, és a színházművészet teljes megújí-
tására tett kísérlete ma is aktuális és nagy hatás-
sal volt az európai és amerikai avantgárd szín-
házra. Továbbá elsők között ítélte el az európai 
gyarmatosítást, „a fehérek örök árulását”, meg-
kérdőjelezte a 20. századi totalitariánus rendsze-
rek ideológiáját, nem nézte jó szemmel a kapita-
lizmus produktivista szemléletmódját – a szerző 
szerint az altermondialista mozgalom egyik elő-
futárának is tekinthető. Ezeken kívül kilenc év 
elmegyógyintézetben való tartózkodás után, ő 
volt az, aki az elsők között lázadt fel a pszichiát-
riai módszerek, elsősorban az elektrosokkterá-
pia ellen. Artaud életműve a művészet minden 
területén forradalminak tekinthető: nem csak a 
színházban, hanem a költészetben és az esszéírás 
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műfajában is. Vignat szerint Artaud hangja és 
üzenete soha nem volt még annyira aktuális, 
mint bizonytalan korunkban.

Életrajzról lévén szó, a szerző részletesen ír 
Artaud édesanyjához és első nagy szerelméhez, 
Génica Athanasiouhoz fűződő viszonyáról, va-
lamint konfliktusokkal, vitákkal teli, szenvedé-
lyes és meghatározó barátságairól. Ezeknek a 
barátságoknak a tükrében rajzolódik ki Artaud 
élete, a húszas–harmincas évek, majd a háború 
utáni pezsgő, párizsi irodalmi élet, amelyben ő is 
fontos szerepet játszott. Vignat többek között be-
mutatja Artaudnak számos kortárs művésszel 
vagy íróval való barátságát. A lista nagyon hosz-
szú, csak néhány név a sok közül, akik mindig 
kiálltak mellette: Arthur Adamov, Robert Des-
nos, Jean Paulhan, Anaïs Nin, Roger Blin, Bal-
thus, Jean Dubuffet, Picasso vagy Jacques Prevel. 
Számomra a könyv legérdekesebb fejezetei azok, 
amelyek a költő művészeti életben betöltött sze-
repéről szólnak, a korszak bemutatását pedig a 
nagyszámú levelezés ügyes és alapos feldolgo-
zása teszi hitelessé és szemléletessé.

A könyv tizenhét fejezetből áll, mindegyik 
fejezet címe egy Artaud idézet, amely jól foglalja 
össze az adott időszak vagy alkotói korszak cél
jait és terveit, sikereit és kudarcait, valamint a 
költő lelki és egészségi állapotát egészen a gyer-
mekkortól az 1948 márciusában bekövetkezett 
halá láig. A könyvhöz Serge Malausséna, Artaud 
unokaöccse és jogutódja írt előszót. A kötet vé-
gén található válogatott bibliográfia a legújabb 
kutatásokat is magában foglalja.

Laurent Vignat regényes Artaud életrajza ol-
vasmányos és izgalmas mű, amely egyszerű, 
klasszikus francia nyelven íródott, ugyanakkor 
költői és lírai betétekben is bővelkedik. Tudós fel-
készültségről is árulkodik, és még az irodalom 
iránt érdeklődő szakemberek számára is tud újat 
mondani.

Schneller Dóra

Balogh Magdolna, Rabul ejtett értelmek 
(Budapest: Balassi Kiadó, 2017), 325.

Balogh Magdolna tanulmánykötetének címét 
egyértelműen a lengyel Nobeldíjas író, Czesław 
Miłosz A rabul ejtett értelem esszékötete inspirálta. 

Miłosz e művében, amely 1951ben, már az emig-
rációban íródott, az általa Centrumként emlege-
tett elnyomó hatalom (tehát a Szovjetunió) ejti 
rabul az értelmet (a csatlós országokét) – és mivel 
Balogh Magdolna is közép és keleteurópai iro-
dalmakat vonultat fel könyvében (ráadásul szint-
úgy jórészt a kommunista érából), elég egyértel-
műnek tűnik, hogy ugyanolyan típusú „rabul ej-
tésről” van szó.

Így jutunk el az első problémafelvetésig, 
mégpedig a KözépEurópa, középeurópaiság 
kérdésköréig. A szerző ezt A hivatásos komparatis-
ta című bevezető tanulmányban találóan és óva-
tosan „sajátos kulturális jelenségegyüttesnek” 
nevezi – amivel rá is mutat, mennyi gond van 
ezzel a fogalommal. Mi is ez a régió, kik is az itt 
élő emberek, mi alapján határozható(k) meg, il-
letve valójában létező hely és fogalome, valóban 
vane egy jól elhatárolható, középnek nevezhető 
zóna a Nyugat és a Kelet között? Balogh Magdol-
na sokakkal ellentétben nem a geopolitikára he-
lyezi hangsúlyt, hanem „bonyolult kommuniká-
ciós folyamatként” tekint a kérdésre, azt emeli ki, 
hogy e fogalom a kulturális kommunikáció egy 
(elég fontos) része. Vagy része volt, hiszen a ké-
sőbbiekben már a fogalom elhalásáról beszél.

Az a kérdés is felvetődik, hogy ki is, mi is a 
közép-európai komparatista és komparatisztika. 
A szerző ezt a nyelv felől közelíti meg, kitér arra, 
hogy ha valaki közép-európai komparatistaként 
definiálja önmagát, annak a térség minél több – 
ha nem az összes – nyelvét ismernie kellene. Két-
ségtelen, hogy valóban ez lenne az igazán profi 
komparatisztika, de ugyanakkor irreális is volna 
az ilyetén elvárás. Balogh Magdolna is beletörő-
dik, hogy – bár több, és nem csak közép-európai 
nyelven – olvas és ír, vannak olyan nyelvek, me-
lyek irodalmát csak fordításokból ismerheti meg.

Így elkerülhetetlennek látszik, hogy előke-
rüljön a fordítások, illetve a fordításkritika kérdé-
se. Az, hogy Balogh Magdolna ezt a probléma-
kört is érinti, azért is figyelemreméltó, mert nap-
jainkban mintha kiveszőben lenne a fordításkriti-
ka – egyébként nyilvánvalóan elég kényes – mű-
faja. A Rabul ejtett értelmek kötetben két lengyel 
mű fordítása lett a vizsgálat tárgya, ami érthető 
is, hiszen az ember csak olyan szövegek fordítá-
sáról tud nyilatkozni, amelyek eredetijének nyel-
vét is bírja. Az egyik ilyen Czesław Miłosztól 
A lengyel irodalom története című írása, a másik 
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pedig Adam Mickiewicz Ősökje. Míg az utóbbi 
fordításával meg van elégedve a szerző, előbbiről 
már negatívabb véleménnyel van, amit egyrészt 
azzal indokol, hogy a könyv eredetileg angolul 
íródott, a magyar fordítás pedig a lengyel válto-
zatból készült, másrészt hosszú és érthetetlen 
mondatokra hivatkozik – a felhozott példák ezt 
azonban nem igazán támasztják alá. A fordítások 
elemzése ugyanakkor csak apró szegmensei egy-
egy tanulmánynak, nem ezeken van a hangsúly.

Ami a tartalmi felosztást illeti, az író a kötet 
első felét leginkább a lengyeleknek és az oro-
szoknak szenteli, majd ezt követi egy, a szocreál 
kutatásaiból származó rész (Mire tanít ma a szoc-
reál – itt találunk magyar vonatkozásokat is), vé-
gül a címet inspiráló Czesław Miłosz esszéköte-
tének elemzésével zárul a könyv. Az egyes ré-
szek között nem mindig fedezhető fel szoros ko-
herencia. A szerző részletesen foglalkozik Miłosz 
emigrációjával is, tulajdonképpen az emigráns 
portréját kívánja megfesteni. A kommunista érá-
ban jelentős emigrációs hullám figyelhető meg a 
lengyel szellemi elit köreiben, és Miłosz ennek 
valóban az egyik legfontosabb alakja, akinek 
munkásságát mindenképpen érdemes és szüksé-
ges ebből a szempontból is górcső alá venni. 
A tanulmánykötet újítása abban áll, hogy nem 
csak az egyes író, értelmiségi emigrációját vizs-
gálja, hanem külön fejezetet is szentel az emigrá-
ció kultúrtörténetének (Az emig ráció kultúrtörté-
neti dimenziói). Ezzel pedig mindenképpen bizto-
sítja a szükséges háttérinformációkat az olvasó-
nak. További érdekesség, hogy az emigráns 
Miłoszt az orosz emigráció egyik legismertebb 
figurájával, Joszif Brodszkijjal állítja párhuzam-
ba (vagy ellentétbe), és így kettős portrét tár 
elénk a két emigráns-óriásról.

A szerző egyébként is olyan írókat vonultat 
fel, akik valamilyen módon „kívülállók”, emig-
ránsok, számkivetettek, akik a maguk korában 
saját hazájukban nem boldogulhattak. A legtöbb-
jükből viszont a későbbiekben ismert írók lettek, 
akik sokszor nem hogy részeivé, hanem alkotói-
vá váltak a kánonnak. Miłosz és Brodszkij mellett 
ilyen jelentős személyiségek a lengyel származá-
sú regényíró, Joseph Conrad, a galíciai, zsidó 
származású lengyel író és képzőművész Bruno 
Schulz, vagy a 19. század egyik legfontosabb len-
gyel írója, Adam Mickiewicz. A kötetben szere-
pel (a talán középeurópai kultúrával foglalkozó 

körökben is alig ismert) Hauser Arnold, filozó-
fus, kultúrtörténész. A lengyel irodalomtörténet-
nek pedig amúgy is fontos fejezetét képezi az 
emigráció irodalma.

Ha lengyel kultúráról vagy irodalomról van 
szó, általában nem lehet figyelmen kívül hagyni 
az oroszokat, az Orosz, majd a Szovjet Birodal-
mat. Ez a problémakör jelenik meg a kötet Orosz-
ország képe Mickiewicz Ősökjében című fejezeté-
ben. A szerző itt kiemeli, hogy a műből olyan kép 
rajzolódik ki Oroszországról, amely az egész ko-
rabeli lengyel gondolkodásmódot tükrözi az oro-
szokról, illetve amely a 20. században sem veszít 
érvényéből. Ezzel egyet is lehet érteni, hiszen az 
irodalom gyakran fontos eszköz abban, hogy egy 
adott nép szemében milyen kép alakul ki egy má-
sik népről.

A továbbiakban a nosztalgia kérdése, illetve 
ezzel kapcsolatban a rendszerváltás utáni lengyel 
irodalom egyik jelentős irányzata kerül a szerző 
figyelmének középpontjába (Nosztalgia és emléke-
zés a kortárs lengyel regényekben). Balogh Magdol-
na a szélesebb körben is ismert keletnémet Ostal-
giével vagy a posztjugoszláv nosztalgiával állítja 
párhuzamba a lengyel irodalomtörténetben „kis 
hazák irodalmaként” emlegetett trendet, ugyan-
akkor hangsúlyozza, hogy hiába divatos nap
jainkban a múltidézés, az idesorolható jelensé-
gek, irányzatok nagyon is különböznek egymás-
tól. A lengyel nosztalgikus irodalomban, a „kis 
hazák” irodalmában ez a szűkebb haza mindig 
egy rendkívül fontos helyet jelöl, az emlékek vi-
lágát, amely idilli maradt, amelyet nem rágott 
meg az idő vasfoga. Helyesen állapítja meg Ba-
logh Magdolna, hogy e mögött az irodalom mö-
gött mindig ott rejtőznek a 20. század traumái, 
illetve felhívja a figyelmet, hogy meg kell külön-
böztetni az idősebb, háború előtti generációt a 
háború után születettektől. Utóbbiak olyan kor-
ban születtek, amikor csak nagyon keveset tud-
hattak környezetük múltjáról, ők ezt a „kis ha-
zát” leginkább csak elmondásból ismerték.

Az irodalmi vizsgálódások mögött (vagy mel-
lett) pedig mindig ott van a társadalmi vagy tudo-
mányos háttér, ami sokat segít az eliga zodásban, 
az irodalmi művek kontextualizálá sában.

Németh Orsolya
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Klaus Weissenberger, Die Gattungen der 
nicht-fiktionalen Kunstprosa im NS-Exil, Ver-
kannte Formen literarischer Identitätsbestäti-
gung, Bd. 260 (Berlin: Erich Schmidt Verlag, 
2017), 570.

A szerző, aki több évtizede foglalkozik műfaj
elméleti kérdésekkel, azért látta indokoltnak e 
könyv megírását, mert megítélése szerint az iro-
dalomtudomány képviselői a nemfikcionális 
széppróza irodalmisága iránt csekély érdeklő-
dést mutattak, és ezért a legtöbb idetartozó mű-
fajt irodalmi művek helyett életrajzi adatok ar-
zenáljának vagy az írói „műhelyekbe” való bete-
kintési lehetőségnek tekintették. Mindez érvé-
nyes a nemzetiszocialista korszakban száműze-
tésbe kényszerült német nyelvű írók műveinek a 
kutatására is. E kötet így nem csak a az előbbiek-
hez kíván hozzájárulni, hanem annak a bebizo-
nyításához is, hogy a nemfikcionális szépprózát 
a líra, dráma és epika mellett negyedik műnem-
nek tekinthetjük.

Ez a könyv e negyedik műnemnek a fent em-
lített korszakban keletkezett műfajainak első át-
fogó és részletes elemzése – az irodalmi töredé-
ket és prédikációt kivéve, mivel e két műfajt eb-
ben a korszakban csak néhány német nyelvű mű 
képviseli. Weissenberger a szövegek osztályozá-
sakor Jurij Lotman produkcióesztétikai felosztási 
elvei szerint járt el, így a száműzetés irodalmá-
nak vizsgálata mentesülhetett az ideológia által 
vezérelt sematikus antifasiszta/nem antifasiszta 
szempontok szerinti osztályozástól. A széppróza 
alapjául szolgáló igazságethosz ugyanis arra 
kényszerítette a szerzőket, hogy az üldöztetés, 
menekülés és túlélési stratégiák individuális drá-
máját soha ne általánosítsák klisékben, hanem a 
művészi önigazolás drámájában, mint sajátjukat 
formálják meg. Ennek megfelelően tárgyalja a 
szerző ezeket a műfajokat.

A nemfikcionális széppróza műfajainak fon-
tossága – a reneszánsz (az „én” felfedezése) óta – 
a válságos időkben mindig megnőtt, mert az em-
ber saját énjének/személyének megfigyeléséből az 
önmegismerés, mint e folyamat értelme követke-
zett. Ahogy a szerző is hangsúlyozza, ellentétben 
a száműzetés fikcionális ábrázolásaival, a nem
fikcio nális széppróza a halálos fenyegetés, a me-
nekülés, a xenofóbia és az elmagányosodás leg-
közvetlenebb írásbeli feldolgozása.

A kötet nyolc nagy egységre tagolódik, ezek 
a következő műfajokat tárgyalják: az irodalmi 
napló, az irodalmi levél, az irodalmi úti beszá
moló, az irodalmi önéletrajz, az irodalmi életrajz, 
a dialógus, az esszé és az aforizmus. A terjedel-
mesebb fejezeteket a szerző alfejezetekre tagolja. 
Ez viszont nem azonos szempontok szerint törté-
nik: az irodalmi naplóról és az irodalmi levélről 
szóló fejezetben generációk szerint tárgyalja az 
egyes szerzőket és műveiket, míg az irodalmi ön-
életrajz, irodalmi életrajz vagy az esszé esetében 
alműfajok szerint. Minden nagy egység a műfaj-
ról szóló rövid bevezetővel kezdődik.

A tárgyalt szerzők zöme német és osztrák ál-
lampolgárságú volt, de ott vannak közöttük a 
szomszédos államokban született és élt német 
ajkú írók is, mint például az elzászi René Schickele 
vagy a csehszlovák állampolgár Egon Erwin Kisch 
és Max Brod is.

A könyv pozitívumaként emelhetjük ki, 
hogy a szerző széles forrásanyagból merít: nem-
csak a száműzetés „nagyjainak” (Alfred Döblin, 
Lion Feuchtwanger, Thomas és Heinrich Mann, 
Joseph Roth, Stefan Zweig) műveivel foglalkozik, 
hanem számos olyan szerzőével is, akinek a neve 
a mai olvasó számára kevéssé vagy alig ismert 
(Raul Auernheimer, Cordelia Edvardson vagy 
Werner Vordtriede). Az elemzett művek közül 
több eredetileg nem is németül jelent meg, ha-
nem például angolul vagy svédül, mivel szerző-
jük a nyelv megválasztásával is egyfajta distanci-
át kívánt tartani a témától (Jakov Lind vagy Cor-
delia Edvardson). Természetesen a kép koránt-
sem teljes, hiszen jó néhány szerzőt és művét le-
hetett volna még tárgyalni. Magyar olvasóként 
érdekes lett volna például Hans Habe vagy Otto 
Zarek írásairól is olvasni, de a szerző keze nyil-
ván terjedelmi okok miatt is meg volt kötve.

Mindent egybevetve elmondható, hogy Klaus 
Weissenberger könyve fontos munka és a jövőben 
megkerülhetetlen lesz a téma kutatói számára. 
Reméljük, eredményei mihamarabb beépülnek az 
irodalomtörténetek és tankönyvek anyagába, il-
letve további kutatásokra ösztönöznek.

Lőkös Péter
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