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1. Problémafelvetés, korpusz, célkitűzés 

 

Disszertációm az (ex-)gyarmati Másik és Máshol simenoni ábrázolásának posztkolonialista 

tanulmánya. Az egzotikus-gyarmati tematika a két világháború közötti időszakban jelenik meg 

Georges Simenon (1903-1989) életművében. Ekkoriban egyre több irodalmi és művészi alkotás 

választja témájául a gyarmatokat Franciaországban és Belgiumban. Ezenkívül, számos 

rendezvény hivatott alátámasztani a gyarmatbirodalmak hatalmát. Simenon rengeteget utazik 

ezekben az években. Utazásai regények, novellák és riportok alapjául szolgálnak majd. 

A vizsgálandó korpusz kilenc regényből áll, amelyeket rendszerint „egzotikus” jelzővel 

illetnek az irodalomtörténészek: Le Coup de lune (1933), Quartier nègre (1935), 45º à l’ombre 

(1936), Long cours (1936), Le Blanc à lunettes (1937), Touriste de bananes (1938), Ceux de la 

soif (1938), L’Aîné des Ferchaux (1945) et Le Passager clandestin (1947). Cselekményük az 

európai gyarmatosítás által sújtott országokban játszódik, azaz volt francia, belga és spanyol 

gyarmatokon. Utóbbiak elnyerték függetlenségüket mire a regények megszülettek, azonban 

továbbra is egy úgynevezett „informális birodalom”1 tagjainak számítottak. 

A kritika gyakran alábecsüli a Másik és a Máshol szerepének jelentőségét Simenon 

életművében, mondván regényei lényegében ugyanazt a történetet mesélik el. A témánkat érintő 

kisszámú kritikai tanulmány pedig többnyire csupán Simenon rasszista megnyilvánulásaira 

mutat rá vagy megerősíti a cselekmények ismétlődő jellegét. Ráadásul mindezt néhány afrikai 

írás alapján teszi. A kutatások, kevés kivétellel, csak a L’Heure du nègre-re és a Le Coup de 

lune-re hivatkoznak, amelyeknek az antikolonialista és rasszista diskurzusok együttes 

jelenlétéből fakadó kétértelműsége rendre megosztja a szerzőket. Az „egzotikus” művek iránt 

tanúsított csekély érdeklődés azzal a ténnyel is magyarázható, hogy valamennyi körülbelül 

tizenöt éven belül íródott, amely viszonylag rövid időszaknak számít Simenon hosszú írói 

pályafutásában. Disszertációmban azt kívánom megmutatni, hogy az antikolonialista tematika 

folyamatosan jelen van a simenoni „egzotikus” életműben, ha nem is heves kritika formájában, 

mint a Le Coup de lune-ben, hanem implicit módon. 

A korpuszt alkotó fiktív művek természetesen a riportoktól függetlenül is olvashatóak, ám a 

munkám által felvetett kérdések minél körültekintőbb megválaszolása érdekében szükségesnek 

találtam a zsurnalisztikai műfajú írások alkalmi vizsgálatát is. Tudniillik, afrikai útja óta 

                                                           
1 Jürgen Osterhammel, « "Colonialisme" et "Empires coloniaux" », Labyrinthe [En ligne], 35 | 2010 (2), mis en 

ligne le 27 juillet 2012, consulté le 6 novembre 2016. URL : http://labyrinthe.revues.org/4083 ; DOI : 

10.4000/labyrinthe.4083. Saját fordítás. 

http://labyrinthe.revues.org/4083
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Simenon felváltva ír regényeket és riportokat2. A riportok visszatükrözik vagy kiegészítik 

azokat a regényeket, amelyek az Európán kívüli civilizációkra – az európai ember Másikjára és 

Európa Másholjára – eső európai tekintetről szólnak. A Másik tehát „mindaz, ami az Azonoson 

kívül áll”3 vagy „mindaz, ami nem az Azonos”4. A Máshol pedig egy olyan „földrajzilag és 

történelmileg meghatározható”5 tér, amely eltér a nyugati civilizációtól. 

Lényegesnek tartottam valamennyi „egzotikus” regény vizsgálatát a hozzájuk tartozó 

riportok alkalomszerű bevonásával, hogy pontos képet alkothassak a Simenon-nál megjelenő 

Azonos és Másik kapcsolatáról. Ez annál is fontosabbnak tűnt, mert Simenon-t a mai napig 

bírálják félreérthető ideológiai álláspontja miatt. Nem állt szándékomban Simenon „egzotikus” 

műveit egy ideológia narratív megfelelőiként bemutatni, azonban, figyelembe véve 

disszertációm témáját, a gyarmati kontextus figyelmen kívül hagyása lényeges jelentésektől 

fosztaná meg az olvasót. 

Disszertációmban tehát a simenoni „egzotikus” regények narratív rendszerének 

posztkolonialista olvasatát mutatom be. Véleményem szerint, ezen művek mélyen magukban 

hordozzák a szerző gyarmati élményének nyomát. Akár gyarmatosított, akár gyarmatosító, az 

ember személyisége és életének egyes aspektusai, mint a gondolkodásmód, szenvedélyek és 

magatartás – a sajátja és a többieké ő irányában – megváltoznak a kolonializmus hatására6. 

Ebben különböznek az „egzotikus” regények az életmű többi darabjától. Dolgozatomban 

megkísérlem eloszlatni a félreértést, amely Simenon bevallott antikolonializmusa és írásai 

egyfajta kolonializmusa között feszülő ellentétből ered. Sikerül kijátszaniuk az „egzotikus” 

regényeknek az egzotikus kliséket és sztereotípiákat, koruk irodalmi és ideológiai konvencióit? 

Néhány tétova kritikát vagy valós és következetes antikolonializmust közvetítenek? 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Ld. Benoît Denis, « Notice au Coup de lune », in Georges Simenon, Romans, t. I, Paris, Gallimard, coll. 

« Bibliothèque de la Pléiade », 2003, p. 1380. 
3 Jean-Marc Moura, La littérature des lointains. Histoire de l’exotisme européen au XXe siècle, Paris, Honoré 

Champion, 1998, p. 29. Saját fordítás. 
4 Uo. Saját fordítás. 
5 Uő, L’Europe littéraire et l’ailleurs, Paris, PUF, coll. « Littératures européennes », 1998, p. 2. Saját fordítás. 
6 Ld. Albert Memmi, Portrait du colonisé précédé du Portrait du colonisateur et d’une préface de Jean-Paul 

Sartre, Jean-Jacques Pauvert, 1966, p. 16. 
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2. Módszertani kérdések 

 

Munkám során egy olyan olvasási stratégiát követek, amelynek lényege a hatalom és/vagy 

ellenállás, esetenként egyazon szövegben felbukkanó, explicit és implicit jeleinek azonosítása 

a korpuszon belül. Ezt a fajta módszertant a posztkolonialista elmélet alkalmazza, mely szerint 

az irodalmi szöveg olyan diskurzus, amely a gyarmatosítás legitimációját segítheti elő7. 

Választásomat Edward Said és Toni Morrison nézetei ihlették. Elemzéseikben többnyire a fehér 

ember tekintetét vizsgálják anélkül, hogy megkérdőjeleznék a Másik tanulmányozásának 

relevánsságát. 

 A gyarmatbirodalmak idején a gyarmatosító alkotja meg a gyarmatosított egész világon 

elterjedt képét. Az irodalom útján is terjedhet ez a kép, ami kellőképpen igazolja a Másik- és a 

Máshol-ábrázolások tanulmányozásának jelentőségét. A Másikról és a Másholról szóló művek 

közül még a legszemélyesebbek is magukon viselik a kolonializmus hivatalos doktrínájának 

hatását. Tanai még az 1930-as években is irányadónak számítanak, amikor Simenon első 

„egzotikus” írásait közli. Disszertációmban azonosítom a fehér ember különböző álláspontjait 

a Másikról és a Másholról, ami minden gyarmati kontextusba helyezett műnek egyik fő 

problematikája. Az ember választása „egy adott szituáció felvállalása vagy tagadása”8 között 

kitűnően példázza „a gyarmatosító alapvető etikai problémáját”9. 

Ügyeltem arra, hogy ne részesítsem előnyben az ideológiai olvasatot a stíluselemzés 

rovására, annál is inkább, mert nem áll szándékomban Simenon „egzotikus” műveit 

tézisregényekké redukálni. Azonban tény, hogy minden regény az író esztétikai és etikai 

koncepciója alapján szerveződik. Ezért a simenoni narráció legfontosabb jellemzőit is szem 

előtt tartom disszertációmban. 

A tartalmat és a formát egyaránt vizsgálom, bemutatom egységüket, mivel 

elválaszthatatlanok egymástól. A problematikánkkal szorosan összefüggő fontos 

információkról árulkodik Simenon nyelvhasználata, amellyel a képzeletvilágot adja vissza: 

Milyen írói attitűdről árulkodik a Másikról alkotott képzelet? Milyen irodalmi stratégiák 

működnek közre a Másik és a Máshol leírásában? A kérdések megválaszolásában stilisztikai és 

narratológiai megközelítésekre is támaszkodom, valamint megvizsgálom a Maga–Azonos–

Másik kapcsolatot érintő pszichológiai jelenségeket. 

                                                           
7 Jean-Marc Moura, Littératures francophones et théorie postcoloniale, Paris, PUF, 2005, p. 4-8, 46-50. 
8 Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil, 1971, p. 68. Saját fordítás. 
9 Albert Memmi, Portrait du colonisé précédé du Portrait du colonisateur et d’une préface de Jean-Paul Sartre, 

Jean-Jacques Pauvert, 1966, p. 55. Saját fordítás. 
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A strukturalista elemzés hagyományát ötvözöm a posztkolonialista olvasattal. Ezért, Saidon 

és Morrisonon kívül, olyan szerzőkre is hivatkozom, akik nem köthetőek közvetlenül a 

posztkolonialista elmélethez. Az egzotizmus fogalmának tanulmányozása során elsősorban 

Victor Segalen és Tzvetan Todorov gondolataira és Jean-Marc Moura könyveire támaszkodom. 

Ahogy Dominique Combe is írja, Moura volt „az egyik első francia kritikus, aki a 

posztkolonialista elméletet a frankofón tanulmányokra alkalmazta”10. A korpusz 

interpretációját a nyelvi és stilisztikai jegyek tanulmányozásával mélyítem el. A genette-i 

terminológiát követve vizsgálom meg az elbeszélő funkcióját és státuszát, a narráció 

fokalizációját, valamint a történet, az elbeszélés és a narráció idejéhez kapcsolódó kérdéseket. 

A térábrázolás elemzésénél nagyrészt Jean-Marc Mourára és a Máshol témájának szentelt 

könyveire hivatkozom. 

A simenoni életművet pszichoanalitikai szempontból is tanulmányozom, elsősorban Paul 

Mercier-nek a tudattalan szerepéről és a kommunikáció problematikájáról értekező cikkeire, 

valamint Simenon önéletrajzi jellegű írásaira és a vele készült interjúkra támaszkodva. A 

gyarmatosító és a gyarmatosított, illetve az Azonos és a Másik kapcsolatát érintő pszichológiai 

elemzésem Albert Memmi Portrait du colonisateur és Portrait du colonisé, valamint Frantz 

Fanon, a posztkolonializmus teoretikusai által gyakran idézett szerző11, Peau noire, masques 

blancs c. művein alapszik. Kisebb mértékben ugyan, de szociokritikai megközelítéshez is 

folyamodom Simenonnak az irodalmi intézményrendszerben betöltött szerepének 

meghatározása kapcsán. 

Nem követem teljes mértékben sem a saidi, sem a morrisoni metódust, mivel fontosnak 

tartottam Simenon stílusához igazítani az interpretációt. Morrison és Said elméletei doktori 

értekezésem kiindulópontját jelentik, az általam alkalmazott módszertant azonban a simenoni 

életmű inherens tulajdonságai alakították. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Dominique Combe, « Théorie postcoloniale, philologie et humanisme. Situation d’Edward Saïd », Littérature 

[En ligne], nº 154, 2009/2, p. 118-119. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-litterature-2009-2-page-118.htm. Saját fordítás. 
11 Ld. Homi K. Bhabha, Les lieux de la culture. Une théorie postcoloniale, traduit de l’anglais (États-Unis) par 

Françoise Bouillot, Paris, Éditions Payot & Rivages, 2007, p. 85-120. 

https://www.cairn.info/revue-litterature-2009-2-page-118.htm
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3. Az értekezés felépítése 

 

Dolgozatom három részből áll. Az elsőben a korpuszt alkotó, általában „egzotikusként” 

jellemzett, művek műfaját próbálom meghatározni. Az egzotikus és a detektívirodalomhoz 

viszonyítom őket, mivel, a Simenon-kritika és a kiadói szokások alapján, leginkább ezzel a két 

területtel hozható kapcsolatba. 

 Vizsgálataim kimutatják, hogy Simenon „egzotikus” regényei nem tartoznak az egzotikus 

irodalom egyik kategóriájába sem, mert demitizálja mind a kolonializmust, mind az 

egzotizmust. Alapvetően antiegzotikusak abban az értelemben, hogy kimondják: egzotikumok 

nem léteznek. Noha közel állnak a metafizikai jellegű egzotikus kalandregény műfajához, 

számomra nyilvánvaló, hogy Simenonnál az egzotikus tér nem csupán a létről való elmélkedés 

díszleteként vagy ürügyeként szolgál, hanem teljes jogú „szereplővé” avanzsál. Simenon 

egyszerre rúgja fel a gyarmati és az egzotikus elbeszélés szabályait. Ezáltal olyan összetett 

szöveg keletkezik, amely az „egzotikus” jelzőt legáltalánosabb, a korpusz minden elemére 

alkalmazható jelentésére vezeti vissza: „ami a nyugati civilizációktól eltér […] ami távoli és 

meleg országokból ered”12. Következésképpen, a trópusi környezet köti össze a kilenc regényt. 

Helyénvaló műfaji meghatározásuk tehát a „trópusi regény”. 

 Arra is rámutatok, hogy az általam vizsgált regények nem felelnek meg a detektívregény 

kritériumainak, amelyek egy bűncselekmény miatti nyomozás elmesélését és az olvasó 

bevonásával történő megoldását írják elő. Az eredmények fényében disszertációmban az 

„egzotikus” megnevezés mellett döntök, mivel ez a legelterjedtebb, ám idézőjelbe teszem, hogy 

jelezzem vele kapcsolatos fenntartásaimat. 

 Ezután tematikus szempontok szerint elhelyezem az „egzotikus” regényeket a simenoni 

életműben. Célom az „egzotikus” regények új megvilágításba helyezése, az író többi művéhez 

képest szokatlan, egyedi megkülönböztető jegyek feltárása volt. 

 Kutatásaim során arra a megállapításra jutottam, hogy az egzotikus tematika a gyakran 

visszatérő elemek mellett újakat is felhasznál. Az „egzotikus” regények eredetisége nem a 

trópusi díszlet leírásában rejlik, hanem abban, hogy megmutatják hogyan fejlődik egy 

jellegzetes szereplő a simenoni történetek tipikus helyszíneitől merőben eltérő környezetben. A 

főszereplőre már az utazás előtt súlyként nehezedő magány, elszigetelődés és különösség érzése 

az egzotikus környezetben éri el csúcspontját. Az egzotikus díszlet segítségével tehát kiválóan 

bemutathatók a 20. századi ember szorongásai. Ezenkívül, az „egzotikus” regények egy új 

                                                           
12 Le Petit Robert. Dictionnaire de la langue française, Paris, Dictionnaires le Robert, 2007, p. 979. Saját fordítás. 
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témát is bevezetnek a simenoni életműbe, a kolonializmust, különös tekintettel a Másikkal való 

kapcsolatra. Az olvasó párhuzamosan követhet egy egyéni sorsot és ismerheti meg egy 

kollektív vállalkozás, mint a gyarmatosítás sötét oldalát. 

 Dolgozatom második része a Másik és a Máshol ábrázolását, az „egzotikus” regények 

cselekményében betöltött szerepét vizsgálja. A Másik és a Máshol képe egyaránt ered Simenon 

világszemléletéből és a Nyugat 1930-40-es évekbeli közös képzeletvilágából. Simenonnál egy 

európai ember egzotikus élményei adják a Másik és a Máshol ábrázolásának apropóját. 

Ennélfogva, az európai főszereplő látásmódja határozza meg a nem-nyugati ember és a nem-

Nyugat képét. 

 Célom, hogy tisztázzam a Másik ábrázolásának kétértelműségét. Megvizsgálom fizikai, 

szellemi/morális tulajdonságait, a történetben betöltött szerepét és a fehér emberhez fűződő 

kapcsolatát. Simenonnál a Másik funkciója nem csupán leíró jellegű. Nem lenne koherens a 

cselekmény a Másik nélkül, még ha olykor igen csekélynek is tűnik a szerepe. Simenon 

„egzotikus” regényei, akár Afrikában, akár Dél-Amerikában játszódnak, homogén Másik-képet 

mutatnak, ami ritkán tér el a korabeli európai közvéleményben széles körben elterjedt 

sztereotípiáktól. Simenon művei e sztereotípiák újszerű használatával tűnnek ki a Másikat és a 

Másholt témájául választó irodalomból. Dolgozatomban négy etnikai csoportot vizsgálok: 

fekete, Tahiti-beli, ázsiai, dél-amerikai. 

 Simenon kevés helyet szentel a fekete Másiknak. A bennszülöttek szolgaságba taszított, 

érthetetlen, távoli vagy láthatatlan szereplők. Az elemzett regények a gyarmatosítók beszédét 

részesítik előnyben. Ők maguk semmilyen jelentőséget nem tulajdonítanak a gyarmatosítottak 

egymás közötti kommunikációjának. A Másik megszólalását illetően kizárólag akkor találkozik 

az olvasó egyenes beszéddel, amikor a közlés a fehér ember érdekében történik. Különösképpen 

ki kell emelnünk a tekintet fogalmát, amely a bennszülött egyetlen módja a véleményalkotásra. 

Két esetben individualizálódik az „egzotikus” regényekben, ám ahelyett hogy árnyalná a fekete 

emberről kialakult portrét, csak megismétli a jól ismert sztereotípiákat és ezáltal meg is erősíti 

azokat. 

 A Tahitin játszódó regények a bennszülöttek mitizálása és demitizálása között ingadoznak. 

A Le Passager clandestin azzal tűnik ki az „egzotikus” művek közül, hogy idealizálja a 

természetközelben élő, az európai és polinéziai értékek egységét megtestesítő Tahiti-beli 

embert. Simenonnál ebben az egy esetben fordul elő, hogy egy bennszülött példaképpé válik a 

fehér ember szemében. 

 A 45º à l’ombre c. regényben az ázsiai ember ábrázolása jócskán túlmutat a történet keretein 

és a simenoni egzotikus írások általánosan előforduló problémájára hívja fel a figyelmet: a 
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Másik megismerésének lehetetlenségére. A dél-amerikaiak általános portréja nem tér el 

jelentősen a fekete emberétől. Az őket felvonultató regények érdeme inkább abban rejlik, hogy 

felvetik a gyarmatosítás és annak a társadalomra gyakorolt hatásának kérdését. 

 Következésképpen, az „egzotikus” regények a Másik ábrázolásának módja miatt lehetnek 

félreérthetőek. Simenon nem tud morálisan semleges maradni, hierarchiát állít fel a modern és 

a „primitív” társadalmak között. A kolonializmus fennmarad Simenon „egzotikus” 

regényeiben, amelyek abból a képzeletvilágból merítik az egzotikus kliséket, amelyet minden 

európai író ismerhet a távoli tájakról szóló első elbeszélések megjelenése óta. 

 Dolgozatomban jelentős helyet szentelek a Máshol tanulmányozásának. A Máshol Simenon 

„egzotikus” regényeinek éppolyan lényeges eleme, mint maguk a szereplők. A főhős nem tud 

kikerülni a Máshol hatása alól, amelynek intenzitását csak növeli a Másik hallgatása. 

 Elemzésem során rávilágítok, hogy az egzotikus keret sohasem jelentéktelen tényező 

Simenon trópusi regényeiben, amelyek nyugtalanító képet festenek a két világháború közötti 

egzotikus térről. Céljuk, hogy lerombolják az egzotikum illúzióját és leleplezzék a 

gyarmatosítás tragédiáját és képtelenségét. Ennek érdekében Simenon magát a természetet 

emeli szereplővé és megmutatja, hogy az semmiben sem felel meg a sajtó, az irodalom és a 

filmek által terjesztett egzotikus sztereotípiáknak. A természet minden erejével ellenáll az 

európai uralomnak, sőt, a regények többségében irtja a lakosságot, akár egy kegyetlen istenség. 

 A megrajzolt egzotikus terek közül Tahiti az egyedüli, amelyik pozitív leírással rendelkezik, 

ám ez mit sem von le az emberre gyakorolt hatásából. A főhős kölcsönhatásban él a 

természettel, ami által elszakadhat a valóságtól. Ennek ellenére a fehér ember nem élheti túl az 

őserdei élet elszigeteltségét. Ki lesz szolgáltatva a gyarmatosítók közösségének, de csakis 

személyisége sérülése árán. Az egzotikus tér varázsát korlátozza tehát a gyarmatosító 

társadalom, amely megrontja a bennszülöttek életét és gátolja a főhőst tervei megvalósításában. 

 Az elemzett regényekben, a főhős retteg, hogy elveszít minden földrajzi és társadalmi 

értelemben vett támpontot maga körül egy olyan ellenséges, felkavaró, hibrid egzotikus térben, 

ahol a lakosság számára elfogadhatatlan értékeket vall. Ezért nemcsak a természeti keretet 

tanulmányozom, hanem azt a társadalmat is, amely egy egzotikus térben létezhet. Simenon az 

egzotikus-gyarmati élet rosszul ismert oldalát festi meg és különös figyelmet fordít a tér 

társadalmi berendezkedésére. Ebben a társadalomban a főhős különböző szerepeket tölthet be 

a kolonializmushoz való viszonya alapján. 

 Felvázolom a gyarmati társadalom portréját és megvizsgálom a főhős etikai állásfoglalását 

a gyarmatosítással, tágabb értelemben, a Másikkal és a Máshollal kapcsolatban. Összevetem 
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ambícióit a gyarmati élet valóságával. Ennek segítségével tisztázódhat Simenon vitatott 

álláspontja a gyarmatosítás körüli vitában. 

 Az „egzotikus” regény műfaját választva Simenon figyelmeztethet a kolonializmus 

igazságtalanságaira és felvetheti az egzotizmus végének kérdését. A várakozásokkal 

ellentétben, nem kizárólag a bennszülötteket veszi védelmébe, akik csak a történetek hátterében 

tűnnek föl. Simenon a fehérek szavát tolmácsolja, a kisemberekét, akik ugyanúgy a 

gyarmatosítás áldozataivá válnak, mint a bennszülöttek, jóllehet ők is aktívan részt vesznek a 

gyarmati rendszer megalkotásában és fenntartásában. A gyarmati élet pénzügyi csődhöz, 

erkölcsi hanyatláshoz és az egészség visszafordíthatatlan összeomlásához vezet. A főszereplők 

gyarmatosítással kapcsolatos álláspontját illetően, Simenon „egzotikus” regényei heterogénnek 

mondhatók. Egyes főhősök közömbösek a bennszülöttek sorsa iránt. Mások elítélik a 

kolonializmus túlkapásait, a bennszülöttek ellen elkövetett bűnöket, de a gyarmati uralom 

eltörlése sosem merül fel. Az „egzotikus” regények nem mutatnak kiutat a gyarmatosításból, 

az emberek közötti egyenlőtlenségből. Még zavarbaejtőbb lehet, hogy ezeket sosem ítéli el 

explicit módon a narrátor, azaz nem kommentálja a szereplők által odavetett, a Másikat érintő 

lesújtó véleményeket. 

 Valójában Simenon sosem tagadja meg gyarmat-ellenességét. Műveiben viszont 

belehelyezkedik mind az antikolonialista, mind a kolonialista nézőpontjába és egzotikus 

élményüket kutatja, hogy minél jobban megírhassa azt. Mivel a Másik ismeretlen, elérhetetlen, 

Simenon az Azonos szemszögénél marad, anélkül azonban, hogy az elért eredményeket 

összevetné. Simenon nem állít fel hierarchiát a kolonializmussal kapcsolatos különböző 

attitűdök között. Kétségkívül, egyes mondatok meglehetősen félreérthetőek, ha kiragadjuk őket 

szövegkörnyezetükből. Ezek csakis Simenon fikciós, újságírói és önéletrajzi alkotásainak 

pontos ismeretében tisztázhatóak. 

 Mottójának megfelelően, Simenon célja nem egy ideál irodalmi megteremtése volt. Simenon 

olyannak mutatja meg az embert, amilyen és nem olyannak, amilyennek lennie kéne. A 

kritikusoknak tehát nincs joguk Simenon szemére vetni a nyílt erkölcsi bírálatok hiányát. Az 

egyetlen dolog, amelyet bizonyossággal állíthatunk az, hogy csupán két főszereplő marad 

kolonialista a történet elejétől a végéig, így a kolonializmussal szemben megfogalmazott 

kritikák túlsúlyban vannak az „egzotikus” regényekben. 

 Disszertációm harmadik részében vizsgálom a főhős szembehelyezkedését a társadalommal. 

Az elemzett művek különlegessége, hogy egyszerre mutatják be a fehér ember attitűdjét a 

Másikkal és az Azonossal szemben. A cselekmény során három résztvevő emelkedik ki a 

gyarmati társadalomból: a Maga, az Azonos és a Másik. Áttekintem a szakaszokat, amelyek a 
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Magát az ember megismerésének útján vezetik az Azonostól való fokozatos eltávolodástól egy 

bizonyos fajta másság felvállalásáig. Ezzel a simenoni regény alapvető problémáját érintem. 

Az európai vagy nem európai másikkal való kapcsolatba lépés, a másik embernek tekintetén és 

szavain keresztül történő megértése ugyanis egyike Simenon legfontosabb témáinak. 

 Az egzotikus térben azonban kétféle kihívással kell szembenézni: a főszereplőnek meg kell 

érteni a másikat és meg kell találnia a helyét egy olyan világban, amely sorozatosan ellenáll a 

felfoghatóság fogalmának. Az ember megismerésének kihívásához így identitáskeresés is 

társul. A főhős ezen „küldetések” teljesítésére irányuló erőfeszítéseit vagy azok bukását semmi 

sem érzékeltethetné jobban, mint az a különleges viszony, amelyet a valósággal tart fenn. Ebben 

a valósághoz, és ezen keresztül az emberekhez, fűződő kapcsolatban, véleményem szerint, 

Simenon fedezhető fel, amint éppen regényt ír. A főhős világfelfogása ugyanis rendre 

Simenonéról árulkodik és visszatükrözi azt a folyamatot is, ahogyan ez a nézőpont írás közben 

kibomlik. Párhuzam vonható a regényírás simenoni élménye és az éppen megszülető mű között, 

„az író által átélt transz és a válság között, amelyről mesél”13. 

 A csüggedt, meg nem értett főhős szándékosan elszigetelődik és a valóságot már csak az 

emlékezet és/vagy a képzelet szűrőjén keresztül érzékeli. Ilyenkor olyan mértékű tisztánlátás 

birtokosának hiszi magát, amelynek segítségével a körülötte lévő világ által közvetített jeleket 

– még a legkisebbeket is – érzékelni tudja és felismerheti az igazságot. A regényírás simenoni 

folyamatának bemutatására a Másik és a Máshol ábrázolásán keresztül derül fény. Szereplőit a 

szerző azzal az írókra oly jellemző alkotó képzelettel ruházza fel, amely által szubjektív, 

személyes, individualizált képet alkothatnak maguknak a valóságról. 

Korpuszomban a valósághoz fűződő problematikus viszony az egzotikus élmény 

elmondhatatlanságához párosul. Lehetetlen leírni a maga valójában a valóságot. A Másik/másik 

ismeretlen marad. Az „egzotikus” regények egyes főhősei ugyan bánakozás nélkül elfogadják 

a gyarmati életet, de nem kergetnek hamis illúziókat sem. A társadalmon belül vállalják fel a 

másság egy formáját. A többi főhőst kiveti magából a gyarmati társadalom, mivel áthágják az 

azt működtető íratlan szabályokat. Elszakadnak a környezetüktől, értékrendjük összeomlik és 

„önpusztításba”14 kezdenek, még ha ezzel ki is szolgáltatják magukat a fehérek ellenszenvének. 

Az Azonos körein kívül kerülnek, anélkül azonban, hogy a Másikéihoz csatlakoznának: a 

magány legvégső fázisát élik át. 

                                                           
13 Jacques Dubois, « L’écriture en question », Le Magazine Littéraire. Sur les traces de Simenon, nº 417, 2003, p. 

65. Saját fordítás. 
14 Jean-Louis Dumortier, Georges Simenon, Bruxelles, Éditions Labor, coll. « Un livre Une œuvre », 1990, p. 74. 

Saját fordítás. 
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4. Összefoglalás, eredmények 

 

Összefoglalva, Simenon megújítja az egzotikus elbeszélés műfaját: műveiben nem a gyarmatok 

vonzó jellegét emeli ki, a gyarmatosítót, mint a kolonializmus áldozatát mutatja be, aki ezáltal 

a gyarmatosítotthoz válik hasonlóvá. Az egzotikus kalandregények az európaiak és a 

bennszülöttek között fellelhető „szakadéknyi különbségek hadát vonultatják fel: 

beszéd/hallgatás, aktivitás/nem-aktivitás, intelligencia/ösztönök”15. 

 Márpedig e három ellentétpár közül csak az egyik érvényes Simenon „egzotikus” regényeire: 

az, amelyik szembeállítja a fehér ember beszédét a bennszülött hallgatásával. De ez a beszéd is 

elakad, egy helyben topog, mígnem belső monológba fullad. Az olvasó belelát a főhős lelki 

életébe, aki ahelyett, hogy kifejezné érzéseit, gondolatait, a hallgatásba menekül. A 

kommunikáció akadályba ütközik mind az Azonos és a Másik, mind Azonos és Azonos között. 

A gyarmatosító elakadó beszéde a gyarmati lét kritikája. A másik két ellentétpár tekintetében a 

különbözőségek sokkal kevésbé egyértelműnek bizonyulnak. Általában ezek fokozatosan 

csökkennek, mígnem egyes esetekben teljesen eltűnnek. Először is, a gyarmati társadalom 

semmilyen jelét nem mutatja annak a vitalitásnak, amelyet a gyarmatbirodalmakat dicsőítő 

művek a bennszülöttek passzivitásával szoktak szembeállítani. Továbbá, a gyarmatok 

kedveznek a nyugati társadalom által féken tartott ösztönök felszabadulásának. Ezáltal, 

értelemszerűen elmosódik a határ ész és ösztön között. A főhős képtelen megőrizni integritását. 

Mindent egybevéve, a fehér ember állítólagos felsőbbrendűsége szertefoszlik, amint 

megtapasztalja az egzotikus élet valóságát. 

 A szereplőket gyakran olyan gyötrő gondolatok nyomasztják, amelyeket nem tudnak nyíltan 

szavakba önteni, ezért választják a magányt és az öncenzúrát. A Másik és a Máshol érthetetlen, 

irányíthatatlan úgy az értelem, mint az érzések útján. Simenon „egzotikus” regényei szünet 

nélkül az elmondhatatlan problémájával találják szembe magukat, ezzel is példázva a Másik és 

a Máshol feletti hatalomgyakorlás kísérletének kudarcát. Simenon olyan narratív és 

jelképrendszert épít fel, amely kiválóan alkalmas az elmondhatatlan ábrázolására, a 

gyarmatosítás kipellengérezésére. 

 Ezenkívül Simenon „egzotikus” regényeinek sajátossága, hogy a fehér embernek nemcsak a 

Másikhoz, hanem az Azonoshoz fűződő kapcsolatát is megmutatja. Ily módon a gyarmati 

helyzet szereplőit alkotó duó a Maga különválásával trióvá bővül. Egy bizonyos ponton a főhős 

érzi, hogy a közösség, ahonnan származik már nem érti meg őt vagy már ő nem érti meg azt. 

                                                           
15 Jean-Marc Moura, La littérature des lointains. Histoire de l’exotisme européen au XXe siècle, Paris, Honoré 

Champion, 1998, p. 306. Saját fordítás. 
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Az európaiak csoportjának egységesnek és összetartónak kell lennie. Aki nem tiszteli ezt a 

törvényt, körön kívül kerül. 

 Némely főszereplőt a másság utáni vágy nyomaszt. Levetik a nyugati civilizáció álarcát, de 

nem teszik magukévá a „primitív” hiedelmeket és nem azonosulnak a Másik világával. 

Simenon regényei és riportjai semmilyen érdeklődést nem mutatnak a Másik kultúrája iránt. 

Főhősei sosem akarják elsajátítani a Másik nyelvét. Egy ideál nevében szeretnék annak 

életmódját utánozni, ám ennek az ideálnak semmi köze a Másik valódi arcához. Mivel a fehér 

társadalom teljesen zárt, egy bennszülöttel kötött házasság vagy az őserdei életmód választása 

akkora különbséget, szakadékot jelent, amely a főhős gyarmati társadalomból való kizárását 

vonja maga után. A főhős magánya már önmagában is vádirat a gyarmati társadalom 

berendezkedése ellen. 

 Az ember és az igazság ismeretét Simenon főhősei fizikai és szellemi integritásuk elvesztése 

árán szerzik meg. Ennek lehetősége magában az egzotikus élményben rejlik, eléréséhez nem 

szükséges a „primitív” világhoz csatlakozniuk. A főhős bukását leggyakrabban a gyarmati élet 

valósága által előidézett tudathasadás okozza, a lét igazsága megfosztja identitásától. Az 

európai szellem a Máshol hatására szem elől téveszt minden biztos pontot maga körül, ami 

identitása elvesztéséhez vezet. A Maga önmagára irányuló tekintetét perspektívaváltás 

határozza meg, amelyet az egzotikus élmény idéz elő. 

 A gyarmat-ellenesség mértéke a gyarmati életre irányuló nézőpont függvényében változik. 

Simenonnál a főszereplők többféleképpen viszonyulnak a kolonializmushoz. Jóllehet a 

simenoni narrátor igyekszik semleges maradni, maguk a szereplők véleményt alkotnak. A 

másság ábrázolása kihívás elé állítja Simenon írói hitvallását. A Simenon által vállalt morális 

és stilisztikai semlegességet a főhős hátráltatja, aki összeomlik az egzotikus élet valósága láttán. 

A regények félreérthetőségét a különbözőségekről megfogalmazott pejoratív és pozitív értelmű 

vélemények váltakozása okozza. Egyes, látszólag „rasszista” mondatok valódi jelentését csakis 

Simenon művészi és újságírói munkásságának teljes ismeretében fedhetjük fel. Bár az volt a 

célja, hogy eltávolodjon az egzotikus kliséktől és sztereotípiáktól, hogy távol tartsa magát a 

közös képzeletvilágra jellemző ábrázolásoktól, Simenon öntudatlanul is reprodukálja a 

Másikról kialakult konvencionális képet. 

 Sőt, az „egzotikus” regényekben többnyire nem is találunk a fehérekre vonatkozó, nyílt, 

erkölcsi ítéletet. Így legitimnek tüntethetik fel a gyarmatosítást, összezavarva ezzel az olvasót 

Simenon ideológiai álláspontjának kérdésében. Simenon megállapítja ugyan a gyarmati világ 

kudarcát, azonban semmilyen alternatívát nem javasol helyette sem „egzotikus” regényeiben, 

sem riportjaiban, amelyek különböző állásfoglalásokat láttatnak a gyarmati élet valóságával 
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kapcsolatban. A sokféle hang általában nagy erény, de egy olyan szövegben, amely a másságról 

és a gyarmatosításról szól, a kétértelműség zavaró lesz. 

 Miután Simenont perbe fogták a Le Coup de lune, a legnyíltabban gyarmat-ellenes 

„egzotikus” regény miatt, az író különösen ügyelt későbbi szövegei fiktív jellegének 

kihangsúlyozására, ahogy arra is, nehogy explicit módon kritikát fogalmazzon meg a 

kolonializmussal szemben. Noha semmi sem jelzi előre a gyarmatosítás végét, hibáira és káros 

következményeire többé-kevésbé implicit módon mégis figyelmeztetnek a Le Coup de lune 

után megjelenő „egzotikus” művek is. Az olvasónak tehát aktívan részt kell vennie a szöveg 

interpretációjában. 
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