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A Chopin-életrajzok, filmek mind a haza nagy 
zeneköltőjének „tisztára mosását” szolgálják: 
Sand csak egy „folt” az ő életén, „romlott zseni”, 
„szoknyás Don Juan”, „férfifaló”, sőt, „vámpír”. 
Keserűen állapítja meg a szerző, hogy a lengyel 
földön egykor ünnepelt nagy írónő jelenléte he-
lyett ma már a hiányáról kell beszélnünk.  

Bochenek-Franczakowa könyvében a Sand- 
recepció mellett a kor lengyel irodalmi életről, a 
sajtóról is alapos áttekintést kapunk. A kötet fon-
tos hozzájárulás a világszerte rendkívül aktív 
Sand- kutatásokhoz, melyek évtizedek óta jelen-
tős eredményeket értek el abban, hogy számos 
országban George Sand ismét bekerülhetett az 
irodalmi kánonba; művei ott szerepelnek az 
egyetemi programokban, doktori értekezések 
 témáját képezik. A számtalan tanulmány, monog-
ráfia mellett ma már író óriási levelezése is olvas-
ható, és összes műveinek kritikai kiadása is folya-
matban van. A széleskörű olvasottság hiánya 
azonban más országokban is jellemző, noha regé-
nyeit az Egyesült Államoktól Japánig ma is for-
dítják vagy újra kiadják. (L. Dictionnaire George 
Sand, I-II, Paris, Honoré Champion, 2015. A ma-
gyarországi helyzet, a lengyellel összehasonlítva, 
csak a fordítások terén mutat kedvezőbb képet.)

Egyetlen kritikai megjegyzés: nagyon helye-
sen és lényegre mutatóan az egész Sand-jelensé-
get mindvégig a korabeli politikai élet kontextu-
sában vizsgálja a szerző, ugyanakkor, érzésünk 
szerint, kicsit több figyelmet fordíthatott volna a 
történelmi okok fölvázolására. Az általa megcél-
zott olvasónak – könyvét franciául írta – erre 
talán szüksége lenne. A kötetet rendkívül gaz-
dag jegyzetapparátus, bibliográfia és névindex 
egészíti ki.

Szabó Anna

Birgit Ohlsen, „Heimat” im Exilwerk von 
Anna Seghers, Literaturwissenschaft, Bd. 63 
(Berlin: Frank und Timme, 2017), 201. 

Az Anna Seghersszel foglalkozó német 
monográfiák egyik legújabbikát a berlini Frank 
und Timme kiadó jelentette meg. A szerzőnő ér-
deklődésének középpontjában az a kérdés áll, 
hogyan változott, illetve változott-e egyáltalán a 
„haza” fogalma 1933 és 1945 között a száműzött 

vagy emigrált német íróknál, illetve, hogy a tá-
vollét miatt esetleg teljesen elveszítette-e a jelen-
tőségét. Azért esett a választása Seghersre, mert ő 
több, a száműzetés szempontjából releváns krité-
riumnak megfelel: zsidó származású volt, meg-
győ ződéses kommunista, értelmiségi, és mert 
több művének is maga a száműzetés a tárgya. 

Első lépésként a szerzőnő egy rövidebb feje-
zetben a „haza” (Heimat) fogalmát járja körül, 
utána pedig a hazát és a száműzetést mint ellen-
pólusokat tárgyalja. Áttekinti Németország nem-
zetiszocialista korszakának kulturális, intellektu-
ális klímáját, de beszél az előzményekről is, hi-
szen a szempontunkból lényeges nagyváros-vi-
dék, „aszfaltirodalom” és a „rög irodalma” kö-
zötti polarizálódás már korábban megkezdődött: 
a Porosz Művészeti Akadémián már 1933 előtt is 
vita bontakozott ki a baloldali és a népi-naciona-
lista szárny között. Amikor tehát 1933. január 30-
án Hitlert kancellárrá nevezték ki, és megkezdő-
dött a nemzetiszocialista uralom, akkor volta-
képpen egy már régóta létező doktrína vált hiva-
talossá, és amikor május 10-én Németor-
szág-szerte sor került a könyvégetésekre, egyál-
talán nem ez volt a kezdete a „népkártevőknek” 
tartott baloldali és zsidó értelmiségiek elleni fel-
lépésnek. 

A száműzötteknél és emigránsoknál, akik-
nek többsége számára a külföldön eltöltött idő 
tizenkét évig is eltartott, idővel szükségképpen 
egy egyre inkább eltorzuló hazafogalom alakult 
ki, ellentétben olyan utazókkal, akik önként vol-
tak távol hazájuktól, hiszen utóbbiak hazatéré-
sük után mindig össze tudták hasonlítani a hazá-
tól távol kialakult ideálképüket a valósággal. 
Előbbieknél azonban lényeges a hazához fűződő 
individuális kapcsolat is, azaz, hogy mennyire 
tudott az illető a száműzetés előtt azzal az or-
szággal mint hazájával azonosulni. Ohlsen sze-
rint bizonyosan abból indulhatunk ki, hogy épp a 
kommunista írók ezt a hazavesztést nem olyan 
mértékben érezhették sokként, mint a liberá-
lis-polgári spektrumhoz sorolható értelmiségiek, 
mivel a kommunista írók számára már németor-
szági életük alatt is ismert volt egyfajta „belső 
emigráció” a polgári társadalommal való állandó 
szembenállás miatt. Ezt követően Ohlsen arról a 
három országról (Franciaország, az Egyesült Ál-
lamok és Mexikó) szól, amelyek a legtöbb német 
ajkú írónak menedéket nyújtottak és bemutatja, 
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hogyan alakult a sorsa a száműzötteknek ezek-
ben az országokban. 

A könyv tulajdonképpeni fő elemző részé-
ben a szerzőnő négy mű alapján vizsgálja a fent 
említett kérdést. Olyan, a száműzetésben keletke-
zett művekre koncentrál, amelyek az írónő szám-
űzetésének különböző stációit jelzik: a Vaterlands-
liebe című beszédére, a Das siebte Kreuz és a Transit 
című regényeire, illetve a Der Ausflug der toten 
Mädchen című elbeszélésére.

Elsőként az 1935-ben Párizsban, az „I. Nem-
zetközi Írókongresszus a kultúra védelmében” 
című rendezvényen tartott Vaterlandsliebe beszéd 
alapján próbálja meg azon jellegzetességek előze-
tes tipológiáját felállítani, amelyek Seghersnél a 
„haza” fogalmát jellemzik. E beszéd tájékozódási 
segítség kívánt lenni az antifasiszta íróknak úgy, 
hogy ezt a fontos fogalmat („Vaterland”) a fasiz-
mus soviniszta fogalomalkotásától elválassza és 
egy pozitív definíciót állítson vele szembe, ami a 
száműzötteknek identifikációs lehetőséget kínál. 
Már itt előfordulnak azok a főbb pontok, amelye-
ket a „haza” fogalmának további elemzése során 
az interpretáció kiinduló pozíciójának lehet te-
kinteni. A „hazai föld” a nemzetiszocialisták által 
általános érvényűnek tekintett, elvont felfogá-
sával (a rög, vér és föld mítosszal) ellentétben 
Seghersnél több komponensű a „haza” fogalma, 
amit Ohlsen szerint így lehet összefoglalni: konk-
rét tájhoz köthető, történelmi fejlődés alá esik, 
szociális vonatkozásokban manifesztálódik, a 
nemzeti, kulturális örökséghez tartozik, korrelál 
az anyanyelvvel és állandó megújulás tárgya. 

A hetedik keresztben, melyet 1938-ban kezdett 
el írni, a szerzőnő szűkebb hazája (Mainz környé-
ke) még hiteles, valóságközeli ábrázolásban jele-
nik meg, itt még egy majdnem szentimentálisnak 
nevezhető, honvágytól jellemzett visszatekintést 
olvashatunk a tájról, mely még  érintetlen, a há-
ború még nem tette tönkre. De a főszereplő szá-
mára ez valójában csak látszatidill, hiszen a táj is 
megváltozott a náci hatalomátvétellel (pl. a kon-
centrációs tábor felállítása, a paraszti struktúrák 
átalakítása miatt), s ez elidegenedést jelent szá-
mára a régi hazai tájtól. A Tranzitban – az előző 
regénnyel ellentétben – a táji szempontok csak 
marginális szerepet játszanak, a regionális hazá-
ra való emlékezések ritkák, akkor is távoli gyer-
mekkori emlékek. Amikor a főhős elhatározza, 
hogy idegen földön (Franciaországban) marad, 

és ott fog harcolni (akár honfitársai ellen is), ak-
kor egy fejlődési folyamat eredményeképpen rá-
jön, hogy számára ott a haza, ahol annak a formá-
lásában aktívan részt tud venni. Az írónő számá-
ra ez azonban csak mexikói élete során vált lehet-
ségessé, ahol a sok életrajzi elemet tartalmazó A 
halott lányok kirándulása című elbeszélése keletke-
zett. Ekkor már tudomást szerzett szűkebb hazá-
ja lerombolásáról, édesanyja haláláról, ez adta 
meg a végső impulzust a gyermekkori hazájától 
való elszakadáshoz. Ekkor lett képes arra, hogy 
más hazát is elismerjen és megszeressen.

1943/1944-ben minden ok meg volt arra, hogy 
Seghers a lerombolt haza újjáépítésében való rész-
vételébe vetett hitét elveszítse, ám mégsem veszí-
tette el optimizmusát, hogy a jövőben majd létrejö-
het egy másik Németország. Ez persze nem meg-
lepő, hiszen a nácizmus térnyerése ellenére a né-
met kommunisták kitartottak túlélési stratégiájuk 
és a jövőbe vetett remény, a pozitív változás lehe-
tősége mellett. 1944-es Freies Deutschland 1792 
című írásában Seghers hangsúlyozza is a hazatérő 
emigránsok lehetőségét, hogy az új haza kialakítá-
sában részt vegyenek az egykori rövid életű Main-
zi Köztársaság (1793) szellemében. 

Összegzésül megállapítható, hogy Birgit 
Ohlsen könyve fontos eredményekkel szolgál 
Anna Seghers életművének vizsgálatához és 
minden bizonnyal ösztönzően hat majd a továb-
bi kutatásokra. A kötetet gazdag szakirodalmi 
bibliográfia egészíti ki, egy névmutató azonban 
nagyban megkönnyítené az olvasó dolgát.

Lőkös Péter
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