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Bevezetés

Már több mint tíz év telt el a 2001. szeptember 11-i terrortámadás óta, amely-

ben közel 3000 ember vesztette életét. Az emberek azóta is igyekeznek kü-

lönböző módokon feldolgozni az események okozta traumát. Beszélnek róla, 

műemlékeket állítanak, művészeti alkotásokat, filmeket és irodalmi műveket 

hoznak létre több mint tíz év elteltével is.

Tanulmányomban az eseményhez úgymond „álkeleti” szempontból közelítő 

műveket vizsgálok: Mohsin Hamid Kétkedő fundamentalista (2007) című re-

gényét, illetve Martin Amis „Mohammed Atta utolsó napjai” (2008) című 

novelláját.

Az álkeleti nézőpont

Mindenekelőtt fontosnak tartom tisztázni, hogy a választott írásokat azon 

szempontok alapján sorolom az álkeleti szemszöget közvetítő szövegek közé, 

hogy a narrátor milyen származású, illetve látszólag milyen álláspontot igyek-

szik képviselni. Ezek mindegyikében erőteljesen megjelennek a fundamentaliz-

mus más-más formái, azonban mindezt – mint az elemzés folyamán látható lesz 

– nyugati nézőpontból mutatják be a szerzők. A következő nagyobb fejezetben 

e nézőpont mibenlétét vizsgálom meg, vagyis hogy az álkeleti megközelítés 

miként működteti azokat az elemeket, amelyek révén megpróbálja elhitetni 

magáról, hogy „keleti”.

Előfeltevésem, hogy a merényletet az álkeleti perspektívából megközelítő 

művekben fontos szerepet töltenek be – egyfajta idegenségérzésként – a nyugati 

filmes és irodalmi példák, utalások, amelyekkel a támadást és annak következ-

ményeit igyekeznek bemutatni. Véleményem szerint erre az írásmódra annak 

is erős befolyása van, hogy e művek alkotói Nyugaton élnek.
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Martin Amis is ilyen szemszögből írta A második gép című kötetében sze-

replő írásokat. Mohsin Hamid  Lahorban nőtt fel, viszont Amerikában vé-

gezte el az egyetemet (ugyanúgy, mint Changez, regényének főhőse) és ott 

is dolgozott évekig, napjainkban pedig Londonban él, vagyis ő is némiképp 

nyugati perspektívából tekint a merényletre.1 Ebből kiindulva véleményem 

szerint az itteni, mesterségesen kialakított Kelet-kép, jobban mondva az arab 

szemszög, nem teljesen az eredeti arab nézőpontot érzékelteti. Meglátásomat 

erősítheti Edward W. Said Orientalizmus című könyvében hosszan kifejtett 

állítása, mely szerint

az orientalizmus magában is a modern politikai-kulturális eszmerendszer 

egyik alapvető megjelenési formája – s nem csupán ezen gondolatkör egy-

fajta kivetítődése –,  mely mint ilyen sokkal többet árul el  a „mi” világunk-

ról, mint Keletről.2

Igaz, Said nem irodalmi művekre használta az „orientalizmus” terminusát, 

munkája azonban a posztkolonialista irodalomtudomány egyik alapművévé 

vált. Ennek oka egyebek mellett az is, hogy az idézett gondolatot számos meg-

figyelés igazolja: az általam vizsgált művekben is sokkal nagyobb mértékben 

kidomborodik a nyugati világ szemlélete, mint a Keleté. Az elkövetkező ré-

szekben azt vizsgálom meg, hogy ezek a Said által is megfogalmazott tételek 

miként érvényesülnek a szeptember 11-ét tárgyaló művekben: hogy miként 

jelenik meg ezekben a művekben a Nyugat, illetve hogy mennyiben keleti 

valójában a Kelet.

A fundamentalizmus különböző ábrázolásai

A fent említett két műben, amelyek keleti perspektívából mutatják be az ese-

ményeket, erősen megmutatkozik a fundamentalizmus bizonyos szelete, azt 

figyelhetjük meg azonban, hogy a fogalomnak inkább olyanfajta értelme dom-

borodik ki a művekben, amelyet a nyugati társadalom ért rajta, hiába képviselik 

a narrátorok elvileg a másik nézőpontot.

Mint Krizmanits József tanulmányában kifejti, a „fundamentalizmus” kifejezés 

eredete az amerikai keresztény hagyományból származik, a XIX. század végi, 

XX. század eleji belső protestáns vitához köthető. A fogalom egy idő után meg-

erősödött és elterjedt. Mára már nem csak a keresztény, hanem más – töb bek 

1 Martin Amis weboldala http://www.martinamisweb.com/ ; Mohsin Hamid weboldala http://

www.mohsinhamid.com/ 
2 Edward W. Said, Orientalizmus, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2000, 29.
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között az iszlám – vallás hagyományaira is alkalmazzák, és sokszor nem is tesznek 

különbséget egyes vonatkozásai között. Gyakran a nyugati társadalomtudományi 

és politikai diskurzus is összemossa különböző értelmezéseit.3

Ezáltal a fundamentalizmus többfajta valláshoz is kötődik, de fontos kiemel-

ni, hogy nem csak valláson, hanem bármiféle más meggyőződésen is alapulhat. 

Habár elsősorban a kereszténységhez fűződik, Nyugaton inkább a Közel-Kelet 

világához kötik, méghozzá általában pejoratív jelentéssel. Azért tartom lénye-

gesnek tisztázni a szó jelentését, mert az említett két regényben is a fent leírt 

nyugati értelmezés figyelhető meg, igaz úgy, hogy közben a keleti perspektívát 

használják fel ezen értelmezés negatívumainak bemutatására.

Az általam választott Martin Amis novellát A második gép című kötet4 tar-

talmazza, amely a 2001. szeptember 11-től 2007-ig megjelent írásait gyűjti 

egybe. A „Mohammed Atta utolsó napjai” című alkotás először 2006. április 

24-én látott napvilágot a The New Yorker hasábjain.5 A történet főszereplője 

Mohammed Atta, aki a gépek eltérítői között volt, és aki egyben belevezette 

a repülőgépet a Word Trade Center északi tornyába. A novella az ő utolsó 

napját mutatja be fundamentalista szemszögből, és teszi mindezt úgy, hogy 

közben mind az amerikai társadalommal, mind a vallásos ideológiákkal szem-

ben kritikát fogalmaz meg. 

A novellában a fundamentalizmusról egy felszíni képet kapunk, amely szte-

reotípia-szerűen él bennünk. Előkerülnek olyan, az iszlám valláshoz köthető 

fogalmak, mint például a Korán, a dzsihád, az imám, a nyugati szemszög 

azonban itt is megjelenik és felhasználja a kereszténység szent víz motívumát. 

Így Amis a novellában egy nyugati sztereotípiákba öltöztetett főhőst teremt: 

vallásos-fanatikus, ideologikus, és utálja Amerikát. Már a novella elején, vagyis 

már hajnalban előkerülnek a valláshoz tartozó rítusok, amelyeket élete utolsó 

napján is betart: „ő is elmondta az imáit, alamizsnát osztott, gyakran mosa-

kodott, keveset evett, keveset aludt.”6 

A Korán alapvető tanításai, sőt abból vett idézet is előkerül a műben, fontos 

azonban, hogy hibásan, ebből is az látszik, Atta számára nem a fanatikus hit 

volt a lényeg, nem emiatt tette, amit tett.

3 Krizmanits József, „Gondolatok a fundamentalizmus kérdésköréhez”.  Uő (szerk.): Vallási 

fundamentalizmus. Tradíció, politika és a radikalizmus az iszlám világban, L’Harmattan Kiadó, 

Budapest, 2008, 14–15.
4 A könyv tizenkét esszét és két novellát tartalmaz.
5 Martin Amis, „Mohammed Atta utolsó napjai”. Uő: A második gép, Európa Könyvkiadó, 

Budapest, 2010, 112–145.
6 Amis, i.m., 113.
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A műben ezzel együtt megjelenik az Amerika elleni gyűlölet és ellensze-

gülés is, de azt hangsúlyozva, hogy mindez cél nélküli, s az egyedüli indok 

az általános utálat. Mint ahogyan a legfőbb indíték is a gyilkosság volt: nem 

konkrétan az embereké, hanem maga a cselekvés, mert a „gyilkolás isteni él-

vezet” a számára.7

Mohsin Hamid regényében ehhez képest egészen másképp jelenik meg 

a fundamentalizmus. Már a mű címében is, Kétkedő fundamentalista, kiemelt 

szerepet kap a jelző, s ezzel  rögtön paradox érzést kelt bennünk. Hiszen, mint 

már említettem, a fundamentalizmus fanatikus hittel jár együtt, így a „kétkedő” 

jelző rányomja a bélyegét az egész műre. Véleményem szerint azonban a mű 

eredeti angol címe (The Reluctant Fundamentalist, reluctant – ’vonakodó, kel-

letlen’) még inkább paradox érzést kelt az olvasóban, és jobban meg is erősíti 

a regényben megjelenő karakter jellemét.

A regény főszereplője, Changez, pakisztáni származású, aki Amerikában tanul 

és dolgozik. Magát az Egyesült Államok produktumaként és barátjaként tartja 

számon. Beleszeret egy lányba, aki még az előző szerelme halálának traumájából 

gyógyul ki éppen. Changez a cégnél, ahol dolgozik, egyre jobb pozíciót szerez. 

Ez az állapot 2001. szeptember 11-éig tart, amikor az amerikai nép viselkedése 

az idegenekkel – és főleg az arab vonásokkal rendelkezőkkel – szemben teljesen 

megváltozik. Ekkor a munkahelyén kinézik és megnehezítik a dolgát, a barátnője 

eltávolodik tőle. Majd jön a hír, amelyet nem tud feldolgozni, hogy az Egyesült 

Államok „terror elleni háború”-ja miatt a szülőföldje is háborúba kényszerül, 

így a családja veszélybe kerül. Éppen ezért átalakul az Amerikáról alkotott ad-

digi képe, és bár vonakodva, de kezd eltávolodni az Államoktól, és egyre inkább 

meglátni benne a negatívumot. A regény különlegességéhez tartozik, hogy élete 

történetét egy pakisztáni étteremben egy amerikai titkos ügynöknek meséli el 

egy dialógusként induló, később azonban monológba forduló beszélgetésben.

Mindemellett a regény egy olyan keleti álláspontot mutat be, amelyben a ke-

letiek nem negatív módon és ellenségként, hanem , áldozatként szerepelnek 

a történetben, akár szó szerint értelmezve, akár az amerikaiak viselkedése, majd 

a háború felől nézve az eseményeket. Ezért ebben a műben több szerepet kap, 

hogy keleti nézőpontból tekintünk az eseményekre, az sem elhanyagolható 

azonban, hogy e nézőponton keresztül is végig a Nyugatról esik szó, még ha 

ezen keresztül a szerző tükröt is tart a nyugati társadalomnak.

Maga a fundamentalizmus mint jelenség egyszer bukkan fel a műben, amikor 

Erica – a főhős barátnője – bemutatja Changezt a szüleinek és az apja előítéletek 

7 Uo., 142–143.
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és sztereotípiák alapján érdeklődik a férfiról, és ez alapján  ítéli meg mind őt, 

mind az országát, Pakisztánt. Az előítélet problémája a merénylet után egyre 

hangsúlyosabbá válik a műben, ami erősen hat a cselekményre. Lényeges itt 

azt is megfigyelni, hogy a fundamentalizmus fogalma előítéletek alapján léte-

zik az emberek fejében, valamint az egész keleti világról és az onnan származó 

emberekről is sztereotípiák alapján ítélkeznek, ahogyan ez az egész regény 

folyamán megfigyelhető.

A mű értelmezésének szempontjából fontos, hogy az eredeti szövegben nem 

csupán a fentebb említett helyen jelenik meg a fundamentum szó, hanem egy 

másik, a szöveg központjában lévő helyen is, amely a magyar nyelvű változatban 

nem kapott akkora hangsúlyt, mint az angol eredetiben. Ez a szöveghely annak 

a cégnek (Underwood Samson) a mottója, ahol Changez dolgozik: „Focus on 

the fundamentals”(„Koncentrálj az alapokra”). E mottó rámutat az Amerikai 

Egyesült Államok berendezkedésének kapitalista jellegzetességeire, amelyeket 

a cég folyamatosan hangsúlyoz, és rákényszeríti a dolgozóira. Ezeketa fősze-

replő is tapasztalja, a későbbiekben pedig kritikával is illeti.8 Ez a kulcsmondat 

azért fontos, mert a könyvet ebből a szemszögből olvasva, akár úgy is lehet 

értelmezni, hogy az Egyesült Államokban élő emberek is fundamentalisták, 

akiknek fontos az az alapbiztonság, amelyre elkötelezték magukat, amelyben 

hisznek, és ezért mindent meg is tesznek. Viszont Changez nem ilyen volt, így 

nem illett bele ebbe a képbe, hiszen ő kételkedett az Amerika által hangsúlyo-

zott értékrendekben, ezért is lehet értelmezni kétkedő, más szóval vonakodó 

fundamentalistának.

Az értelmezések sokfélesége mellett azonban az is kijelenthető, hogy ebben 

a regényben semmiképpen sem vallási fundamentalizmusról van szó, hanem 

egyfajta rendszerben való hitbéli megrendüléséről.9 Éppen ezért megfigyelhető, 

hogy míg a „Mohammed Atta utolsó napjai” című novella némiképp sztereo-

típiákból felépítve inkább ráerősít a „tipikus” fundamentalista-képre, addig 

Hamid regénye teljesen ellenszegül a fundamentalista ideológiáknak.

A hatalom kritikája

Az általam elemzett művekben fontos szerepet kap a hatalom megjelenése és 

annak nyílt vagy rejtett kritikája. Michel Foucault szerint a mostani modern 

hatalom az állam, amely egyfajta új politikai szerkezet. „Az állam hatalma 

8 Daryoosh Hayati, „A Postcolonial study of Identity Crisis in Mohsin Hamid’s the Reluctant 

Fundamentalist”, Journal of Subcontinent Researches, 3/7 (2011), 31–52, 50–51.
9 Uo., 53.
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(és az erejének egyik oka) egyszerre individualizáló és totalizáló hatalmi forma”, 

amely a keresztény intézményrendszerben gyökerezik, így egyfajta „lelkipász-

tori hatalom”-nak nevezhető.10 Vagyis ez a fajta hatalom nem arra törekedett, 

hogy az egyén a túlvilágon, érje el az üdvözülést, hanem még életében, ezért 

minden egyes egyénre (vagy legalábbis ennek az érzésnek a fenntartására) 

figyelnie kell az államnak. 

Ez a fajta „lelkipásztori” hatalomrendszer az általam vizsgált művekben is 

megmutatkozik. Az is gyakori, hogy a hatalmat rendszerint metaforával, illetve 

allegória segítségével jellemzik. A Kétkedő fundamentalistában a hatalom egy 

kisebb szeletét, a gazdaságot illeti a narrátor állatmetaforával, amelyben az állat 

folyamatosan fejlődik, és minél nagyobb, annál inkább uralkodik mindenen. 

A másik legismertebb társítás, és itt már konkrétan a szörnyeteg képe is elő-

kerül, a „Mohammed Atta utolsó napjai” című novellában jelenik meg.

Bizonyos fegyverrendszereket precíznek mondanak; a hatalom nem precíz. 

A hatalom mindig szörnyeteg. És soha nem volt még szörnyeteg akkora, 

mint Amerika.11

Megfigyelhető, hogy nem sokkal ez után kerül elő a műben az a gondolat, mely 

szerint a legnagyobb szuperhatalom Isten, így ezáltal a vallás, a hit, a funda-

mentalizmus és a hatalom a novellában összekapcsolódik. Ez a társítás egyben 

a vallás kritikája is, hisz a fentebbi idézetből kiindulva a „hatalom szörnyeteg”, 

tehát a vallás és a hit egyértelműen negatív fogalommá válik. Ez egyben uta-

lás lehet az intézményesített vallás emberek feletti uralkodási és manipulálási 

vágyára, vagy akár arra, hogy minden vallásban, legyen az keresztény vagy 

iszlám, leledzik valamiféle gonoszság, hiába hirdeti önmagáról, hogy „jót akar”. 

Ilyen a keresztényeknél az inkvizíció vagy a keresztes háborúk, az iszlámnál 

pedig a dzsihád. 

A Kétkedő fundamentalista című regényben a pakisztáni Changez a szeptember 

11-i események hatására teljesen átértékeli addigi világszemléletét: megváltozik 

mind az identitása, mind az életkörülményei. A regény elején sokszor kettős 

identitással küszködik, mivel inkább érzi magát amerikainak, mint pakisztáni-

nak, a mű végére azonban teljesen „antiamerikaivá” válik, hiszen folyamatosan 

csalódás és sérelem éri az amerikaiak részéről. Míg a szeptemberi események előtt 

az egyetemről kikerülve egy jól jövedelmező munka helye volt, addig a merény let 

10 Michel Foucault, „A szubjektum és a hatalom”. Kiss A. – Kovács S. – Odorics F. (szerk.): 

Testes könyv I. Ictus, Szeged, 1997, 267–293. 274.
11 Amis, i.m., 129.
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után elkezdik idegenként kezelni. Nagyrészt a kormány erősítette fel a már meg-

lévő rasszizmust azzal a viselkedéssel és reakciókkal, amelyeket a merénylet után 

tanúsított. A Word Trade Center lerombolása után őt is felelősségre akarták 

vonni, folyamatosan konfliktusok és atrocitások érték.

Ebben a pillanatban megjelent egy másik férfi. Ő is csúnyán nézett rám, de 

megfogta és megrángatta a barátja karját. A fickó végül vonakodva ugyan, 

de hagyta, hogy a haverja elvigye onnan. – Köcsög arab – kiáltotta vissza 

elmentében. Természetesen én nem vagyok arab. És természetemből ki-

folyólag nem vagyok túlságosan harcias fickó sem.12

Ebből az idézetből is látszik az az általános jelenség, hogy az amerikaiak számára 

nem csak a ténylegesen arab származásúak számítottak arabnak a merénylet után, 

hanem minden idegen kinézetű ember, így a pakisztáni Changez is. Ezt a fajta 

rasszizmust, amely az idézetben is tükröződik, nagyrészt a Bush-kormány „terror 

elleni háború”-jának meghirdetése erősítette az emberekben, amelyet a regény 

narrátora (és egyben főhőse) is kritikával illet. Miután egyre inkább ráébred, hogy 

a terrorizmus elleni harc következtében veszélyben van a családja és a hazája, 

Amerika ellen fordul, és a hazája egyetemi hallgatóinak is ezt hirdeti.

Kibontakozott egy közös szál ezekben a konfliktusokban, mégpedig egy kis 

csoport előretörése, amely a terrorizmus elleni harc álruhájában próbálta 

érvényesíteni amerikai érdekeit. A terrorizmus ebben a koncepcióban ci-

vileknek politikai megfontolásból, szervezett keretek között és egyenruhát 

nem viselő katonák által történő meggyilkolását jelentette.  Rájöttem, hogy 

ha ez lesz az emberiség egyetlen és mindenek fölött álló vezérelve, akkor 

az olyan országok lakosainak élete, ahol ilyen gyilkosok élnek, semmit sem 

ér, haláluk pusztán a terrorizmus elleni harc járulékos vesztesége.13

Külső nézőpontból szemlélve fogalmaz meg erős kritikát az Államokról, illet-

ve annak viselkedéséről. Ez a kritikai perspektíva fontos eleme a regénynek, 

egyrészt mivel ezek az alkotóelemek végig a keleti és nyugati szemszög oppo-

zícióját erősítik, másrészt a nyugati olvasó figyelmét felhívják azokra a nézet-

beli különbségekre – még ha sztereotipikusan is – amelyekre a kultúrájából 

adódóan talán nem is gondol. A történet – de akár a közélet – szempontjából 

is lényeges, hogy Changez hangsúlyozza Pakisztán áldozati szerepét a „terror 

elleni háború”-ban.14

12 Mohsin Hamid, Kétkedő fundamentalista, Budapest, Konkrét Könyvek Kiadó, 2007, 184.
13 Uo., 276.
14 Amerika és Afganisztán kapcsolata alapvetően messzebbre nyúlik vissza. Itt érdemes megemlíteni 

Khaled Hosseini e korszakban és közegben játszódó Papírsárkányok. Hazatérés Afganisztánba 
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Nem csak szövegszerűen jelenik meg a hatalmi rendszerre való reagálás, 

hanem ezzel párhuzamosan, a szövegszerű elemeket is erősítve, a regény struk-

túrája is jól jelzi a hatalmi viszonyokat, illetve a narrátor véleményét a hatalmi 

rendszerről, mivel a pakisztáni főszereplő egy ismeretlen amerikaival beszél, aki 

feltehetőleg a CIA ügynöke. Egyrészt a regény epizódjai úgy épülnek fel, hogy 

Changez és az ismeretlen amerikai között „beszélgetés” zajlik az étteremben, 

vagy legalábbis a narrátor a partnere megszólalásaira reflektál. Itt gyakran 

történik szövegszerű utalás is a két fél egyenlőtlen hatalmi szerepére, mint 

például „Ezek, uram, ragadozóknak való csemegék”,15 utalva az Amerikai 

Egyesült Államoknak a világban betöltött szuperhatalmi szerepére, arra, hogy 

bárkit megtámad, ha érdekei és vágyai úgy kívánják. 

Különösen fontos szerepet tölt be a műben Pakisztán és Amerika nem csak 

kulturális, hanem hatalmi ellentéte is. Ez főként akkor jelenik meg, amikor 

Changez Juan Bautistával beszélget a janicsárokról. Igaz, hogy a regényben 

erősen sarkítva, és inkább a közhiedelemre támaszkodva a janicsárokat ki-

zárólag keresztény kisgyerekeknek állítja be az elbeszélő, akiket elszakítottak 

a hazájuktól, majd arra kényszerítették őket, hogy „elpusztítsák a saját civili-

zációjukat”.16 Changez ebben analógiát talál saját magával, viselkedésével, és 

ez rádöbbenti arra, hogy a hazája mellett a helye, és hogy eddig vakon hitt 

Amerikának. Saját magát ekkor így definiálja:

Valóban, semmi kétség nem fér hozzá: modern janicsár voltam, az Amerikai 

Birodalom szolgája akkor, amikor az megszállt egy országot, mely rokona 

volt az enyémnek, sőt egy másikkal talán lepaktált, ami által a háború ve-

szélyével kellett szembe néznie.17

Ezután a felismerés után lép ki a cégétől és költözik vissza Pakisztánba, de ek-

kor már csak idegen szemmel tudja szemlélni mindazt, ami történik.18 A tör-

ténetben éppen ezért tudott a „terrorizmus elleni háború” ellen tiltakozni, és 

című regényét. A mű feldolgozza a ’73-as forradalmat, a ’78-as kommunista puccsot, a különböző 

népek együttélését, majd a későbbiekben a tálibok hatalomra törését, amiben befolyása volt 

mind Pakisztánnak, mind az Amerikai Egyesült Államoknak. Egy idő után együttműködtek 

az Al Quaida terrorszervezetével, így azonban 2001. szeptember 11. után, mint erős befolyásos 

katonai hatalom, szembekerültek az USÁ-val harctérré változtatva Afganisztánt, és veszélybe 

sodorva Pakisztánt is. Pakisztán helyzetéről Hosseinin kívül több író – többek között Martin 

Amis és Salman Rushdie is – kifejtette a véleményét.
15 Hamid, i.m., 158.
16 Uo., 235–236.  
17 Uo., 134.
18 Hayati, i.m.,  44, 50.
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egyetemistákat bevonni ebbe az akcióba. Azért is fontos, hogy idegen szem-

mel tekint nem csak Amerikára, hanem saját hazájára is, mert az érvelési 

rendszere így elfogulatlanságot sugároz a befogadó számára, bár ez alaposan 

megkérdőjeleződik, ha a regény narratív struktúráját vesszük figyelembe. 

Az elbeszélő a történet elmondása folyamán többször kerül ellentmondásba 

saját magával: például rögtön az elején kijelenti, hogy barátja Amerikának, 

azonban története teljes mértékben az Egyesült Államok kritikájaként funk-

cionál. Egy akaratos, tolakodó, egyes szám első személyű elbeszélésmódot 

alkalmaz története bemutatására úgy, hogy a „néma” amerikai véleményét 

szintén csak az ő reakcióiból tudjuk meg. Így valójában a befogadóra van bíz-

va, hisz-e az elbeszélőnek, vagy sem. A kettősségek sorozatának eredménye-

képp azonban fel is vetődhet a kérdés, nem megbízhatatlan elbeszélővel van-e 

dolgunk. Ha a vége felől értelmezzük a regényt, elgondolkodtató, hogy vajon 

tényleg csak az Amerikai Egyesült Államok „lelkipásztori” hatalmi rendszere 

olyan erőszakos és öncélú-e, mint ahogy beállítja, esetleg minden rendszer az, 

vagy ez az értelmezés a főhős népét és identitását ért támadásra adott reakció. 

Vagyis az elbeszélés egy folyamatos bizonytalanságot épít föl, hiszen nincs 

visszajelzés az elbeszélő valódi személyét illetően, sőt a beszélgetőtársáról sem 

tudunk meg semmi biztosat, csak hogy amerikai, de hogy honnan jött, hogy 

ügynök-e vagy sem, nem derül ki. 

Az elemzett két művet megfigyelve kijelenthetjük, hogy mindkettőben a ha-

talom általános kritikája fedezhető fel. Ugyanakkor, míg a Mohammed Atta 

utolsó napjai című novellában Amerika hatalmi rendszerének kritikája van 

kiterjesztve, mintegy szinekdochéként az általános hatalmi struktúrákra, ad-

dig a Kétkedő fundamentalistában csupán az Államok uralmi rendszerét éri 

bírálat, annak különböző részlegeit kiemelve. A terrortámadás következtében 

az ország hatalmi politikája mindenképpen reflektorfénybe került, nem csak 

az irodalmi műveken, hanem más médiumokon keresztül is, s beszivárgott 

a mindennapi életbe.

A merénylet és következményeinek megélése

A szeptember 11-i merénylet és megélésének leírása mindegyik műben köz-

ponti szerepet kap, még akkor is, ha maga a terrortámadás eseményeinek el-

beszélése igen keveset tesz ki az egész alkotásból. A Kétkedő fundamentalista 

című regényben például nagymértékben a szimbólumokra és párhuzamokra 

épül ennek bemutatása. Fontos kiemelni, hogy – mint a legtöbb 9/11-ről szóló 

műben – a támadás pillanata nincs leírva, csak közvetve szerzünk tudomást 
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róla. Changez is a televízión keresztül, ráadásul egy másik országból látta 

a merényletet. Ez azonban a főhőst – és talán ez a leglényegesebb momentum 

a regényben – nem rázta meg, hanem kezdettől fogva az amerikai szuper-

hatalom elleni szimbolikus tettnek tekintette.

Abban a pillanatban nem a támadás áldozataira gondoltam – a halál a tele-

vízióban leginkább olyankor indít meg, amikor fiktív, és olyan szereplőkkel 

történik, akikkel több epizódon át már valamilyen viszonyt alakítottam ki –, 

nem, az egész jelenet szimbolikus volta ragadott meg, az a tény, hogy valaki 

láthatóan térdre kényszerítette Amerikát.19

Az idézetben, míg az áldozatok szó kifejezetten a merényletben elhunyt szemé-

lyekre utal, vagyis perszonális hozzáállást kíván meg, addig a szimbolikus – és 

egyben a mosolyogni való – volta természetesen az amerikai kultúrára és poli-

tikára vonatkozik, arra a fajta hatalmi hozzáállásra, amelyet az Államok tanúsít 

a világ többi országa felé, vagyis a globálisabb nézőpont érvényesül.20 Ez több 

9/11-ről szóló elméleti munkában is megjelent, így például Jean Baudrillard 

és Noam Chomsky írásaiban is.

A szimbolikusság nem csak a merénylet megélésekor, hanem a regény 

egésze alatt megfigyelhető. Ez főleg a szereplők nevén, illetve a jellemükben 

és a regényben betöltött szerepükben figyelhető meg. Leghangsúlyosabban 

Changez amerikai barátnőjére, Ericára igaz ez az állítás. Abban az időszakban 

hal meg a barátja, Chris, amikor Changezzel találkozik, és csak nagyon las-

san tudja magát túltenni a megrázkódtatáson, de némi kitartással és egyben 

megalkuvással sikerül egymáshoz közel kerülniük. Szeptember 11. szörnyű-

sége azonban újra felerősíti benne a traumát, így visszazuhan korábbi han-

gulatába és az egészségi állapota is megromlik. Többet nem akar Changezzel 

találkozni, és pszichiátriai kezelésre szorul. Így a merénylet úgymond dupla 

katalizátorként működik a szereplők életében. Egyrészt Ericáéban, akinek 

életét (megint) átformálja a trauma, másrészt Changezében is, aki számára 

Erica viselkedésének megváltozása tölt be katalizátor szerepet, ugyanis ez-

után hagyja el végleg az Egyesült Államokat. Megfigyelve Erica magatartását 

és Amerika hozzáállását a terrortámadáshoz, azonosság fedezhető fel a kettő 

között – mégpedig a mérhetetlen nosztalgia kapcsán, amelyet maga a táma-

dás váltott ki mindkettőből.

19 Hamid, i.m., 114. Kiemelés tőlem.
20 David Waterman, „Focus on the Fundamentals”: Personal and Political Identity in Mohsin 

Hamid’ The Reluctant  Fundamentalist,  e-CRIT 3224/1, 121–136, 129. http://e-crit3224.univ-

fcomte.fr/download/3224-ecrit/document/numero_1/j_article_waterman_2_121-36.pdf 
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Azt hiszem, már akkor is tudtam, hogy valamiféle erős nosztalgiába kezd 

elmerülni, és csak ő döntheti el, visszatér-e onnan.21

[D]e úgy tűnt, hogy Amerika is egyre inkább átadja magát valami veszélyes 

nosztalgiának. Volt valami tagadhatatlan retro életérzés a zászlókban és 

az egyenruhákban […]. Mindig olyan nemzetként gondoltam Amerikára, 

amely előre tekint – most először vettem észre, milyen elszántan akarnak 

visszanézni.22

A regényben Erica az, aki allegorikusan reprezentálja Amerikát – a nevé-

ben is találunk erre utalást: Am-Erica. Az Erica és Changez közötti kapcso-

lat, ugyanúgy működött, mint Amerika és Changez  kapcsolata: mindkettő 

az otthon érzését nyújtotta egy ideig, a támadás után azonban mindkettőt 

utolérte egy visszafordíthatatlan nosztalgia, amely miatt már sem a barátnő 

sem az ország nem tudta elfogadni Changezt, s idegennek és veszélyesnek 

kezdte kezelni.23 

A műben a beszélő nevek a keresztény-muszlim oppozíciót is kihangsú-

lyozzák. A főhős neve utalhat Dzsingisz kánra, a XIII. században uralkodó 

mongol hadvezérre, de  a regényben Changezt semmilyen értelemben nem 

lehet nagy harcosnak nevezni. Folyamatosan identitásválságban szenved, és 

lelkiismeret-furdalással küzd. Egyrészt segítene a saját (muszlim) nemzetén 

a „terrorizmus elleni harc” következtében kialakult háborúban, másrészt vi-

szont Amerika befogadta őt, jól érezte magát az Államokban, ha azonban 

továbbra is itt marad, a muszlim országok – beleértve Pakisztánt is – elnyo-

másában segédkezik, vagyis támogatja Amerika uralmát. Véleményem szerint 

ilyen értelemben válik Dzsingisszé, azzal hogy maradásával kiveszi a részét 

a hatalom birtoklásában, még ha azt jó szándékúan is teszi. Érdemes azt is 

megfigyelni, hogy – habár ezt a magyar olvasók alig érzékelhetik, viszont 

az angol anyanyelvűek számára hallható – Changez nevét angolosan ugyanúgy 

ejtik, mint a changes-t, változásokat. Így a név hangzásának jelentésével egy 

olyan értelmezési lehetőséget is kap az olvasó, hogy az a nézőpont, amelyet 

Changez elbeszélése képvisel, valamiképpen változást hoz. Monológja teljesen 

más szemszögből reprezentálja az eseményt, az eddig „megszokott” diskurzus-

sal ellentétben, és ezzel együtt az áldozati szerep hangsúlya is másfelé tolódik 

a műben. Ráébreszti az olvasót, hogy a „terrorizmus elleni háborúnak” milyen 

árnyoldalai lehetnek, és ebből mit tapasztalhat a másik oldal.

21 Hamid, i.m., 178.
22 Uo., 180.
23 Hayati, i.m., 53.
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Míg Changez a muszlim oldalt képviseli a műben, addig Christ és Juan 

Bautistát a keresztény oldal képviselőinek lehet tekinteni, ezt tükrözi a nevük 

is. Chris neve egyértelműen krisztusi, illetve keresztény utalást tartalmaz, s a re-

gényben kirajzolódó karakter jellemzői is hasonlítanak a Megváltóéhoz. Erica 

számára Chris jelentette a biztonságot, a megnyugvást, az örömöt, mint ahogy 

a hívők számára is Krisztus az örömhír. Juan Bautista azért is érdekes, mert 

a műben ő az egyetlen, akinek a teljes nevét ismerjük. Ez spanyolul Keresztelő 

Szent János megfelelője. A Bibliában ő az, aki hirdette Krisztus eljövetelét és 

a Jordán folyóban megkeresztelte az embereket, többek között Jézust is. A János 

1:19-ben ezt olvashatjuk: „Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek 

az Úrnak útját, a mint megmondotta Ézsaiás próféta.”24 Igaz, a regényben Juan 

Bautista semmiféle krisztusi alaknak nem készíti elő az utat, azonban ő az, aki 

felhívja a figyelmet és ráébreszti Changezt arra, hogy modern janicsárra vált 

az Amerikai Birodalomban, és ennek hatására tér vissza Pakisztánba. Éppen 

ezért a pusztába kiáltó szó ráillik Juan Bautista regénybeli alakjára, hiszen 

ő ismer rá Changez valódi identitására.

A regény ezekkel a szimbolikus jelentésekkel a nevek kapcsán azt az ellentétet 

erősíti, amely a keresztény és muszlim oldal között áll fenn, másképp fogal-

mazva, Nyugat és Kelet között. Korántsem biztos azonban, hogy ez az ellentét 

olyan okokból áll fenn, amilyeneket a média közvetít felénk. 

Martin Amis novellájában is megjelenik a szimbolikusság a merénylet kap-

csán, azonban teljesen más aspektusból. Itt a merénylők szemszögéből látjuk 

az eseményt, és az épületi célpontok kapnak szimbolikus értéket, különöskép-

pen abból a szemszögből, ahogyan a külföldiek látják főként a külső tulajdon-

ságaik alapján, vagy hogy milyen szerepet töltenek be az Államokban.

Abdulaziznak nem lett volna szabad tudnia erről a célkódról. A „Törvény” 

a Capitoliumot jelentette. A „Politika” a Fehér Házat. A Sejkkel folytatott 

megbeszéléseken szilárdan egyetértettek az „építészet” (A Világkereskedelmi 

Központ) és „képzőművészet” (a Pentagon) tekintetében[…].25

A terroristák szándékosan olyan épületekbe akarták belevezetni a repülő-

gépeket, amelyek Amerika hatalmát szimbolizálják. Például a Capitoliumba 

és a Fehér Házba, ahol az ország ügyeit irányítják, vagy a Pentagonba, ahol 

a katonai döntéseseket hozzák, bár tény, hogy a fentebb idézett részben csak 

a kinézete és nem funkciója felől közelít a World Trade Center épületeihez. 

24 Szent Biblia János evangéliuma 1:19. Magyar Bibliatanács, Budapest, 1985.
25 Amis,  i.m., 122.
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Ehhez köthető az a szövegrész is, amikor másik kódrendszerrel foglalják össze 

a célpontokat: „Két vonal, egy ferde vonás és egy nyalóka.”26 Ezzel az Atta általi 

nézőpontból elbeszélt novella a küldetés céljait és nem az épületek jelentőségét 

hangsúlyozza. Mint tudvalevő, a szeptember 11-i merénylet nem az áldoza-

tok számának nagysága miatt, hanem a média közvetítése, illetve a célpontok 

szimbolikussága folytán vált jelentőssé.

Természetesen Amis nem a történelmi Mohammed Atta személyét válasz-

totta főhősének, hanem egy fikcióbeli Attát, aki egy terrorista lehetséges visel-

kedése szerint cselekszik. Attól azonban, hogy a mű fikcióra épül, nagyon sok 

realisztikus elemet épít bele, például ide sorolható a perc pontosságú dátumok, 

időpontok, vagy a nevek használata. Éppen ezért tud a novellába olyan dolgo-

kat is beépíteni, amelyek az esemény teljesen komoly velejárói, és a mai napig 

hatással vannak az életünkre, mint például a reptéri biztonsági intézkedések, 

vagy a térfigyelő kamerák. 

Mint látható, mindkét műben jelentős szerepet kap a szimbolikusság. Fontos 

azonban kiemelni, hogy a művek e tekintetben is nagymértékben különböznek 

egymástól. A Kétkedő fundamentalistában megjelenő beszélő nevek és az azok 

által kialakított keresztény-muszlim oppozíció az esemény globális jellegére 

hívja fel a figyelmet, erősítve azt a nézetet, hogy a 9/11 vallási terrorizmus, 

míg a „Mohammed Atta utolsó napjai”-ban maga az esemény szimbolikus 

volta kerül előtérbe.

A Nyugat a Kelet szemével

Az előbbi részekben látni lehetett, hogy a 2001. szeptember 11-i merényletet 

miképpen igyekeznek más, (ál)keleti nézőpontból bemutatni az egyes szerzők, 

rávilágítva arra, hogy kulturálisan, vagy akár territoriálisan milyen különbségek 

lehetnek a terrortámadás megélésében.  Mint azonban ez az elemzésekből is 

láthatóvá vált, az elvileg keleti nézőpontot bemutató művek is nyugati szem-

mel láttatták az eseményt, amelyben annak is jelentős szerepe volt, hogy ezeket 

az alkotásokat főképp nyugati olvasóközönségnek szánták az amúgy nyugati 

kultúrából merítő írók. 

Az elmondottak ellenére is azt mondhatjuk, amellett, hogy erős sztereotípiák 

jelennek meg a művekben, az alkotások fontos szerepet töltenek be a befogadók 

számára, akik valamelyest a másik oldalt is megismerhetik. Mint minden trau-

mánál, katasztrófánál, itt is fontos minden szempontból megvizsgálni az adott 

eseményt, és ezekben a művekben is ez történik. Meglátásom szerint arra 

26 Uo., 124.
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igenis alkalmasak, hogy elgondolkoztassanak és segítsenek más szemszögből 

tekinteni az eseményekre, hiszen például az általam bemutatott két mű is, azon 

belül, hogy (ál)keleti nézőpontból közelítenek a terrortámadáshoz, mindkettő 

jelentős eltérésekkel mutatja be azt.
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