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A külföld- és az idegentapasztalat az ember 
meghatározó élménye. Az idegennel konfron-
tálódva más lesz az utazó szemlélete, világlátá-
sa, önképe. A 19. századi író, utazó Justh Zsig-
mond (1863–1894) Az utazás filozófiája című 
könyvében leírja egy angol barátjával folyta-
tott beszélgetését, melyben az angol kijelenti, 
Izlandon akarja tölteni a következő nyarat. 
Ezen Justh elcsodálkozik, hiszen három hónap 
magány „a fagyos szigeten” minden híradás és 
kapcsolat nélkül a külvilággal (Rejkjavikban 
csak minden harmadik hónapban kötött ki 
hajó) sok mindennek mondható, csak gond-
talan nyaralásnak nem. Erre az angol a követ-
kezőt válaszolja:

„– Önmagamat akarom újabb világításban 
látni, azért megyek, ha e három hónap el-
teltével fel nem akasztom magamat, mint 
bölcs jövök vissza Európába.

Íme ez őszintén bevallotta e mon-
dásával, angol naivitással, hogy [ami] az 
utazásban mindig és mindennél jobban 
érdekli, az – önmaga.”1

Ez a tudatosság azonban nem minden utazó 
sajátja. Vannak, akik nem az önismeret gaz-
dagodását várják külföldi útjuktól, nem saját 
maguk megismerésének vágya hajtja őket kül-
földre, hanem inkább az itthoni viszonyok ki-
látástalansága, az elkeseredés, a pénztelenség, a 
munkanélküliség vagy ezek kombinációja. Ez 
az érzés nem csupán korunk jellemzője. A to-
vábbiakban egy több mint száz évvel ezelőtt 
emigrált fiatalember, Radnai István életét mu-
tatom be, néhány évvel ezelőtt előkerült nap-
lója alapján. Radnai még az első világháború 
kitörése előtt vándorolt ki a holland gyarma-
tokra, hogy Szumátrán ültetvényesként meg-
gazdagodjon.

1  Justh Zsigmond: Az utazás filozófiája. Útirajzok, no-
vellák, Bp., Kortárs – OSZK, 2013, 6.
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Az indulás
Radnai István 1893. január 18-án zsidó családban született Vaján. Nagyapja Roth- 
feldről magyarosított Radnaira. Gimnáziumi tanulmányai után egyéves önkéntes 
katonai szolgálatra jelentkezett a Monarchia hadseregébe.2 1912-ben Miskolcon tel-
jesített szolgálatot, a császári és királyi VI. kassai hadtest alá tartozó 6. lovas tüzérosz-
tálynál, ahol 1913. január 1-én tartalékos zászlóssá léptették elő.3 Leszerelése után, 
feltehetőleg 1913-ban, a fővárosba költözött, és Budapesten élte a fiatal munkanélkü-
liek életét. A zsidó származású fiatalember 1914 áprilisában alig múlt 21 éves, mikor 
egy Szumátrán dolgozó távoli ismerős, Mészáros Andor levelén fellelkesülve elhagyja 
Magyarországot, és a Holland Indiákon próbál szerencsét.  Naplója első oldalán rövi-
den leírja azokat az okokat, melyek hazája elhagyására késztették: 

„Nehéz volt a búcsú a mieinktől, nagyon nehéz. Mindannyiunk homloka 
mögött egy nagy kérdőjel nehézkedik. Mindnyájan arra gondolunk, mit hoz 
a jövendő? Jobb lesz-e mint ebben az édes, de mégis kegyetlen gyűlölet-or-
szágban volt. Neki indultunk hát ennek a hosszú-hosszú, csak sejtelmes, 
vészterhes útnak, hogy két kezünk nehéz munkájával vagyont, boldogságot 
szerezzünk, hogy majd meglett férfikorunkban, ha sikerült minden nehézsé-
get leküzdeni megelégedetten élvezzük fiatalságunk lázas munkájának gyü-
mölcsét odahaza, szép hazánkban.”4

Az idézetben haza, az otthon, az én már önmagában ambivalenciát hordoz. Egyrészt 
a haza a már klisévé vált „édes” jelzőt kapja, ugyanakkor „kegyetlen” is, sőt maga az 
egész ország „gyűlölet-ország”. Ezzel szemben az utazás célja, az ismeretlen idegen, 
melyet a szerző vagyonnal és boldogsággal azonosít, tehát pozitívan jelenít meg. Rad-
nai útja egyfajta menekülés az én elöl, illetve az azt reprezentáló otthonból a messzi 
és ismeretlen idegenbe, mely ismeretlensége mellett, vagy éppen ezért, pozitív attri-
bútumokat kap. Az utazás mint menekülés általánosan elfogadott irodalmi toposz.5 
Az ismert és gyűlölt én helyett a gazdag és boldog idegen a cél. Az idegen a vágyakozás 

2  Beszélgetés Deák Katalinnal 2012. június 22-én Harenben (Groningen).
3  Az adatokat a Budapesti Hadtörténeti Levéltár és Irattár igazgatójának, Dr. Bonhardt Attilának 

köszönöm.
4  Radnai István: Szumátrától az orosz frontig. Radnai István naplója, s. a. rend. Pusztai Gábor, De-

brecen, Printart-Press, 2013, 103.
5  Lásd többek között Kulcsár–Szabó Zoltán: Idegenségtapasztalat Szabó Lőrinc gyerekverseiben, 

Irodalomtörténet 88(2007/3), 363–372; Uő.: Utazás és idegentapasztalat Szabó Lőrinc költészetében, 
in Jankovics József – Nyerges Judit (szerk.): Irodalom, nemzet, identitás, Bp., Nemzetközi Magyar-
ságtudományi Társaság, 2010, 88–94; Paasman, Bert: ’De een draagt een bril en de ander is Indisch’ 
Inleiding in de literatuur van de Tweede generatie Indisch–Nederlandse auteurs, Indische Letteren 
18(2003/4), 162–170; Stekelenburg, Dick van: Een paradijs verdwenen? Vicki Baums Liebe und 
Tod auf Bali, Indische Letteren 11(1996/4), 163–179; Burke, Peter: Útmutatás az utazástörténet szá-
mára. Utazók és utazások, Korall 7(2006/26), 5–24; Berg, Joop van den: De Indische toneelstukken 
van Jan Fabricius, Indische Letteren 15(2000/3), 99–113.
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tárgya, mintegy az ígéret beteljesülésének záloga,6 míg az én az elviselhetetlen boldog-
talanság és szegénység helye. Vagy ahogy Bónus Tibor fogalmaz: „Az utazó számára az 
egzotizmus és az egzotikus nem más, mint csábítás és nemtudás keveréke, az érzékelés 
megújítása az idegenségnek köszönhetően.”7 Ez a megállapítás indulása pillanatában 
teljesen igaz lehetett Radnaira. Mivel a sajáttal, a „gyűlölet-országgal” nem volt ki-
békülve, ezért a teljességgel ismeretlen idegenre vetíti ki a negatív saját inverzióját.

De mi tehette Radnai számára Magyarországot „gyűlölet-országgá”, és hogyan 
helyezkedik el ebben ő mint individuum?

A „gyűlölet-ország”
1895 körül felgyorsult és erőteljessé vált a magyarországi újkonzervativizmus, erő-
södtek az antiliberális tendenciák, melyek gyakran párosultak antiszemitizmussal 
is.8 Új, radikális jobboldali pártok alakultak. Köztük az 1895-ben alapított Néppárt 
programjában az agrárérdekeket képviselte, és fő ellenfeleként a liberalizmust és a 
zsidóságot határozta meg.9 A történelmi-nemesi rétegeknek a 19. század legvégén 
kialakult határozott antiszemitizmusa és antiliberalizmusa jelentette a kor politikai 
és ideológiai átalakulását, mely egy megosztott társadalomhoz vezetett. Ez csak fel-
erősödött 1905-1906-ban, mikor az immáron harminc éve kormányzó, Tisza István 
vezette Szabadelvű Párt elvesztette a parlamenti választásokat, és az ellenzéki koalíció 
került hatalomra. A választásokat követő 15 hónapot már-már a káoszhoz közelítő 
politikai válság jellemezte. Ez a helyzet kedvezett a politikai radikalizmusnak jobb- 
és baloldalon egyaránt. Ráadásul a vidék és a főváros közötti különbséget Budapest 
tömegkultúrájának egyre gyorsabban fejlődő modernizációja10 csak erősítette. A leg-
mélyebb ellentét azonban a politikai pártok között húzódott. Parlamenten belül és 
kívül a gyűlölködés jellemezte kommunikációjukat, de gyakran tettlegességig is fajult 
a helyzet, mint például 1904. november 8-án, mikor a parlamentben az ellenzéki és a 
kormánypárti képviselők szó szerint laposra verték egymást.11 A szenvedélyes és vére-
sen komoly politikai csatározások egyik szimbolikus intermezzóját jelentette az egy-
mással szemben álló pártvezérek, Tisza István és Károlyi Mihály párbaja 1913-ban.12 
Jellemző a kor viszonyaira és a kibékíthetetlen politikai ellentétekre, hogy 1912. júni-
us 7-én Tisza Istvánra a parlamentben rálőtt Kovács Gyula ellenzéki képviselő, majd 

6  Szirák Péter: Hívni a csodát. Az idegen tekintete a San Gennaro vérében, Alföld 62(2011/6), 91–96.
7  Bónus Tibor: Útirajz, önéletírás, irodalom (Az urgai fogoly retorikájáról), in Uő. (szerk.): Diskurzu-

sok összjátéka. Irodalmi olvasásmódok, Bp., Balassi, 2001, 69.
8  Berényi István: A századelő politikai irányzatai és Tisza István, Rubicon 20(2009/1–2), 20–27.
9  Bihari Péter: Lövészárok a hátországban, Bp., Napvilág, 2008, 23.
10  1907-ben nyitják meg az első párizsi stílusú magyar kabarét (orfeumot), 1906-ban az első mozit 

Budapesten, 1908-tól megindul a magyar filmgyártás.
11  D. Szabó Ede: Urak és gavallérok, Bp., ETK, 2008, 95. Az 1904. december 13-i parlamenti ülés is 

verekedésbe fulladt, mikor Tisza István rendőröket vezényelt a Házba, az ellenzéki képviselők össze-
verekedtek a darabontokkal.

12  A párbajra azért került sor, mert Károlyi a Nemzeti Kaszinóban nem fogadta Tisza köszönését. Tisza 
fölényesen győzött a dühödten támadó Károlyi felett, de a harminckét menetes párbaj végén, mikor 
Károlyi tizenhét sebből vérzett, megbékélésről szó sem volt. Uo., 90.
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megpróbált végezni magával – sikertelenül.13 Az ellenzék vezetői pedig tiszteletü-
ket tették a kórházban fekvő merénylőnél.14 A politikai elit tehát szó szerint vérre 
menő küzdelmet vívott egymással, és ez persze az egész országot megosztotta. A 
szembenállás a politikai pártok között a lakosság körében más, kulturális, vallási, 
faji, életviteli elemekkel is kiegészült.15 Ezek után nem csodálkozhatunk, ha Rad-
nai „gyűlölet-országról” beszél, és ezt adja meg emigrációjának elsőszámú okaként. 
Radnainak mint individuumnak a szerepe az ő meglehetősen negatív Magyaror-
szág-képében szintén fontos tényező.
Radnai unokatestvére és útitársa, a későbbi író, műfordító és grafikus Székely László 
1935-ben megjelent könyvében az Őserdőktől az ültetvényekigben így ír Radnai (akit 
csak Pistaként emleget) életviteléről és perspektíváiról. Az ő segítségével mintegy kí-
vülről láthatjuk a napló íróját abban a kontextusban, amely elöl menekülni próbál:

„Pista foglalkozására nézve tartalékos huszárhadnagy16 volt, azonkívül sze-
retett volna valamivel foglalkozni. Csakhogy azt nem tudta mivel. Szeretett 
volna diplomata lenni. Legszívesebben nagykövet Londonban. Vagy esetleg 
egy nagyvállalat vezetője. Vagy ilyesmi. Vagy egy véletlen folytán egymillió 
dollárt örökölni. De mivel senkije se volt Amerikában, ez utóbbihoz nem 
sok reménye volt. Esetleg egy grófkisasszony elragadt lovait megfékezni, ez-
zel persze a grófkisasszonyt meghódítani, feleségül venni és egy középkori 
várkastélyban lakni. Egyszer egy önműködő parketta-fényesítőt akart felta-
lálni, de abból sem lett semmi. Így aztán Pista is csak álmodozott és várta a 
sült galambot. Pénze vajmi kevés volt, de a nagynénje küldött neki annyit, 
amennyiből szűkösen meg tudott élni, - amint nénjének mondta, csak addig, 
amíg a szerencse rá nem tekint.”17

Radnai bizonyára úgy gondolta, a szumátrai ültetvényesélet lesz az a szerencse, mely 
majd rátekint. Szumátrai útjával nemcsak a Magyarországon uralkodó viszonyok, 
hanem legalább ugyanannyira saját személyes sorsa elől is menekül: az otthoni sem-
mittevés, pénztelenség, munkanélküliség, kilátástalanság, sültgalamb-várás elől.

Radnai ismereteink szerint szumátrai útja előtt még sosem járt külföldön, így nem 
volt semmilyen személyes külföld- vagy idegentapasztalata. Sőt különösebb háttérisme-
retekkel sem rendelkezett az utazással, illetve a meglátogatandó országokkal kapcsolat-
ban. Ezért nem lehet neki felróni, vagy elvárni tőle, hogy számára az idegen a „kultúr-

13 A parlament üléstermében „van még itt egy ellenzéki!” felkiáltással a merénylő fegyvert rántott, és 
többször rálőtt a miniszterelnökre. Egy golyó sem talált. A merénylőt az esküdtszék később felmen-
tette. Berényi: i. m., 27.

14  Bihari: i. m., 37.
15  Uo., 41.
16  Valójában tüzér zászlós. Ez valószínűleg a szándékos tévedések egyike.
17  Székely László: Őserdőktől az ültetvényekig, Bp., Dante, 1935, 13.
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történeti ismerősség kliséiként”18 jelent volna meg utazása során. Bár, mint később látni 
fogjuk, az idegennel kapcsolatos sztereotípiák egész sorát vonultatja fel naplójában.

Az áhított idegen felé
Mivel kevés tapasztalattal rendelkezett, törvényszerűen magasak voltak elvárásai.19 
Ahogy Radnai megkezdi az utazást, és idealizált idegenképe konfrontálódik a megta-
pasztalt idegennel, változás áll be. Olaszországban a tájat és az épületeket még csak-
csak dicséri, de a vasúti kocsi „minden kritikán aluli”, az utasok „éktelen hangosak”, 
a katonaanyag „roppant silány és fegyelmezetlen”, a „talján finánc” felületes, minden 
piszkos, mocskos, „por, lárma, rendetlenség” az utcán, a nápolyiak „tipikus briganti 
ábrázatúak”.20 Port-Saidban végképp elmozdul az én–idegen oppozíciópáron belüli 
hierarchia. Az idegen itt már minden varázsát elveszíti. A város forró, piszkos, és min-
den csupa homok, „egyetlen lakója sem dolgozik”, az arabok „tolakodóak” és „szem-
telenek”, s egy alkalommal csak pisztolyt rántva tudnak utat vágni maguknak a feldü-
hödött, botokkal felfegyverkezett arabok között, akik horribilis összeget követelnek 
tőlük egy hastáncosnő mutatványainak megtekintéséért.21 Radnai konstatálja: „Úgy 
látszik, hogy itt az Orienten az embereknek gyakran el kell készülni ilyen dolgokra.”22 
Radnai „az ilyen dolgok”-on az én és az idegen közötti konfrontációt érti, akár fizikai 
összetűzésként, akár kulturális konfliktusként. És minél jobban távolodik Európától, 
annál jobban sokasodnak az idegennel szembeni ellenérzései. A szomáliaiak szerinte 
„rakoncátlan rabló borzas néger nép”, akik a Perzsa-öbölig is elmerészkednek, „hogy 
ott nőket és szarvasmarhát raboljanak”.23 A szingalézok büdösek és piszkosak, Pe-
nangban „félmeztelen kínaiak fetrengenek még éjfél után is a piszkos lebujokban”, és 
a „bűz […] elviselhetetlen”.24 A helyi lakosságot figyelve naplóbejegyzései leplezetlen 
ellenszenvről árulkodnak. Mikor a bennszülöttek étkezését figyeli, leírja, hogy az ut-
cán vásárolt ételt „a feketék látható élvezettel [gyűrik] fekete pofájukba”.25

Ahogy az én konfrontálódik az idegennel, vagyis egy későbbi időpontban másik 
kontextusban ismétlődik meg az idegenség, Radnai számára eredeti (a boldogsággal 
és gazdagsággal társított ismeretlen) jelentése megváltozik. Vagyis Radnai elvárásho-
rizontja a tapasztalati térben változik.26 Az elváráshorizont és a tapasztalati tér dina-
mikus kölcsönhatása, egymással való folyamatos konfrontációja alakítja az én és az 
idegen képét. Az idegen természetesen ennek a konfrontációnak köszönheti létét, 

18  Szirák Péter: Irodalmi utazások. Megértésteljesítmények a két világháború közötti irodalmi útiraj-
zokban, Irodalomtörténet 100(2012/1), 32.

19  Koselleck, Reinhard: Vergangene Zukunft: zur Semantik vergangener Zeiten, Frankfurt a. M., Suhr-
kamp, 2000, 374.

20  Radnai István naplójának 1914. április 12–15-i bejegyzése. Radnai: i. m., 104–108.
21  Uo., 118.
22  Uo.
23  Uo., 125.
24  Uo., 130.
25  Uo., 131.
26  Koselleck: i. m., 357.
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hiszen az én csak az idegennel szemben tudja definiálni önmagát, az én „csak a másik 
által látszik valamilyennek”.27 Vagy ahogy Said fogalmaz, az „önazonosságtudat” ki-
alakulásában az idegennek mint „pót-énnek” kulcsszerepe van, hiszen ezzel szemben 
fogalmazódik meg a saját.28 Radnainál kezdetben azért lehet az idegen boldog és 
gazdag, mert az én ennek az ellentéte (inverziója) volt.29 Ugyanaz a kép azonban egy 
másik kontextusban megismételve nem ugyanazt a jelentést erősíti meg. Az idegen 
sztereotipikus ábrázolása, miszerint az olaszok hangosak, koszosak, fegyelmezetlenek, 
rendetlenek és „briganti ábrázatúak”, az arabok lusták, szemtelenek, tolakodóak és 
agresszívak, a szomáliak csak egy rablóbanda, a szingalézok büdösek, a kínaiak pedig 
részegesek, többet mond Radnai önképéről, mint az olaszokról, az arabokról vagy a 
kínaiakról. Hiszen Radnai kimondatlanul éppen mindezek ellentéteként látja önma-
gát, a sajátot. Az idegen és ezzel együtt az én jelentése is eltolódik, megváltozik. Ez 
az eredeti oppozíció (a szegény, boldogtalan én, szemben a gazdag és boldog idegen-
nel) ismétlődő eltolódása jelentésmódosulást eredményez, ez a jelentés szóródásához 
(disszeminációjához) vezet. Különösen élesen jelenik meg ezeknek az erőknek az egy-
másnak feszülése, ellentéte a posztkoloniális diskurzusban. Edward W. Said vélemé-
nye szerint a nyugati (poszt)koloniális szövegekben felbukkanó kép a másikról (Said 
esetében a „Nyugat” ellentétéről, a „Keletről”) csupán konstrukció, a másik képének 
szubjektív leképezése, mely „nem az igazság, csupán annak egyfajta értelmezése”.30 A 
másik konstrukciójának nem csupán a hogyanját, hanem inkább a miértjét vizsgálja 
Said, és kijelenti, hogy a Nyugatnak a Keletről alkotott, konstruált képe biztosít-
ja a Nyugat mindenkori felsőbbrendűségét a Kelettel szemben.31 Ez a konstrukció 
azonban meglehetősen kétélű, mivel az így létrehozott orientalizmus „sokkal többet 
árul el a ’mi’ világunkról, mint a Keletről”.32 Said azonban óva int attól, hogy a Ke-
let–Nyugat ellentétpárt a hiarchikus oppozíciók statikus konstrukciójaként fogjuk 
fel. Az oppozíciópár pólusainak egymáshoz való kapcsolata folyamatos, dinamikus 
változások eredménye.

„[…] egy-egy adott kultúra csak egy másik, egy különböző, egy vetélytárs 
alter ego tükrében tartható fenn. Az önazonosság építgetése – mert az öna-
zonosság, legyen szó Keletről vagy Nyugatról, Franciaországról vagy Angliá-
ról, noha különböző kollektív tapasztalatok katalógusa, véleményem szerint 
mégis mesterséges struktúra – megköveteli az ellenpólus, a másság formába 
öntését is, melynek aktualitása a „mi” viszonylatunkban felfedezhető külön-

27  Szirák Péter: Az „én” társszerzői. Kertész Imre: Valaki más, in Bednanics Gábor – Kékesi Zoltán – 
Kulcsár–Szabó Ernő (szerk.): Identitás és kulturális idegenség, Bp., Osiris, 2003, 379.

28  Said, Edward W.: Orientalizmus, Ford. Péri Benedek, Bp., Európa, 2000, 13.
29  Az idegen, mint az én inverziója olyan toposz, mely az utazókat Hérodotosz óta vonzotta. Lásd Bur-

ke: i. m., 14.; továbbá Gera Judit: Az alávetettség struktúrái a holland prózában. Kritikai tanulmányok, 
Bp., ELTE Eötvös Kiadó, Talentum sorozat 10, 2012, 15.

30  Said: i. m., 45.
31  Uo., 17.
32  Uo., 29.



83

„Édes, de mégis kegyetlen gyűlölet-ország”: Idegentapasztalat Radnai István (1893–1940) naplójában

2019 – 1  SároSpataki Füzetek 23. évFolyam  

bözőségeinek folyamatos értelmezése és átértelmezése fényében állandóan 
változik. Minden kor és minden társadalom létrehozza a maga másságké-
pét. Az önazonosság vagy a másság meghatározása tehát korántsem statikus 
valami, hanem egyfajta versenyfutásként megélt, számtalanszor átgondolt, 
történelmi, társadalmi, szellemi és politikai folyamat, melyben minden tár-
sadalomban egyének és intézmények is egyaránt részt vesznek.”33

A Kelet és a Nyugat, az én és az idegen kapcsolata tehát Said szerint nem az oppo-
zíciópár merev hierarchiájára korlátozódik, hanem egy dinamikus kölcsönhatásként 
értelmezhető, mely mind az én, mind az idegen változásaira reagál, korrigálva ezzel 
a másik pólusról alkotott képet. Ha be akarjuk mutatni a hierarchikus struktúra 
változását, akkor mindenekelőtt az oppozíciópár pólusainak mozgására vagy mozga-
tására van szükség. Vagyis a két pólus viszonyának dinamikus változását, az ellentétek 
játékát kell vizsgálnunk. A pozitívan értékelt én, mely hierarchikusan a negatív ide-
gen felett áll (vagy Radnai esetében éppen fordítva), új kontextusban megismételve 
mást eredményez, mint az eddigi kontextusokban. Ezt a dinamikus mozgást láthat-
tuk Radnainál is: az idegen egy budapesti kontextusban más volt, mint egy olaszor-
szágiban vagy egy afrikaiban. Az ellentétpárról csak akkor kaphatunk részletesebb 
képet, ha a szövegben a pólusok mozgása, vagyis az újra és újra új kontextusban való 
ismétlődés állandó.34 A folyamatos ismétlődés a pólusokat mindig újabb kontextusba 
helyezi (a lehetséges kontextusok száma végtelen35), és ezért jelentésük is mindig újra 
és újra változó. Ez azt jelenti, hogy a változó kontextusnak köszönhetően a pólusok 
jelentése is folyamatosan változik. A folyamat eredménye, hogy a jelentések egymásra 
hatása, változása egy „többrétegű alakzatot” eredményez.36 Semmi esetre sem az a 
célja az elemzésnek, hogy megállapítsa, pozitív vagy negatív szerepet játszik-e a szö-
vegben az én vagy éppen az idegen. Sokkal inkább a szöveg és a hierarchikus oppozí-
ciópár ambivalenciáját, belső ellentmondásait,37 vagyis a pólusok közötti hierarchia 
változását, a pólusok mozgását vizsgálom.

Mivel az én és az idegen mint egy rendszer elemei újra és újra egymásra utalnak, 
egymásra reagálnak, és csupán nyomként vannak jelen, ezért a szövegben azt csak 
konstrukciónak tekinthetjük. A szövegben csak más elemekhez való viszonyukban 
lehet tetten érni őket. Az ismétlődés játéka és a játék ismétlődése a szöveg elemeinek 
dinamikus kölcsönhatása újra és újra, folyamatosan konstruálja és dekonstruálja ma-
gukat az elemeket. Erről Bhabha így ír:

33  Uo., 581–582.
34  Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban, Bp., Osiris, 1997, 409.
35  Zima, Peter V.: Die Dekonstruktion, Tübingen, Francke, 1994, 57.
36  Engelmann, Peter: Einführung: Postmoderne und Dekonstruktion. Zwei Stichwörter zur zeitgen-

össischen Philosophie, in Uő.: Postmoderne und Dekonstruktion. Texte französischer Philosophen der 
Gegenwart, Stuttgart, Reclam, 1993, 31.

37  Hasonló módszert alkalmaz Gera Judit is koloniális és posztkoloniális műelemzései kapcsán. Lásd 
Gera: i. m., 17.
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„Mert az ambivalencia mélységéből származik a koloniális sztereotípia érté-
ke: ez biztosítja ugyanis számára az ismétlés lehetőségét a változó történelmi 
és kulturális metszéspontokban, ez alakítja ki az individuáció és a margina-
lizáció stratégiáit, ez az, ami a valószínű igazság és a kiszámíthatóság hatá-
sát létrehozza, melyek is, a sztereotípia léte miatt, túl kell, hogy mutassanak 
azon, ami empirikusan bebizonyítható vagy logikusan belátható.”38

Még egy olyan egyszerű szövegben is, mint Radnai naplója, mely mélységében nem 
nevezhető sem filozófiainak, sem irodalminak, tetten érhető az én–idegen dinamiz-
musa az ellentétek játékában. Radnai idegenségtapasztalata és idegenképe a budapesti 
útrakelés óta radikálisan változott. A gazdagsággal, boldogsággal csábító idegenből 
már Genovában, de Penangban végképp megvetett, megutált, bűzös idegen válik. Az 
ellentétek játéka természetesen ezzel nem befejezett statikus egység. A játék konti-
nuitása magától értetődően folytatódik tovább. Radnai és Székely 1914. május 8-án 
érik el úticéljukat, a Szumátra keleti partján fekvő legnagyobb kikötővárost, Me-
dant. Megérkeztek saját vágyaik konstruált édenkertjébe, ahol elvárásaik szerint a 
boldogságnak és a gazdagságnak kellene elkövetkeznie. Mindez azonban nem csak 
hogy nem következik be, hanem hamarosan keserű csalódásba fordul. Beköltöznek a 
legelőkelőbb szállodába, a Grandhotel Medanba, és úgy gondolják, most már minden 
rendben van, hiszen ha felhívják kinti ismerősüket, Mészáros Andort, az rögtön sze-
rez nekik munkát. Mészárosban és konstruált idegenképükben, mely a gazdagság és 
a boldogság megtestesítője volt, ismét csalódniuk kellett.

„No hiszen! A legkimértebben, sőt visszautasítóan beszél velünk, de mi 
csak egyet értünk meg az egészből, azt, hogy nem számíthatunk senkire. 
El vagyunk hagyva. 12.000 km-re hazánktól, vadidegen, szánalmat nem 
ismerő hideg emberek között. Az élet iszonyú drága, 9 forint naponként és 
személyenként. 2 hét alatt elfogy a pénzünk. Mi lesz akkor? Még csak oszt-
rák-magyar konzulátus sincs a szigeten, amellyel haza zsuppoltassa magát 
az ember. Eszembe jutnak Schwartz Károly utolsó hozzám intézett szavai: 
»Egy jó tanácsot adok magának, emberekre soha-soha ne számítson, mert 
mindig keservesen fog csalódni.« Istenem, mennyire igaza volt. Kimond-
hatatlan kétségbeesés vesz rajtunk erőt. Nem marad egyéb hátra, ha rövide-
sen nem kapunk munkát, mint vagy éhen halni, vagy önkezünk által vetni 
véget életünknek.”39

A pozitív idegenkép dekonstrukciója itt éri elcsúcspontját. A kezdetben negatív ott-
hontól („kegyetlen gyűlölet-ország”) való távolodással a pozitív idegen egyre csak 
veszít vonzerejéből, míg végül a megérkezés pillanatában összeomlik, mint egy kár-

38  Bhabha, Homi K.: A másik kérdése: sztereotípia, diszkrimináció és a kolonializmus diskurzusa, in 
Bókay Antal et al. (szerk): A posztmodern irodalomtudomány kialakulása, Bp., Osiris, 2002, 631.

39  Radnai: i. m., 135.
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tyavár. A „másik” lelepleződik, és kiderül, az se nem gazdag, se nem boldog. „El 
vagyunk hagyva.”40 – írja Radnai. A konstruált pozitív idegenkép szó szerint elfordul 
a szerzőtől, faképnél hagyja Radnait. Ami marad, az a magány, az elhagyatottság, 
a csalódás, a szegénység és a gondolat, hogy megyünk innen haza, hogyan tudunk 
elmenekülni az idegenből? Az idegennel szembeni elvárásaikban való csalódás olyan 
hatalmas, hogy Radnai az öngyilkosságot fontolgatja. Erre nem kerül sor, de a meg-
gazdagodással csábító, a boldogsággal kecsegtető idegen képe végleg szertefoszlik.

Gyűlölt idegen
Munkát nem találnak, hiába próbálkoznak naponta több cégnél is. Pénzük egyre 
fogy, kétségbeesésük egyre nő. Rádöbbennek, hogy itt sem egyszerűbb az élet, mint 
otthon Budapesten. Sőt itt a trópusokon nehezebb dolguk van. Nem beszélik a nyel-
vet, nem ismernek senkit, nem kapkodnak utánuk az ültetvényes társaságok, nem 
lesznek maholnap milliomosok. A varázslatos, idegen, messzi keleti ország, a boldog-
ság és a gyors meggazdagodás, amit Mészáros levele sugallt, és amiért elhagyták hazá-
jukat, mind csak illúziónak tűnt előttük. Az az érzésük, hogy bedőltek a csábításnak, 
és becsapták őket, vagy inkább becsapták saját magukat. Az otthoni tétlenkedést, 
munkanélküliséget és kilátástalanságot itt, Szumátrán, távol az otthontól a trópusi 
tétlenkedés, munkanélküliség és kilátástalanság váltotta fel. Medanban ugyanazt ta-
lálták, ami elől Budapestről elmenekültek. Nem akartak Magyarországon „hivatali 
rabszolgák” lenni, de Deliben mindent megtesznek, hogy a munkafelügyelők (asz-
szisztensek) „rabszolgaéletét” élhessék az ültetvényen. A gazdagsággal és boldogsággal 
csábító idegenből a szegénység, a nyomor, a kilátástalanság és a halál bűzét árasztó 
idegen lett. A csalódás katalizátorként hat a változó idegenképre. Nem csak Mészáros 
az, akire kivetítik negatív tapasztalatukat, hanem mindenre, ami idegen számukra, 
így a többi gyarmatosítóra, főleg a hollandokra, de a bennszülöttekre is. A vonzó 
idegenből rettegett idegen válik, a félelem az idegennel szemben egyre fokozódik. 
Radnai a szumátrai bennszülöttekről így ír:

„1000 és 1000 négyzetkilométernyi területek leledzenek még ősi kultúrálat-
lan vadságukban. Fenn a hegyekben még egy pár évvel ezelőtt is emberevő 
malájok tanyáztak, akik még ha szerét tehetik nagy suttyomban ma sem vetik 
meg ezt a csemegét. Az egyik boyunk, ahogy itt a szobainasokat hívják, ebből 
a törzsből származik. Kérdem tőle, »Boy, ada makan sudak orang daging?« 
»Boy, ettél már te emberhúst?« azt válaszolja. »Ja, Tuan, satu kali. Daging 
orang banjak baik« »Igen uram, egyszer. Az ember hús igen jó.« Na, gondo-
lom, az ördög vigye el a gusztusodat, csak engem meg ne egyél.”41

Nyoma sincs már itt a vonzó, gazdagsággal csábító idegennek. Ehelyett az itt élő 
embereket kultúrálatlannak és vadnak mutatja be, sőt a másság extrém formája, 

40  Uo.
41  Uo., 140.
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az idegen ősi toposza, a vérszomjas kannibál is megjelenik a leírásban.42 Az én és 
az idegen, a vadak és a civilizáltak közötti éles határvonal eszköze a kannibalizmus 
nyomatékosítása mint az idegenség („nem-én”) bizonyítéka.43 Az idegen utópiszti-
kus eszményképével útnak indult magyar fiatalember célt érve tapasztalati terében 
csalódottan fordít hátat az alteritásnak. A bennszülött „boy” mint idegen bhabhai 
ambivalenciája testesül meg itt a kannibálban, aki veszélyes emberevő és egyúttal 
engedelmes szolga, az étkek felszolgálója.44 A bennszülött idegensége azzal is kifeje-
zésre jut, hogy más, az olvasó számára érthetetlen nyelven beszél. Radnai megtehette 
volna, hogy csupán a magyarra fordított párbeszédet közli naplójában, de a malájul 
folytatott beszélgetés nagyban hozzájárul a bennszülött szolga elidegenítéséhez, mely 
a saját és a másik közötti különbséget artikulálja. Radnai ezzel olyan stratégiát alkal-
maz, mely megszokott és sokat használt eszköze a (poszt)koloniális irodalomnak.45 
Annál is inkább hangsúlyos ez a párbeszéd, mivel a naplóban ez az egyetlen alkalom, 
hogy egy bennszülött „szóhoz jut”, és saját gondolatait közli. A bennszülött egyetlen 
maláj mondatában megerősítést nyer a sztereotípia, mely szerint az idegen nem csak 
hogy „más”, de veszélyes, az „én” létét fenyegeti, azt fizikailag pusztítja el, felfalja.  
A bennszülött szájába adott mondattal ez az ősi toposz nyer megerősítést, mely külö-
nösen hangsúlyossá válik azzal, hogy a „boy” ráerősít, igen, evett emberhúst, sőt, azt 
rendkívül ízletesnek találja. Ugyanakkor az idegen nyelv használata mint az idegen 
másságának artikulálása a sajátra is érvényes, hiszen Radnai szintén malájul beszél. 
Az előbb emlegetett ambivalencia tehát ezen a nyelvi síkon is érvényes, Radnai itt 
is átlépi a saját határát, és ezzel az idegenség ismétlése újabb jelentéselcsúszással jár. 
Ugyanakkor az idegen mint vérszomjas, félelmetes vadember imágóját csak erősíti 
Radnai május 19-i naplóbejegyzése: 

„A mai nap legérdekesebb eseménye különben az, hogy egy ismerős assistent 
a jávai kulik, akiket lustaságukért pénzbírságra büntetett, a mezőn doron-
gokkal és késekkel megtámadták. Szerencsétlenségére nem volt nála fegyver, 
és az lett a dolog vége, hogy vérbe fagyva szállították be a kórházba, ahol 
most már minden veszélyen túl van. Ez különben itt nem kelt feltűnést, mert 
elég gyakran előforduló eset.”46

Itt az agresszivitás mellett újabb sztereotípiával gazdagodik az idegenről alkotott kép: 
az idegen lusta. A saját természetesen az idegen ellentéte, vagyis implicite azt közli 
Radnai, hogy az én szorgalmas. Ezzel párhuzamosan az én, az otthon felértékelődik. 

42  Az idegen mint kannibál sztereotípiáját Bhabha is említi mint elidegenítési stratégiát. Bhabha: i. m., 
635.

43  Peter–Röcher, Heidi: Mythos Menschenfresser. Ein Blick in die Kochtöpfe der Kannibalen, München, 
Beck, 1998, 75.

44  Bhabha: i. m., 643.
45  Meijer, Maaike: In tekst gevat, Amsterdam, Amsterdam University Press, 1996, 135.
46  Radnai: i. m., 143.
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Minél negatívabb színben tűnik fel az idegen, annál kedvezőbb a megítélése a saját-
nak: „[Szumátrán] az összes európai újságok kaphatók. De vigye el az ördög még sem 
az Andrássy út az vagy az Erzsébet körúton a sör kabaré, de jó is volna néha-néha ott 
lenni.”47 Az otthon, az én reprezentációja már nem a boldogtalanság, a nyomorúság 
helye, nem a „gyűlölet-ország”. Az én ismételten átvette azt a szerepet, amit az idegen 
töltött be majd egy hónappal a bejegyzés előtt. Minél nagyobb a csalódás, minél 
inkább rádöbben Radnai, hogy Szumátra ugyanazt kínálja számára, ami elől Magyar-
országról elmenekült, annál erősebbé válik benne az otthon, az én utáni vágyakozás:

„Levél jött a pátriából. Szegény népek, kár volt otthagyni őket. Csak most 
látom, milyen jó az, ha az embernek otthona van. Utánam akarnak jönni, 
csak maradjanak Pesten, én is igyekszem vissza pár éven belül. Nincs is annak 
a városnak párja a világon.”48

Az elvárás és a tapasztalat közötti törés nyomasztó. Az idegen mint vérszomjas kan-
nibál mellett a kis fehér közösség, a holland gyarmatosítók is elvesztik hitelüket a 
szerző szemében. A hajóút alatt még nagy kedvvel és szimpátiával írt legtöbb fehér 
útitársáról. Szumátrára érve eleinte ugyan még dicsérte szép ültetvényeket, a várost, 
a szálloda színvonalát, de minél inkább erőt vesz rajta a csalódás az idegennel szem-
ben, és kezd egyre jobban felértékelődni az elhagyott otthon, annál feketébben látja 
közvetlen (fehér) környezetét is. Az európai gyarmatosítókról szinte csak rosszat ír 
Radnai. Szerinte „intelligencia tekintetében az itteni fehérek 80% percentje nagyon 
hátra van maradva”.49 Illetve: „Hiába, nem tudom megszokni ezeket a hollanduso-
kat, már a hajón bizonyos ellenszenvvel viseltettem irányukban, de itt még jobban 
megcsömörlöttem tőlük.”50 Ezen kívül szerinte gyakorlatilag mindenki alkoholista:

„A legelső, ami legélesebben szembe ötlött az a rettenetes ivás, amit az itteni 
emberek véghezvisznek. »Unheimlich« amint a német mondja. Nem is em-
ber, aki napjában egy párszor be nem csiccsent. Roppant aggódnak érettünk, 
hogy milyen ültetvényesek leszünk, ha még nem is iszunk.”51

A fehér gyarmatosítók aggodalma teljesen alaptalan volt, hiszen Radnai saját bevallása 
szerint sem vetette meg az alkoholt. Ezzel erősítve az utazási irodalomban egyébként 
elterjedt toposzt, miszerint a magyar utazókra jellemző az iszákosság.52 Ez többször 
meg is található Radnai naplójában. Már az utazás kezdetén, Olaszországban a vona-

47  Uo.
48  Uo., 147.
49  Uo., 138.
50  Uo., 143.
51  Uo., 137.
52  Kármán Gábor: Identitás és határok, in Utazók és utazások, Korall 7(2006/26), 83.
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ton isznak: „Milánóig egy jót húzunk, miután a whiskysüveget fenékig ürítettük.”53 
Medanban fehér ültetvényesek társaságában rúgnak ki a hámból, és persze itt sem 
hiányozhat az alkohol:

„Viharos pünkösdvasárnapunk volt. Az ivás már reggel megkezdődött és tar-
tott hétfő reggelig. Gott verdamme!54 Ahogy a sajtfejűek mondják, ez volt 
a saufolás.55 Sör, pezsgő, rajnai bor, olasz veresbor, megint sör, knikebein56 
pálinka. Hát sokféleképpen züllöttem már, de ez megint érdekes volt, nem 
minden pesti gyerek dicsekedhet el vele.”57

Minden önreflexiót és önkritikát nélkülöz Radnai megjegyzése, hiszen alig két héttel 
azelőtt ő panaszkodott a gyarmatokon uralkodó alkoholfogyasztás mértéktelensé-
gére. Most pedig nem hogy elítélően vagy megbánóan szólna saját tivornyázásáról, 
hanem egyenesen büszke a virtuskodásra, amivel otthon majd szívesen eldicsekszik.  
A megvetett idegen attribútumai az én jellemvonásai is egyben, amire ráadásul büsz-
kén gondol vissza. Az én és az idegen tehát kölcsönösen hatnak egymásra. A ko-
loniális diskurzus tárgyának, az idegennek produktív ambivalenciáját láthatjuk itt.  
A koloniális másság válik itt érthetővé, mint ahogy Homi K. Bhabha fogalmaz: „mely 
egyszerre a vágy és a megvetés tárgya, az eredet és az identitás fantáziáján belül arti-
kulálódó különbség. Az efféle olvasat megmutatja a koloniális diskurzus határainak 
feltárását, és egyben lehetővé teszi azoknak a másság teréből történő áthágását.”58

Menekülés az idegentől
Az „idegen megértésére és így az önmegértésre tett kísérlet”59 Radnai naplójának 
tanúsága szerint elmarad. A fiatal magyar utazó idegenségtapasztalata tehát megle-
hetősen egysíkú, de idegenképe feltárja az olvasó előtt önképének ambivalenciáit, 
s ezzel a saját határainak magától értetődő átlépését.60 Radnai mind Budapesten, 
mind Szumátrán hol az idegenbe, hol az idegenből menekül. Olyan áldozatszerepet 
vesz magára, amelyben képtelen saját érdekeit hatékonyan képviselni, mint aki a 

53  Radnai: i. m., 106.
54  A durva szitokszó helyesen hollandul: Godverdomme!
55  Vedelés, ivászat a német saufen szóból.
56  Knickebein (német) – eredetileg likőr és nyers tojássárgájának vagy konyak és tojáslikőrnek a keve-

réke.
57  Radnai: i. m., 148.
58  Bhabha: i. m., 631.
59  Szirák: i. m., 2011, 91–96.; Lásd továbbá Pomogáts Béla: Regény az idő ellen. Az urgai fogoly 

gondolati horizontja, Kortárs 43(1999/3), 102–106; Balajthy Ágnes: Utazás, diszkusszió és a Kelet 
idegensége, Alföld 65(2014/9), 93.

60  Az idegenség határainak áthágásáról lásd bővebben Pusztai Gábor: An der Grenze. Das Fremde und 
das Eigene, Frankfurt a.M., Peter Lang, 2007; Horváth Andrea: „Wir sind anders.” Gender und Eth-
nizität in Barbara Frischmuths Romanen, Würzburg, Königshausen&Neumann, 2007; Pabis Eszter: 
Fremde, Fremderfahrung und Verfremdung. Grundbegriffe und Probleme literaturwissenschaftlicher 
Fremdheitsforschung, Werkstatt 9(2014), 12–30.
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hatalomból, a megszólalásból kimaradt.61 Az idegennel kapcsolatos túlzott elvárásai 
és minimális idegentapasztalata közötti feszültség, valamint az önreflexióra képte-
len személyisége szinte szükségszerűen taszították az idegenről alkotott utópisztikus 
vágyálom szakadékába.

Az idegen az otthoni környezetben még a csábító gazdagság és boldogság utó-
piája, de csak azért lehet az, mert a saját, az én helyzete mindennek ellentéte. Ha 
azonban más kontextusban ismétlődik meg az oppozíciópár, akkor a jelentésük és 
hierarchiájuk megváltozik. Szumátrán a csábító, meggazdagodással kecsegtető ide-
gen helyett a másik vérszomjas, emberevő bennszülött vagy részeges, léha, buta fehér 
ültetvényes. Ettől automatikusan felértékelődik a másik pólus, a saját, az otthon. A 
korábban menekülésszerűen elhagyott Budapest a vágyakozás tárgyává válik. Alig 
két hónap leforgása alatt a csábító már nem az idegen, az egzotikus Kelet, hanem a 
saját otthon. Radnai végül feladja, június 14-én felül egy hajóra, és kölcsönpénzből 
hazaindul Magyarországra. Alig öt hét alatt az én és az idegen hierarchiájának képe 
gyökeresen megváltozik.

Radnai ambivalens idegen- és énképével folyamatosan áthágja a saját és a másik 
határát, de ez nem vezet önreflexióhoz. Az idegent és ezzel saját magát Radnai nem 
tudta és nem is akarta megismerni. Inkább az újabb menekülést választotta, ezúttal 
haza Budapestre, ahová július 19-én érkezik. Megkönnyebbülve írja naplójában:

„Dehogyis megyek el még egyszer kenyérkereső szándékkal. Egy utolsó is-
tenhozzádot mondok neked Szumátra. Ezzel egyúttal a kalandos útitervek és 
utazások, a fiatal vér szülte meggondolatlan türelmetlenkedés és az utópiának 
bizonyult hirtelen vagyonszerzés utáni lázas törekvés finiséhez érkeztem.”62

Ha újabb menekülést fontolgatott volna is saját maga elöl, ebbe már beleszólt a törté-
nelem. Radnait mint tartalékos zászlóst az elsők között hívták be a Monarchia hadse-
regébe. 1914. augusztus 4-én egységével már Tarnopolban volt, néhány kilométerre 
az orosz határtól, és feszülten várta a háború kitörését.

***

Radnai túlélte a világháborút, és tartalékos főhadnagyként szerelt le. Budapesten élt, 
magánhivatalnokként dolgozott, 1921-ben kötött házasságot a háborús özvegy Greif 
Etelkával, akinek első házasságából született lányát Majrovits Katalint közösen nevel-
ték,63 közös gyermekük nem volt. A házassági anyakönyvi bejegyzés szerint mindket-
ten izraelita vallásúak voltak, de a feleség 1936. július 31-én, Radnai pedig egy évvel 

61  Tárnok Attila: Posztkolonialitás – neokolonialitás: egy tanulmányút tapasztalatai, Korunk 
15(2004/12), 37.

62  Radnai: i. m., 164.
63  1917. május 29-én kötött házasságot az akkor 24 éves Majrovits János József és a 20 esztendős Greif 

Etelka. Majrovits foglalkozását tekintve magánhivatalnok volt. Mindketten budapesti születésűek és 
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később, 1937. március 20-án kikeresztelkedett, és a budapesti Szent Rókus római 
katolikus plébánián kapott keresztlevelet.64 Radnai 1940. február 17-én, 47 éves ko-
rában halt meg szívelégtelenség következtében Pestszentlőrincen.65 Naplója évekig 
özvegye tulajdonában volt, míg annak unokája, Deák Katalin 1961-ben magával 
vitte Hollandiába.66 A napló ezután negyven évig Groningenben pihent, majd a hol-
land irodalomtörténészhez, Gerard Termorshuizenhez került, aki 2007-ben a hágai 
Irodalmi Múzeumnak ajándékozta. Ott a Madelon Székely–Lulofs kollekció részét 
képezi, az írónő hagyatékával és Székely László néhány kéziratával együtt.

A napló egyes részletei mind magyarul, mind hollandul megjelentek már. Először 
2004-ben látott napvilágot egy magyar nyelvű részlet és annak holland fordítása az 
Acta Neerlandica 3. számában.67 2007-ben Hollandiában is megjelent a napló egy 
részlete a Dit altijd alleen zijn című könyvben, melyet a Holland Tudományos Aka-
démia Kutatóintézetének kiadója, a KITLV Uitgeverij adott ki.68 Magyarul, teljes 
terjedelmében 2013-ban jelent meg Szumátrától az orosz frontig címmel.69

izraelita vallásúak voltak. Majrovits az I. világháborúban súlyosan megsebesült (tüdőlövést kapott) 
és a háború után, feltehetően 1920-ban meghalt. Lányuk 1918. július 13-án született Budapesten. 
Iskoláit Budapesten végezte, a Konzervatóriumba járt, ahol operaénekesként végzett, majd ének- és 
zenetanárként dolgozott. Dr. Deák Pállal kötött házasságot. Ebből a frigyből született Deák Katalin. 
Deák Pál a II. világháborúban elesett. Özvegye 1945. március 15-én kötött házasságot Lékay Walter, 
többszörösen kitüntetett vadászpilótával, akivel a háború utolsó évében dezertál,t és kalandos úton 
családjával együtt Hollandiába menekült. A menekülésben valószínűleg szerepet játszhatott Majrovits 
Katalin zsidó származása is. Beszélgetés Deák Katalinnal 2012. január 27-én Groningenben, illetve 
lásd – http://www.hatvany-online.net/MyProgs/crmbp/marriages.aspx (Letöltés ideje: 2012. június 
23.)

64  Budapest VII. kerületi házassági anyakönyv, folyószám: 794. Anyakönyvvezető: Bauer Richárd. Ld. 
Budapesti Polgári Anyakönyvek – http://www.hatvany-online.net/MyProgs/crmbp/marriages.aspx 
(Letöltés ideje: 2012. június 23.)

65  Radnai István 42/1940 folyószámú halotti anyakönyvi kivonata, melyet utólag, 1979. szeptember 
10-én állítottak ki Budapesten.

66  Beszélgetés Deák Katalinnal 2012. január 27-én, Groningenben.
67  Radnai István: Dagboek/Napló, Ford. Pusztai Gábor, Acta Neerlandica 3(2004), 137–165.
68  Székely, László – Radnai, István: Dit altijd alleen zijn. Verhalen over het leven van planters en koeli-

es in Deli, 1914–1930, Pusztai, Gábor – Termorshuizen, Gerard (eds., transl.), Leiden, KITLV, 
2007.

69  Radnai István: Szumátrától az orosz frontig. Radnai István naplója, Szerk. Pusztai Gábor, Debrecen, 
Printart-Press, 2013.
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Zusammenfassung

„Süß, dennoch grausames Land des Haßes”: Fremderfahrung im Tagebuch 
von István Radnai (1893–1940)

István Radnai (1893–1940) führte zwischen 1914 und 1916 sein Tagebuch. Als 21 
jähriger, arbeitsloser junger Mann sieht er in Ungarn vor dem Ausbruch des ers-
ten Weltkrieges keine Perspektive mehr und fährt mit seinem Neffen László Székely 
(1892–1946) nach Sumatra um Pflanzer zu werden und später reich ins Vaterland 
zurück zu kehren. Vor der Abreise sieht er Ungarn ausgesprochen negativ, als „Land 
des Hasses”. Parallel damit verlangt er nach dem fernen Fremden, das er als süße 
Verlockung, als eine ideale Welt betrachtet. Das Bild des Fremden und des Eigenen 
verändert sich aber während der Reise. Unterwegs bekommen Fremde immer mehr 
negative Eigenschaften und das Eigene wird aufgewertet. Nach fünf Wochen Auf-
enthalt auf Sumatra flieht Radnai schließlich zurück nach Ungarn und will nie mehr 
weg. Er kommt in Juli 1914 in Budapest an und wird sofort einberufen. Auch für 
ihn fängt der erste Weltkrieg an.
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