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a kortárs szlovák irodalom irodalomtörténe-
ti szintézisében, amely Radoslav Passia és 
Ivana Taranenková szerkesztésében jelent 

meg, s a Hľadanie súčasnosti, vagyis A jelen keresése cí-
met viseli, külön fejezetet kap az ún. expatovská pró-
za, vagyis az expat próza fogalmával körülírható jelen-
ség.1 Az ide sorolható alkotások az 1989 utáni nega-
tív jelenségekre adott irodalmi válaszként is értelmez-
hetőek : a munkanélküliség, a növekvő szegénység, az 
etnikumok közötti feszültségek (főként a magyar és 
roma kisebbség viszonylatában), a gazdasági okokból 
kikényszerített emigráció, illetve ennek okán a csalá-
dok szétesése jelenik meg témaként. Az otthon, a kül-
földi élet, a „globtrotter” vagy „expat” lét az identi-
tás, az önértelmezés kérdéseit vetik fel, leggyakrabban 
a 70-es, 80-as években született nemzedékek, az ún. 
Husák gyermekei generációjának műveiben. Ezt a je-
lenséget a szerzők egy specifikus kelet-közép-európai 
nosztalgiaként azonosítják, amelyet azonban Monika 
Rydiger, Svetlana Boym és Linda Hutcheon nyomán 
a jelenre mint hiányra adott válaszként értelmezik, te-
hát nem valamiféle romantikus-idealizált múlt terébe 
helyezik. A nosztalgia (nostos – honvágy, algos – fáj-
dalom) etimológiájába a kelet-német ostalgia is bele-
íródik (der Ost – kelet, Ossi – keletnémet), vagyis az 
NDK iránti nosztalgia.2

Az expat próza című fejezetbe összesen öt szerzőt so-
rolnak be az irodalomtörténet írói : Svetlana Žuchová, 
Ivana Dobrakovová, Zuska Kepplová, Michaela 
Rosová és Mária Modrovich műveit tárgyalva. Mint-
egy appendixként, némiképp szervetlenül kapcsoló-

dik a már említett szerzőkhöz Pavel Vilikovský, aki-
nek Posledný kôň Pompeji – Az utolsó pompeji ló (ma-
gyar fordítása : 2002) c. regényét és Pes na ceste – Ku-
tya az úton (magyar fordítása : 2013) c. elbeszéléseit 
hozzák rokonságba az említett szerzők műveivel, mint 
amelyek egy kritikus „önkolonizációs” gesztust gya-
korolnak a szlovák társadalom xenofób és heterofób 
jellegzetességeivel szemben. Megjegyezve azt is, hogy 
a fiatal generáció műveiben az önkritikus szemlélet 
kevésbé erőteljes, megjelenik viszont a nyugati társa-
dalmakhoz fűződő ellentmondásos, sokszor kritikus 
viszony egy olyan exterritorializált főhős, narrátor né-
zőpontjából, aki számára a külföld idegensége az érzel-
mi önazonosság, identifikáció részeként funkcionál.3

A határ, az idegenség és az otthon jelentései felől 
értelmezve viszont az említett öt szerző műveinek vi-
lágához talán még közelebb állnak azok a prózaírók, 
akik az Autobiográfiai írásmód (Autobiografické písanie) 
fejezetben szerepelnek.4 Az ide sorolt szerzők jelentős 
része ugyanis vagy emigrációban írta meg művét (mint 
Ján Rozner), vagy pedig műveikben maga a migráns, 
illetve külföldi lét a téma (mint Irena Brežná, Jaroslava 
Blažková vagy Stanislava Chrobáková Repar esetében). 
Ha pedig a különböző kultúrák dialogikus, sok eset-
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ben sztereotípiákkal terhelt viszonyának problemati-
kája felől értelmezzük a fenti műveket, akkor az iro-
dalomtörténetben nem említett Daniela Kapitáňová 
Samko Tále álnéven írt Kniha o cintoríne (2000) – 
Könyv a  temetőről (magyar fordítása : 2016) c. regé-
nye lehet jó példa. Hogy mennyire jelen van és fon-
tos szerepet játszik az ilyen típusú irodalom a  kor-
társ szlovák prózában, arra jó példa Peter Macsovszky 
2015-ös Tantalópolis c. kötete, amely Anasoft litera dí-
jat, az egyik legjelentősebb szlovák irodalmi elisme-
rést nyerte el, miközben a már említett Irena Brežná 
Die undankbare Fremde (2012) – Nevďačná cudzinka 
(szlovák fordítása : 2014) – Hálátlan idegen c. műve 
is ott volt a végső sikerre esélyes négy kötet között.5 
Mindkét szöveg külföldön íródott, a kulturális idegen-
ség témájára, ráadásul Irena Brežná regénye németül.

A migráns irodalom és a kulturális dialógus előbb 
említett nagy területei éppen a transz kul tu ra liz mus fo-
galmában érnek össze, kopírozódnak egymásra. Olyan 
jelenségről van szó, amely főként az utóbbi évtizedek 
globalizált világában vált általános tapasztalattá. Mint 
Arianna Dagnino írja, a jelen társadalmainak és identi-
tásainak fluiditása a kozmopolita diszpozíció és a plu-
ralista érzékenység nyomán egyre nagyobb érvényes-
séggel rendelkezik, köszönhetően a migráns, transz-
nacionális vagy neonomád tapasztalatoknak és életfor-
máknak – a mobilis írók új generációja átlép a nemze-
ti és kulturális határokon, és kreatív módon használja 
fel a transzkulturális szenzibilitás tapasztalatát, akár sa-
ját kulturális beidegződéseinek kritikája céljából is.6 
Wolfgang Welsch a herderi kultúrafelfogás három as-
pektusa, a  szociális homogenizáció, az etnikai kon-
szolidáció (megszilárdulás), valamint az interkulturá-
lis delimitáció (elhatárolás) ideájával szemben vezeti 
be a transz kul tu ra liz mus fogalmát.7 Eszerint napjaink 
kultúrái egymástól kevéssé elhatárolhatóak, nem mo-
nolitikusak, hanem komplexek, belsőleg differenciál-
tak és egymással ezer szállal, hálózatszerűen összekö-
töttek. A nemzeti kultúrák éles elhatárolása többé már 
nem lehetséges, köszönhetően az immateriális kom-
munikációs rendszereknek, a gazdasági kapcsolatok-
nak, migrációs folyamatoknak. Ennek következtében 
a mai kultúrák, pontosabban minden kultúra általá-
nos jellegzetessége a hibridizáció : Welsch Nietzschét 
idézi, aki szerint a jövő kultúrája mixelt lesz, a jövő 
embere pedig polikulturális nomád, s ezzel a modern 
transz kul tu ra liz mus egyik előfutárává vált.8

A transz kul tu ra liz mus – mint látható – olyan elmé-
leti terekkel áll kapcsolatban, amelyek központi fogal-
mai a kultúrák határainak fellazulása, egymásba mo-
sódása, a hazavesztés, a nyelvcsere, a kisebbségi lét, az 
idegenség, a migráció, a nomadizmus, a globalizáció, 
a bilingvizmus, az új média, az utazás, a fordítás, a di-
aszpóra, a hálózatosság stb. jelensége. Ezek az elméle-
ti terek többek között a posztkoloniális és transznaci-

onális irodalomtudománnyal, a komparatív vizsgála-
tokkal, a kulturális antropológiával, továbbá az új vi-
lágirodalom koncepciójával hozhatók összefüggésbe.

Nemcsak az a tény izgalmas, hogy az utóbbi évek-
ben, évtizedben a szlovák irodalomban megnövekedett 
azoknak a szerzőknek és szövegeknek a száma, ame-
lyek az előbb vázolt kontextusokba helyezhetők el, ha-
nem az is, hogy ezek jelentős része az elmúlt években 
magyarul is megjelent. A teljesség igénye nélkül em-
líthetjük a következőket :
1. Jaroslava Blažková Hepiend című kötetét Vályi Hor-

váth Erika fordításában a  szlovákiai magyar AB-
ART kiadó 2014-ben jelentette meg.

2. Ivana Dobrakovová  Halál a családban című elbe-
széléskötete szintén Vályi Horváth Erika fordítá-
sában jelent meg az AB-ART-nál 2014-ben. Ivana 
Dobrakovová másik, magyar nyelven is megjele-
nő könyve, a TOXO a Noran Libro gondozásában 
Budapesten jelent meg 2017-ben, György Norbert 
fordította.

3. Svetlana Žuchová  Jelenetek M. életéből című köny-
ve szintén a Noran Libro kiadásában jelent meg 
2017-ben Pénzes Tímea fordításában.

4. Zuska Kepplovának 2016-ban a L’Harmattan Ki-
adónál látott napvilágot Hotel Sza_adság címmel 
könyve Dósa Annamária fordításában. A Hotel Sza_
adság egyaránt tartalmazza a Bukta-tetkó, a SZA_
ADSÁG és az 57 kilométerre Taskenttől című szöve-
geket is, amelyek szlovákul külön kötetben jelen-
tek meg.

5. Mária Modrovich a budapesti Európai Elsőköny-
vesek Fesztiváljának szlovák résztvevője volt, és eb-
ből az alkalomból jelent meg Árvíz után című el-
beszélése Forgács Ildikó fordításában.9

6. Az Irodalmi Szemle 2017 júniusi, Transz kul tu-
ra liz mus-számában jelentek meg részletek Irena 
Brežná Hálátlan idegen című regényéből és Svetlana 
Žuchová Yesim című elbeszéléskötetéből, mindket-
tő Horváth Erika fordításában.10 A közeljövőben 
várhatóan a teljes fordítások is elkészülnek, és ön-
álló kötet formájában is olvashatók lesznek.

7. Daniela Kapitáňová  Samko Tále : Könyv a temetőről 
című regénye Mészáros Tünde fordításában 2006-
ban jelent meg a Magvető Kiadónál.

8. Maros Krajňak Carpathia című regényét Böször-
ményi Péter fordította, és a marosvásárhelyi Lector 
Kiadónál jelent meg 2016-ban.

9. Alexandra Salmela három kötete jelent meg magyar 
nyelven, mindhárom a Scolar Kiadónál és 2016-
ban : a 27 avagy a halál teszi a művészt, a Zsiráfma-
ma és más agyament felnőttek, valamint a Mimi & 
Liza. Az első fordítója Bába Laura, a másodiké Pol-
gár Anikó, a harmadiké, amelyet Alexandra Salmela 
Katarína Kerekesovával és Katarína Molákovával 
közösen írt, megint csak Polgár Anikó.
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Talán nem véletlen, hogy Deczki Sarolta is ráér-
zett a  transz kul tu ra liz musra mint összekötő kapocs-
ra a könyvfesztiválra megjelent szlovák fordításköte-
tek kapcsán, hiszen az Élet és Irodalomban megje-
lent Ex librisébe négy olyan könyvet válogatott be, 
amelyek a fenti elméleti kontextusba helyezhetők :11 
Ivana Dobrakovová : Toxo, Svetlana Žuchová : Jelene-
tek M. életéből, Daniela Kapitáňová : Könyv a temető-
ről és Maroš Krajňak : Carpathia című elbeszéléskö-
teteiben, regényeiben a kultúraközi viszonyok is ér-
telmeződnek.

Az, hogy ilyen sok fordítás jelent meg transzkulturális 
szerzőktől, nemcsak azt jelentheti, hogy a szlovák iro-
dalomban jelentős művek sorolhatók ide, hanem azt 
is, hogy a kortárs magyar irodalom számára fontos 
kérdések, tapasztalatok jelennek meg ezekben a mű-
vekben. És valóban, legalább két nyelvi síkon is értel-
mezhető ez a kérdés :
1. René Kegelmann hívta fel a figyelmet arra tanulmá-

nyában, hogy „Manapság egész sor magyar szárma-
zású kortárs író(nő) él és ír Magyarország határain 
kívül. Egy olyan irodalmi jelenségre figyelhetünk 
fel, amely főleg Németországban, de Ausztriában és 
Svájcban is nagy irodalmi sikereket hozott magával. 
A  következő nőírókat kell megemlítenünk : Zsu-
zsa Bánk, Terézia Mora, Zsuzsanna Gahse, Agota 
Kristof, Christina Viragh. Már bevezetésképpen is 
kiemelhető az a körülmény, hogy az említett nő-
írók nagy része az országváltás mellett nyelvet is cse-
rélt, és ma már környezetük új nyelvén ír.”12 Vagyis 
olyan, transzkulturális szerzők jelentkeztek,13 akik 
létezésükkel és írásmódjukkal is kétségbe vonják az 
irodalomnak mint monolitikus, homogén nemzeti 
és nyelvi képződménynek a felfogását. Műveikben 
a kulturális és nyelvi határátlépések sorozata való-
sul meg, szövegeik, életművük a nyelvcsere miatt 
vagy ellenére több irodalomba is besorolható.

2. A kortárs magyar nyelvű irodalomban is több olyan 
szerzőt találhatunk, akiknek művei a transz kul tu-
ra liz mus felől értelmezhetők. A szlovákiai magyar 
Fábián Nóra : A nagyváros meséi (2002) című elbe-
széléskötetét nevezhetnénk bébiszitter-iro da lom nak 
vagy au-pair irodalomnak is. Fábián Nóránál már 
belülről látjuk az angol kispolgárt, a második ge-
nerációs indiai britet, a polgári otthont és az angol 
szórakozóhelyek társaságát. És persze a kelet-közép-
európai fiatalokat, akik „megpróbálták fenntarta-
ni valamiféle otthon képét, makacsul úgy viselked-
ve, mintha szeretteik, vagy legalábbis azok, akik-
hez többé-kevésbé legalább közük volt, nem több 
ezer kilométerre lennének, hanem csak a szomszéd-
ban, és mintha nem eshetne meg, hogy valamelyi-
kük egyszerre csak elmegy nyomtalanul.”14 A kul-
turális dialógus vagy épp dialógusképtelenség fe-
lől olvastatják magukat Kiss Noémi elbeszélései is 
a Tájgyakorlatok (2003) és a Trans (2006) c. köte-
teiben. Az idegenséggel folytatott rendkívül tuda-
tos játék egyrészt a migráció (németországi török 
bevándorlók), másrészt a nomadizmus (kelet-euró-
pai utazások) témájára. Az otthon, otthontalanság, 
kitelepülés, migráns-expat lét kérdései Kun Árpád 
legutóbbi regényeiben, a 2013-as Boldog északban 
és a 2016-os Megint hazavárunkban is alapvetőnek 
számítanak. De a kultúraközöttiség, kultúraköziség 
viszonyainak értelmezése nélkül Závada Pál vagy 
Tompa Andrea regényeinek, illetve Jászberényi Jó-
zsef : A lélek legszebb éjszakája (2016) című elbeszé-
léskötetének is fontos rétege veszne el.

Ez az elméleti keret viszont csak abban az esetben 
tartható, ha „transz kul tu ra liz mus” alatt olyan kép-
ződményt értünk, amely a két kultúra, két nyelv stb. 
közti határátlépéseket a legtágabb értelemben fogja 
fel. Ebben az esetben a fogalom által jelölt képződ-
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ménynek történetisége van, az ókori irodalmak ha-
tásviszonyaitól kezdődően (pl. a görög-római kapcso-
latok) a középkor latinnyelvűségén át egészen napja-
inkig. Ha viszont a „transz kul tu ra liz mus” fogalmát 
szűkebb értelemben használjuk, és az inter-, valamint 
a  multikulturalizmussal szemben a  jelen globalizá-
ciójából vezetjük le, egy új, a kultúrák sokféleségét 
pozitívan megélő, átmeneti, hibrid, transz kul tu rá lis 
identitásnak helyet és nyelvet adó irodalomként, ak-
kor már jóval szűkebb korpuszra korlátozódik a ku-
tatás. Ez utóbbi elvet követi Wolfgang Welsch, aki 
az interkulturalizmus és a multikulturalizmus hibá-
inak, megoldatlan problémáinak ellenében alakított 
ki, egy saját „transzkulturalitás”-elméletet,15 valamint 
Arianna Dagnino is. Ez utóbbi szerző Transcultural 
Writers and Novels in the Age of Global Mobility 
(2015) című monográfiájában amellett érvel, hogy 
a  transzkulturális szerzők olyan deterritorizált al-
kotók, akik kulturálisan és fizikailag is folyton átlé-
pik a határokat, és akik ezt a diverzivitást és mobili-
tást szabadságként és sokrétű lehetőségként élik meg 
– szemben a  hagyományos (e)migráns/exil/diaszpó-
ra lét szindrómáival.16 Ez a felfogás a transz kul tu ra-
liz mus fogalmát csupán az utóbbi néhány évtized je-
lenségeire tartja alkalmazhatónak. Természetesen fel-
vetődik a kérdés, hogy tehát akkor a transz kul tu ra-
liz mus ilyen felfogása bizonyos témákat és írásmó-
dokat eleve kizár-e, például a trauma megjelenítését, 
az alárendeltségi-hatalmi viszonyokat, a kiszolgálta-
tottságot – de ennek tárgyalása ebben az írásban túl 
messzire vezetne.

A transz kul tu ra liz mus elméleti párjaként mind a tá-
gabb, mind a szűkebb felfogás felől nézve leginkább 
a  transznacionális irodalomtudomány jelenik meg. 
Jablonczay Tímea szerint „A »transznacionális« iroda-
lomtudományos megközelítését átfogóan a globalizá-

ció és migráció világméretű jelensége által létrejött új 
helyzetre adott válaszként, valamint a posztkoloniális 
és migráns irodalmak értelmezési eljárásaik által te-
remtett beszédmód és perspektíva kiterjesztéseként ér-
telmezhetjük.”17 A transz kul tu ra liz mus és transz nacio-
nális irodalomtudomány által vizsgált területek ha-
sonlóak, de felfogásom szerint a transz  kul  tu  ra  liz  mus 
jóval tágabb jelentést takar. A transzkulturális művek 
egyik alapvető kérdése a két kultúra közötti viszony, 
a határátlépések és fordítási stratégiák, az a mód, ho-
gyan szólítja meg egymást, milyen retorikai eszközö-
ket használ az egymással való találkozáskor az egyik 
és másik kultúra – s innét nézve újraolvashatók a ko-
rábbi évszázadok szövegei is.

A legtöbb mű úgy érzékelteti ezt a kettősséget, hogy 
magába a szövegbe, a szöveg terébe íródik bele a má-
sik nyelv : a szlovák szövegbe angol, francia, olasz, len-
gyel, magyar, orosz szavak, félmondatok, mondatok 
ékelődnek. Irena Brežná traumatikus regénye, a Há-
látlan idegen már első soraiban a  feloldhatatlan ide-
genséget, a jelentés hiányát, ürességét viszi színre, ami-
kor a 68-as Csehszlovákiából disszidálók, menekülők 
adatait felveszik :

„A kaszárnyában egy beszédhibás kapitány hallga-
tott ki bennünket. Raccsolt, nem tudta kimondani 
rendesen a ž, ľ, ť, dž, ň és a cirkumflexes ô hangot sem, 
helytelenül ejtette ki a nevünket, szinte magamra sem 
ismertem. Nevünket felírta egy formanyomtatványra, 
és megfosztotta az összes szárnyacskától és háztetőtől. 
– Ilyen cicomára itt nem lesz szükség.”18 Mint látható 
a szöveg egészen az artikuláció szintjére ás le az ele-
mi erejű, szinte zsigeri idegenség megtalálásának ér-
dekében, amely nagyon is nyelvként van jelen. Nem-
csak a kapitány parole-ja, egyéni nyelvhasználata ide-
gen, ami miatt képtelen helyesen formálni a szlovák 
szavakat, hanem maga a német nyelv, annak logikája 
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is alkalmatlan a szlovák nyelv sérülésmentes tovább-
örökítésére, megőrzésére :

„Áthúzta a kedvenc nőinév-végződésemet is, apám 
és bátyám vezetéknevével ruházott fel. Mindketten 
ott ültek némán, és megbocsátották ezt a csonkítást. 
Mihez kezdjek ezzel a kimért férfi vezetéknévvel ? Re-
megtem az éhségtől.”19

A nyelv lecsupaszításként, testi megfosztásként ér-
telmeződik, amely ráadásul a narrátor nemi identitá-
sára is döntő hatással van : elveszíti – a szlovák nyelv-
re jellemző – női nevét, s férfinéven kell tovább élnie. 
De ahogyan a kapitány számára üres jelentéssel bír-
tak a szlovák szavak, mellékjelek, a szlovák helyesírás 
alkotóelemei, úgy érzik idegennek a német szavakat 
a szlovák menekültek is :

„A kapitány elégedetten támaszkodott. – Azért szök-
tek át hozzánk, mert itt szólás- és véleménynyilvánítá-
si szabadság van ? A hármas szóösszetételt nem ismer-
tük : Meinungsäusserungsfreiheit. Most ennek a  férfi-
nak el kell mondanunk a véleményünket, hogy ágyat 
és takarót kapjunk ?”20

A nyelvi idegenség, csonkítás, csonkolás mindun-
talan testi, vegetatív minőségekkel kapcsolódik ösz-
sze, arra utalva, a nyelvtől való megfosztás korántsem 
ártatlan, ártalmatlan folyamat, hanem az identitáson 
keresztül szervi kérdés is.

A  posztkolonializmusra jellemző elméleti térrel 
szembesít bennünket az előző jelenet. Ahogy Homi 
K. Bhabha fogalmaz, „a  posztkoloniális látásmód 
a Harmadik Világ országainak gyarmati hitvallásából 
és a kelet – nyugat, észak – dél geopolitikai felosztá-
sán belül a »kisebbségek« diszkurzusaiból formálódik 
meg”. Majd hozzáteszi : a „posztkoloniális teoretikus 
a kulturális értéknek […] a hibrid – transznacionális 
és transzlacionális helyzetéből kiindulva kísérli meg 
történelmi és irodalmi vizsgálódásait és következte-
téseit elrendezni.”21 Vagyis a transznacionális viszony 

egyúttal transzlacionális is : a fordításra, a fordítás le-
hetőségeire vagy éppen lehetetlenségére kérdez rá, az 
ezzel összefüggő kérdéseket viszi színre.

Mint ahogy Ivana Dobrakovová Kígyógombolyag c. 
novellája is, amely egy franciaországi nemzetközi tá-
bor fiataljainak egymásba keveredő, kavalkádszerű for-
gatagában mutatja fel az eltérő nyelvi és hatalmi stra-
tégiákat. Már az elbeszélés kezdete is az idegenség és 
félelem kettősségéből építi fel azt a jelenetet, amikor 
az idegen, kihalt városban elveszetten tébláboló nar-
rátor végre segítségre talál :

„Mikor mégis megpillantottál egy bevásárlótáskát 
cipelő idős nőt a szemközti járdán, azonnal odaszalad-
tál és már messziről kiabáltál : – Es en sé ef ! ! ! Où est 
es en sé ef ? a nő ijedtében nagyot ugrott, többet nem 
is nézett arra, inkább gyorsan elsietett.”22

Az elbeszélés a  kulturális antropológia kulturális 
fordulatát, ún. hermeneutikai paradigmaváltását úgy 
jeleníti meg, hogy a  táborban részt vevő fiatalok el-
térő identitását helyezi egymás mellé, gyakran szem-
besítve azokat, különösen a  vendéglátó francia kul-
túra viszonylatában. Eszerint be kell látnunk, hogy 
a kultúrák értelmezése sosem lehet objektív értelme-
zés, hanem csupán az adott két kultúra közötti relá-
ciók felismerésére lehet képességünk. Más szóval : egy 
spanyol lány mást fog látni Franciaországból, mint 
egy japán, megint mást egy orosz, és újra csak mást 
egy szlovák. Az elbeszélés kontextusában mégis a ke-
let-nyugat dialógus kap legnagyobb teret, éspedig az 
orosz Ljudmila, illetve a narrátor viszonya a nyugati 
társadalomhoz, a nyugati emberekhez. Az elbeszélés 
azt a vélekedést erősíti, hogy a nyugat-keleti dialógus 
két pereme a következő :
1. keleti nézőpontból – jól férjhez menni, mint ahogy 

megtudjuk ezt az orosz Ljudmila testvéréről, „– aki 
olyan jól ment férjhez, ahogy azt már említettem..., 
a  férje egy multinacionális cégnél dolgozik, ami 
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azt jelenti, hogy a nővéremnek nem kell dolgoz-
nia, semmit az égvilágon ! És mindeközben meg-
vehet mindent, ami csak eszébe jut, az olyan üz-
letekben, mint a  Prada, Louis Vuitton, Hermès, 
Dolce & Gabbana. Képzeld, múltkor vett nekem 
egy Hermès-táskát, csak úgy, ukmukfukk. El tu-
dod ezt képzelni ? Egy igazi Hermès-t.”23

2. nyugati nézőpontból – minél gyorsabban testi kap-
csolatra lépni, elcsábítani a lányt : „Cédric minden 
lánytól megkérdezte, van-e barátja.”24

Ljudmila áradozása nővéréről tkp. redukálja az egyé-
niségét, s a lány fokozatosan egyetlen cél elérésére ren-
dezkedik be, az első francia vidéki fiúval kikezd – ép-
pen a polgármester fiával. Az elbeszélés egyik fontos 
vonulata viszont éppen az, hogy a narrátor nem telje-
síti be egyik – az előzőekben felvázolt – ráosztott sze-
repet sem. Kibújik a dichotómiák alól, s ironikusan, 
kritikusan szemléli mind a nyugati, mind a keleti fi-
atalok stratégiáit. Pozíciója így válik kulturális antro-
pológiai értelemben véve is értelmezői hellyé, hogy 
N. Kovács Tímea szavaival éljünk, az antropológia 
retorikai fordulatából következő azon kérdésfelvetés 
reprezentálójává, amely így hangzik : „Hogyan olvas-
sák és írják újra az irodalmi szövegek a kultúrát ?”25 
Dobrokovová elbeszélője úgy írja újra a kultúrák ta-
lálkozását, hogy önmaga helyzetére is folyton reflek-
tál, nemcsak leleplez – mind a nyugati, mind a kele-
ti stratégiákat –, hanem egyéni, ironikus pozíciókat 
képes megjeleníteni.

Zuska Kepplová műveibe egy másik, nagyon érde-
kes és jellegzetes kettősség íródik. Míg a Bukta-tetkó el-
beszélései nyugaton játszódnak, Angliában vagy Fran-
ciaországban, addig az 57 kilométerre Taskentben tere 
Kelet-Közép-Európa, pontosabban Budapest. A két 
helyszín alapvetően más nézőpont, nyelv, retorikai 
megoldások felől jelenik meg. Míg a Nyugat-Euró-
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pában játszódó történetekben a  szereplőket jellem-
ző módon az alárendelt pozíciójában találjuk, addig 
a budapesti szereplők leginkább dandyk. Míg a nyu-
gati történeteket a kiszolgáltatottság, a pénz, a kilá-
tástalanság, az elérhetetlen vágyak, tervek, a beszűkült 
lehetőségek keretezik, addig a közép-európai történe-
tek a lazaságról, a szerelmi játékról szólnak, sőt : míg 
a nyugati történetekben a „bennszülött”, „házigazda” 
angolok, franciák megközelíthetetlen, hatalmi pozí-
cióban lévő munkaadók, addig a magyarországi tör-
ténetben a „bennszülött”, „házigazda” magyar aláren-
deltként is megjelenik.

A két világ közötti szembetűnő ellentét a transz kul-
tu ra liz mus két identitáslehetőségére utal : míg a Buk-
ta-tetkó hősei migránsok, vendégszállásokon tengő-
dő, munkát kereső vendégmunkások, addig az 57 
kilométerre Taskentben budapesti főszereplői gazdag 
expatok, akik menő helyeken dolgoznak, s akik szá-
mára nem okoz gondot egy váratlan pillanatban Tas-
kentbe utazni, vélhetően a jobb anyagiak érdekében. 
Mindez a határátlépés irányára, sajátos hatalmi geo-
gráfiájára is utal : míg az első szöveg szereplőinek ha-

tárátlépése keletről nyugatra történik, addig a máso-
dik szöveg két férfiszereplője nyugat felől érkezik a tör-
ténet helyszínére. Mint látható, az utazás iránya meg-
határozó a kulturális alárendeltségi viszonyok értelme-
zésekor, sőt az identitáslehetőségek (migráns, expat) 
megnevezésében is.

Ez egyúttal arra is utal, hogy ha a transz kul tu ra liz-
mus fogalmát érvényesítjük az értelmezés során, akkor 
figyelnünk kell e fogalom belső differenciáltságára is. 
Más jelentése van a politikai emigránsnak, más a gaz-
dasági migránsnak és megint más az expatnak – továb-
bá más identitáslehetőségek, más kulturális dialógusok 
jelennek meg általuk. A szlovák transzkulturális regé-
nyek bonyolult összefüggései arra utalnak, hogy ezek 
a mintázatok tovább rétegezhetők és értelmezhetők.
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