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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.
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