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m ilyen lehetőségei vannak Londonban egy 
harmadik generációs magyar bevándorló-
nak a beilleszkedésre ? – teszi fel kérdést 

Charlotte Mendelson 2013-ban a  Booker-díj hosz-
szú listájára is felkerült Almost English1 című regényé-
ben, mely 2017-ben Törtmagyar címmel magyarul 
is megjelent.2 Az 1980-as években játszódó, egy há-
romgenerációs csonkacsaládot bemutató történetet 
a párhuzam és a kontraszt markánsabb megjelenésé-
ért érdemes egy nagyon hasonló tematikát feldolgo-
zó, szintén a Booker-listára felkerült brit regény, Lin-
da Grant The Clothes on their Backs3 ellenében és az-
zal együtt vizsgálni.

Németh Zoltán A migráns irodalom lehetőségei a kö-
zép-európai irodalmakban című tanulmányában a mig-
ráns irodalom öt fő típusát különbözteti meg, melyek 
közül a negyedik csoport „a Magyarországról kitelepü-
lő magyar származású, vagy magyar, vagy bilingvális, 
vagy magyarul már nem író alkotók” köre.4 A két vizs-
gált mű szerzőjére illik Németh definíciója, hiszen 
bár a felmenők származása nyelvileg ugyan már nem 
(esetleg nagyon kevéssé) határozza meg őket, a mig-
ráns lét hétköznapi megtapasztalása mégis meghatá-
rozó élményük. Charlotte Mendelson, akinek nagy-
szülei az 1930-as évek végén vándoroltak el Kárpát-
aljáról, egy interjújában így fogalmazza meg mind-
ezt : „Nem érzem magam angolnak. Mondjuk, nem 
érzem magam másnak sem, de igazán angolnak sem. 

Bár két generáció választ el, mégis magamban hordo-
zom a bevándorló bizonytalanságát…”5

Linda Grant szintén harmadgenerációs bevándorló, 
az ő apai és anyai nagyszülei a lengyel, illetve az orosz 
antiszemitizmus elől menekülve jutottak Liverpoolig. 
Érdekes módon regényhőseinek hátterét mégsem sa-
ját sorsa adja, Kovácsék magyar tájak : a Zemplén lan-
kái, Tokaj és Budapest izgalmas világa után vágyódnak.

Charlotte Mendelson és Linda Grant regényei-
ben közös, hogy mindkettő főhőse egy-egy beván-
dorló ősökkel rendelkező fiatal, magyar származású 
lány, aki próbálja legyőzni az asszimiláció vágyának 
és az elődök kultúrájának párhuzamos megéléséből 
fakadó frusztrációt, s személyisége romjait önazonos 
identitássá építeni.

Statikus identitás a  kultúrák egymásnak feszülé-
se miatt nem lehetséges, inkább egyfajta Stuart Hill-i 
iden ti fi ká ció nak lehetünk szemtanúi : annak megér-
tésének, hogy az identitás nem konstans állandó, ha-
nem állandóan mozgásban lévő változó.6

E felismerés (a regények hiányosságai ellenére) már 
legitimálja a történeteket és azok interkulturális vizs-
gálatát. Hiszen olyan fontos, kurrens és megkerülhe-
tetlen problematikát tesznek elénk, mint a migráns lét 
hétköznapi nehézségei, az asszimiláció opciója, a ki-
sebbség és többségi társadalom viszonyai és ezen ke-
resztül magának a  témának, a migránsirodalomnak 
a mibenléte és egyáltalán létjogosultsága.
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Már az elnevezés is problémás : a migráns irodalom 
pejoratív konnotációi miatt a  legtöbb ilyen hátterű 
művész kirekesztőnek érzi, s helyette az interkulturá-
lis, illetve a transzkulturális elnevezést tartják elfogad-
hatónak. E terminus technicus előnye az is, hogy tá-
gabb teret biztosít az értelmezésnek : a vizsgált művek 
körét nem korlátozza a bevándorló-szerzők opusaira, 
a leszármazottakból lett írókat is értelmezési körébe 
veszi, sőt, akár a nem migráns hátterű, csupán a kul-
túrák összeütközését, találkozását bemutató műveket 
sem különíti el. S  így elsimítja azt a szőrszálhasoga-
tó, technikai kérdést, hogy a bevándorlók leszárma-
zottai hányadik generációtól tekinthetők őslakosnak. 
Például, ahogy Linda Grant és Charlotte Mendelson 
kapcsán is látható : annak ellenére, hogy mindketten 
Nagy-Britanniában születtek és szocializálódtak, az 
idegenség élménye mégis meghatározó lett számukra.

Nézzünk most meg, milyen konkrét, a másság ér-
zetéhez kapcsolódó jelenséget vetnek fel a vizsgált nar-
ratívák. A két regény főhősének, Marinának (Almost 
English) és Viviennek (The Clothes on Their Backs) 
az életét nagyon hasonló élmények határozzák meg : 
mindketten úgy érzik, hogy az otthon különös, izolált 
világa összeegyeztethetetlen a kinti világ valóságával. 
Az ételek, a nyelv, a ruhák, a prioritások különböző-
sége a kultúra hofstedei mindent átszövő voltát bizo-
nyítja,7 és megfosztja a lányokat attól, hogy bárhol is 
komfortosan, biztonságban érezzék magukat. A más-
ság valamiféle állandó és leküzdhetetlen szégyenérzet 
formájában jelenik meg mindkét tini esetében. Ezt ra-
gadja meg például Mendelson regényének Charles Di-
ckenst idéző mottója is : „It’s a most miserable thing 
to be ashamed of home.”8

A hasonló alaphelyzet azonban meglehetősen eltérő 
reakciókra, a kint és bent egymásnak feszülésének elsi-
mítására tett különböző megoldásokra készteti a főhő-
söket. Marina úgy érzi, a magyar és az angol identitás 
nem fér meg egymás mellett, s választania kell. Hosz-
szas őrlődés után a magyart (megpróbálva) elutasíta-
ni, britté igyekszik válni : londoni otthonukból elköl-
tözve egy vidéki elit bentlakásos iskolától várja iden-
titásának egyértelműsítését, a konzervatív brit osztály-
rendszerbe való legitim betagozódását.

Vele szemben Vivien a konkrét nemzethez való tar-
tozás lehetőségét elvetve a nemzeten fölüli kozmopo-
lita szerepét ölti magára. A szó szoros értelmében, hi-
szen számára az új identitás a ruhákban való önkife-
jezésen alapul : extravagáns, szinte jelmezszerű, mások 
által nem hordott darabokon keresztül a másság fel-
vállalásához könnyedséget társít. „…I started to try on 
characters in novels for a day or two, to see how they 
fitted. I’d dress like them, think like them…”

Az identifikáció folyamatának Marina életében is 
markáns, jól látható jelzői a ruhák : ő maga nem na-
gyon tudja, milyen öltözetet vegyen magára, rendsze-

resen tanácstalan, mi a megfelelő ruhadarab. E kín-
nak vagyunk például tanúi, mikor újdonsült barátjá-
nak befolyásos szüleihez készül látogatóba. („’There 
you go,’ Guy’s sister says, holding out a  miniskirt 
in bright turquise wool, somewhere between tweed 
and felt. […] ’I,’ says Marina her cheeks burn ; she 
can feel sweat on the backs of her knees and in her 
armpits. She thinks : I cannot do this.”) Ám a ruház-
kodás nem kisebb gyötrelem akkor sem, ha hagy-
ja, hogy nagynénjei vegyék kézbe. („Marina turns 
round and sees the blouse Rozsi is holding out to 
her : olive satin with a leaping gazelle motif.”) Ez az 
így se jó, úgy se jó, senkiföldjén lévő lézengés, mely 
Marina központi tulajdonságává válik a  bhabha-i 
senkiföldjének tapasztalatát negatív előjellel látja el. 
Hiszen, míg Homi Bhabhánál a marginalitás élmé-
nye akár előnnyé is válhat, mivel az egyén számára 
egyfajta új, különleges értelmezés és látásmód lehető-
ségét hozza magával,9 addig Mendelsonnál ez a köz-
tes tér kizárólag pejoratív felhangokkal bír. A hetero-
gén jelentések helyett itt minden értelmét veszti, az 
egymás felé való kitárulkozás helyett az elszigetelt-
ség, kínzó magány a jellemző.

Marina izoláltsága különösen azért látványos, mi-
vel egy emberekkel zsúfolásig teli kis térben történik : 
a lány egy kétszobás lakásban él anyjával, nagyanyjá-
val, és annak két húgával. Ebből a lineáris családból 
feltűnően hiányoznak a  férfiak : meghaltak (nagypa-
pa), elmenekültek a  családi kötelességek felelőssége 
elől (Peter, az apa), vagy a körülményeknek és a sze-
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mélyes döntésnek köszönhetően hiányoznak (a nagy-
nénik nem házasodtak meg). Ebben a térben paradox 
módon a privát szféra hiánya fokozza szinte az elvi-
selhetetlenségig Marina magányát. A lány, bár a lakás 
minden pontján belebotlik valakibe, az őt körülvevő 
rajongás ellenére – vagy talán éppen amiatt – nem 
talál magának bizalmast. A generációs és a kulturális 
szakadékot a kölcsönös szeretet és megfelelni vágyás 
sem képes áthidalni.

A generációk közötti szakadékot a centrumhoz és 
perifériához fűződő viszonyok is jelzik : míg a szülők-
nagyszülők életét, bár térben távol vannak, mégis 
a Kárpát-medencéből magukkal hozott, megörökölt 
viszonyrendszerek, események és emlékek határozzák 
meg, addig a gyermek számára a felmenők múltjának 
helyszínei már a perifériára szorulnak, nekik Anglia 
(ezen belül is London) a tér, ahol érvényesülni akar-
nak, és ahol a lényeges dolgok történnek. Ez az ellen-
tétes irányú folyamat a kulturális centrum és perifé-
ria fogalmak önkényes értelmezésére, megélésére éb-
reszti rá az olvasót. Ahogy Eleni Kefala is megállapít-
ja : a kultúra fogalmát – mivel téren és időn fölül áll 
– lehetetlen a centrum és a periféria fogalmak men-
tén értelmezni.10

A nyelv kultúrába ágyazottsága és az ezzel vívott 
harc is megkerülhetetlen kérdése az interkulturá-
lis irodalomnak.11 Vizsgált regényeinkben a  nyelv-
vel való küzdelem két szinten is fut : a narratívák fik-
tív szintjén és a szerzők saját nyelvhasználatának nem 
tudatos szintjén.

A másságot az idősebb, első generációs bevándor-
lók hibás angol nyelvhasználatában, erős akcentusá-

ban, nyelvtől való megfosztottságában tudatosan jele-
nítik meg a szerzők, s erősítik a bevándorlók elszige-
teltségének érzetét. Linda Grant szövegében például 
a szótár mint egy királyságba való bebocsátást biztosí-
tó kulcs jelenik meg.12 Ez a tendencia Mendelson tör-
ténetében is markáns, a magyar nagynéniket itt szin-
te a komikumba sorolja ormótlan nyelvhasználatuk. 

„– Dar-link’ they hear again from the doorway, ‘hurry. 
We have still to set out the sair-viette.’”

A hibás használatnak van azonban egy másik szint-
je is : a magyar nyelv nem megfelelő használata. Ám 
míg az ez előző, az angol nyelv eltorzítása a szerzők 
szándékos, művészi eszköze volt, addig a magyar nyel-
vi hibák tömkelege nem szándékos, tehát valódi hiba. 
Különösen az Almost Englishben lelhetők fel elírások. 
(Többek között : Virág virágnak. Imré ; Yoy de édes ; 
Em érted ; Nem tu dom ; Boldog születésnap ; Leljesen 
hülye ; A borjúlábakat megkoppaszjuk…) Linda Grant 
könyvében csak egy, látszólag kicsi, ám elég zavaró el-
írás van : az idősödő szülők rendre a „Zémplen” lanká-
it emlegetik nosztalgikusan. Az apró, ám a magyar be-
szélő számára zavaró ékezetcsere éppen a regény köz-
ponti érzését, a szülőföld utáni vágyódást teszi nevet-
ségessé és semmisíti meg. Hiszen a magyar nyelvi hi-
bák sora, melyet sem a szerző, sem a korrektor, sem 
a jó nevű kiadók szerkesztői nem vettek észre, nem 
éreztek fontosnak ellenőrizni, a nem angol nyelv föl-
cserélhetőségét, lényegtelen voltát jelzik, s ezáltal alá-
ássák, s a periféria világába száműzik az idegen kul-
túrát,13 s szinte Spivakkal együtt bizonyítják, hogy az 
alárendelt, a subaltern valóban nem tud beszélni, va-
lóban nincsenek hatékony verbális eszközei, hogy ér-
dekeit képviselje.14

Összefoglalva : a két a regény interkulturális olva-
satának talán az az elsődleges hozadéka, hogy mind 
a  történetek szereplői által, mind maguknak a  szer-
zőnek kulturális meghatározottságán keresztül annak 
a többkultúrájú egyéneket jellemző identitásnak lehe-
tünk tanúi, mely a kultúrák olyatén egymásra hatá-
sát jelenti, mikor az egyes elemek egymásba olvadnak, 
egymástól elkülöníthetetlenek lesznek. A migránslét-
nek ez a fajta immanens hibriditása, mely nem a tu-
dásrétegek egymásra rakódását, sokkal inkább össze-
mosódását jelenti, úgy tűnik, egyaránt magával hoz-
hatja a kozmopolitizmus mindenhová tartozás érzését, 
illetve a  kirekesztettség, a  megnemértettség otthon-
talanságát. Vagyis Bhabhával szólva : „A kultúra […] 
éppúgy a túlélés és a szupplementaritás kényelmetlen 
és zavaró gyakorlatává válik, mint amennyire ragyo-
gó létezése a gyönyör, a megvilágosodás vagy a felsza-
badulás pillanatát nyújtja. Ilyen narratív pozíciókból 
keresi a posztkoloniális irány egy új, kollaboratív di-
menzió megerősítését és kiterjesztését, mind a nem-
zet-tér határain belül, mind pedig a nemzetek és a né-
pek közti határokon keresztül.”15   
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ablak oblok abrosz obrus alamizsna almužna apát opát asztal stôl bárány 
baran betyár beťár bicikl i bycikel bivaly bivol bolha blcha borotva britva 
boszorka bosorka buzogány budzogáň cékla cvikla cédula ceduľa cél 
cieľ citrom citrón csákány čakan csekk šek cseresznye čerešňa csésze 
čaša csizma čižmy dinnye diňa ebéd obed gazda gazda gesztenye gaštan 
gomb gombík gulyás guľáš gúnár gunár hír chýr huncut huncút huszár 
husár iskola škola jácint hyacint kabát kabát kacsa kačica kalács koláč 
kamra komora káposzta kapusta kastély kaštieľ kasza kosa kémény 
komín kolbász klobása kolostor kláštor konyha kuchyňa labda lopta 
lámpa lampa macska mačka málna mal ina mandula mandľa medve 
medveď mészáros mäsiar molnár mlinár mocsár močiar múzsa múza 
narancs pomaranč olaj olej páncél pancier palacsinta palacinka pál inka 
pálenka paprikás paprikáš páros párny pásztor pastier patak potok 
patkány potkan patkó podkova pék pekár péntek piatok pénz peniaze 
pi lóta pi lot pince pivnica pogácsa pagáč répa repa ribizl i  r ibezle rozs 
raž rózsa ruža szánkó sanky széna seno szalonna slanina szi lva sl ivka 
szombat sobota szamár somár szarka straka szerda streda asztal stôl 
szoknya sukňa szomszéd sused szablya šabľa sál šál sátor šiator iskola 
škola sztrájk štrajk sógor švagor takács tkáč tánc tanec tányér tanier 
uborka uhorka utca ul ica udvar dvor vacsora večera vidék vidiek ablak 
oblok abrosz obrus alamizsna almužna apát opát asztal stôl bárány 
baran betyár beťár bicikl i bycikel bivaly bivol bolha blcha borotva britva 
boszorka bosorka buzogány budzogáň cékla cvikla cédula ceduľa cél 
cieľ citrom citrón csákány čakan csekk šek cseresznye čerešňa csésze 
čaša cs izma č ižmy d innye d iňa ebéd obed gazda gazda gesztenye 
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