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A Sanaryban élt német és osztrák emigráns 
írókról 1996-ban két könyvet is kiadtak (Manfred 
Flügge, illetve Heinke Wunderlich és Stefanie 
Menke munkáit), amelyek azonban ma már nem 
kaphatók. Nieradka-Steiner 2010-ben jelentetett 
meg egy terjedelmesebb kötetet e témáról (Die 
Hauptstadt der deutschen Literatur: Sanary-sur-Mer 
als Ort des Exils deutschsprachiger Schriftsteller), 
amely többek között számos, akkor még élő 
szemtanúval készített interjút is tartalmaz. Jelen 
kötet voltaképpen ennek egy rövidített változata, 
amelyik Wunderlich és Menke könyvével ellen-
tétben nem egyes kiválasztott írók portréi segít-
ségével próbálja meg bemutatni ezt a világot, 
hanem kronológiai sorrendben 1933-tól 1942-ig. 
Mivel a szerzőnő irodalomtörténész, így nem 
meglepő, hogy elsősorban az emigráns írók áll-
nak érdeklődésének középpontjában, képzőmű-
vészek, rendezők csak kisebb helyet kaptak 
könyvében.

A könyv három nagy fejezetre tagolódik. Az 
elsőben (Montparnasse am Mittelmeer) a szerzőnő 
áttekinti a német emigránsok előtti kort. Francia 
képzőművészek fedezték fel először Sanaryt a 20. 
század első évtizedeiben, később külföldi kép-
zőművészek, írók is letelepedtek itt, többek kö-
zött Aldous Huxley, aki itt írta Szép új világ című 
könyvét. A második nagy fejezet (Dichterfürsten 
im Exil) már a német emigrációról szól. A német 
emigránsok első hulláma 1933 nyarán jutott el Sa-
naryba, 1933 és 1942 között mintegy négyszáztíz 
német és osztrák menekült töltött rövidebb-hosz-
szabb időt a dél-franciaországi Var megyében, 
túlnyomó többségük Sanaryban. A környék kivá-
lasztásának az idilli környezet mellett egyik oka 
az volt, hogy itt jóval olcsóbb volt az élet, mint 
Párizsban, Marseille-ben vagy Nizzában. Az em-
igránsok sokszor egymásnak ajánlották e kisvá-
rost. A filozófus Ludwig Marcuse Mein zwanzig-
stes Jahrhundert című önéletrajzában egyenesen 
úgy fogalmazott, hogy Sanary ezekben az évek-
ben „a német irodalom fővárosa” volt. Azok az 
írók, akik már 1933 előtt világhírűek voltak (pél-
dául Lion Feuchtwanger), villát béreltek és jólét-
ben éltek itt, hiszen külföldi jogdíjaikhoz hozzá-

juthattak. A többség viszont igen szerény körül-
mények között élt. 

Az emigránsok nyaranta felolvasásokat tar-
tottak egymásnak (ezt még Thomas Mann hono-
sította meg 1933-ban), de a három városi kávéház 
is gyakori találkozóhelyük volt. A könyvből ké-
pet kapunk arról is, hogy milyen sokszínű és 
megosztott volt ez a társaság, amiből persze néha 
feszültségek is keletkeztek. Megtudhatjuk továb-
bá, milyen inspiráló hatással volt a város és kör-
nyéke e művészekre, első sorban amiatt, hogy 
nem tartozott a felkapott, mondén üdülőhelyek-
hez. Thomas Mann és családjának nagy része 
például itt töltötte 1933 nyarát, Mann itt végre 
tovább írhatta a József-tetralógiát. Fia, Klaus 
Mann többször is járt itt, itt született meg 1933-
ban Die Sammlung című folyóiratának terve, és 
itt tartózkodott, amikor sor került közte és Gott-
fried Benn között ama híres levélváltásra, továb-
bá itt fejezte be 1936-ban Mephisto: Roman einer 
Karriere című regényét. 

Mannék számára azonban Sanary csak inter-
mezzo volt, viszont voltak, akik sok éven át itt 
éltek. Ez utóbbiak közé tartozott Lion Feucht-
wanger, aki 1933-tól egészen 1940-ig itt élt. Az itt 
eltöltött évek írói munkásságának legproduktí-
vabb évei voltak: itt keletkezett többek között a 
Die Geschwister Oppenheim, az Exil, a Die Söhne és 
a Der falsche Nero című regénye, a Moskau 1937: 
Ein Reisebericht für meine Freunde című, sok vitát 
kiváltott könyve, valamint a franciaországi inter-
nálásáról szóló feljegyzései, amelyek később Un
holdes Frankreich címmel jelentek meg.  

A harmadik nagy fejezet (Der Teufel in Frank
reich) az 1938-tól kezdődő időszakot tekinti át, 
amikor az emigránsok számára előbb megne-
hezült az élet, vegzálásokra került sor (például 
Franz Werfel esetében), a háború kitörése után 
pedig a volt német vagy osztrák állampolgárok 
ellenséges idegenekké váltak akkor is, ha a nem-
zetiszocialista rendszer üldözöttjei voltak. Gya-
nús volt minden idegen, nem is alaptalanul, te-
hetjük hozzá, hiszen Németország jól szervezett 
kémhálózatot épített ki Párizsban és a francia Ri-
viérán, persze nem az emigránsokból. Utóbbiak 
jó részét viszont a francia hatóságok éppúgy in-
ternálták, mint a nemzetiszocialista rendszerhez 
lojális személyeket. Ekkor már a Sanaryban mű-
ködő hatóságok is gyanakodva tekintettek rájuk. 
Ahogy Feuchtwanger írta, a korábban ihletet adó 
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dél-franciaországi táj most „elveszítette színét”. 
Érthető tehát, hogy legkésőbb 1941-ig az emig-
ránsok szinte kivétel nélkül elhagyták a várost és 
Franciaországot. De voltak, akiknek ez nem sike-
rült, ezek közül többen inkább az öngyilkosságot 
választották, mások koncentrációs táborban hal-
tak meg. Olyanok is akadtak azonban, akik csat-
lakoztak a francia ellenálláshoz.

Az utolsó rövid fejezet (Was bleibt?) szól ar-
ról, hogy mi maradt meg mindebből mára. San-
aryban ma emléktábla emlékeztet az emigrán-
sokra, de a városi könyvtárban egy kis gyűjte-
mény is található e szerzők műveiből, illetve a 
szakirodalomból. A majna-frankfurti Német 

Nemzeti Könyvtár is számos tárgyi emléket, kéz-
iratot őriz, amelyek Sanaryhoz köthetők. A szer-
zőnő bemutatja továbbá azokat a kortárs francia 
és német regényeket, illetve verseket, amelyek-
nek az egykori itteni emigráns lét a tárgya.

Mindent egybevetve elmondható, hogy Ma-
gali Nieradka-Steiner számos fotóval illusztrált, 
szép kiállítású könyve átfogó képet ad a San-
ary-sur-Merben élt német és osztrák emigráns 
írók életéről és munkásságáról, és kitűnő alapot 
nyújt a további tájékozódáshoz.

Lőkös Péter
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