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The aim of this thesis is to map and analyse literature written by authors with a Hungarian-
language background who moved to Sweden between 1945 and 2015, and who have published
literary works in book format. From the perspective of the sociology of literature, this thesis
focuses on publishing channels and possibilities, the authors’ and their works places in the
literary value system and feed-back in the form of reviews, but also choice of language, theme,
and genre. The approach of the research for this thesis is new in Hungarian and Swedish literary
studies, as the literary works are analysed irrespective of the language in which they are written.
The research corpus consists of both Hungarian and Swedish literary works and one book in
English.

The second chapter presents the research that Hungarian researchers have conducted on
Hungarian migration literature and offers an overview of the questions and results arising from
this research.

The authors with a Hungarian-language background in Sweden were divided into four groups,
based on the time of their migration to Sweden. Four chapters, which comprise the analytic
part of the thesis, present and analyse the author groups and their literary activities regarding
language, purpose of any code-switching, chosen theme, and genre. The first group consists of
authors who migrated to Sweden during the decade after the Second World War (1945–1955).
The second group came between 1956 and 1958 in the aftermath of the Hungarian Revolution
of 1956. The third group consists of Hungarians who moved to Sweden during the communist
era, between 1959 and 1989. Finally, the fourth group came after the fall of communism (1990–
2015). As many as half of the authors chose either Hungarian or Swedish as their language and
there are surprisingly few authors working in both languages. The publishing channels depend
on the literary works language and theme, and only half of the books have been published at
established publishers.

The literary works of these authors are categorized as Swedish-Hungarian migration
literature. Literary history works until now have neglected these type of literatures, but it is
imperative that the study of literature finds a way to acknowledge, include, position, and group
them.
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Förord 

 
Om vi tittar tillbaka och ser varifrån vi har startat, kan vi med fog tycka att 
vi har gjort en stor och underbar resa. Men i förhållande till den verklighet 
som vi försöker penetrera är vi fortfarande alldeles i början. Den stora skill-
naden är att vi nu ser dörrar, handtag och ibland breda, öppna inkörsportar. 
Källa: Georg Klein (1984): … i stället för hemland 
 
Efter resan med att färdigställa den här avhandlingen vill jag med glädje 
tacka alla som har underlättat mitt arbete. Jag vill rikta ett varmt tack till 
framförallt mina handledare, huvudhandledare Satu Gröndahl och bihandle-
dare Torbjörn Söder. Tack, Satu, för din vägledning och för ditt stöd under 
mina år som doktorand och för att jag fick arbeta i min egen takt och stil, 
men samtidigt fick den hjälp jag behövde. Tack, Torbjörn, för otaliga tim-
mars läsning och korrigering av mitt avhandlingsmanus, för kommentarer 
och förbättringsförslag. Jag vill även tacka min första bihandledare, profes-
sor emeritus Lars-Gunnar Larsson, som tog emot mig på Institutionen för 
moderna språk och hjälpte mig allra första början av mitt forskningsarbete. 

Jag tackar alla på Institutionen för moderna språk där jag tillbringade 
mina år som doktorand. Jag är mycket tacksam för kollegorna på finsk-
ugriska avdelningen, Virve Raag, Raimo Raag och Rogier Blokland för in-
tresset som de visade för mitt forskningsämne och all uppmuntran. Jag tack-
ar speciellt Gábor Tillinger för diskussioner om den ungerska litteraturen 
och om min studie av den, för hans uppmuntran och kloka synpunkter, för 
den tekniska hjälpen vid tabell- och figurritning och för korrekturläsning av 
den ungerska sammanfattningen. 

Doktorandkollegorna tackar jag för våra doktorandträffar där jag fick 
möjlighet att presentera min forskning och få andra infallsvinklar från andra 
språk- och litteraturintresserade och även för alla informella pratstunder med 
varierande teman. Tack så mycket Constanze Ackermann-Boström, Daniela 
Assenova, Sebastian Cöllen, Mervi de Heer, Jenny Gustafsson, Hanna Hen-
ryson, Maria Håkansson Ramberg, Olena Jansson, Houda Landolsi, Pontus 
Lindgren, Nicolas Manuguerra, Johan Muskala och ni som disputerade före 
mig: Nicolaus Raag, My Svensson, Arantxa Santos och Miriam Thegel. 

Ett stort tack vill jag även rikta till andra på institutionen som har visat in-
tresse för min forskning och stöttat mig under den här tiden samt läst manu-
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set i avhandlingens slutskede. Tack Magdalena Slyk för kloka synpunkter 
och för diskussioner om terminologi och olika definitioner; Karine Åkerman 
Sarkisian för hjälp med rättstavning av ryska ord och uttryck; Julie Hansen 
för alltid snabba svar vid mina funderingar angående svensk terminologi och 
för anordnade av doktorandsymposier inom LILAe där jag presenterat min 
forskning. Jag tackar även slutseminarieopponenten, Anne Heith och språk-
granskaren Marika Andræ för deras värdefulla synpunkter ur ett litteraturve-
tenskapligt perspektiv. 

Dessutom tackar jag Annamária Biró för snabb och enkel införskaffning 
av primärkällor, men även för tips och råd angående olika forskningsper-
spektiv inom ungersk litteraturvetenskap; Anders Blomqvist för läsning av 
manuset i dess olika faser och för inspirerande kommentarer; Blanka Dénes 
och Sue Ericson för granskningen av den engelska sammanfattningen. Jag 
vill även tacka de författare och anhöriga till författare som jag har varit i 
kontakt med och som har delat med sig biografisk data som jag inte kunde 
hitta på något annat sätt. 

Sist med inte minst tackar jag min familj, mina vänner och bekanta som 
på olika sätt bidragit till att avhandlingen blev klar i tid. Jag vill särskilt 
tacka min mamma för all hjälp med barnen under hela processen men speci-
ellt på slutet och mina älskade barn, Emilia och Ervin, för deras tålamod. 

 
Uppsala, juni 2017 
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1. Introduktion 

Bland studier av olika litterära delkulturer i Sverige lyser den ungerska med 
sin frånvaro. Andra litterära delkulturer, som den estniska, den finska, den 
kurdiska, den latinamerikanska m.fl. har tillägnats flera studier, men inom 
litteratursociologin och litteraturvetenskapen saknas studier om litteratur 
med ungerskspråkig bakgrund i Sverige. Inte heller i Ungern studeras denna 
litteratur i någon större utsträckning. Betyder detta att det inte finns någon 
ungersk litterär delkultur i Sverige eller är det bara ett oupptäckt och out-
forskat fält?  

Flera författare i Sverige med ungerskspråkig bakgrund framträder emel-
lertid i andra litterära sammanhang, till exempel som judiska författare i det 
svenska litterära fältet eller som ungerska minoritetsförfattare i det ungerska. 

Vid definitionen av den ungerska litteraturen var språket länge den enda 
och mest avgörande faktorn i den ungerska litteraturvetenskapen. I själva 
verket har ungerska författare även förr i tiden skrivit på andra språk än un-
gerska. Under medeltiden var latin det litterära språket och från och med 
1400-talet användes både latin och ungerska. Senare under den ungerska 
reformperioden (1790–1848) förekom tyska och ungerska tillsammans i 
skönlitterär produktion. Förändringen kom vid mitten av 1800-talet i sam-
band med nationalromantikens idé om ett land – en nation – ett språk, något 
som i litteraturhistorien resulterade i att fokus lades på verk skrivna enbart 
på ungerska. Därmed uteslöts exempelvis dikter skrivna på franska av un-
gerska författare under upplysningstiden, romantiken och även under 1900-
talet från ungerska litteraturhistoriska och litteraturvetenskapliga analyser 
(Bende 2005). 

Den ungerska minoritetsförfattaren från Slovakien, Lajos Grendel (f. 
1948), skriver i en av sina essäer att litteraturen snarare är ett språkligt fe-
nomen än ett geografiskt eller nationellt (Grendel 2010). Denna synpunkt 
fungerar vid kartläggning av den ungerskspråkiga minoritetslitteraturen i 
Ungerns grannländer men medför problem i samband med migrationslittera-
turen eftersom de ungerska författare som har lämnat sina hemländer och 
som därefter har bytt språk eller skrivit på andra språk redan från början inte 
alls nämns i de sammanhang där ungersk migrationslitteratur diskuteras. 
Eftersom författare som byter språk utesluts både från det forna hemlandets 
och från mottagarlandets litterära fält blir bilden av den ungerska migrations-
litteraturen missvisande, med föreställningen om att alla ungerska författare 
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skriver på ungerska även utomlands eller att alla ungerska författare skriver 
på majoritetsspråket i det land som de har flyttat till. 

Frågan uppstår om var litteratur skriven på andra språk än ungerska efter 
författarnas migration ska placeras om vi har språket som enda avgörande 
faktor vid definitionen av ungersk litteratur. Om litterära verk skrivna på 
andra språk än ungerska, i detta sammanhang på svenska, skulle behandlas 
inom respektive språks och kulturs litterära fält borde verk skrivna på 
svenska av författare med ungersk bakgrund kallas för svensk litteratur. Så 
är dock inte alltid fallet. Även om de litterära verken är skrivna på svenska 
placeras författarna i olika fack, oftast som invandrarförfattare. I recensioner 
uppmärksammas författarens ungerska bakgrund och därmed kopplas för-
fattarbiografin ihop med verken. Dessa litterära verk tenderar även att uteslu-
tas från postmoderna analyser, där författarbiografin utelämnas och den litte-
rära textens konstnärliga värde och estetiska formgivning sätts i fokus. 

De ungerska litteraturforskarna Miklós Béládi, Béla Pomogáts och László 
Rónay uppmärksammade redan på 1980-talet att det ungerska språket inte 
bör vara det enda kännetecknet för ungersk migrationslitteratur även om det 
är en viktig faktor, något som främst just språkbytarna vittnar om (Béládi 
1982: 350). Dessvärre utvecklade forskarna inte detta vidare och de flesta 
samlingsverk ägnas även fortsättningsvis enbart åt författarskap på ungerska. 
Vid bedömningen av författare med ungerskt ursprung som skriver på andra 
språk än ungerska utomlands läggs fokus på just språkbytet från ungerska till 
andra språk. Det är återigen problematiskt eftersom reflektioner kring språk-
bytet tar nästan all uppmärksamhet från analyser av de litterära verk som 
dessa författare har åstadkommit. Temamässiga, genremässiga eller estetiska 
utformningar och innovationer diskuteras inte. 

Migrationsförfattarnas språk studeras däremot ofta eftersom författarna 
använder olika strategier vad gäller språk efter migrationen. Vissa fortsätter 
att skriva på modersmålet som dock förändras eller påverkas av en ny kon-
text, andra börjar skriva på andra språk och ytterligare andra blandar flera 
språk i sina verk (Englund & Olsson 2013: 1). Språket kopplas i sin tur ihop 
med författarens identitet. Yasemin Yildiz som också studerar kopplingen 
mellan språk och identitet har som avsikt att spräcka det så kallade ensprå-
kighetsparadigmet (Yildiz 2012: 2–25). Enligt detta finns det ett privilegierat 
språk som kallas för modersmål och som åsyftar en författares första språk 
som författaren anses kunna uttrycka sig bäst på. Men de olika dimensioner 
som anses rymmas i modersmålet, exempelvis känslomässig anknytning, 
personlig identifiering, social bakgrund eller språklig kompetens, kan enligt 
Yildiz i själva verket fördelas på flera språk (ibid.: 205). Därmed är det inte 
säkert att en författare alltid väljer att skriva på sitt modersmål. Yildiz sätter 
sig alltså emot synsättet om enspråkighet och föreställningen om ett enda 
modersmål, eftersom det enligt henne har visat sig att modersmålet inte alltid 
är en tillgång utan kan inbegripa alienation, vara ett medel för uteslutningar 
och för begränsande och kvävande integration eller bärare av social utsatthet. 



 15

Dessa dimensioner är mindre omtalade då modersmålets betydelse diskute-
ras, något som gör att paradigmet bör ifrågasättas (ibid.: 203–204). Ensprå-
kighet eller föreställningen om ett enda modersmål är dock fenomen som 
behövs som utgångspunkt eller förhållningssätt för förståelsen för till exem-
pel flerspråkiga författarskap. Sett från det här perspektivet borde den un-
gerska litteraturforskningen inkludera även författare med ungersk bakgrund 
vars publikationsspråk är annat än ungerska, och den svenska litteraturforsk-
ningen borde i sin tur inkludera författare som skriver på ungerska i Sverige. 
Analys av sådana författarskap skulle kunna vidga synen på flerspråkiga 
författare och flerspråkiga litterära verk, något som i vårt fall kunde vara en 
konsekvens av migrationen. Å ena sidan skulle till exempel analysen av an-
ledningen till språkbytet kunna bidra till skildringen av samhället i det forna 
hemlandet, men även i det nya hemlandet. Å andra sidan skulle användning-
en av exempelvis inslag på andra språk i de litterära verkens huvudspråk 
kunna förklara flerspråkiga författares förhållningssätt till sina olika språk. 

Även dagens ungerska litteraturvetare (t.ex. Bende 2005) refererar till 
problematiken med enspråkighetsparadigmet i litteraturhistorieskrivningen. 
Genom att utesluta ungerskspråkiga författare utanför Ungern från den mo-
derna ungerska litteraturen kan man inte ge en hel bild av den ungerska litte-
raturhistorien och inte heller visa den ungerska litteraturens samverkan med 
den europeiska litteraturen och världslitteraturen.  

Författarnas modersmål i den här avhandlingen avser författarnas första 
språk som var deras umgängesspråk före migrationen till Sverige, men som 
inte nödvändigtvis också är deras litterära språk. Avhandlingen försöker 
därmed flytta fokus och i stället för att studera författarskap och skönlitterära 
verk skrivna på ett språk, ungerska eller svenska, undersöks istället författar-
skap efter migrationen oavsett vilket språk verken är skrivna på. Det un-
gerska modersmålet används här som utgångspunkt för att analysera 
språkval, språkbyte eller publicering på flera språk samt bakomliggande 
orsaker, vilket även Yildiz argumenterar för. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Eftersom varken den ungerskspråkiga litteraturen i Sverige eller litteraturen 
vars författare har ungerskspråkig bakgrund har undersökts tidigare är före-
liggande studie delvis ett kartläggningsprojekt med grundforskningskaraktär, 
som i ett större sammanhang ingår i den svenska litteratursociologiska tradit-
ionen med intresse för försummade litterära fält eller marginaliserad littera-
tur, som arbetarlitteraturen, frikyrkornas litteratur, barnlitteraturen eller po-
pulärfiktionen. I litteratursociologin ingår nämligen även litteraturer och 
dellitteraturer som inte alltid tas hänsyn till när forskning inriktad på estetik 
konstruerar sin litterära kanon (Furuland 1990: 181–186). 
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Fokus i min undersökning ligger på skönlitteraturen och skönlitterära för-
fattare med ungerskspråkig bakgrund i Sverige, på dess situation på bokmar-
kanden och i den litterära processen under åren 1945–2015. Författare med 
ungerskspråkig bakgrund åsyftar förstagenerationsmigranter från Ungern 
och dess grannländer som har ungerska som modersmål (se avsnitt 1.5.1). 

Avhandlingens huvudsyfte är dels att kartlägga och analysera de skönlit-
terära verken som är skrivna av författare med ungerskspråkig bakgrund som 
kom till Sverige efter 1945 och publicerade sina böcker efter migrationen 
och fram till och med 2015, dels att presentera enskilda författarskap med 
fokus på publiceringsmöjligheter, språk och tematik samt position inom det 
litterära fältet. För att kunna göra en systematisk genomgång av den stude-
rade tidsperioden delas författarna in i fyra grupper. Indelningen i grupper är 
baserad på det år författarna kom till Sverige. 

Följande frågor behandlas: 
  

1. Vilka publiceringskanaler finns för författare med ungerskspråkig 
bakgrund i Sverige och hur påverkar publiceringskanalerna deras re-
ception? 
 

2. Vad karakteriserar de olika författargrupperna och deras litterära 
verk gällande språk, genre och tema? Vid undersökningen av ver-
kens språk uppmärksammas särskilt om den svenska språkmiljön 
påverkar ungerskan eller om den ungerska språkbakgrunden påver-
kar svenskan samt vilken funktion eventuella språkväxlingar har. 
Vid undersökningen av temat läggs särskilt fokus på hur identitets-
skildringar framställs, i synnerhet i självbiografiska framställningar. 
 

3. Hur har representanterna för de undersökta författargrupperna, Ge-
org Klein, Géza Thinsz och Ildikó Márky, István Domonkos och 
Emőke Lipcsey samt Károly Tar, positionerat sig inom det litterära 
fältet? 
  

Genom att besvara dessa frågor beskrivs hur begreppet ungersk migrations-
litteratur i Sverige konstrueras, avgränsas och värderas i det svenska respek-
tive ungerska litterära fältet, och huruvida författarna med ungerskspråkig 
bakgrund i Sverige och deras litterära verk tillhör samma eller olika litterära 
fält. 

1.2 Terminologi 
Enligt Nationalencyklopedins definition, lånad 1964 från FN-organet UNE-
SCO, avser en bok en icke-periodisk tryckt publikation bestående av minst 
49 sidor (Järv & Helmersson 2016). Men i dagens digitaliserade värld be-
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gränsas boken inte längre till att vara en tryckt pappersprodukt. I min studie 
begränsar jag inte bokformen till ett visst antal sidor. Därför ingår i studien 
även böcker som innehåller mindre än 49 sidor. Däremot tar jag enbart med 
tryckta böcker. Definitionen av författare avser här alla som har publicerat 
minst en skönlitterär bok. 

Skönlitteratur som begrepp används för litterära verk som, i motsats till 
facklitteratur, är skrivna i konstnärligt syfte (Bergsten & Ellerström 2004: 9). 
Men begreppet åsyftar förutom fiktion även självbiografiska framställningar 
och essäistik (Wendelius 2002: 13). 

Vid genrebeteckning utgår jag från skönlitteraturens tre grundformer: ly-
rik, epik och dramatik. I Staffan Bergstens och Lars Ellerströms Litteratur-
historiens grundbegrepp presenteras epik, lyrik och dramatik som de tre 
överordnade genrefamiljerna (Bergsten & Ellerström 2004: 111–126, 147–
171) och termen genre avser i avhandlingen dessa grundformers underkate-
gorier. För lyriken används termen dikt synonymt med poesi. Inom epiken 
undersöks noveller, romaner, självbiografier, memoarer, essäer och brev-
växlingar, och inom dramatik används enbart kategorin drama, utan att nå-
gon skillnad mellan tragedier och komedier görs (jfr Lunell & Dahlström 
1984: 765–771).  

Arne Melberg (2008) kallar självbiografi, memoar, vittnesmål, minnen, 
bekännelse och dagböcker för essäistiska självframställningar. Liknande 
framställningar är de studerade självbiografierna, memoarerna, essäerna och 
breven som innehåller självbiografiska inslag. I början av 1900-talet ansågs 
självbiografier vara främst historiska dokument och fokus lades på informat-
ionsvärdet om en person eller tidsperiod (Fahlgren 1987: 9). När självbiogra-
fier avgränsas från memoarer läggs den största skillnaden i skildringens fo-
kus. Självbiografin skildrar mest en persons utveckling, medan memoarer 
främst skildrar tiden som personen lever i. Skillnaden består också i att me-
moarer berättar om tid, miljö eller karriär, medan en självbiografi skildrar 
händelser som var relevanta för författarjagets identitetsutveckling (Andrén 
1923; Pascal 1960; Fahlgren 1987; Szerdahelyi 1997). Självbiografierna och 
memoarerna kallas i avhandlingen för självbiografiska framställningar och 
skiljs bara åt ifall författaren själv har angett någon genrebeteckning för sitt 
verk. 

En stor del av de studerade självbiografiska framställningarna är en del av 
den så kallade vittneslitteraturen. Begreppet vittneslitteratur används för 
skönlitterära texter som vittnar om en traumatisk händelse i författarjagets 
liv och som därmed ger röst åt de tystade och bevarar offrens namn (Engdahl 
2009: 188). Begreppet används synonymt med förintelselitteraturen, men 
det används inte enbart för litteratur som tematiserar Förintelsen, utan även 
om verk som skildrar traumatiska erfarenheter kopplade till andra historiska 
händelser under 1900-talet, som andra världskriget, deportering till Gulag 
och andra fångeskap samt förtryck under kommunisttiden. 
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Begreppet det litterära fältet åsyftar i avhandlingen en del av det kultu-
rella fält som är ett socialt fält där relationssystemet mellan positioner besätts 
dels av människor som författare, förläggare, kritiker, kulturjournalister och 
litteraturforskare, dels av institutioner som bokförlag, kulturtidskrifter, dags-
tidningar och dels av universitetsinstitutioner och akademier (Bourdieu 
2000). Det litterära fältet studeras här som produktionsfält som inkluderar 
författare, genrer, stilar, teman, konstnärliga grepp och bedömningsgrunder, 
däremot inte som konsumtionsfält där fokus ligger på läsarna, deras smak, 
mottaglighet och sätt att använda litteraturen. 

Problematiken med en marginaliserad litteratur som exempelvis anknyter 
till etnicitet, ras eller kön (kvinno-, invandrar- och minoritetsförfattare) har 
belysts i tidigare studier eftersom de kan uppfattas som särskiljande eller 
nedsättande. Bland annat menar dock Satu Gröndahl att det är nödvändigt att 
skapa kategorier för analys och kritisk granskning för att studera särskiljan-
det och olikheterna (Gröndahl 2002: 38). Förutom sådana kategorier är även 
minoritetslitteratur och migrationslitteratur relevanta begrepp som tillsam-
mans med begreppet identitet står i avhandlingens fokus. Därför förklaras 
och tydliggörs deras användning nedan. 

1.2.1 Minoritetslitteratur 
I min studie utgår jag från det ungerska litterära fältets indelning av ungersk 
litteratur, där man har skiljt mellan olika ungerska litteraturer beroende på 
författarnas hemvist. Man talar därmed om ungersk litteratur i Ungern, un-
gersk minoritetslitteratur i Ungerns grannländer och ungersk emigrantlittera-
tur. 

Termen minoritetslitteratur (ung. kisebbségi irodalom) avser därför i 
denna avhandling ungersk litteratur i Ungerns grannländer (Rumänien, Slo-
vakien, Serbien, Ukraina, m.m.) och omfattar därmed inte benämningen av 
en dellitteratur i Sverige, dvs. minoritetslitteratur i Sverige som täcker litte-
ratur med anknytning till minoritetsspråken eller historiska minoriteter i 
Sverige (jfr Gröndahl 2014: 93).  

Ungersk minoritetslitteratur och emigrantlitteratur har utvecklats paral-
lellt, men alltid i relation till litteraturen i Ungern (Pomogáts 2003a: 29). 
Efter en period då ungersk minoritetslitteratur och emigrantlitteratur i 
Ungern försummades, började de accepteras som regionala respektive exo-
tiska färgfläckar i det ungerska litterära fältet. Från och med 1980-talet bör-
jade man ena all litteratur som författats på ungerska (se kapitel 2). 

1.2.2 Migrationslitteratur 
Begreppet migrationslitteratur bör klargöras dels för att det är nödvändigt att 
hitta en fungerande term för den ungerska litteratur som har skapats utom-
lands och som inte är ungersk minoritetslitteratur, dels för att man behöver 
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diskutera användningen av en sådan term för litteratur på andra språk än 
ungerska men som skrivs av författare med ungerskspråkig bakgrund. Opti-
malt vore att hitta ett begrepp som fungerar både internationellt och i det 
ungerska litterära fältet. 

Den ungerska migrationslitteraturen hade flera olika namn under 1900-
talet beroende på den aktuella politiska atmosfären i Ungern. En förklaring 
till detta kan vara att officiella politiska uttalanden och privatpersoners syn-
punkter skiljde sig i uppfattningen om emigration och emigranter. För emi-
granter under perioden 1945–1952 och under 1956 användes benämningen 
dissident i Ungern för att skilja mellan politiska och icke-politiska migranter. 
Både benämningen emigrant och dissident hade dock en nedsättande klang 
och indikerade politisk diskriminering (Béládi et al. 1986: 15–17). Därför 
accepterades de inte som termer i alla sammanhang.  

På 1960-talet infördes termen diasporalitteratur. Benämningen diaspora 
användes dock oftast som ett samlingsnamn för alla ungrare som var bosatta 
utanför Ungern. Enligt denna definition bildar ungrarna en utvandrad grupp  
med samma etnicitet som delar det kollektiva traumat att leva i exil och 
drömmen om att återvända till Ungern. Inom internationell diasporaforsk-
ning hänfördes begreppet diaspora under andra hälften av 1900-talet främst 
till olika etniska grupper som levde utanför sitt hemland (Wahlbeck & Ols-
son 2007: 44–45). Det är dock nödvändigt att skilja mellan diasporaungrare, 
som har migrerat till andra länder, och historiska och territoriella ungerska 
minoriteter, som bor i Ungerns grannländer (Puskás 2007: 247). Det stora 
antalet flyktingar som lämnade Ungern efter revolten 1956 (se kapitel 4) 
resulterade i att större grupper ungrare bosatte sig relativt nära varandra och 
bildade en diaspora. Vissa ungerska diasporaforskare ifrågasätter dock om 
det överhuvudtaget finns en ungersk invandrar- eller diasporakultur i 
Europa. Mátyás Szabó konstaterar att det i Europa, i motsats till USA, inte 
existerar någon ungersk invandrarkultur. Den ungerska invandrarkulturen i 
Europa saknar gemensamma drag och det finns inget europeiskt land som 
har minst femtiotusen ungerska migranter, vilket enligt Szabó krävs för att 
kunna tala om en invandrarkultur (Szabó 2005: 28). 

De ungerska migrantgrupper som delade samma kollektiva erfarenheter 
var med andra ord relativt små. Ett problem med begreppet diasporalitteratur 
är att det förutsätter att det finns en relation och ett samarbete mellan un-
gerska författare, läsare och litterära institutioner. Mellan många författare 
saknades dock ett sådant samarbete och även en diasporaidentitet. Alla litte-
rära verk reflekterade inte kring diasporalivet utan många anslöt sig till den 
ungerska litteraturen och dess traditioner eller till mottagarkulturen (Béládi 
1982: 325–327). Dessutom har de som använt termen diasporalitteratur be-
tonat språkbevarandet och diasporalivets erfarenhetsbeskrivningar och bort-
sett från verkens estetiska kvalitet, något som gjort termen föråldrad i 2000-
talets litteraturanalytiska sammanhang (Dánel & Varga 2007).  
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Benämningarna diasporalitteratur och emigrantlitteratur användes länge 
parallellt, och på grund av den politiska klangen började man på 1980-talet i 
Ungern istället att använda benämningen ungersk litteratur i väst (ung. 
nyugati magyar irodalom) som ibland kompletterades med ungersk litteratur 
bortom havet eller utomeuropeisk ungersk litteratur (ung. tengerentúli 
magyar irodalom) för att ta fasta på litteraturens geografiska hemvist. Ter-
men ungersk litteratur i väst blev mest accepterad och använd trots att det 
har rått en viss oro över att begreppet skulle medföra att den ungerska littera-
turen i Ungern uppfattas som östlig, något som dock inte har skett (Béládi et 
al. 1986: 16–17). 

Sedan början av 2000-talet används benämningen ungerska författare bo-
satta i väst (ung. nyugaton élő magyar írók) om författare som ingår i eller i 
varje fall har möjlighet att ingå i litterära livet i Ungern (Bende 2005). Den 
här benämningen har fokus på författaren som en person som har möjlighet 
att röra sig över landsgränser. 

Vi bör notera att alla dessa benämningar i ungersk litteraturvetenskap 
fortfarande enbart avser litteratur skriven på ungerska av författare med un-
gersk bakgrund utanför Ungern och dess grannländer. 

Termen migrantlitteratur, som skulle kunna bidra till ett neutraliserat 
språkval, har inte hunnit etablera sig i ungersk litteraturvetenskap och med 
flyktingkrisen i mitten av 2010-talet har termen migrant (ung. migráns) bli-
vit så pass negativt laddad i ungerskt språkbruk att det är tveksamt om be-
nämningen kommer att kunna behålla sin neutralitet och vara användbar i 
skönlitterära sammanhang. 

Förutom situationen i Ungern kan man även studera mottagarländerna och 
hur det litterära fältet där uppfattar immigrantlitteraturen. Invandrar- eller 
migrantlitteratur har studerats i Sverige under 2000-talet (Gröndahl 2002; 
Wendelius 2002) och terminologin har diskuterats även internationellt. Olika 
termer har använts över tid: exillitteratur, emigrantlitteratur, invandrarlitte-
ratur, migrantlitteratur, migrationslitteratur, transnationell litteratur m.fl.  

Under 1990-talet öppnades landsgränserna och det blev möjligt att besöka 
forna hemländer i Central- och Östeuropa. Därför börjar benämningen exil-
litteratur ifrågasättas. Wolfgang Behschnitt och Magnus Nilsson använder 
sig av termen mångkulturella litteraturer som ett samlingsnamn för en 
heterogen grupp av delvis överlappande litterära fenomen, som tidigare 
bland annat kallades invandrarlitteratur, minoritetslitteratur, flerspråkig 
litteratur, postkolonial litteratur eller migrationslitteratur. De anser att be-
greppet är nödvändigt för att förstå samtida litteratur (Behschnitt & Nilsson 
2013: 6). Ingeborg Kongslien, som också sammanfattar användningen av 
olika termer, konstaterar att termen mångkulturell litteratur kan användas 
när litteraturen återspeglar mångfalden i samhället och kulturmöten som en 
konsekvens av migrationen. Andra begrepp som transkulturell eller trans-
nationell litteratur betecknar rörelser över gränserna och flera kulturella 
sammanhang (Kongslien 2014: 114). För att kunna frångå kategoriseringar 
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utifrån nation har begreppet entangled literatures lanserats (Pollari et al. 
2015: 2). 

 Inom translingual litteratur är språkbytet i skriftspråket grundläggande 
för författarna (Kongslien 2014: 115) och författarna skriver på mottagarlän-
dernas språk men har migrationen som tema. Termen litterär translingual-
ism har myntats av Steven G. Kellman för att beskriva fenomenet när förfat-
tare skriver på mer än ett språk eller åtminstone på ett annat språk än sitt 
första språk (Kellman 2000: ix).  

Søren Frank skiljer mellan migrantlitteratur och icke-migrantlitteratur, 
något som enligt honom har blivit nödvändigt då migrationen inte längre 
anses vara något avvikande utan snarare en norm. Litteraturen påverkas av 
migration såväl genom nya teman som genom att migrantförfattare påverkar 
icke-migrantförfattare genom sin rörlighet och extraterritorialitet (Frank 
2008: 2). Frank föreslår till och med ett byte från termen migrantlitteratur till 
migrationslitteratur. Franks intention är att migrationen inte enbart ska för-
stås i relation till författarens biografi utan snarare belysa de övergripande 
tematiska och stilistiska elementen i litterära verk (Frank 2008: 7). Därmed 
har man inom forskningen börjat använda termen migrationslitteratur för 
litterära verk som är skrivna under en tidsperiod då migrationen är ett vanligt 
fenomen och för verk som temamässigt reflekterar kring migrationen och 
dess konsekvenser: multikulturella samhällen, kulturmöten, identiteter, etni-
citeter, integration m.m. (Frank 2008: 2; Gröndahl 2014: 93; Kongslien 
2014: 114).  

Därför används även i denna avhandling termen ungersk migrationslitte-
ratur för litteratur skapad av författare som flyttat från Ungern eller dess 
grannländer. Medan ungersk migrationslitteratur i Sverige avser enbart litte-
ratur skriven av författare med ungerskspråkig bakgrund som har bosatt sig i 
just Sverige. Termerna används oavsett de litterära verkens språk och tema. 
Det är dock viktigt att påpeka att migrationsförfattare med ungerskspråkig 
bakgrund i Sverige avser alla som har gett ut minst en bok efter migrationen 
till Sverige och även författare som har debuterat i Sverige och därmed 
egentligen aldrig migrerat som författare. 

1.2.3 Identitet 
Migranters identitet förankras ibland i de transnationella rum som uppstår 
genom resor, kontakter och utbyten mellan sändande och mottagande länder. 
Detta resulterar i både dubbel tillhörighet och dubbelt utanförskap. Förutom 
nationella identiteter kan också lokala och regionala identiteter vara betydel-
sefulla (Gustafson 2007: 32). Mångfacetterade, flytande identiteter formas 
enligt vissa forskare av transkulturalitet och därmed härrör olika identiteter 
från olika kulturmöten (Gilsenan Nordin et al. 2013). I de självbiografiska 
framställningar som har undersökts i denna avhandling återfinns ofta exem-
pel på kulturmöten som uppstått tack vare berättarjagets bakgrund. Identi-
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tetsväxlingar studeras därför framförallt i självbiografiska framställningar, 
där berättarjagets identitetsväxlingar följs som ett resultat av migrationen 
och orsaken till den. 

Därmed kopplas det sammansatta fenomenet identitet i den här undersök-
ningen till begreppet etnicitet, språk och religion när identitetsskildringar 
studeras i de litterära verken. Dessutom studeras även olika roller som man 
får genom samspel med andra. Identitet studeras framförallt som sociokultu-
rellt fenomen, något som utvecklas i ett socialt samspel, där individen formar 
sin självbild genom att identifiera sig med andra. Identitet skapas genom de 
olika positioner som man identifierar sig med, till exempel migrant, jude, 
förföljd, överlevare, och den är kontextbunden beroende på den identitet som 
individen betonar (jfr Hall 2005). 

Det poststrukturalistiska synsättet om identitet som en positionering, dels 
hur individen framställer sig själv (självidentifikation), dels hur andra i om-
givningen definierar individen, har vidareutvecklats av Aneta Pavlenko och 
Adrian Blackledge (2004: 21). Enligt dem är språket en identitetsmarkör, ett 
slags socialt kapital eller ett verktyg för social kontroll. Identiteter konstrue-
ras i ett mellanrum med flera komponenter såsom ålder, ras, klass, etnicitet, 
kön, sexuell läggning, lokal- och institutionstillhörighet och social status, 
varvid varje aspekt av identiteten omdefinierar och modifierar de övriga. 
Detta innebär att vi beroende på sammanhanget har många olika identitetsal-
ternativ. Pavlenko & Blackledge särskiljer tre typer av identiteter: påtving-
ade identiteter (eng. imposed identities) som tilldelas individen av någon 
annan eller några andra och som inte är förhandlingsbara och därmed inte 
kan ifrågasättas, antagna identiteter (eng. assumed identities) som är accep-
terade och inte förhandlingsbara, samt förhandlingsbara identiteter (eng. 
negotiable identities) som skapas i relation till andra individer eller grupper 
och exempelvis gäller klass, kön, ras eller social status. 

I min studie följs växlingen av dessa tre identitetstyper och därmed hur 
berättarjaget skapar och omskapar sin identitet samt hur olika historiska, 
sociala och kulturella kontexter som yttre faktorer påverkar individens ut-
veckling. 

1.3 Forskningssammanhang  
Internationellt sett är den ungerska migrationslitteraturen utforskad i tämli-
gen begränsad utsträckning. En allmän översikt över ungersk migrationslitte-
ratur återfinns exempelvis i The Exile and Return of Writers from East-
Central Europe redigerad av John Neubauer och Borbála Zsuzsanna Török 
(2009). Förutom studier på ungerska (se kapitel 2) finns det få publicerade 
undersökningar om ungersk migrationslitteratur med undantag för enstaka 
artiklar eller korta omnämnanden i olika samlingsverk (t.ex. Enikő Molnár 
Basas studie om den ungerska litteraturen i Amerika, 2013). Sándor Hites 
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artikel ”Variation on Mother Tongue. Language and Identity in 20th Century 
Hungarian Literary Exile” från 2012 är ett exempel på studier om ungersk 
migrationslitteratur som analyserar författarskap utan att begränsa sig till ett 
enstaka språk. Hites studerar hur migrationsförfattare med ungersk bakgrund 
förhåller sig till sitt modersmål. Han menar att den ungerske migrationsför-
fattaren Sándor Márai (1900–1989), som migrerade från Ungern 1948 och 
som skrev på modersmålet ungerska i Italien och senare i USA, använde 
modersmålet som skydd mot den metafysiska hemlösheten. Áron Kibédi 
Vargas flerspråkighet och multikulturalitet beskrivs också. Kibédi Varga (f. 
1930) flyttade från Ungern 1944 och bosatte sig först i Tyskland sedan i 
Nederländerna och skrev skönlitteratur på ungerska. Hites belyser även hur 
översättning uppfattas av den ungerska migrationsförfattaren Endre Karátson 
(f. 1933) som sedan 1956 bor i Paris och skriver både på ungerska och på 
franska. Hos Agota Kristof (1935–2011), som migrerade från Ungern till 
Schweiz 1956 och skrev på franska, studerar Hites hur ett andraspråk funge-
rar som litterärt språk, medan han hos Tibor Fischer (f. 1959 i England), en 
andragenerationens migrantförfattare som skriver på engelska, undersöker 
hur den ungerska kulturella och språkliga bakgrunden uppenbarar sig. Med 
dessa författarskap belyser Hites hur författares flerspråkighet formas i mi-
grationen, samt på vilket sätt deras nya språkliga identitet bibehålls eller 
förloras, utvidgas, återupptäcks eller fastnar i övergången mellan två kulturer 
och språk (Hites 2012). 

Det tyska samlingsverket Literatur der Migration (Amirsedghi & 
Bleicher 1997) i sin tur problematiserar migration i förhållande till författar-
skap, identitet, språkanvändning och ämnesval. I verket behandlas den un-
gerska författaren Imre Török (f. 1949) som migrerade till Tyskland 1963 
och som skriver på sitt nya hemlands språk, tyska.  

I den tyska handboken Interkulturelle Literatur in Deutschland (Chiellino 
2007) presenteras kort den ungerska migrationslitteraturens representanter i 
ett kapitel där östeuropeiska författare från forna Tjeckoslovakien, Ungern, 
Polen och Bulgarien diskuteras. Från Ungern nämns författaren György Da-
los (f. 1943) som bor i Berlin sedan 1995 och som skriver både på ungerska 
och tyska, samt Zsuzsanna Gahse (f. 1946) som lämnade Ungern tillsam-
mans med sin familj i samband med Ungernrevolten 1956 och som skriver 
på tyska.  

I det tyska verket Literatur ohne Grenzen (Amodeo et al. 2009) samlas 
elva författare med skiftande kulturell och språklig bakgrund som skriver på 
tyska. I boken porträtteras Léda Forgó (f. 1973) bosatt i Tyskland sedan 
1994 och Zsuzsanna Gahse bosatt i Schweiz.  

De ovan nämnda samlingsverken är tämligen ensidiga på så sätt att de en-
bart diskuterar författare som skriver på majoritetsspråket i det land där sam-
lingsverken är skrivna. På motsvarande sätt diskuterar litteraturforskarna i 
Ungern nästan uteslutande migrationsförfattare som använder ungerska som 
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författarspråk. Ett exempel är István Péter Szakács undersökning om den 
ungerska litteraturen i Kanada (2002).  

Det har inte heller gjorts några omfattande studier av litteratur med un-
gerskspråkig bakgrund i Sverige. Enligt Satu Gröndahl har litteraturveten-
skapens prioritering av estetisk kvalitet bidragit till att forskning i större 
skala om minoritets- och migrationslitteratur inte kom igång i Sverige förrän 
i början av 2000-talet (Gröndahl 2002: 56). Jämfört med svenskspråkiga 
skönlitterära verk har ungerskspråkiga verk av migrerade författare ännu mer 
sällan tagits upp i den litterära forskningen. Svenskspråkiga verk kategorise-
rades tidigare som invandrarlitteratur eller den nya litteraturen i Sverige 
(ibid.), medan de ungerskspråkiga texterna i stor utsträckning förblivit olästa 
och därmed obekanta i Sverige. Även de som har nått den ungerska publiken 
har haft svårt att bli etablerade och kanoniserade. Den ungerska litteratur-
forskningen utesluter dem även på 2000-talet eftersom litteraturstudier oftast 
utgår från den estetiska kvaliteten, vilket många av dessa verk inte alltid 
anses uppfylla. 

I Sverige studerades både minoritets- och migrationslitteratur i början av 
2000-talet för att belysa författarnas position i det svenska litterära fältet 
(Gröndahl 2002; Wendelius 2002). Skillnaden mellan den här avhandlingen 
och tidigare studier är utgångspunkten i författarnas ungerska språkliga bak-
grund och analysen av hur denna bakgrund gestaltar sig i de litterära verken. 
En annan skillnad är att verken studeras oavsett publikationsspråk till skill-
nad från Lars Wendelius (ibid.) som enbart undersöker litteratur skriven på 
svenska. Undersökningen sträcker sig också över en längre period än tidigare 
studier. Förhållningssättet till språket och den språkliga och kulturella bak-
grunden är därmed något nytt, men också temat, då tidigare studier, utifrån 
migrationslitteraturens olika benämningar och definitioner, har haft fokus på 
litterära verk som gestaltar migranterfarenheter eller hemvisten i en etnisk 
minoritet. Genom att studera både språkbevarande och språkbytande förfat-
tare och samtliga skönlitterära genrer och teman kan man ge en mer nyanse-
rad bild av litteraturen mot en specifik språkbakgrund. Det blir emellertid 
svårare att generalisera resultaten och därför undersöks både gemensamma 
och avvikande drag inom författargrupperna, till skillnad från exempelvis 
Wendelius studie som belyser återkommande mönster snarare än avvikelser 
grupperna emellan (ibid.: 11). Likt Wendelius som studerade författarnas 
ställning i det litterära fältet genom studier av förlagstillhörighet, recensioner 
och plats i det litterära belöningssystemet (priser och stipendier), förekomst i 
litteraturhistoriska översiktsverk samt media, studeras i denna avhandling 
dessa faktorer framförallt, men inte uteslutande, inom ramen för närstudier 
av sex enskilda författarskap. 
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1.4 Teoretisk bakgrund 
Vid undersökningar av marginaliserad litteratur brukar ofta postkolonial 
teori och kulturstudier tillämpas. Denna studie har däremot övervägande en 
litteratursociologisk inriktning, men hämtar samtidigt inspiration från be-
grepp som annanhet, hybriditet och alienering, från postkolonial teori och 
kulturstudier. Det postkoloniala synsättet ifrågasätter och omdefinierar vissa 
begrepp, något som visar sig vara användbart i undersökningen av litteratu-
ren med ungerskspråkig bakgrund. När den postkoloniala kulturteoretikern 
Homi K. Bhabha i stället för ursprung och tillhörighet använde begreppen 
övergång och mellanrum samt kulturella skillnader, som kännetecknande för 
samtidens litteratur lanserade han även begreppet hybrid identitet (Bhabha 
1994a; Rutherford 2011; Olsson 2011: 204). Detta begrepp används även i 
den här studien när identitetsskildringar undersöks, framförallt i självbiogra-
fiska framställningar. Den hybrida identiteten åsyftar en ur kulturell och 
etnisk aspekt blandad och gransöverskridande identitet som inkluderar flera 
tillhörigheter. Bhabha anser att tiden då minoriteter assimileras utifrån hol-
istiska föreställningar om kulturellt värde är förbi och att det därför är nöd-
vändigt att omdefiniera termen kulturell gemenskap och ifrågasätta termen 
kulturell mångfald. Istället använder Bhabha uttrycket kulturell skillnad, som 
en gränsposition och ”det skapande rum där kulturen konstrueras som skill-
nader i en anda av alteritet och annanhet” (se intervjun med Bhabha i Rut-
herford 2011: 284). I stället för en ursprungssubjektivitet fokuserar man 
genom den kulturella skillnaden på processer som uppstår genom olikheten, 
något som ger upphov till framväxten av mittemellanskap eller det så kallade 
tredje rummet. I det tredje rummet utvecklas helt andra positioner som re-
presenteras av hybridiseringen (Bhabha 1994a; Rutherford 2011: 286; 
Goldstein-Kyaga & Borgström 2009). Kulturell skillnad är därmed en term 
med vars hjälp till exempel invandraridentitetens och även migrantidentite-
tens position kan beskrivas som annorlunda men instabil. Synsättet att kultur 
och identitet inte är statiska begrepp förstärks också i min studie. Det har 
även påpekats av Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz och Håkan Thörn 
att kulturer aldrig har utgjort några fasta och homogena enheter och att glo-
baliseringen medför att tidigare relativt stabila kulturella sammanhang idag 
befinner sig i upplösning. Därmed förändras identiteterna och kulturer ersätts 
av kulturella flöden (Eriksson et al. 1999: 14). 

När en författare förflyttar sig mellan olika kulturella sammanhang 
tvingas denna i vissa fall att byta språk. Litterära verk som uppstår i sam-
manhang där olika språk mer eller mindre frivilligt samexisterar kan även 
betraktas som transnationell litteratur och det väcker frågan om vad som 
händer när ett verk vandrar från ett språk till ett annat, från en kontext till en 
annan (Gilsenan Nordin et al. 2013: xxi). Det transnationella som ett nytt 
teoretiskt perspektiv innefattar gränsöverskridande praktiker, relationer, 
identiteter och institutioner (Gustafson 2007: 34). Undersökningar som har 
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ett transnationellt perspektiv ifrågasätter nationen och nationalstaten som 
avgränsning för skönlitterära analyser (Jay 2010). Förutom att flytta litteratu-
ren som studieobjekt utanför nationsgränserna utarbetas även nya metoder 
för undersökningen av denna transnationella litteratur. I artikeln ”National, 
Transnational and Entangled Literatures: Methodological considerations 
focusing on the case of Finland” (Pollari et al. 2015) föreslås användningen 
av begreppen entanglement och entangled literatures i litteraturstudier just 
för att lyfta fram betydelsen av andra kategorier, exempelvis språk, än de 
som har anknytning till nationen: 

Thus entanglement as a term enables an acknowledgement of both the lessen-
ing significance and the persistence of the national category and the nation 
state in a globalized world. In addition, entanglement as a concept proposes 
that the national category and transnational networks can be studies in rela-
tion to other categories and networks forming the literary field and its various 
components, from texts to authors and institutions. (Pollari et al. 2015: 24) 

 
Problemet med tidigare metoder där nationen fungerat som utgångspunkt 
och betraktats som en homogen och statisk enhet vid litterära analyser är att i 
respektive nations litterära tradition har det unika med författarskapet beto-
nats samtidigt som skillnaderna har ignorerats. På samma sätt utelämnades 
frågan om delade historier, koloniala tendenser, gränskulturer och in-
between-fenomen från litteraturhistoriska samlingsverk. Världslitteraturen 
har därmed delats in i nationella enheter och författare som var verksamma i 
två eller flera länder eller på två eller flera språk utesluts (Pollari et al. 2015: 
4–6). Den här bakgrunden är en förklaring till varför författare med ungersk-
språkig bakgrund verksamma i Sverige tenderar att hamna mellan två stolar, 
mellan det svenska och det ungerska litterära fältet som ofta fokuserar på 
respektive nationallitteratur. 

Vid undersökningen av den ungerska migrationslitteraturen ur ett trans-
nationellt perspektiv och med en entanglement approach är det möjligt att 
uppmärksamma att författarna inte enbart är verksamma i Sverige, utan att 
flera av dem har kontakter i sina gamla hemländer och (även) skriver för en 
publik där. Det transnationella perspektivet lyfter nämligen fram att migrat-
ionsförfattarna upprätthåller och utvecklar meningsfulla band till både sina 
nya och gamla hemländer (Gustafson 2007: 17). Banden blir meningsfulla i 
det här sammanhanget eftersom kontakterna med litterära aktörer (tidskrifts-
redaktioner, bokförlag, litterära kretsar) etableras, något som gynnar förfat-
tarnas litterära verksamhet. Tillhörighet och gemenskap i relation till både 
det gamla hemlandet och mottagarlandet eller känslan av att inte höra 
hemma i något av dem gör att det transnationella perspektivet ifrågasätter 
indelningen av ett sändande land och ett mottagande land och istället fokuse-
rar på kontakter och utbyten. Migrationen är inte längre en engångshändelse 
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utan en process som innehåller resor, tillfälliga besök och andra typer av 
kontakter mellan olika hemländer (ibid.: 18). 

Tillämpningen av tidigare studiers modeller för migrations- och invand-
rarlitteraturens utvecklingsfaser kan innebära vissa svårigheter i den här 
studien just på grund av att dessa undersökningar har utgått från migration 
som en engångshändelse. Russell Kings, John Connells och Paul Whites 
(1995: xi–xiii) studie av migrationslitteraturen i en linjär utvecklingsmodell, 
som beskriver fyra olika utvecklingsfaser, kan jämföras med den postkoloni-
ala litteratursforskningens tre faser, som brukar användas som analysmodell 
vid undersökning av postkolonial litteratur (Ashcroft et al. 2002: 4–6). Satu 
Gröndahl visar huruvida denna senaste modell har beröringspunkter inte bara 
med minoritetslitteraturens utveckling utan även med exempelvis den kur-
diska litteraturens utveckling i Sverige (Gröndahl 2002: 61).  

Den första fasen i den modell som King et al. tillämpar inkluderar nyhets-
brev eller tidskrifter utgivna av föreningar, samt dagböcker, brev, sånger och 
muntliga berättelser som benämns som pre-litteratur. Till den andra utveckl-
ingsfasen hör dikter, noveller och reportage på modersmålet som publiceras i 
tidskrifter utgivna av föreningar. Den tredje fasen omfattar framväxten av 
skönlitteratur i form av romaner, dramer och dikter, som ofta skrivs på ett 
världsspråk som engelska, franska eller tyska. Författarna är i detta fall pro-
fessionella och skiljer sig från migranter som har börjat skriva först efter att 
de lämnat sina gamla hemländer. I den fjärde och sista utvecklingsfasen 
skapas litteratur som inte längre reflekterar kring migrationen. Inom denna 
fas skapas också romaner, noveller och dikter, men verken belyser inte 
längre migranttillvaron utan formar istället utvecklingen av den nationella 
och internationella litteraturen.  

Jämfört med dessa faser som koncentrerar sig på verkens genre och tema 
kombinerar Ashcrofts et al. (2002) forskning de litterära verkens språk och 
tema vid utformandet av sina tre faser och bortser från pre-litteraturen som 
publiceras i exempelvis tidskrifter. Enligt denna studie skulle författarna i 
den första fasen anamma universella, dvs. majoritetskulturens, estetiska mo-
deller och använda dem som förebilder. I den andra fasen börjar författarna 
utveckla särskilda stilistiska kännetecken inspirerade av den egna kulturen, 
såsom teman, metaforer, språkväxling, det dubbla medvetandet och den hy-
brida identiteten. Den här fasen liknar den förra modellens tredje fas. I den 
sista fasen strävar författarna efter kulturell autonomi och egen allmängiltig 
litterär estetik. Därmed överensstämmer denna fas med förra modellens 
fjärde fas. Vad gäller det postkoloniala perspektivet betonas att författarna i 
denna fas ofta övergår till att skriva på det egna språket. Språkanvändningen 
analyseras dock inte i den förra modellens sista fas där enbart den estetiska 
kvaliteten betonas.  

Författarskapen med ungerskspråkig bakgrund i Sverige skulle också 
kunna undersökas med dessa modeller för att fastställa litteraturens utveckl-
ing. Däremot måste det tas hänsyn till att en stor del av denna litteratur skap-



 28 

as under en period då migrationen inte längre är en engångshändelse utan 
snarare en process. De möjliga kontinuerliga kontakterna och utbytena mel-
lan Ungern och Sverige kan påverka litteraturens och författarnas villkor i 
både det svenska och det ungerska litterära fältet. 

Denna studie av litteratur i Sverige med ungerskspråkig bakgrund har 
framför allt en litteratursociologisk inriktning, även om det finns berörings-
punkter med ovan nämnda studier och teorier. Det litteratursociologiska 
perspektivet lämpar sig inte minst med tanke på materialet. Litteraturhisto-
riska och litteraturvetenskapliga studier har tidigare fokuserat på kanonise-
rade verk. Men en litterär kanon representerar enbart en begränsad del av 
den skönlitterära produktionen (Furuland 1990: 180–181). Migrations- och 
minoritetslitteratur som ofta utgör marginaliserade litterära fält har som stu-
dieobjekt kunnat inkluderas i litteratursociologiska studier som grundar sig 
på ett brett litteraturbegrepp och värderingsdistans (om litteratursociologins 
olika inriktningar och deras gemensamma teoretiska utgångspunkter och 
frågeställningar se Svedjedal 1998: 89–91). 

Litteratursociologi används ofta som en paraplyterm för flera olika inrikt-
ningar på frågor kring litteratur och samhälle. Enligt Lars Furuland studerar 
man i litteratursociologi samverkande aktiviteter som berör fiktionslitteratur-
en, såsom författarskap, förläggarverksamhet, kritik och forskning. Samtidigt 
tycker Furuland att det är relevant även att tolka och värdera texter och för-
fattarskap och därmed placera författare på tillbörliga platser i det litterära 
värdesystemet och verken i deras receptionssammanhang. Enligt Furuland 
bör litteratursociologin inriktas både på studier av spridningen och motta-
gandet av litteratur, dvs. den litterära processen och det litterära kretsloppet, 
och på analysen av litterära verk och deras genesis (Furuland 1989: 11–14). 
Det är viktigt att anknyta litteratursociologin till humanistiska ämnen med 
fokus på texttolkning. Litteraturen studeras därmed inte enbart som institut-
ion eller som kommunikationssystem utan även som betydelsebärande text 
(Furuland 1990: 179). Dessa tankar tillämpar jag i avhandlingen när jag stu-
derar publiceringsmöjligheter och publiceringskanaler och hur dessa påver-
kar receptionen av de litterära verken: hur författarskap förmedlas och pre-
senteras av förlagen, hur verken värderas av kritiker i recensioner, hur ver-
ken mottas och upplevs av publiken (behov av nyutgivning och översätt-
ningar). Studien undersöker även böckernas tema och språk och hur dessa 
bestämmer verkens plats i det litterära fältet. 

Furulands modell av den litterära processen illustrerar relationerna mellan 
bokvärldens institutioner och instanser samtidigt som den visar hur författar-
na påverkas av responsen från läsare och kritiker (se mer om Furulands mo-
dell i avsnitt 1.5.2). Denna påverkan kan beskrivas med Johan Svedjedals 
begrepp litterär responsivitet, dvs. författarnas sätt att skriva med tanke på 
läsarna och deras förkunskaper. Därmed kan litteratursociologiska studier 
även analysera berättartekniker och inbegripa metoder för att studera hur 
texten fängslar, underhåller och övertygar sina läsare (Svedjedal 1998: 84). I 
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min studie blir den litterära responsiviteten aktuell när jag belyser hur förfat-
tarna tar hänsyn till läsarnas språkliga förkunskaper exempelvis i använd-
ningen av latent och manifest språkväxling, eller i integreringen av främ-
mande inslag i texterna. Den litterära responsiviteten berör också kulturell 
förförståelse, dvs. hur medvetna författarna är om att läsarna har en annan 
kulturell bakgrund även om de talar samma språk, exempelvis hur författare 
med ungersk minoritetsbakgrund tar hänsyn till läsarnas olika geografiska 
hemvist.  

Med uppdelningen av forskningsområdet litteratursociologi i tre delområ-
den tydliggör Johan Svedjedal vad en analys av förhållandet mellan skönlit-
teratur och samhälle innebär. Dessa delområden är litteratursamhället, sam-
hället i litteraturen och litteraturen i samhället (Svedjedal 2012: 78–83). Min 
analys berör alla tre områden, men analysen av dessa utgår här från kategori-
erna migration, identitet, språkväxling och flerspråkighet. Studien av littera-
tursamhället inkluderar undersökningen av produktionsvillkor och publice-
ringsmöjligheter för författare med ungerskspråkig bakgrund i Sverige, något 
som är förenligt med undersökningen av produktionsledet från Furulands 
modell. Enligt modellen är produktionsledets huvudaktörer författarna och 
förläggarna. I förlagens processer kan i sin tur undersökas de så kallade kon-
struktions- och konsekrationsmekanismerna. Konstruktion åsyftar gräns-
dragningar som aktörer i det litterära fältet, framförallt förläggare och kriti-
ker, använder sig av vid samlingen av litterära verk inom samma kategori. 
Konsekration avser resultatet efter en värderingsprocess som innebär en 
legitimering av enskilda författare, verk och genrer med ett högt kulturellt 
kapital. Konsekrationen, i motsats till kanoniseringen, är en kortsiktigt ack-
umulerande av kulturellt kapital som huvudsakligen äger rum under eller i 
nära anslutning till författarens livstid (Svedjedal 2000: 128–129; Määttä 
2006: 16). 

Litteratursociologins andra delområde, samhället i litteraturen, studeras 
genom samhällsskildringar där verkens tema och genre belyses. I analysen 
av de självbiografiska framställningarna undersöks till exempel hur olika 
historiska händelser och deras påverkan beskrivs och på vilket sätt samhället 
i det gamla och i det nya hemlandet skildras ur olika aspekter, såsom för-
trycket i det gamla hemlandet i motsats till omhändertagandet och acceptan-
sen i det nya.  

Genom studier av teman kan man även få en bild av det tredje litteratur-
sociologiska delområdet, nämligen litteraturen i samhället. För att undersöka 
hur litteraturen fungerar i samhället studeras berättartekniska metoder, till 
exempel hur olikhet och alienation gestaltas, för att se hur författarna gör för 
att övertyga och engagera sina läsare. I det här sammanhanget betraktas de 
skönlitterära verken som opinionsbildare och idéförmedlare. 
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1.5 Metod 

1.5.1 Urval av material 
För inventeringen och kartläggningen av författare med ungerskspråkig bak-
grund i Sverige sammanställdes en korpus. Urvalet till korpusen är grundat 
dels på författarnas språkliga och geografiska bakgrund, dels på de skönlitte-
rära verkens publiceringsår. Materialet till studien utgörs av skönlitterära 
böcker i detta urval. De litterära verkens språk, genre och tema har inte ut-
gjort någon grund för urvalet. De skönlitterära verk som studeras är litterära 
verk publicerade i bokform mellan 1945 och 2015, avsedda för vuxna läsare. 
Det senare kriteriet utesluter från denna studie den etablerade författaren 
Magda Eggens (1924–2016) som föddes i Ungern och kom till Sverige efter 
andra världskriget, men vars böcker klassificeras som barn- och ungdoms-
böcker.  

Många av de studerade verken har en marginell position i det litterära fäl-
tet eftersom de vid närmare analys skulle uppfattas som estetisk undermålig 
litteratur och som svaga försök till deckare, spion- och agentromaner eller 
fantasy. Studien tar emellertid inte fasta på verkens estetiska värde. 

Det är viktigt att notera att författare med ungerskspråkig bakgrund i Sve-
rige, förutom de som härstammar från Ungern, även inbegriper etniska ung-
rare från Rumänien, Serbien, Slovakien och Ukraina. Efter första världskri-
get förlorade Ungern stora delar av sitt territorium och sin befolkning. Stora 
grupper av etniska ungrare hamnade därför i Ungerns grannländer. Ungrare 
blev över en natt invånare i Rumänien (framför allt i delen som kallas för 
Transsylvanien), i Slovakien, i Serbien (framför allt den norra delen av Ser-
bien som kallas Vojvodina), i Ukraina, i Kroatien, i Tjeckien, i Slovenien 
och i österrikiska Burgenland, där det fortfarande idag finns ungerska mino-
riteter som har bevarat sitt språk, sin kultur och där ungersk minoritetslittera-
tur skapas. 

Gemensamt för författarna i den här studien är den ungerska språkliga 
bakgrunden. Ungrare från Ungern kommer från en majoritetsställning och 
hamnar i en minoritetssituation när de flyttar till Sverige, medan ungrare från 
Transsylvanien eller Vojvodina kommer från en minoritetsställning och fort-
sätter vara i en minoritetssituation som migranter i Sverige. Författarna är 
alltså födda i Ungern eller i Ungerns grannländer och har bosatt sig i Sverige 
någon gång efter 1945 och de har alla ungerska som modersmål eller hade 
ungerska som ett av umgängesspråken under barndomen och ungdomsåren. 
De skriver på ungerska eller på svenska, på två språk (ungerska och svenska) 
eller på andra språk. De har publicerat minst en skönlitterär bok sedan flytten 
till Sverige, men senast år 2015. 

När minoritetslitteratur studerats i svenska forskningssammanhang har 
fokus ofta varit på kriterier som språkval, författarnas etniska, geografiska 



 31

och sociala bakgrund, behandlade teman, publiceringsort samt författarnas 
självidentifikation (Gröndahl et al. 2002: 142–143). Med utgångspunkt i 
dessa kriterier bestäms ungersk migrationslitteratur i denna avhandling som 
författarnas geografiska, etniska och språkliga bakgrund, behandlade teman 
(teman som kan kopplas till migration) och delvis författarnas självidentifi-
kation. Det sista kriteriet följs upp i litterära verk med självbiografisk karak-
tär. Jag bortser dock från författarnas sociala bakgrund, eftersom detta inte 
har belysts i deras litterära texter med undantag från författaren Sándor Erba 
Odescalchi med adligt påbrå. Böckerna ska vara publicerade efter flytten till 
Sverige, och även verk som inte har migrationen som tema tas med.  

Åsa Warnqvist skiljer i sin avhandling om lyrikutgivning (2007) också 
mellan amatörförfattare, deltidsförfattare och yrkesförfattare. Yrkesförfattare 
som försörjer sig helt på sitt författarskap förekommer inte i studien. De 
flesta är amatörförfattare, vars verk är utgivna på eget förlag eller på icke-
etablerade småförlag, och några är deltidsförfattare, vars verk har utgivits på 
ett reguljärt förlag men som har sin huvudsakliga försörjning inom ett annat 
område än skönlitterärt skrivande (jfr Warnqvist 2007: 34–35).  

Författarna har valts med hjälp av olika samlingsverk om ungerska mi-
grationsförfattare: Csaba Nagys (2000) lexikon över den ungerska 
emigrantlitteraturen (ung. A magyar emigráns irodalom lexikona), det av 
Edgár Balogh och Gyula Dávid (1981–2002) redigerade lexikonet över den 
ungerska litteraturen i Rumänien (ung. Romániai Magyar Irodalmi Lexikon), 
det jugoslavisk-ungerska litterära lexikonet (ung. Jugoszláviai Magyar 
Irodalmi Lexikon (1918–2000)) sammanställt av László Gerold (2001) samt 
Maria Müllers svenska sammanställning Ungersk skönlitteratur i svensk 
översättning 1980–1995 (1996) eftersom den tar upp ungerska migrations-
författare i Sverige. 

Samlingsverken har jämförts och kompletterats med den ungerska databa-
sen över migrationsförfattare som delvis bygger på Csaba Nagys ovan 
nämnda lexikon och är sammanställd av Petőfi Irodalmi Múzeum (Litterära 
museet Petőfi) i Budapest (PIM 2015) samt den svenska databasen över im-
migrantförfattare, en internetbaserad författarkatalog som inkluderar utlands-
födda författare oberoende av vilka språk de skriver på eller var de publice-
ras, sammanställd av Immigrant-institutet (Immi 2015a).  

Uppgifterna har kontrollerats mot de sammanställda namnlistorna på un-
gerska författare som är publicerade i den svensk-ungerska tidskriften 
Ághegy (Ághegy 2017a) och den elektroniska databasen av Északi Magyar 
Archívum (Ungerska arkivet) i Sverige (Szöllősi 2017).  

De skönlitterära verken kontrollerades sedan mot det svenska nationella 
biblioteksdatasystemet LIBRIS (2017) och mot motsvarande system vid det 
ungerska nationalbiblioteket OSZK (2017). Även om böcker som publicerats 
i Sverige går att hitta i Svensk bokkatalog och Svensk bokförteckning använ-
des dessa inte för sammanställning av publiceringslistor eftersom de har 
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bristfällig information om privatutgivningar, något som varit vanligt bland 
de utvalda författarna.  

Med utgångspunkt för tiden för författarnas migration, som kan kopplas 
till olika historiska händelser under andra hälften av 1900-talet, har författar-
na delats in i fyra grupper: 
 

1. De som kom till Sverige under decenniet efter andra världskriget 
(1945–1955). 

2. De som kom till Sverige i samband med Ungernrevolten 1956 (1956–
1958). 

3. De som kom till Sverige under kommunisttiden (1959–1989). 
4. De som kom till Sverige efter kommunismens fall 1989 (1990–2015). 

 
Fokus ligger på migrationens tidpunkt eftersom det antas ha betydelse för 
författarnas val av språk och ämne. Framställningen får därmed en kronolo-
gisk disposition utifrån författarnas ankomst till Sverige. Presentationen av 
bokproduktionen följer däremot inte en kronologisk ordning, eftersom förfat-
tarna från de olika grupperna skriver och publiceras under olika tidsperioder. 

De uppgifter som har samlats in för respektive författare är författarens 
namn och eventuella pseudonym, födelsedatum, födelseort, eventuellt döds-
datum och -ort, tidpunkt för migrationen till Sverige, eventuell flytt från 
Sverige och titlar som publicerades under bosättningen i Sverige, exklusive 
nyutgivningar, inklusive bokens utgivare, utgivningsort och utgivningsår. 
Utifrån dessa uppgifter har en sammanställning upprättats som återfinns i 
avhandlingens bilaga. Vid tillgänglig information om utgivningar efter 2015 
anges även dessa titlar inom hakparentes. Saknade uppgifter (t.ex. dödsda-
tum, dödsort) från nämnda databaser och samlingsverk kompletterades under 
våren 2017 i flera fall med uppgifter från svenska Skatteverket. 

1.5.2 Analytiskt verktyg för den litterära processen 
Vid analysen av författarskapen med ungerskspråkig bakgrund i Sverige 
utgår jag från Lars Furulands modell om den litterära processen som visar 
det litterära verkets väg från författaren via förläggaren och förmedlare, ex-
empelvis bokhandlare och bibliotekarier till läsaren. Denna modell illustrerar 
hur litteraturen som institution och process fungerar (Furuland 2012: 36).
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Modellens tre huvudled är produktionen, med författaren som ansvarig 
för den konstnärliga insatsen och förläggaren som ansvarig för den materi-
ella utformningen, samt distributionen och konsumtionen. Min version av 
modellen (se figur 1) innefattar element från Furulands ursprungliga modell 
men inkluderar bara de delar som är representativa för den undersökta kor-
pusen. Eftersom det tredje ledet, konsumtionen, inte undersöks i min studie 
står aktörerna (t.ex. köpare och läsare) inom parentes i min version av mo-
dellen. 

Undersökningen fokuserar på den litterära processens första led, dvs. pro-
duktionen. Textens utformning kan ibland vara påverkad av författarens 
intention att publicera sitt verk vid ett tilltänkt förlag och till en viss publik 
(Furuland 2012: 37). I studien belyses den aspekten genom analyser av para-
texter (för- eller efterord) och författarintervjuer som tar upp teman om ver-
kens tillkomstprocess. 

Manuskriptet flyttas från det privata området (Produktion I) till det offent-
liga (Produktion II) när det antas för utgivning. De enskilda manuskripten 
undersöks här när de redan har getts ut vid olika förlag, dvs. det offentliga 
produktionsområdet. I den offentliga produktionen kartläggs i sin tur de 
olika typer av förlag som publicerar böckerna. Vid kategoriseringen av olika 
bokförlag följs Lars Wendelius indelning av förlag i fyra grupper. Första 
gruppen består av de etablerade förlagshusen Bonniers och Norstedts. Den 
andra gruppen inkluderar de övriga äldre kvalitetsförlag som grundades un-
der första hälften av 1900-talet eller tidigare. Den tredje gruppen består av 
yngre kvalitetsförlag som grundades efter 1960. Den fjärde gruppen rymmer 
övriga förlag, så kallade etniska förlag, provinsiella förlag, egna förlag och 
institutioner (Wendelius 2002: 25). Wendelius gruppering följer både en 
tidsfaktor och en statusfaktor. Medan utgivning i den första gruppen innehål-
ler en kvalitetsgaranti och en framstående ställning i det litterära fältet, ten-
derar publiceringen i den fjärde förlagsgruppen tvärtom resultera i en margi-
naliserad position (ibid.: 26). I min studie finns böcker utgivna i alla dessa 
fyra förlagsgrupper, både vid etablerade förlag och vid författarcentra, alter-
nativa förlag, egna förlag samt bokmaskiner. Med hjälp av bokmaskiner 
tillverkas böcker med print-on-demand-utrustning från manus till färdig bok 
utan lektörsutlåtande. I viss mån undersöks även om böckerna får någon 
publicitet i pressen eller på internet. 

De andra två leden, distributionen och konsumtionen undersöks enbart till 
en viss del. I det andra ledet, distributionen, undersöks framförallt författar-
skapens inplacering i värdesystem (se figur 1). Därmed studeras recensioner, 
artiklar, författarintervjuer och bokpresentationer som kan kopplas till ver-
ken, men även litterära priser och författarnas och böckernas förekomst i 
olika databaser och litteraturhistoriska samlingsverk. 

Det tredje ledet, konsumtionen, analyseras ytterst lite. Jag undersöker 
varken den passiva konsumtionen, exempelvis i form av antal utlån på 
bibliotek, eller den aktiva konsumtionen, dvs. själva läsningen av texterna 
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(se figur 1). Däremot dras slutsatser om potentiella läsare eller bristen på 
sådana utifrån den valda publiceringskanalen i produktionsledet, böckernas 
plats i värdesystemen eller utifrån intresset i stort som förekomsten av even-
tuella recensioner kan indikera. 

Modellen visar återströmningen mellan författaren och processens andra 
företrädare, exempelvis i form av läsarbrev skickade till författaren (Furu-
land 2012: 41), men jag studerar även denna feedback i form av kritikers 
recensioner och eventuella utmärkelser som författarna har fått. Återkopp-
lingen mellan läsare, förlag och författare studeras även genom behovet av 
nya upplagor. Eftersom det handlar om minst två språks och kulturers litte-
rära fält studeras även behovet av översättningar. Nyutgivningar och över-
sättningar kan till viss del indikera exempelvis antal läsare eller läsarnas 
kulturella och språkliga bakgrund. 

1.5.3 Analytiskt verktyg för språkväxlingen 
Eftersom de författare som studeras har en annan språklig bakgrund än de 
allra flesta i det svenska majoritetssamhället, undersöks om deras flersprå-
kighet på något sätt återspeglas i böckerna. Författarnas flerspråkighet kan 
nämligen vara en utgångspunkt för definitionen av litterär flerspråkighet. 
Andra möjliga tolkningar av litterär flerspråkighet utgår från litteratur skri-
ven i flerspråkiga samhällen, kulturer och grupper eller flerspråkiga litterära 
texter (Eriksson & Haapamäki 2011).  

Litterär flerspråkighet har även studerats i flera avhandlingar (t.ex. av 
Anne Pakkanen 2011 och Julia Tidigs 2014). I den här avhandlingen, liksom 
i Pakkanens, anses litterär flerspråkighet vara ett fenomen där flera språk 
används inom en och samma text. I detta sammanhang brukar man skilja 
mellan kodväxling och lån, där längre sekvenser betraktas som kodväxling 
och enstaka ord som lån. Andra forskare definierar skillnaden mellan kod-
växling och lån utifrån den morfologiska anpassningen: om de främmande 
elementen är anpassade till det mottagande språket är det fråga om lån men 
om de inte är det talar man om kodväxling. Liksom Harriet Eriksson och 
Saara Haapamäki (2011) samt Anne Pakkanen (2011) använder jag termen 
språkväxling för båda företeelserna.  

De studerade författarnas flerspråkighet kan avspeglas i texterna i form av 
språkväxling. Språkväxlingen kan jämföras med strategin om användning av 
oöversatta ord i texten, något som uppmärksammas även i postkoloniala 
studier där det konstateras att detta har en relevant funktion i och med att det 
markerar en kulturell erfarenhet som är omöjlig att återge på annat sätt:  

However, such uses of language as untranslated words do have an important 
function in inscribing difference. They signify a certain cultural experience 
which they cannot hope to reproduce but whose difference is validated by the 
new situation. In this sense they are directly metonymic of that cultural dif-
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ference which is imputed by the linguistic variation. In fact they are a specific 
form of metonymic figure: the synecdoche. (Ashcroft et al. 2002: 52) 

 
Med den stilistiska figuren synekdoke betecknas helheten av en däri ingående 
del (NE 2017e) och därmed kan exempelvis ett kulturbegrepp som återges på 
originalspråket i de studerade verken vara representativt för hela den skild-
rade ungerska eller judiska kulturen. 

Olika typer av språkväxling och dess funktioner undersöks med hjälp av 
en analysmodell utarbetad av Eriksson & Haapamäki (2011: 49). Modellen 
utgår från den kommunikativa kontexten som innefattar författaren som sän-
dare och läsaren som mottagare samt verkets tema (se figur 2). Fokus läggs 
även på det litterära verkets form och språkväxlingens litterära funktioner. I 
den kommunikativa kontexten kan författarens, läsarens och det skildrade 
samhällets flerspråkighet undersökas samt på vilket sätt dessa påverkar för-
fattarens val av språk i sin text. 

 
Figur 2. Analysmodell för litterär flerspråkighet enligt Eriksson & Haapamäki 
(2011: 49). 

Vid undersökningen av det litterära verkets form konstaterade Eriksson och 
Haapamäki (ibid.) att flerspråkigheten kommer till uttryck antingen genom 
latent (implicit) eller manifest (explicit) språkväxling. Vid latent språkväx-
ling skrivs det litterära verket endast på ett språk men det framgår av kontex-
ten att andra språk också är närvarande. Latent språkväxling förekommer 
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därför mest i verk som inte tematiserar språket eller flerspråkigheten. Den 
latenta språkväxlingen signaleras med metaspråkliga kommentarer när det 
berättas att något yttras på ett annat språk eller att en person talar ett annat 
språk än verkets huvudspråk, eller med kontextuella ledtrådar när händel-
serna utspelas i ett annat land eller i en annan kultur eller när någon av hu-
vudpersonerna kommer från ett annat land. 

Kontextuella ledtrådar kan exempelvis innefatta kulturspecifika ord som 
geografiska namn, tilltalsnamn, smeknamn, tilltalskonventioner, titlar m.m. 
Med utgångspunkt i Ernst Rudins indelning av olika semantiska fält under-
sökta i skönlitterära texter (Rudin 1996: 152) grupperar Carla Jonsson kul-
turspecifika ord från samisk, meänkieli och finsk skönlitteratur i kategorier-
na: tilltal, emfatiska (eng. high impact) uttryck (interjektioner, svordomar, 
eufemismer), etnografiska termer (som representerar eller beskriver olika 
kulturer), kulinariska termer samt namn på folkgrupper (Jonsson 2012: 220–
222). Denna indelning följs även i den här studien vid analys av kontextuella 
ledtrådar. 

Vid manifest språkväxling innehåller de litterära verken enskilda ord eller 
längre sekvenser på andra språk än verkets huvudspråk. De manifesta språk-
växlingssekvenserna delas av Eriksson & Haapamäki in i underkategorier 
beroende på hur frekventa, markerade eller integrerade de är (Eriksson & 
Haapamäki 2011: 45–48). När det gäller frekvensen undersöker man hur 
många inslag på andra språk än huvudspråket som finns i texterna. Utifrån 
det kan det finnas få inslag i texten, en balanserad blandning mellan flera 
olika språk eller till och med så många inslag på olika språk att det blir 
omöjligt att definiera huvudspråket.  

Med markering menas att texterna innehåller någon typ av språkväx-
lingsmarkör, som en översättning, en kommentar eller en typografisk markör 
av något slag. Språkväxlingen kan därmed vara svagt markerad med typo-
grafiska markeringar skrivna med kursiv stil eller med citattecken, eller 
starkt markerad med metaspråkliga kommentarer om exempelvis vilket 
språk det är fråga om. Språkväxlingen är ännu starkare markerad i de fall då 
språkväxlingen översätts till huvudspråket, medan en kombination av olika 
markörer ger den starkaste markeringen. 

Integreringen i sin tur handlar om språkväxlingens grammatiska anpass-
ning till textens huvudspråk. Anpassningen kan förekomma på morfem-, 
sats- eller textnivån beroende på om det gäller enskilda ord eller längre se-
kvenser på ett annat språk. 

Det är även viktigt att studera vad språkväxlingen har för funktion i dessa 
litterära verk. Julia Tidigs finner bland språkväxlingens lokala funktioner på 
textnivå persongestaltning, komik eller markör för tematik (Tidigs 2003: 27, 
30). Enligt Eriksson & Haapamäki (2011: 50) är en tänkbar funktion att 
återge ett autentiskt språkbruk och autentiska språkmiljöer, med andra ord att 
skapa äkthetskänsla. Språkväxlingen kan också användas för att skildra nå-
got främmande eller gestalta utanförskap.  
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Förutom den lokala funktionen är en annan tänkbar funktion enligt Eriks-
son & Haapamäki (ibid.) att markera gränsen mellan huvudspråket och det 
eller de språk som är aktuella i den beskrivna miljön. På så sätt kan språkliga 
och kulturella minoriteter framställas som annorlunda och eventuellt som 
exotiska. Som övergripande funktion kan språkväxlingen även få läsarna att 
se världen ur en ny synvinkel (Eriksson & Haapamäki 2011: 51). Inslag på 
andra språk kan eventuellt utmana läsarnas förståelse och därför vara provo-
kativa, illusions- eller kaosskapande. Därmed bidrar språkväxlingen till lä-
sarnas exkludering eller inkludering. Denna övergripande funktion stämmer 
överens med vad Jonsson kallar för språkväxlingens globala funktion. Den 
relateras till makronivån, dvs. till den sociala, politiska, historiska och eko-
nomiska kontext som texterna skapas i. För att analysera den globala funkt-
ionen måste man därför förstå den kontext som texterna tillkommit i (Jons-
son 2012: 223). 

1.6 Disposition 
Efter det inledande kapitlet med presentation av syfte, frågeställningar, olika 
centrala begrepp, forskningssammanhang, teoretisk bakgrund och metod, 
samt med urval av material och olika analytiska verktyg sätts forskningsäm-
net i kapitel 2 in i ett större sammanhang genom en orientering av forskning-
en om ungersk migrationslitteratur i det ungerska litterära fältet.  

Därefter kommer fyra analyskapitel som följer en kronologisk indelning 
med utgångspunkt i tidpunkten för författarnas migration. Varje analys-
kapitel börjar med en kort historisk bakgrund av den undersökta tidsperioden 
i Ungern och därefter analyseras de respektive författarskapen.  

I kapitel 3 diskuteras den skönlitterära verksamheten hos författare som 
kom till Sverige strax efter andra världskriget och fram till 1955. Efter 
undersökningen av genrer, publiceringskanaler och teman koncentreras hu-
vudfrågorna till två ämnen, nämligen språk och identitet. Fokus läggs på 
språkväxling och flerspråkighet och vad dessa har för funktion på textnivån 
och på en global nivå. Även olika identitetsskildringar undersöks. Dessutom 
presenteras och analyseras Georg Kleins skönlitterära författarskap utifrån 
verkens genre, teman och mottagande i Sverige och i Ungern. 

I kapitel 4 presenteras och analyseras den skönlitterära verksamheten hos 
ungrare som kom till Sverige i samband med Ungernrevolten mellan 1956 
och 1958. Som representanter för författargruppen undersöks Géza Thinsz 
och Ildikó Márkys författarskap. 

I kapitlet 5 presenteras och analyseras skönlitterära verk skrivna av ung-
rare som flyttade till Sverige under en trettioårsperiod mellan 1959 och 
1989. Dessutom analyseras István Domonkos och Emőke Lipcseys författar-
skap mer ingående. 
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I kapitlet 6 diskuteras den skönlitterära produktionen av ungrare som kom 
till Sverige efter regimskiftet i Ungern 1989. Fokus ligger på publicerings-
möjligheter och de litterära verkens genrer, teman och språk. Mer ingående 
presenteras och analyseras Károly Tars författarskap. 

Kapitel 7 innehåller avslutningsvis en sammanfattning i form av statistik 
över publiceringsvägar, genrer och språk samt diskussion och slutsatser om 
det undersökta litterära fältet. 

Därutöver innehåller avhandlingen en bilaga med en alfabetisk lista över 
skönlitterära författare med ungerskspråkig bakgrund i Sverige med biogra-
fiska data, samt deras skönlitterära verk som publicerats efter migrationen. 
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2. Migrationslitteratur ur ett ungerskt 
perspektiv 

Under andra hälften av 1900-talet spreds en klichébild inom ungersk littera-
turforskning som liknade den ungerska litteraturen vid en visselpipa med 
fem hörn (ung. ötágú síp), där fyra av hörnen företrädde ungerska litteraturer 
skrivna utanför dagens Ungern. Enligt denna metafor skiljde man mellan 
ungersk litteratur i Ungern, ungerska minoritetslitteraturer i Rumänien, Slo-
vakien och Serbien samt ungersk emigrantlitteratur. Idag betraktas detta 
synsätt som föråldrat. Samtidigt betonas och erkänns den ungerska minori-
tetslitteraturens särdrag, och istället för att den anses vara ett bihang till den 
ungerska nationallitteraturen betraktas, i varje fall litteraturen i Transsylva-
nien och i Vojvodina, som egna litterära delkulturer och till och med som 
självständiga litterära fält. Migrationslitteraturen däremot verkar i och med 
globaliseringen ha förlorat sin karakteristika under 2000-talet och de un-
gerska litterära aktörerna talar allt mer sällan om den som ett eget litterärt 
fält. Istället försöker man inkludera den i den ungerska litteraturen, i varje 
fall om den har skrivits på ungerska. Forskning om ungersk litteratur utanför 
Ungerns gränser har koncentrerat sig framför allt på ungerska minoritetslitte-
raturer under senare tid. Den ungerska migrationslitteraturens ställning efter 
2000-talet har endast belysts i ett fåtal studier om exempelvis ungersk littera-
tur i USA eller författare som har bytt språk (se kapitel 1). 

I det här kapitlet ges en överblick av studier och forskning om den un-
gerska migrationslitteraturens särdrag som har genomförts av ungerska fors-
kare i ämnet. I översikten behandlas Béla Pomogáts, Miklós Béládi och 
Gyula Borbándi som har forskat i fältet med betoning på tiden från 1950-
talet och fram till 1990-talet. 

2.1 Den ungerska migrationslitteraturens särdrag 
Den ungerska migrationslitteraturen, liksom den ungerska minoritetslittera-
turen, befann sig under 1900-talet i en ogynnsam minoritetssituation som 
länge bestämde utvecklingstakten. Författare med ungersk bakgrund utanför 
Ungerns gränser stötte nämligen på problem på grund av brist på lokala litte-
rära traditioner med tillhörande institutioner. De blev en del i ett litterärt 
sammanhang tillhörande ett majoritetssamhälle, där det inte fanns något 
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självständigt ungerskt litterärt liv. På grund av det geografiska avståndet från 
det ungerska majoritetssamhället var det mer förståeligt för de ungerska mi-
grationsförfattarna än för de ungerska minoritetsförfattarna att det fanns 
svårigheter med publicering på ungerska och att den litterära verksamheten 
på ungerska också hade sina brister (t.ex. brist på förlag, kritiker och läsare). 

Migrationslitteraturen hade andra villkor än den ungerska litteraturen i 
Ungern och den ungerska minoritetslitteraturen och behövde sina egna in-
stitutioner. Det litterära livets naturliga miljö som formas av en bred läsar-
publik, oberoende litteraturkritiker och bokförlag ersattes av utländska före-
ningar och tidskrifter. Det litterära livets yttre villkor började skapas mot 
slutet av 1950-talet genom grundandet av ungerska tidskrifter och bokförlag 
utomlands. Tack vare tidskrifterna hade migrationsförfattarna möjlighet att 
publicera sig tämligen ofta i ett mindre format, medan de självfinansierade 
enmansbokförlagen gav ut de mer omfattande verken. I större städer som 
Wien, München, Paris och London utgjorde intellektuella kretsar potentiella 
läsare som kunde ge återkoppling till författarna. De kontinuerliga person-
liga kontakterna ersattes emellertid oftast av periodiska sociala samman-
komster, studieveckor eller konferenser som dock organiserades tämligen 
sällan. På grund av avstånden hade författarna inte möjlighet att träffas ofta 
eller att samarbeta, förutom i de ovan nämnda större städerna. Den geogra-
fiska isoleringen rådde inte bara mellan författarna utan även mellan förfat-
tarna och läsarna (Béládi 1982: 327–330). Brevväxling spelade före internets 
tid därför en lika stor roll som i 1700-talets ungerska litterära liv. Förutom 
nackdelarna fanns det en fördel med avståndet till Ungern, nämligen att mi-
grationslitteraturen alltid kunde vara oberoende av ungersk politik och cen-
sur. Detta var också en förväntning ur ungerskt perspektiv på migrationslitte-
raturen.  

Den ungerske litteraturforskaren Béla Pomogáts delar in den ungerska 
migrationslitteraturens historia från och med andra hälften av 1900-talet i tre 
perioder: den första perioden mellan åren 1945 och 1956, den andra perioden 
mellan 1956 och några år in på 1960-talet och tredje perioden fram till 1989 
(Pomogáts 1982: 603–604). Under dessa perioder talas det om en politisk 
migration, medan det efter regimskiftet 1989 kallas för en kulturell migrat-
ion. I och med denna indelning får vi även en förklaring till varför skönlitte-
rärt författarskap med ungerskspråkig bakgrund i Sverige inte fått uppmärk-
samhet i den ungerska forskningen: i de två första av de ovan nämnda peri-
oderna publiceras inga böcker av författare med ungerskspråkig bakgrund i 
Sverige. Den tredje perioden innehåller drygt 30 procent av bokproduktionen 
medan resten av böckerna kom ut efter 1989. 

De ungerska migrationsförfattarna är generellt inte representerade som en 
homogen grupp i det litterära fältet, varken i Sverige eller i något annat land. 
Författarna hade och har olika kulturella referenser och politiska åsikter och 
därmed olika relationer till hemlandet. Detta kan vara en förklaring till att 
den ungerska migrationslitteraturen inte uppmärksammades som en enhet i 
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mottagarländernas litterära fält. Migrationsförfattarnas heterogenitet var 
även anledningen till att migrationslitteraturen var polariserad fram till 1990-
talet: de som var för en dialog mellan västvärlden och Ungern ställde sig mot 
dem som avböjde dialogen med hemlandet och dess samhällsskick (ibid.).  

Vid en jämförelse mellan den ungerska minoritetslitteraturen och migrat-
ionslitteraturen kan vi konstatera att bristen på litteraturkritik är det som 
kännetecknar den senare. En migrationsförfattare är tvungen att kämpa för 
sitt självförverkligande på sitt eget modersmål och bristen på återkoppling 
gör att författaren känner tvivel. Om författaren däremot byter språk och 
skriver på mottagarlandets språk är chansen större att bli accepterad av majo-
ritetsspråkets litterära fält. Migrationsförfattaren måste ofta själv publicera, 
sälja och eventuellt distribuera sina litterära verk. Även om boken publiceras 
är det karakteristiskt att upplagan för migrationsböcker förblir liten. De flesta 
ungerska migrationsböcker har givits ut i 500–1 000 exemplar, men det finns 
även de som publicerats i bara 100–300 exemplar och dessutom diktsam-
lingar som givits ut i enbart ett tiotal exemplar. 

Efter 1960-talet blev språket ett viktigt experimentmedel i ungerska mi-
grationsverk. Många författare strävade efter att bevara språket och genom 
en medveten användning av modersmålets alla språkliga nyanser förnya de 
språkliga formerna (Szakács 2002: 9–10). Tack vare författarnas språkliga 
och kulturella hybriditet och flexibilitet bröt de med gamla litterära tradit-
ioner och introducerade nya synsätt och metoder. Språknormer sattes på prov 
och nya skrivsätt introducerades. Det var inte sällsynt att författare hittade på 
nya ord för att återge den språkliga förvirringen och desorienteringen eller 
tvärtom för att betona språkets möjligheter och lekfullhet. Exempel på detta 
var den svensk-ungerska författaren Géza Thinsz dikt med titeln ”Svédma-
gyaros” (Svungersk)1 i diktsamlingen Vizek távlatai (Vattnens perspektiv), 
1979. Många migrationsförfattare som skrev på ungerska började också an-
vända ord, fraser eller meningar även på mottagarlandets språk inom samma 
litterära verk. László Kemenes Géfin konstaterade angående dikterna publi-
cerade i sin antologi över ungerska poeter i väst att de förnyade språkliga 
formerna är gemensamt för migrationspoeternas verk. Poeterna lämnade de 
traditionella strukturerna och den konventionella språkanvändningen och 
använde språket med självsäker originalitet (Kemenes Géfin 2003). 

Lyriken var länge den mest populära genren bland ungerska migrations-
författare. Detta gällde även litteraturen med ungerskspråkig bakgrund i Sve-
rige trots att lyriken på den svenska bokmarknaden hade en relativt liten 
spridning och både lånades och lästes i mindre utsträckning än annan skön-
litteratur (jfr Warnqvist 2007: 14). Dikter var förhållandevis korta och di-
rekta, därför lämpade de sig bäst för att föra fram ett känslomässigt och in-
tellektuellt innehåll och budskap. Diktformen erbjöd även möjlighet till ex-
periment, lek och poetiska äventyr, något som tilltalade författarna som hade 

                               
1 Översättning av titlar och citat ur enskilda verk i avhandlingen är min om inte annat anges. 
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bosatt sig utomlands efter 1956 eller senare (Szakács 2002: 55). Avståndet 
till hemlandet bidrog även till att man vågade ifrågasätta både klassiska och 
samtida författare och genrer och därmed lättare bryta med kulturella, sär-
skilt litterära, traditioner (Kemenes Géfin 2003: 2–4). Därför vågade migrat-
ionsförfattare experimentera i olika genrer och förutom dikter började de 
även publicera essäer, självbiografiska framställningar och dokumentär litte-
ratur. Efter flera år i mottagarlandet började många författare se fördelarna 
med att omvandla sina relationer till andra kulturer och språk från tillfälliga 
till stabila. Författarna som skrev på ungerska var dock oftast okända i majo-
ritetssamhället, eftersom verkens språk var avlägset och obekant. Därför 
rådde likgiltighet gentemot dem. 

Migrationslitteraturen i det ungerska litterära fältet karakteriserades av två 
aspekter fram till 1990-talet: antingen överflödet av nostalgikänsla, uttryck-
ligt eller intolkat i många verk, eller rotlösheten, västimitationen och frisprå-
kigheten som stötte på motstånd hos kritiker (ibid.). 

2.2 Migrationslitteraturens roll i det ungerska litterära 
fältet 
Den ungerska migrationslitteraturen fick olika roller och uppgifter under den 
politiska respektive kulturella migrationen, något som ofta återspeglade för-
väntningarna från det ungerska litterära fältet. Dessa uppgifter berodde på 
det rådande politiska klimatet i Ungern.  

Sommaren 1968 organiserade ungerska författarförbundet en debatt om 
den dubbla anknytningen (ung. kettős kötődés) och det konstaterades att 
minoritetsförfattarna kunde ha en kulturell anknytning genom litteraturens 
språk och nationella traditioner samt en samhällsanknytning genom förfat-
tarnas medborgarskap och offentliga engagemang (Pomogáts 2003b: 258). 
Migrationsförfattarnas dubbla anknytning eller dubbla identitet (ung. kettős 
identitás) uppmärksammades först senare, trots att begreppen redan från och 
med migrationsgenerationen 1956 var relevanta för ungerska migranter.  

När den ungerska minoritets- och migrationslitteraturens existens inte 
längre kunde utestängas från det ungerska litterära fältet ställde ungerska 
litterära aktörer olika krav och förväntningar på vilka ämnen som skulle 
behandlas utanför Ungern och på så sätt komplettera litteraturen i Ungern. 
Fram till 1990-talet kopplades minoritetslitteraturen till regionala karakteri-
stika, medan migrationslitteraturen förväntades beskriva avlägsna, nästan 
exotiska platser. Verken förväntades samtidigt genomsyras av ständig hem-
längtan och smärtsamma minnen från det gamla hemlandet.  

Förutom den regionala karakteristikan i minoritetslitteraturen och hem-
längtan i migrationslitteraturen förväntades också en kulturförmedling av 
författarna utanför Ungern eftersom både minoritets- och migrationslitteratu-
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ren influerades av majoritetskulturen som de var i kontakt med. Kulturför-
medling åsyftar förmedling mellan den ungerska kulturen och majoritetskul-
turen. De ungerska litterära aktörerna förväntade sig att migrationsförfattarna 
i någon form skulle introducera den ungerska, respektive det nya hemlandets 
kultur för det nya hemlandets läsare respektive den ungerska publiken. Detta 
skulle författarna göra antingen genom sina egna litterära verk eller genom 
att översätta skönlitteratur mellan ungerska och det nya hemlandets språk. 
Härmed fick migrationslitteraturen förutom sina politiskt relaterade uppgifter 
även påbjudna teman.  

Förväntningarna skiljer sig inte anmärkningsvärt mycket från de som 
uppmärksammats i postkoloniala studier, nämligen att författare från andra 
delar av världen än väst alltid måste representera sin kultur på olika sätt (jfr 
Lundahl 2002: 11). Migrantnarrativ generellt, oavsett språkområde, ur-
sprungsland eller nytt hemland, förväntas skildra specifika teman genom 
dem som har det dubbla perspektivet med tillbakablickar till livet i ur-
sprungslandet och skildringar av verkligheten i mottagarlandet och som 
därmed kontinuerligt medlar mellan nuet och det förflutna (jfr Kongslien 
2005). 

Genom den ideologiska och politiska frihet som den ungerska migrations-
litteraturen föddes i, representerade den i början de intressen, idéer och san-
ningar som var onämnbara och censurerade i Ungern. Migrationslitteraturens 
huvuduppgift blev framför allt att bevara och vårda politiska och moraliska 
värden som den ungerska regimen förtryckte, att stå för sanningen kring 
händelserna 1956 och kommunisttiden samt att förmedla tron på demokrati 
och självständighet i det civila samhället (Pomogáts 1994: 10). Det var också 
viktigt att upprätthålla hoppet hos ungrare som levde kvar i Ungern och in-
formera världen om vad som hände i landet. Dessutom förväntades migrat-
ionslitteraturen reflektera över de ungerska minoriteternas rättigheter genom 
att framhäva deras existens och belysa deras situation. Därmed hade migrat-
ionslitteraturen fått ytterligare en politisk roll. Föreställningarna om migrat-
ionsförfattarnas möjligheter till yttrandefrihet ställde dock alltför höga för-
väntningar på migrationslitteraturen och vid senare kartläggningar gavs mi-
grationslitteraturen skulden för att den inte åtog sig att tillräckligt bearbeta 
olika historiska händelser. 

Under den kulturella migrationen efter kommunismens fall 1989 föränd-
rades migrationslitteraturens uppgifter och uppdraget blev att bevara de un-
gerska traditionerna och de intellektuella värdena samt att bevara en ungersk 
identitet med språk och kultur (Dávid & Veress 2000: 276–280).  

På 1990- och 2000-talet, när det gavs möjlighet att flytta tillbaka till 
Ungern, att leva växelvis i flera länder eller att leva i ett land men publicera 
sig i ett annat, börjar tidigare särskiljande drag för ungerska litteraturer utan-
för Ungern försvinna och tanken på en universell ungersk litteratur föds åter-
igen (Molnár Basa 2013: 249). I dagens ungerska litteraturforskning under-
söks till viss del både minoritets- och migrationslitteratur också ur ett post-
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kolonialt perspektiv och därmed hur kulturers växelverkan, hybrida språk-
bruk och komplexa kulturella identiteter påverkar de litterära verkens sub-
jektsskildringar och formspråk. Därmed undersöks just motsatspar som cent-
rum och periferi, makt och maktlöshet i förhållandet minoritet-moderland-
majoritetssamhälle (Papp 2013: 9–11). Detta genererar forskning om framför 
allt den ungerska minoritetslitteraturen, medan studier om den ungerska mi-
grationslitteraturen, som konstaterades tidigare, är tämligen få. 

2.3 Migrationslitteraturens reception i Ungern 
Under den politiska migrationens tid, dvs. fram till 1989, är receptionen av 
migrationslitteratur i Ungern problematisk. På 1970-talet när det politiska 
klimatet i Ungern blir mer tillåtande börjar den ungerska litteraturen utanför 
Ungerns gränser uppmärksammas mer. Minoritetslitteraturens utveckling 
och dess acceptans i det litterära fältet i Ungern förklaras av närheten till 
existerande och välfungerande litterära institutioner. Ett samarbete mellan 
författare, litterära tidskrifter och bokförlag inleds. Litteraturen från 1970-
talet skiljer sig från den tidigare periodens litteratur i och med att verkens 
samhällspolitiska betydelse börjar tonas ned till fördel för den estetiska och 
poetiska rollen. En rehabilitering av åsidosatta författare påbörjas i hela det 
ungerska litterära fältet. Ungerska minoritetsförfattare får därmed under 
1980-talet plats i ungerska litteraturhistoriska samlingsverk och i november 
1989 godkänner ungerska författarförbundet för första gången minoritets- 
och migrationsförfattare som medlemmar. Tidigare var detta inte tänkbart 
eftersom minoritetslitteraturen länge hade uppfattats som något slags andra-
handslitteratur (Béládi 1982: 10) medan migrationslitteraturen hade ännu 
lägre status. 

Jämfört med ungerska minoritetslitteraturer, som började anses vara en 
del av den ungerska nationallitteraturen, tog det längre tid för ungerska litte-
raturer framför allt från exempelvis USA, Kanada och Australien att erkän-
nas som en del av det ungerska litterära arvet. Samtidigt betraktades dessa 
litteraturer i mottagarländerna som etnisk litteratur (eng. ethnic literature) 
som inkluderade både litteratur skriven på ungerska och engelska samt för-
fattarreflektioner kring erfarenheter från mottagarlandet (Molnár Basa 2013: 
242). 

I och med att minoritetslitteraturen accepterades och mottogs i det un-
gerska litterära fältet banades också väg för migrationslitteraturen. För mi-
grationslitteraturens integration i det ungerska litterära fältet behövdes re-
ceptionen fungera parallellt på tre plan: i Ungern, i ungerska områden längs 
Ungerns gränser och i övriga delar av Europa och världen. Före 1989 fanns 
det dock problem, för även om det fanns ett intresse för migrationsböcker 
kom böckerna inte in i Ungern eller grannländerna på grund av otillåtna te-
man, budskap och ideologiskt innehåll eller på grund av författarens namn. 
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Utomlands rådde tvärtom ett allmänt ointresse bland potentiella läsare 
gentemot migrationsförfattare (Szakács 2002: 44). Möjligheten att kunna 
publicera sig utan kritisk granskning gjorde läsarna misstänksamma mot 
dessa verk. Den största kritiken från ungerskt håll mot migrationsverken var 
att den fullständiga kulturella friheten bortsåg från kvalitet och att därmed 
nästan allt kunde publiceras utan urskiljning. 

Receptionen av ungersk migrationslitteratur skedde, enligt Béla 
Pomogáts, i vågor. Perioden 1981–1988 var den selektiva receptionens tid, 
som följdes av kompensationstiden 1988–1993 och av en ny tidsperiod som 
inleddes år 1994 när den ungerska migrationslitteraturens reception i Ungern 
blev något självklart (Pomogáts 2009: 190–191). 

Receptionen av ungersk migrationslitteratur i Ungern började under peri-
oden 1981–1988, under den rådande kommunistiska kultur- och emigrantpo-
litiken. Denna tidsperiod kallades för den selektiva receptionens tid, ef-
tersom förutsättningen för att migranternas litterära verk skulle publiceras i 
Ungern var att författarna var försonliga mot det politiska systemet (ibid.: 
190). Det var viktigt att författarna skulle skriva om hemlängtan. Böcker 
som innehöll kritik mot kommunismen publicerades inte. Urvalet gjordes 
därmed på grund av politiska skäl. 

Efter det politiska regimbytet skapades förutsättningar för att tillgänglig-
göra den ungerska migrationslitteraturen utan censur. Under perioden 1988–
1993 publicerades politiska, historiska och samhällsvetenskapliga verk, verk 
som bearbetade händelserna kring Ungernrevolten 1956 samt skönlitteratur. 
Denna period kallades för kompensationstiden eftersom många migrations-
författare som tidigare inte accepterades i det ungerska litterära fältet nu fick 
publiceringsmöjligheter (ibid.: 190–191). Ungerska litteraturvetare med fo-
kus på litterär kvalitet kritiserade den här periodens nitiska strävan att kom-
pensera migrationsförfattarna för det mångåriga förbudet och tystnaden, 
vilket ledde till att många i deras ögon dilettantiska författare och journa-
lister publicerades i Ungern under denna period.  

Under kompensationstiden delades bland annat litterära priser ut till mi-
grationsförfattare för första gången och på avdelningen Zárt Kiadványok 
Tára (De stängda verkens bibliotek), vid det ungerska nationalbiblioteket 
OSZK, tillgängliggjordes efter hösten 1989 migrationsverk som fram till den 
politiska förändringen enbart kunde läsas med tillstånd.  

Under denna period flyttades också flera ungerska tidningsredaktioner 
från utlandet till Budapest. Migrationstidskrifternas flytt till Ungern innebar 
dock också risker. När den ungerska avantgardetidskriften Magyar Műhely i 
Paris blev tillgänglig även i Ungern förlorade den sin effekt på den ungerska 
kulturpolitiken, eftersom den ungerska publiken fick tillgång till migrations-
verk av traditionell ungersk karaktär istället för experimentella, nya verk från 
Paris. Författarna däremot fick inte fler möjligheter att publicera sig än tidi-
gare (Borbándi 1989: 128–130).  
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Den ungerska migrationslitteraturen upplevde därmed både för- och 
nackdelar med de politiska förändringarna efter 1989. Författarna fick möj-
lighet att återvända till eller besöka hemlandet och både politiska och kri-
tiska litterära verk blev tillgängliga även i Ungern. Vissa migrationsförfat-
tare upplevde ändå att migrationslitteraturen förlorade på de politiska föränd-
ringarna efter 1989. Då fick den ungerska litteraturen nämligen andra upp-
gifter och den behövde inte inta roller inom samhällsskildring eller 
samhällskritik. Från att tidigare från en förbjuden ställning ha bidragit till det 
ungerska litterära livet med att bryta tystnaden eller uppmärksamma un-
gerska minoriteter, blev den till något som behövde stödjas. Receptionen av 
migrationsverken kunde inte alltid genomföras på ett tillfredsställande sätt. 
Migrationsförfattarna kände sig hemlösa i Ungern och i dess intellektuella 
liv. Sedan migrationsförfattarna blivit välintegrerade i mottagarländerna ville 
få återvända permanent till Ungern och därmed förlorade återintegreringen i 
Ungern sin aktualitet, samtidigt som de flesta ungerska litterära forum och 
institutioner utomlands försvann helt eller placerades i Budapest (Pomogáts 
2007: 28, 107). 

Senare under receptionens tredje period, från och med 1994, stod inte 
längre politiska och kompensatoriska avsikter till grund för publicering, utan 
enbart estetiska och litterära kriterier. Migrationsförfattarna hade teoretiskt 
sätt möjlighet till kontinuerlig närvaro i ungerska forum. De hade möjlighet 
att publicera sig i Ungern, men det medförde även att de inte längre särbe-
handlades, varken positivt eller negativt. 

Pomogáts uppdelning av receptionsperioder kan förlängas även efter 
1990-talet. Receptionen av den ungerska migrationslitteraturen i Ungern var 
svår på grund av att det saknades relevanta kritiker. Trots att den skiljde sig 
både från litteraturen i Ungern och från den ungerska minoritetslitteraturen 
problematiserades migrationslitteraturen varken i Ungern eller utomlands. 
Även om politiken har möjliggjort migrationsverkens reception i Ungern 
förblev många verk utan recensioner.  

På grund av publiceringsmöjligheter i Ungern blev många migrationstid-
skrifter överflödiga och idag återstår bara ett tiotal ungerska tidskrifter utom-
lands. Internet har underlättat kontakten mellan författare, redaktioner, förlag 
och även läsare. Många publicerar sig på internet om de inte kan ge ut sina 
verk i pappersform. Författarna kan bo utomlands, men vara medarbetare för 
olika litterära tidskrifter i Ungern eller publicera sina ungerskspråkiga verk i 
Ungern. Det svaga intresset för ungersk migrationslitteratur som enskilt litte-
rärt fält efter 2000-talet grundar sig på att författarnas bosättning inte längre 
spelar någon roll för verkens reception i Ungern. En konsekvens av detta blir 
dock att eventuella förändringar i teman, språk eller genrer i litteraturen 
skriven utomlands inte heller studeras. 
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3. Den första författargruppens litterära 
verksamhet 

Mellan 1945 och 1953 lämnade drygt 100 000 människor Ungern (Lénárt 
2012: 370). Ungerska medborgare som kom till Sverige åren efter andra 
världskriget kan indelas i två grupper. Antingen kom de från något koncent-
rationsläger efter krigets slut eller från Ungern som gästarbetare eller som 
studenter med en önskan om att studera vidare (Hamberg 2000: 21). Av 
10 000 sjuka lägerinterner som Sverige tog emot efter kriget var de flesta 
judiska kvinnor från östra Europa som suttit i koncentrationslägret Bergen-
Belsen. Av dessa stannade cirka 4 000 kvar i Sverige (Catomeris 2004: 144).  

Av de författare som diskuteras i det här kapitlet är Susanne Berglind, 
Hédi Fried, Benny Grünfeld, Eva Lundqvist (f. Eva Pfeifer), Lenke Rothman 
och Ebba Sörbom (f. Ruzsica Schreiber) personer med ungerskspråkig bak-
grund som kom till Sverige från koncentrationsläger, medan Sándor Erba 
Odescalchi, Ferenc Göndör, Georg Klein, László Hámori, Therese Müller 
och Emerich Roth kom från Ungern. Även bland de senare finns det förfat-
tare som har varit på ett eller flera koncentrationsläger under kriget, men 
som återvände till sina hemstäder efter befrielsen och migrerade senare. 
Sándor Erba Odescalchi, Georg Klein och László Hámori befann sig i 
Ungern under kriget. Ferenc Göndör tog sig hem till Ungern efter tiden i 
koncentrationslägret och 1949 kom han till Sverige via Tjeckoslovakien och 
Österrike. Therese Müller återvände till Ungern i augusti 1945. Hon stude-
rade medicin i Budapest och avslutade sina studier i Schweiz. Efter ett besök 
i Sverige 1951 bestämde hon och hennes man sig för att stanna kvar. Eme-
rich Roth var under andra världskriget fånge i fem olika koncentrationsläger 
och kom till Sverige 1950. 

Gruppens tolv författare, varav hälften är kvinnor och hälften är män, var 
unga när de började sina vuxna liv i Sverige. De flesta hade judisk etnicitet i 
sina hemländer och som judar levde de även där i en minoritetsställning i 
förhållande till landets etniska majoritet. Deras judiska och ungerska identi-
tet kompletterades senare med den framväxande svenska identiteten i Sve-
rige.  

Identitetsfrågan är mer komplicerad i vissa fall. Man kan exempelvis ifrå-
gasätta om Hédi Fried ska diskuteras i det här sammanhanget. Hon kommer 
från den delen av Rumänien som under en period i hennes liv, mellan 1940 
och 1945, tillhörde Ungern. Hon är med andra ord född i Rumänien men vid 
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16 års ålder bytte hennes hemstad statstillhörighet och blev ungersk. Utan att 
flytta hade hon blivit medborgare i Ungern. Intressant är att Hédi Fried på 
sin hemsida själv skriver att hennes födelsestad Sighet tillhörde Ungern när 
hon föddes, men att den idag tillhör Rumänien (Fried 2015). Detta stämmer 
inte. Efter första världskriget blev staden en del av Rumänien och enbart 
under fyra år på 1940-talet tillhörde den Ungern. 1944 deporterades Fried 
från sin dåvarande ungerska hemstad till Auschwitz och i juli 1945 hamnade 
hon i Sverige. Enligt henne själv pratade familjen ungerska hemma. I Immi-
grant-institutets databas över migrationsförfattare finns Hédi Fried med både 
bland författare som kom från Ungern och bland dem som kom från Rumä-
nien (Immi 2015a). Hennes böcker är översatta till rumänska, men inte till 
ungerska (se kapitel 7). Databasen över migrationsförfattare i Ungern inklu-
derar Fried bland sina författare trots att inga av hennes verk är översatta till 
ungerska.  

På liknande sätt förhåller det sig med Emerich Roth. Han föddes 1924 i 
Velký Sevluš i dåvarande Tjeckoslovakien. Staden med det ungerska namnet 
Nagy-Szőllős var en del av Österrike-Ungern före första världskriget och 
efter kriget blev staden en del av Tjeckoslovakien. Mellan 1939 och 1944 
var staden ungersk och idag tillhör den Ukraina. Roth skriver också om de 
språk som användes under barn- och ungdomsåren och bland dessa även om 
ungerska. 

En tredje författare, Ebba Sörbom, föddes i Sarajevo 1927 och växte upp i 
Novi Sad (ung. Újvidék) som efter första världskriget blev en del av Kunga-
riket Jugoslavien och mellan åren 1941–1944 tillhörde Ungern. I Ebba Sör-
boms judiska familj talades tre språk: tyska, ungerska och serbiska. Hennes 
mors familj tillhörde den rumänsk-ungerska delen av den lokala judiska be-
folkningen i Novi Sad, medan hennes far kom från en tysk-judisk familj från 
Sarajevo (Susanek 2008: 199). 

Den flerspråkiga hemmiljön var därmed naturlig för flera av författarna, 
framför allt för dem vars hemstad blev en del av ett annat land till följd av 
världskrigen. Hédi Fried beskriver sin hemstad Sighet som ”en smältdegel av 
en mängd olika etniska grupper, där de flesta fortfarande talar ungerska” och 
där flera språk möttes (Fried 2003: 21). Emerich Roth hade samma erfaren-
het av flera etniciteter och språk bredvid varandra: ”Vi levde i ett gränsland 
där flera olika nationaliteter möttes” (Roth 2005: 13). 

Elva av dessa tolv författare skriver på svenska (se tabell 1) och alla dessa 
elva har judisk bakgrund. Även tema- och genremässigt kan vi finna en viss 
samstämmighet mellan dessa författarskap. Alla har skrivit något slags 
självbiografiskt verk.  

Förutom i Sándor Erba Odescalchis ungerskspråkiga självbiografiska 
framställning Testamentum (Testamente) från 1991, skildras i de andra ver-
ken framför allt minnen av Förintelsen på mottagarlandets majoritetsspråk, 
svenska. Verkens gemensamma teman är judeförföljelserna, deporteringarna 
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och krigsåren 1940–1944 i Budapest samt Sverige som ett lovande nytt hem-
land. 

Tabell 1. Den första författargruppen. Födelseland och publikationsspråk. 

 ungerska svenska

Kungariket Jugoslavien - 1
Rumänien - 2
Tjeckoslovakien - 2
Ungern 1 6
 
Totalt 

 
1

 
11

 
Den enda författare som inte delade de övrigas öde är därmed Sándor Erba 
Odescalchi. Men även hans skildring bidrar till en utökad beskrivning av det 
ungerska samhället före och under kriget. Syftet med hans bok var att bevara 
minnen över den ungerska aristokratins liv och traditioner, vilka tillintet-
gjordes efter andra världskriget. Ämnet skiljer sig helt från övriga verk, men 
vittnar även detta om ett liv som inte längre existerar. Erba Odescalchi kallar 
sitt verk för en familjeroman och en tidsskildring (ung. korrajz) men även 
för en bit europeisk historia (Erba Odescalchi 1991: 10). 

Förutom självbiografiska framställningar publicerades även dikter och 
korta prosatexter av författarna i den här gruppen, men även dessa verk byg-
ger i stor utsträckning på självbiografiska inslag (se tabell 2).  

Tabell 2. Litterära genrer i den första författargruppen. 

Genre Brev Dikt Essä Novell Roman 

Självbio-
grafisk 
fram-
ställning 

Författare 1 1 1 2 1 10
 
Titlar 

 
3 

 
3

 
9

 
4

 
1

 
14

 
Verken skildrar till viss del inre känslor och är subjektiva och självbiogra-
fiska men även yttre händelser från den aktuella tidsperioden skildras, ofta 
på ett memoarlikt sätt. Författarna berättar sällan om sina liv fram till skri-
vande stund, utan skriver enbart om tiden fram till ankomsten till Sverige. 
Författaren klargör ibland själv berättelsens karaktär genom en genrebeteck-
nande undertitel. Georg Klein och László Hámori lägger till genreangivelsen 
memoarer i undertiteln, som i dessa fall överensstämmer med författarnas 
intentioner. Kleins memoar … i stället för hemland (1984) lägger stor vikt 
vid beskrivning av yttre historiska händelser även om den mest omfattande 
delen av boken handlar om berättarjagets vetenskapliga arbete. Även i 
Hámoris bok Farväl till en epok (1982) kan genrebeteckningen vara berätti-
gad eftersom författaren utifrån sin journalistbakgrund vill skriva objektivt 
utan att skriva om sig själv. Han har som mål att ”på ett osentimentalt sätt ta 
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avsked från en epok…” som han kallar andra världskrigets tid och att fram-
ställa ”ett mänskligt dokument över en omänsklig tidsålder” (Hámori 1982: 
15–16). 

 

Några omslag från den första författargruppens litterära produktion: Emerich Roth, 
Jude, žid, zsidó, Carlssons (1997) (ny reviderad upplaga), Lenke Rothman, Regn, 
Gidlund (1990), Hédi Fried, Livet tillbaka, Natur & Kultur (1995), Hédi Fried, Skär-
vor av ett liv, Natur & Kultur (1992), Hédi Fried, Livets pendel, Natur & Kultur 
(2003), Georg Klein: … i stället för hemland, Bonnier Pocket (1988), Benny Grün-
feld, Tonåring i Hitlers dödsläger, Almqvist & Wiksell (1995), Erba Odescalchi 
Sándor: Testamentum I-II, Dovin (1991). 

 
Många av dessa författare kan identifieras med den grupp av författare som i 
ungersk litteraturvetenskap kallas för det förflutnas författare (ung. a múlt 
írói), dvs. migrationsförfattare som behandlar teman som krig, flykt, livet 
som lägerfånge samt stats- och hemlöshet (Béládi et al. 1986: 60). I det 
svenska litterära fältet i sin tur betraktas denna typ av litteratur som förintel-
selitteratur eller vittneslitteratur som skildrar judars öde under och efter 
andra världskriget. Förintelselitteraturen representerar en viktig form av 
historieskrivning, nämligen en personligt genomlevd historia som ger insik-
ter i händelseförlopp (Ohlsson 2002: 12). Dessa självbiografiska framställ-
ningar kan läsas som vittnesberättelser om författarnas egna erfarenheter 
med utgångspunkt i verklighetsanknytningen. I och med sina samhällsskild-
ringar och beskrivningar av förtryck och förföljeser i det gamla hemlandet 
och det positiva mottagandet i det nya ger dessa böcker även en bild av sam-
hället i båda länderna. 
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3.1 Efterfrågan och publiceringskanaler 
Under de första decennierna efter andra världskriget skrevs inte böcker med 
Förintelsen som tema i någon större utsträckning eftersom det ifrågasattes 
om en sådan exploatering av offren var moraliskt försvarbar i konstnärligt 
syfte (Ohlsson 2002: 9–10). De traumatiska upplevelserna på grund av krig 
och förföljelser skildrades i de flesta fall först 40 år senare. Även om den 
första boken i denna författargrupp, Finns jag imorgon? av Eva Lundqvist, 
kom ut på Bonniers redan 1961 publicerades de flesta av böckerna i genren 
mycket senare. 

Förutom László Hámori, som hade en bakgrund som journalist, hade inga 
andra författare i denna grupp skrivandet som yrke och ingen av dem hade 
heller svenska som modersmål. Författarnas språkliga exil, som Anders 
Ohlsson kallar deras oförmåga att skriva (Ohlsson 2002: 128, 154), kan dock 
bara delvis förklaras med bristande språkkunskaper i svenska språket under 
den första tiden i Sverige. Språket torde inte ha varit något större hinder ef-
tersom flera av författarna fick hjälp med formuleringar på svenska, då 
böckerna kom ut i samarbete med personer med svenska som modersmål. 
Snarare uppstod svårigheter i att berätta på grund av det smärtsamma ämnet. 
Lisbeth Larsson kallar vittneslitteraturen för en intersubjektiv genre, som 
brukar karakteriseras av en önskan och ett tvång att berätta och samtidigt en 
oförmåga att göra det (Larsson 2010: 19). Detta uttrycks av flera av förfat-
tarna. De överlevande offren hade ett starkt uttrycksbehov och ville vittna 
om sina erfarenheter samtidigt som det var plågsamt att tänka tillbaka och 
därför var det tidsmässiga avståndet nödvändigt: ”Jag teg om min historia 
alltför länge, mest därför att det gjorde så ont att berätta. Så kände de flesta 
överlevande”, skriver Emerich Roth (2005: 12).  

Enligt Ohlsson återupptar den överlevande sin förlorade identitet genom 
att skriva en självbiografi (Ohlsson 2002: 29). Framför allt identiteten som 
överlevare och vittne av Förintelsen förstärks. ”Tanken på att vittna för om-
världen har hjälpt mig att överleva” (Berglind 1995: 5), skrev Susanne Berg-
lind i en presentation av sin egen konstutställning på 1980-talet. Skrivandet 
var enligt författarna själva ett viktigt steg i deras sorge- och bearbetnings-
processer. 

En annan anledning till tystanden var omgivningens oförståelse eller sna-
rare rädsla inför obehagliga detaljer (se t.ex. Sörbom 1988). Omvärlden var 
inte alltid redo att ta del av överlevarnas historier: ”när jag började berätta så 
märkte jag att blickarna vandrade bort. Jag uppfattade det som att de hade 
svårt att tro på vad jag skildrade. Så jag slutade att berätta” (Roth 2005: 
120). 

Samtidigt kände ändå många av offren omgivningens krav på att de skulle 
berätta och vittna. Även detta krav kunde upplevas som svårt att tillfreds-
ställa:  
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”Kan inte du berätta lite om hur det känns att vara förföljd?”, sade någon till 
mig på en bjudning för inte alls så länge sedan. Jag skall svara på din fråga. 
Jag tror alltid att jag måste svara. Men istället för svar, utbredde sig ett stort 
mörkt schakt under mig och jag föll ner i det. (Rothman 1989: 79)  

 
Lenke Rothman kände sig tvingad till att skriva och uttryckte sin motivation 
på följande sätt: ”Du är bland de sista, skynda dig” (ibid.: 57). 

Om vi räknar tiden som gick mellan de skildrade händelserna och skri-
vandet av manuskripten kan vi i förhållande till den litterära processen kon-
statera att manuskripten ganska länge stannade i den privata sfären (se figur 
1: Produktion I), dvs. innan de offentliggjordes (se figur 1: Produktion II) 
och distribuerades (se figur 1: Distribution I och II).  

Vid studien av denna litteraturs yttre villkor, exempelvis efterfrågan, kan 
vi notera att publiceringen av dessa böcker fyller ett samhällsbehov från och 
med 1980-talet. Till följd av 1980- och 1990-talets nya våg av hat och främ-
lingsfientlighet, med tilltagande hakkorsklotter och vandalisering av judiska 
gravplatser samt de organiserade nazisternas kampanjer bryter dessa överle-
vare tystnaden och beskriver sina självupplevda minnen om judeförföljelser 
och Förintelsen (se mer om den organiserade antisemitismen i t.ex. Cato-
meris 2004: 144–155). Ur ett litteratursociologiskt perspektiv är utgivningen 
av dessa verk en reaktion på ovan nämnda samhällshändelser och därmed 
även ett exempel på den roll som litteraturen kan ha i samhället, nämligen att 
bemöta och motverka främlingsfientlighet och vara opinionsbildare. Förfat-
tarnas vittnesmål gestaltar nämligen alienation, olikhet och konsekvenser av 
rasism, hat och religionsförföljelse. Därmed bearbetar de ämnen som kom-
menterar aktuella samhällshändelser och som efterfrågades av flera förläg-
gare. Distributionen skedde i båda leden (se figur 1), dels genom en kom-
mersiellt betonad utgivning, dels genom en mindre kommersiellt betonad 
utgivning, via skolor då också många av böckerna var ämnade för den yngre 
generationen. Flera bokförlag publicerade böckerna i undervisningssyfte för 
att upplysa framför allt unga om historiska händelser och uppmuntra till 
tolerans. 

Flera författare formulerade konkret att de har skrivit med tanke på den 
kommande generationen. Hédi Fried förklarar i början av sin bok Ett tredje 
liv (2000) anledningen till att hon skrivit om sitt liv, nämligen för att kom-
mande generationer skulle kunna dra lärdom av det hon upplevt och för att 
hon själv skulle kunna bearbeta de traumatiska upplevelserna. Lenke Roth-
man skrev i sin tur: ”För gråten, för saknaden, för smärtan, för lidandet, för 
framtiden […]. För livets skull måste jag bli begriplig. För överlevande livet. 
För det kommande livets överlevnad måste jag bli begriplig” (Rothman 
1989: 150). Therese Müller har också som avsikt att förklara det oförklarliga 
för kommande generationer: ”Det är säkert många – en hel mänsklighet – 
som verkligen vill förstå och få svar på sina frågor. Jag kommer att berätta 
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om de verkliga förhållandena i hela sin hemskhet, men samtidigt om mänsk-
lig tro och kraft” (Müller 1993: 8). 

Eftersom det hade funnits ett behov av och en efterfrågan på sådana vitt-
nesmål på den svenska bokmarknaden kunde verken publiceras på etablerade 
svenska bokförlag. Av författargruppens svenskspråkiga bokproduktion på 
34 titlar kom Georg Klein ut med 13 böcker, Eva Lundqvist (1961) och The-
rese Müller (1993) med var sin bok på Bonniers, ett förlag som tillhör ”de 
mest traditionsmättade förlagshusen” enligt Wendelius indelning av bokför-
lag (Wendelius 2002: 25).  

I den andra förlagsgruppen publicerade Susanne Berglind en bok (1995) 
hos det etablerade skönlitterära bokförlaget Wahlström & Widstrand, grun-
dat 1884. Hédi Frieds fyra böcker (1992, 1995, 2002, 2003) kom ut hos Na-
tur & Kultur, grundat 1922, som jämfört med Wahlström & Widstrand har 
en starkare kunskaps- och bildningsprofil. Almqvist & Wiksell, grundat 
1923, gav ut Benny Grünfelds bok (1995). Därmed publicerades sex titlar 
hos det som Wendelius kallar för äldre kvalitetsförlag (ibid.: 25–26). 

Gidlunds förlag, grundat 1968, tillhör den tredje förlagsgruppen. Det hade 
till en början en skönlitterär profil, men har senare mest kommit att ge ut 
vetenskaplig litteratur inom humaniora. Lenke Rothmans två böcker (1990, 
2001) kom ut hos Gidlunds. Ordfront, grundat 1969, som ger ut både skön- 
och facklitteratur, gav ut fyra av Ebba Sörboms böcker (1991, 1993, 1996, 
2000). Förlaget Carlssons, grundat 1983, har en liknande profil och var utgi-
vare för en av Georg Kleins böcker (2005) och Emerich Roths två böcker 
(1995, 2005). Bokförlaget Gedin som startades 1987 och som 1998 såldes 
till Wahlström & Widstrand gav huvudsakligen ut svensk prosa och lyrik 
samt översatt skönlitteratur från engelska. De gav även ut Ebba Sörboms 
första bok Bortom minnet, bortom glömskan (1988). Timo Förlaget, som 
startades 1982 av Timo Kärnekull, gav ut László Hámoris bok (1982), me-
dan familjeföretaget Warne förlag, grundat 1983, publicerade Ferenc Gön-
dörs verk (1984). 

Publiceringen av de flesta av verken skedde sålunda hos etablerade 
svenska bokförlag i Sverige: 15 på statusförlaget Bonniers, sex på äldre kva-
litetsförlag och tolv på yngre kvalitetsförlag som startades efter 1960. Su-
sanne Berglinds andra bok, Bilder från skuggriket (2006), kom ut på Me-
gilla-förlaget som ger ut judisk litteratur, memoarer, romaner, noveller och 
även faktaböcker och som därmed skulle kunna placeras i den fjärde förlags-
gruppen som inkluderar etniska förlag och egna förlag.  

Författarna från den här gruppen behövde med andra ord inte starta några 
privata bokförlag och självfinansiera sina utgivningar. Böckerna fick plats i 
det svenska litterära fältet och många av dem blev även recenserade eller 
åtminstone presenterade för potentiella läsare. Recensenterna resonerade 
kring berättarstrategier, skildrade händelser, Förintelsen som tema och böck-
ernas samhällsnytta. Förutom att göra en samhällskoppling gavs alltså också 
relevant litterär kritik i flera av recensionerna. Konstruktionsmekanismerna i 
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dessa fall handlar om grupperingen av denna litteratur i kategorier som förin-
telselitteratur eller vittneslitteratur. Genom konsekrationsmekanismer blir 
denna förintelselitteratur och dess författare i sin tur invigda i det svenska 
litterära fältet och flera av dem får även plats i det svenska utbildningsfältet. 
Även om författarna inte var etablerade före flytten till Sverige accepterades 
de efter sina publiceringar i det svenska litterära fältet. I översiktsverk nämns 
Hédi Fried, Ferenc Göndör, Georg Klein, Emerich Roth och Ebba Sörbom 
bland judiska författare i Sverige (Ekselius 2008).  

I det ungerska litterära fältet fick den här litteraturen ett svagt gensvar. 
Författarna vars böcker publiceras på svenska är av naturliga skäl sällan 
bekanta i det ungerska fältet. Dessvärre har enbart två av författarna fått en 
eller flera av sina böcker översatta till ungerska. Georg Kleins memoarer och 
hans fyra essäsamlingar kom ut i ungersk översättning (se avsnitt 3.4). Dess-
utom översattes Lenke Rothmans bok Regn (1990) till ungerska med titeln 
Eső av Katalin Garam och publicerades i Budapest på förlaget PolgArt 2005. 
Det mest positiva särdrag som de ungerska recensenterna betonar är före-
komsten av tre kulturer i Rothmans bok: den judiska, den ungerska och den 
svenska. Därmed betraktas boken som ett migrationsverk vars främsta upp-
gift är att skildra det som är annorlunda eller det exotiska. 

Det svaga gensvaret i det ungerska litterära fältet beror inte enbart på 
språket. Ett undantag som gäller både språk och tema i denna författargrupp 
är Sándor Erba Odescalchis självbiografiska framställning Testamentum 
(Testamente) som skildrar familjelivet för en ungersk aristokrat fram till 
andra världskrigets slut och flykten till Sverige därefter. Författaren påstår 
att hans ungerskspråkiga självbiografiska framställning var ett beställnings-
verk avsedd för en ungersk publik och som gavs ut i Budapest 1991 under 
perioden som litteraturforskaren Béla Pomogáts kallar för kompensationsti-
den (se avsnitt 2.3). Boken gavs ut på det ungerska Dovin förlaget som inte 
var något kvalitetsförlag. Boken fick inga recensioner. 

Det är sålunda få författare i den här gruppen som vid sidan av den 
svenska även har en ungersk publik. I Petőfi-museets ungerska databas över 
ungerska migrationsförfattare Magyar Emigráns Írók és Műveik (Ungerska 
migrationsförfattare och deras verk) presenteras ändå sju av dessa författare: 
Fried, Lundqvist, Rothman, Göndör, Klein och Hámori samt Erba Odescal-
chi (PIM 2017). I det senaste ungerska litterära lexikonet Új magyar 
irodalmi lexikon från 2000 nämns enbart László Hámori och hans femton 
böcker skrivna i andra genrer än skönlitteratur, trots att inga av dessa var 
skrivna på ungerska (Péter 2000).  

3.2 Berättarstrategier  
Vittnesmåls och dokumentärgenren kräver precision för att berättelsernas 
trovärdighet inte ska ifrågasättas. Därför återges i dessa böcker barn-
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domsminnen, beskrivningar av barndomens platser, föräldrahusen, omgiv-
ningarna, vägen till och livet i koncentrationslägren, barackerna och rutiner-
na mycket noggrant och detaljrikt. Även gestaltningar av personer är mycket 
grundliga. Namn och släktskap beskrivs och ofta innehåller böckerna även 
familjefoton eller andra personliga dokument, som kopior på brev eller iden-
titetshandlingar, något som också bidrar till böckernas autenticitet. 

Författarna tydliggör sambandet mellan liv och text och använder sig av 
jagberättelser. Ferenc Göndör identifierar sig explicit genom att använda 
pronomen i första person singular i undertiteln av andra upplagan av sin bok 
Jag överlevde Auschwitz (2001). Några förser även sina böcker med paratex-
ter, i form av för- eller efterord: Emerich Roth skriver ett slutord till sin bok 
Jude, žid, zsidó (1995), liksom Eva Lundqvist till sin bok Finns jag imor-
gon? (1961). Även Erba Odescalchi skriver ett förord till sin bok 1991. För- 
och efterorden visar på berättelsens samband med författarens eget liv. Flera 
författare dedicerar sina böcker till sina barn eller andra närstående, och 
många gånger till personer som förekommer i böckerna och som har spelat 
en viktig roll i författarens liv. 

Merete Mazzarella menar att en memoarförfattare kan såra genom att ute-
lämna, men att författaren oftare sårar genom att lämna ut (Mazzarella 1993: 
285). De studerade författarna vill framför allt hedra minnet av sina förfäder, 
syskon, släktingar, vänner och bekanta som fallit offer för nazismen. De 
ägnar ganska lite utrymme åt att beskriva soldater eller andra som har plågat 
dem. På det sättet lägger de inte fokus på att hämnas eller vittna mot dessa 
utan på att hylla dem som har hjälpt till, såsom lägerkamrater och personer 
som senare vägledde dem under den första tiden i Sverige. De beskriver den 
personliga utveckling som formar människan efter en hård tid (t.ex. Roth 
2005: 12). Därmed fyller böckerna en efterfrågan på böcker som förmedlar 
kunskap genom personliga erfarenheter, men utan att generera hat eller 
hämnd.  

Memoarens grundstruktur är enligt Mazzarella livsresan i tre etapper: 
hemma – hemlös – hemma (Mazzarella 1993: 293). Denna struktur kan även 
följas i dessa självbiografiska framställningar: hemma i barndomsmiljön, 
hemlösheten under förföljelsen samt den första tiden i ett nytt land och 
hemma i det nya landet. Hemkomsten betyder enligt Mazzarella inte alltid en 
resa till det ursprungliga hemmet utan till en plats där man kan återfinna 
tryggheten och eventuellt bilda familj. Sverige har blivit en sådan plats för 
dessa författare. 

Även om författarna i denna grupp har det gemensamt att de har skrivit 
självbiografiska framställningar har några av dem inte följt den traditionella 
självbiografins kronologiska struktur. Anders Ohlsson konstaterar att de 
narrativa ramar som erbjuder en linjär berättelse inte alltid passar för att 
återge de överlevandes berättelser, eftersom upplevelserna är cirkulära och 
upplevs om och om igen. En sammanhängande berättelse blir inte autentisk i 
sitt försök att återge koncentrationslägrens kaos (Ohlsson 2002: 24–25).  
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Prefabricerade mönster används för att förklara händelseförlopp. Förfat-
tarna prefabricerar i texten vissa kommande händelser samt markerar och 
betonar sådana detaljer som kommer att vara viktiga senare och som kom-
mer att vara förståeliga med tiden. Ebba Sörbom börjar sin bok Bortom min-
net, bortom glömskan (1988) på 1980-talet för att sedan gå bakåt i tiden. 
Lenke Rothman väljer också en annorlunda disposition i sin bok Regn 
(1990). Hon skriver i dagboksform. Varje avsnitt skildrar flera tidsskikt och 
platser. Händelserna har ingen kronologisk följd men reflektionerna innehål-
ler segment från författarens liv.  

László Hámoris Farväl till en epok (1982) börjar med en beskrivning av 
passkontrollen i Sverige år 1949 och går sedan bakåt i tiden med berättelsen 
av flyktvägen från Ungern genom Schweiz, Tyskland och Danmark. I det 
andra kapitlet börjar den kronologiska historieberättelsen med berättarjagets 
barndom under första världskriget. Eftersom Hámori är den äldsta i denna 
migrantgrupp börjar hans historia också tidigare än hos de övriga. Hans me-
moar skildrar livet i Budapest även under och efter första världskriget, okto-
berrevolutionen 1918, decenniet mellan 1921–1931 som han kallar den lyck-
ligaste perioden i sitt liv. Familjelivet sammanflätas med historiska händel-
ser och det ges på det sättet en personlig redogörelse för den ungerska histo-
rien.  

Även ungraren Erba Odescalchi börjar med beskrivningen av det nya 
hemmet i Stockholm, på Haga slott, för att sedan gå bakåt i tiden och börja 
skildra sitt liv kronologiskt. 

Andra författare följer en kronologisk struktur redan från början av sina 
böcker. De skildrar livet före kriget och sätter sedan detta i kontrast till hur 
allt förändras efter familjens deportation. Noggrant beskrivs deporteringen 
till koncentrationslägren, hur familjemedlemmar skiljs från varandra och 
sedan vardagen i dödslägren med hunger, våld och ständiga förnedringar. 
Detta utgör den längsta delen av böckerna. En avslutande tredje del handlar 
om befrielsen och resan till Sverige. Några författare skildrar kort även den 
första tiden i det nya landet. Läsaren får tecken på en påbörjad integration 
när författarna till slut formulerar sina positiva upplevelser om att de börjar 
känna sig hemma. 

De författare som återvände till Ungern efter tiden i koncentrationslägren 
eller aldrig lämnade Ungern under kriget, skildrar även livet i Ungern direkt 
efter kriget. Istället för de idealiserade barndomsplatserna återges plåg-
samma bilder av krigsdrabbade städer efter kriget. Endast förhoppningen om 
att träffa återvändande och överlevande familjemedlemmar och minnena gör 
platserna värda att besöka. Besvikelsen vid hemkomsten efter kriget skildras 
av Göndör (1984: 127) men även av Roth (2005: 90–91). Hámori, som har 
överlevt kriget i Ungern, beskriver de sönderbombade kvarteren i Budapest 
under tiden efter kriget och sedan de nya politiska makthavarna, hemliga 
polisens underjordiska celler och det kommunistiska förtrycket (Hámori 
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1982). Samhällsskildringen ger oftast en negativ bild och förmedlar orsaker-
na till den kommande migrationen. 

Författarna fick lämna hemlandet bakom sig vid unga år, som tonåringar 
eller i 20-årsåldern. Därför framstår hemlandet i deras böcker som de ljuv-
liga barndomsminnenas och de glada hemmens land. Barndomsbilderna är 
dock inte alltid bara positiva. Susanne Berglind försöker spränga bilden av 
en bekymmerslös barndom med en kort, knappt märkbar fråga ”[…] tala om 
vår lyckliga barndom / var den så lycklig, förresten?” (Berglind 2006: 60). 
Med en realistisk bild av det förgångna vill författarna förklara bakgrunden 
till det som hände under Förintelsen. Emerich Roth skriver om vanföreställ-
ningar om judar och om andra historiska och religiösa fördomar: ”Hela min 
barndom präglades av det ständigt närvarande judehatet och av rädslan” 
(Roth 2005: 21–23). På grund av diskrimineringen och förräderi i det gamla 
hemlandet framställs hemlängtan utan några nostalgiska tillbakablickar. 
Hemlängtan nämns antingen som en känsla som utomstående förväntar sig 
av en migrant eller en längtan efter det tidigare livets trygghet, enkelhet och 
lycka med familjen, dvs. inte efter hemmet som en geografisk plats. Ebba 
Sörbom reflekterar kring omvärldens förväntningar: ”Man förväntade sig 
[…] att höra att jag längtade till mitt hemland. Det var besvärligt, därför att 
jag inom mig hade slutat att längta tillbaka. Jag förstod att det var svenskt att 
längta hem, men inte ens det kravet kunde jag uppfylla” (Sörbom 1988: 26). 

Strävan efter att vara alla till lags resulterar till slut i en känsla av otill-
räcklighet:  
 

Svarar man som flykting att man är hemmastadd, så känns det fel. Svenskar-
na anser att man bör längta hem. Svarar man att man inte är hemmastadd, blir 
det också fel. Är du inte hemma i Sverige efter alla dessa år? Med tillägget att 
vi svenskar gör så gott vi kan. (Sörbom 1988: 45) 

 
Hemlängtan och nostalgi förekommer under andra former i den ungersk-
språkiga självbiografiska framställningen. Längtan till tryggheten i den väl-
mående, rika familjen med alla dess dyra vanor och traditioner påminner 
berättarjaget om en tid som inte kommer att kunna återupplevas och som är 
omöjlig att ersätta i migrationen. 

Förutom teman relaterade till kriget skildras även ämnen kopplade till det 
nya livet i Sverige. Reflektioner kring det nya livet och det nya landet utgör 
dock de kortaste delarna av texterna. Vid det första mötet med Sverige kon-
fronteras man med ett nytt land och bilden av Sverige sätts i kontrast till 
hemlandet. Författarna av självbiografiska framställningar efter andra 
världskriget, liksom de som kom efter 1956 eller efter flykten från kommun-
ismen (se kapitel 4 och 5), framställer oftast Sverige som ett fritt och lo-
vande land som hjälper och välkomnar de utsatta och erbjuder dem ett nytt 
liv. För dessa ungerska migranter är det en självklarhet att vilja lära sig 
svenska språket för att skaffa sig en svensk tillvaro. Sverigebilden står i kon-
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trast till koncentrationslägren eller sönderbombade städer och blir överdrivet 
idealiserad när till en början hänsyn bara tas till fördelarna med det nya lan-
det. Det överdrivna uttrycks även i texten. Lenke Rothman stavar exempel-
vis ordet Landet som står för Sverige med stort L (Rothman 1990: 107), och 
Benny Grünfeld använder det överidealiserade uttrycket himmelrike för att 
beskriva Sverige (Grünfeld 1995: 78). 

Inte bara städernas och människornas utseende i det nya landet verkar an-
norlunda utan även attitydskillnaderna betonas. Bakom Georg Kleins reflekt-
ion döljer sig en hel historia om förtrycket i det gamla hemlandet. När han 
blev varnad för Sveriges kalla klimat svarar han: ”Men vad spelar allt det för 
roll? Ett kallt land? Bevare mig för den värme jag kommer ifrån!” (Klein 
1984: 85). 

Förtvivlan över de förstörda familjehemmen och de splittrade och förin-
tade familjerna gör att det gamla hemlandet inte alls lockar, utan Sverige 
accepteras som en frizon och möjlighet till ett nytt, fredligt liv. Genom ar-
bete och uppskattning känns livet i Sverige som rätt val för många: ”Jag 
finner att jag är accepterad eller förkastad helt och hållet på grundval av 
mina egna kvaliteter, oberoende av religion, härkomst eller ungersk brytning 
[…] Jag känner mig hemma här och är tillfreds med livet”, skriver Therese 
Müller (1993: 145). Liknande känslor uttrycks även hos Ferenc Göndör: ”I 
Sverige har jag fått leva ett lyckligt familjeliv och jag har njutit av allt det 
som välfärdslandet erbjudit. Jag fick en gedigen utbildning och ett arbete 
som blivit en viktig del av mitt liv” (Göndör 1984: 190). 

Den övervägande positiva bilden av Sverige är inte självklar hos alla. In-
tegrationssvårigheter, identitetssökande, rotlöshet och omgivningens oförstå-
else är också teman som behandlas. Det nya livet beskrivs pessimistiskt hos 
Rothman:  
 

Att ändra på sitt liv. Först sudda ut det gamla och sedan rita dit ett nytt. 
Ovanpå det nya sedan gräva fram allt det som blev utsuddat… Allt är rester. 
Rester att spara att göra nytt av. Ser på resterna. Fragmenten. Den stora tras-
mattan, livet. (Rothman 1990: 68) 

 
Denna fragmentering återspeglas också i språket med ofullständiga, korta 
meningar i Rothmans texter.  

Mellanförskapet, dvs. att varken tillhöra ursprungskulturen eller motta-
garkulturen men inte heller vara helt utanför dem, kan även jämföras med 
kulturell mimikry, ett begrepp myntat av Bhabha som betecknar att den ko-
loniserade sätts i en position där denne imiterar kolonisatören, men aldrig 
erkänns som kolonisatörens jämlike. Därmed blir den Andre ”skillnadens 
subjekt som är nästan det samma, men inte riktigt” (Bhabha 1994b: 22): 

[C]olonial mimicry is the desire for a reformed, recognizable Other, as a sub-
ject of a difference that is almost the same, but not quite. Which is to say, that 
the discourse of mimicry is constructed around an ambivalence; in order to be 
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effective, mimicry must continually produce its slippage, its excess, its dif-
ference. (Bhabha 1994a: 86) 

 
I verken avspeglas det svenska mottagarsamhället i beskrivningarna av in-
tegrationen. Det mottagande svenska samhället skildras mest positivt, men 
anpassningens svårigheter framhävs också. Dessutom får man även en bild 
av hur olika identitetstyper förhåller sig till det ungerska och till det svenska 
samhället. 

3.3 Förhandlingsbara och icke-förhandlingsbara 
identiteter 

Berättarjagets identitet formas i böckerna utifrån etnicitet, språk, religion och 
migration. Identitetsskildringarna är också ett sätt att framställa samhället i 
litteraturen. Barndomsmiljön med flera etniciteter, språk och religioner 
skapar berättarjagets hybrida identiteter och presenterar även samhället i det 
gamla hemlandet. Läsaren kan följa berättarjagets förhållningssätt till sina 
identiteter och roller som jude, ungrare, förföljd, fånge, överlevare, vittne, 
migrant, svensk, integrerad med mera.  

Pavlenkos och Blackledges (2004: 21) identitetstyper påtvingade, an-
tagna och förhandlingsbara identiteter kan påvisas i dessa verk. Som på-
tvingad identitet handskas berättarjaget med sin identitet som jude, förföljd, 
fånge och migrant. Bland antagna identiteter kan nämnas överlevare, vittne 
och jude, medan identiteterna svensk och integrerad tillhör de förhandlings-
bara.  

Den judiska identiteten kan ses både som påtvingad hos de som inte ex-
plicit identifierar sig som jude och som antagen hos dem som vuxit upp i 
troende familjer där religionen praktiserades. Flerspråkiga miljöer och 
grannskap med olika etniciteter och religioner beskrivs som något naturligt. 
Flera författare beskriver en stark samhörighet med forna hemlandets etniska 
majoritet och att förföljelserna kändes därför obegripliga. László Hámori 
reflekterar först över sin judiska identitet på sidan 83 i sin bok och enligt 
honom själv var det samhället som påminde honom om hans judiska bak-
grund: ”Det var helt enkelt så att min tillhörighet till den judiska nationen 
nästan inte betydde något alls för mig under min barndom” (Hámori 1982: 
83). 

Reflektioner över judiska rötter och identitet får relevans mot bakgrund av 
judeförföljelserna. Hos Emerich Roth förekommer exempelvis både uttryck-
et vi judar och vi ungrare beroende på den beskrivna situationen. I hans bok 
är synagogan, den judiska begravningsplatsen, koscherslakteriet, det judiska 
bageriet och sabbatskvällen naturliga vardagsplatser och händelser som 
nämns utan egentliga reflektioner kring själva religionen. Även de som inte 
reflekterade över sin judiska identitet fick den kastad över sig i och med att 
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de antijudiska lagarna infördes i Ungern. Den rasmässiga exkluderingen 
ledde i dessa fall till en påtvingad judisk identitet.  

Kollektiva identiteter som jude, fånge och migrant utvecklas med tiden 
och blir också påtvingade identiteter som inte kan förhandlas bort. Hos Roth 
benämns den kollektiva identiteten i koncentrationslägren med hjälp av 
första person plural som markör för den judiska gemenskapen: ”vår kollek-
tiva identitet som fångar” (Roth 2005: 45). I Susanne Berglinds dikt ”I exi-
len” finns det exempel på en kollektiv identitet med alla som har migrerat: 
”Jag bär på en sorg som jag delar med alla / … alla de som fick lämna sitt 
land och sina rötter, / … oavsett vad vi har gått igenom” (Berglind 2006: 
69). Dikten uttrycker en gemenskap med alla migranter, men man anar också 
en särskild samhörighet med dem som har överlevt Förintelsen: ”Vi måste 
vara starka, mycket starka / … vi som överlevde” (ibid.). Sedan betonas även 
migrantens öde att leva i ensamhet, när ordet Ensam står som egen diktrad, 
separerad från övriga verser.  

Påtvingade identiteter som migrant eller flykting kan vara svåra att accep-
tera. I Lenke Rothmans bok påverkar den påtvingade flyktingidentiteten 
berättarjaget så starkt att det stundals är svårt för henne att se sig själv som 
någon annan: ”När allt kommer omkring, vad vet jag egentligen om hur en 
’normal’ ickeflyktingmänniska är beskaffad?” (Rothman 1990: 48). 

Efter en tid i det nya hemlandet antyds en allt starkare svensk identitet 
som växer tack vare integreringen i det nya samhället och utvecklas till en 
förhandlingsbar identitet. Berglind skriver i sin bok Bilder från skuggriket 

(2006): ”Sie lebt, she lives, ö él / jag lever” (2006: 11) i en text kallad ”Min 
födelse”. Första person singular används enbart på svenska, medan berättar-
jaget omtalar sig själv i tredje person på de andra språken. Detta kan vara ett 
uttryck för berättarjagets nya svenska identitet. 

Identiteten formas även genom valet av namn eller namnändringar. Nam-
nets betydelse för identiteten under förföljelsetiden i Ungern är föremål för 
reflexion hos exempelvis László Hámori. För att undgå deportation blev 
även den icke-religiösa familjen i Hámoris bok tvingad till att byta namn: 
”Omvandlingen från dr jur Dezsö Salamon, biträdande advokat och heljude 
till renrasig småtjänsteman Laszlo Hámori, det nya arbetet, våningsbytet och 
anpassningen tog både fysiskt och psykiskt på mig” (Hámori 1982: 273). I 
det här fallet resulterar namnbytet i en påtvingad identitet, eftersom den är 
nödvändig för att överleva. Den påtvingade identiteten är svårhanterlig även 
om den ungerska identiteten var en förhandlingsbar identitet hos berättarja-
get. Namnbytet kan dock innebära en framväxlande förhandlingsbar identi-
tet, nödvändig för att uthärda och lyckas i migrantsituationen: ”Han sade till 
mig, när jag var mycket ung, att om jag vill ’lyckas’ inom kulturlivet då 
måste jag ändra namn! […] jag blev beklämd över att kulturen ansågs fun-
gera på sådana premisser” (Rothman 1990: 75). Eftersom det inte längre 
handlar om överlevnad i inskränkt bemärkelse resulterar namnbytet i en för-
handlingsbar identitet i migranters fall. Samtidigt får vi återigen exempel på 
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hur samhället och dess förväntningar återges i litteraturen: för att lyckas i det 
svenska kulturlivet uppmanas konstnären Rothman att ändra sitt namn. 

 
Ferenc Göndör, A-6171. Ett judiskt levnadsöde, Warne förlag (1984). 

Anders Ohlsson ser symbolhandlingar i namnbyten. Om Ruzsica Schreiber 
skriver Ohlsson att hennes vilja till glömska manifesterades i namnbytet till 
Ebba Sörbom. Det svenska efternamnet fick hon genom giftermål och för-
namnet valde hon själv för att slippa frågorna som uppstod på grund av hen-
nes ovanliga förnamn (Ohlsson 2002: 152–153). Andra författare som Georg 
Klein justerar sitt namn utan att argumentera för det. Det ungerska förnam-
net György använder han i dess internationella form Georg, både som förfat-
tare och vetenskapsman. I en av sina senare essäer nämner han sitt ungerska 
namn: ”Mitt ungerska namn som jag sedan länge slutat att använda (Klein 
György)…” (Klein 2015: 59). Susanne Berglinds förnamn är också anpassat 
till den nya språkmiljön. I hennes bok Flickan och förintelsen (1995) inne-
håller epilogen ett personligt brev skrivet till berättarjagets försvunna fader. 
Brevet, liksom de andra texterna i boken, är författat på svenska men under-
tecknat med namnet Zsuzsanna, den ungerska motsvarigheten till Susanne, 
såsom fadern känner henne. Namnbytet är i detta fall förhandlingsbart bero-
ende på den situation som namnet används i. 

En annan symbolhandling hittas hos de författare som reflekterar kring 
den tatuerade bokstavs- och nummerkombinationen från koncentrationsläg-
ren. Ohlsson påpekar att Sörbom tar bort tatueringen från sin arm. Åtgärden 
förklarar Ohlsson med en önskan att glömma tiden i koncentrationslägret 
(Ohlsson 2002: 153).  

Andra överlevare förhåller sig dock annorlunda till detta. Benny Grünfeld 
skriver med stolthet om sitt tatuerade nummer i sin självbiologiska fram-
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ställning Tonåring i Hitlers dödsläger (1995; jfr Ohlsson 2002: 153). Ferenc 
Göndör har sitt nummer i titeln på sin bok A-6171. Ett judiskt levnadsöde 
(1984). 

Attityden gentemot denna brännmärkning kan förklaras med att författar-
na som visar upp sina nummer inte till något pris vill glömma det förflutna 
utan snarare vill lyfta fram en stark judisk identitet. Å andra sidan hjälper 
lägernumren till att uppfylla genrekonventionens krav på autenticitet genom 
funktionen som en sorts identitetshandling från tiden i koncentrationslägren. 
Bokstavs- och nummerkombinationen resulterar i en påtvingad judisk identi-
tet och fångeidentitet under kriget som efter kriget ändras till en förhand-
lingsbar identitet som jude och en accepterad identitet som överlevare. 

3.4 Språkväxlingens funktioner 
Förutom författarbiografierna, böckernas tema och genre kopplar även språ-
ket samman författarna i denna grupp. Elva av tolv författare skriver på 
svenska, men i alla böcker hittar vi även andra språk än huvudspråket. Även 
om de språkliga förhållandena inte är centrala i dessa verk är de kopplade till 
teman. Böckerna är mestadels skrivna på svenska men författarnas språkliga 
bakgrund möjliggör texternas flerspråkighet. De kan växla mellan flera olika 
språk: alla kan både ungerska och svenska, men de flesta uppvisar även 
andra språkkunskaper. Av flerspråkighetens uttrycksformer sammanfattade 
av Julia Tidigs (2014: 55) finns oftast enbart enstaka ord eller fraser på andra 
språk än svenska i texterna (se även avsnitt 1.5.3). Ord på ungerska är starkt 
kopplade till författarnas språkliga och kulturella bakgrund och återger fa-
miljernas, hemmens och barnlekarnas språkbruk. Ord på jiddisch i sin tur är 
relaterade till judiska traditioner i samband med högtider och måltider. 

De olika språkväxlingarna syftar delvis till skildringen av flerspråkiga 
samhällen och visar därmed hur samhället i litteraturen avspeglas. Dessa 
böcker ger också en bild av litteratursamhället om man undersöker huruvida 
flerspråkiga böcker är eftertraktade på bokmarknaden eller inte. Böckerna är 
publicerade i det svenska samhället där författarnas ungerska modersmål har 
relativt få talare. Sändaren, författaren, anser sig vara flerspråkig men motta-
garen, läsaren, förväntas vara svenskspråkig. Läsarna som inte behärskar de 
andra språken exkluderas trots allt inte och avsaknaden av kunskaper i un-
gerska eller jiddisch försvagar inte berättelsernas effekt och försvårar inte 
läsningen eftersom frekvensen av inslag på andra språk än svenska är låg 
och orden på andra språk oftast är förklarade eller översatta.  

I texterna återfinns framför allt latent men även manifest språkväxling. 
Den latenta språkväxlingen återfinns generellt i texter där språket eller fler-
språkigheten inte är huvudtema. De olika språken signaleras med metaspråk-
liga kommentarer då författaren hänvisar till att något sägs på exempelvis 
ungerska eller att en grupp eller en person pratar ett annat språk:  
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De flesta invånarna, inklusive mina föräldrar, har ungerska som modersmål 
och talar fortfarande detta språk. Följaktligen är också mitt första språk un-
gerska, och jag får mina kunskaper i rumänska på gatan, främst om somrarna 
från bondpojkarna på landet. (Fried 2003: 21) 

 
Vid beskrivning av de judiska högtiderna förekommer också latent språkväx-
ling. Hédi Fried skriver om firandet av den judiska påsken och texterna till 
den liturgiska judiska påskmåltiden: ”Allt läses på hebreiska i Hagadah och 
förklaras på ungerska, vårt modersmål” (ibid.: 41). 

Förutom metaspråkliga kommentarer kan även kontextuella ledtrådar sig-
nalera andra språk än svenska. Enligt Carla Jonssons (2012: 220–222) grup-
pering av kontextuella ledtrådar hittas i dessa böcker kontextuella ledtrådar i 
form av personnamn, förnamn, familjenamn, smeknamn, ortnamn och kul-
turbundna begrepp. 

Förutom latent språkväxling innehåller texterna även manifest språkväx-
ling som innebär att texten innehåller enskilda ord eller längre sekvenser på 
andra språk än huvudspråket. I dessa texter finns dock inte längre sekvenser 
på andra språk än svenska. Det finns både svagt markerade språkväxlingsse-
kvenser skrivna med kursiv stil eller citattecken och starkt markerade språk-
växlingar försedda med metaspråkliga kommentarer om det aktuella språket 
eller en översättning till svenska. I vissa fall står orden på ungerska, ru-
mänska eller jiddisch utan förklaring, i andra fall finns de förklarade i den 
löpande texten, ibland inom parentes. I vissa fall ges översättningen i en 
fotnot.  

Orden på andra språk förekommer oftast som enstaka ord och behåller 
oftast sina ursprungliga böjningsformer. Man kan dock inte heller bortse från 
exempel då ord, framför allt egennamn, inte stavas enligt respektive språks 
ortografi. Oftast utelämnas bokstäver eller diakritiska tecken som saknas i 
svensk ortografi: det står Laszlo istället för László eller Dezsö istället för 
Dezső på ungerska eller domnisoara istället för domnişoara (fröken) på ru-
mänska. Detta kan vara slarv men det kan även förklaras med att orden an-
passas till svensk ortografi, något som tyder på integrerad språkväxling.  

Den manifesta språkväxlingen i dessa texter är därmed oftast icke-
frekvent, markerad och integrerad, något som ändå hjälper till att framhäva 
det som är annorlunda eller främmande och eventuellt uttrycker utanförskap. 
Språkväxlingens lokala funktion är att återge ett autentiskt talat språk och ge 
en känsla av den muntliga språkmiljön och därmed ge läsaren en upplevelse 
och känsla av äkthet (om språkväxlingens funktioner se Eriksson & 
Haapamäki 2011: 50–51). 

Orden på andra språk utmanar inte läsarnas förståelse och därför framstår 
de i dessa verk sällan som provokativa eller kaosskapande. Med hänsyn till 
ideologiska och politiska aspekter har dessa böcker som en viktig funktion 
för att öka förståelsen och acceptansen mellan olika etniciteter och religion-
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er. Judiska traditioner delas med läsaren, som när vardagslivet beskrivs och 
när Torah eller andra judiska böcker citeras. Därmed fyller böckerna en 
funktion i samhället genom att legitimera andra religioner och språk.  

Vid undersökning av kontexten som texterna har skrivits i kan dock kon-
stateras att böckerna är publicerade för läsare som lever i en miljö med en-
språkiga normer, något som också förklarar de få och korta avsnitten med 
språkväxling. Flerspråkiga texter är inte standard på den svenska bokmark-
naden och därför har böckerna anpassats därefter. Enligt Eriksson och 
Haapamäki (2011) är chansen större att fler förstår inslag på andra språk om 
dessa skrivs på ett etablerat minoritetsspråk med många talare. Om detta 
gäller ett invandrarspråk blir risken att få läsare förstår inslagen. Det kan 
vara en förklaring till att böckerna inte innehåller längre textsekvenser på 
ungerska, men även orden på jiddisch förklaras, trots att jiddisch är ett offi-
ciellt minoritetsspråk i Sverige. Skapandet av kulturell mångfald, vilket 
skulle kunna vara en annan övergripande funktion med språkväxlingen i 
dessa böcker, går hand i hand med förhindrandet av kulturell skillnad, som 
Bhabha konstaterar (se intervjun med Bhabha i Rutherford 2011: 284). För-
fattarna och förlagen vänder sig medvetet till en svensk publik, därför finns 
inslag på andra språk oftast förklarade eller översatta. Längre sekvenser på 
jiddisch eller ungerska skulle eventuellt medföra att böckerna skulle upple-
vas som tunglästa och därmed bli lästa av färre läsare. 

3.4 Georg Kleins författarskap 
Georg Klein har mycket gemensamt med gruppens övriga författare då han, 
som de flesta andra, har ett judiskt ursprung och var förföljd i Budapest un-
der andra världskriget, något som blev temat till hans första skönlitterära bok 
och som han refererade till i de flesta efterföljande verken. Klein valdes 
emellertid inte som en typisk representant för denna grupp. Till skillnad från 
majoriteten av författarna från gruppen var han inte i något koncentrations-
läger under kriget, och genremässigt skrev han inte bara självbiografiska 
framställningar, något som annars är representativt för gruppen.  

Han gjorde sin skönlitterära debut då han var 60 år, 1984, just i det årt-
ionde när flera av gruppens författare började publicera sina självbiografiska 
verk. Redan i debutboken … i stället för hemland skildrade Klein två värl-
dar: dels uppväxtens stad Budapest, dels vetenskapens gränslösa värld. Den 
geografiska platsen där han levde och vetenskapens värld där han skapade 
skildrades ofta parallellt även i hans efterföljande böcker, bestående av essä-
samlingar samt brevväxlingar. 
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Georg Klein. Foto: Caroline Andersson. 

Georg Klein föddes den 28 juli 1925 i Koson i en judisk familj och efter sin 
fars bortgång växte han upp i Budapest. Det finns olika uppgifter om Kleins 
födelseort både i författarpresentationer och i Kleins egna verk. På vissa 
hemsidor där han presenteras påstås han vara född i Budapest, men enligt sin 
självbiografiska bok är han född i byn Koson som fram till 1920 och 1938–
1944 tillhörde Ungern under namnet Mezőkaszony. Under Kleins födelseår 
1925 tillhörde byn Tjeckoslovakien och idag tillhör den Ukraina under nam-
net Косонь (Koson). Klein flyttade till Budapest i sexårsåldern tillsammans 
med sin mor. Under sin uppväxt hittade han en väg till både litteraturen och 
musiken, något som han ständigt återkommer till i sina böcker. Han genom-
levde judeförföljelserna i Ungern och även den ryska belägringen av Buda-
pest i krigets slutskede. Efter kriget påbörjade han sina medicinstudier i 
Szeged, i södra Ungern, men flydde 1947 tillsammans med sin fru till Stock-
holm där han så småningom blev medicine doktor. 1957 fick han en person-
lig professur i tumörbiologi och arbetade sedan som professor vid Karo-
linska Institutet i Stockholm 1957–1992. Han blev cancerforskare med 
världsrykte vars vetenskapliga arbete hyllades med forskningspriser och 
både svenska och ungerska akademiska titlar. Det vetenskapliga arbetet re-
sulterade i mängder av vetenskapliga artiklar, men det är hans skönlitterära 
verksamhet som står i fokus i det här avsnittet. 

Berättarjagets hybrida identitet visar sig i Kleins böcker genom att han är 
lika hemma i den naturvetenskapliga kulturen som i den humanistiska. I de 
skönlitterära texterna kommer vetenskapsmannens och cancerforskarens 
identitet fram genom kommenterar och paralleller mellan samhälleliga och 
politiska händelser som förklaras med metaforer tagna ur medicin och bio-
logi. 
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3.4.1 Kleins publiceringskanaler 
Kleins skönlitterära skrivande och bokutgivning fick sin början när han i 
början av 1970-talet fick en direkt förfrågan från förläggaren Gerhard Bon-
nier om att skriva en bok om ett valfritt ämne. Att förläggare ibland inte 
väntar passivt på manuskript utan även går ut med önskemål till författarna 
gäller särskilt vid produktion av fackböcker (Furuland 2012: 42), men Kleins 
fall är ett exempel på att detta även kan gälla skönlitteratur. Klein behövde 
därmed inte handskas med eventuella problem kring att hitta lämpliga publi-
ceringskanaler för sitt verk. Om detta skriver han själv i ett brev adresserat 
till läkaren, författaren och samhällsdebattören Lars Gyllensten (Gyllensten 
& Klein 1993: 6). 

Klein var emellertid inte redo att skriva sina memoarer förrän femton år 
efter Bonniers förfrågan. Även om den sena debuten är representativ för 
författargruppen är det dock i Kleins fall inte trauman som satte hinder för 
skrivandet. Anledningen till den långa väntan var enligt honom själv brist på 
tema, språk och eventuella läsare. Men i Kleins uttalande kan även utläsas 
hans förhållningssätt till sin förhandlingsbara identitet som överlevare och 
vittne. Medan dessa delar av identiteten förekommer som antagna hos andra 
i gruppen, ser Klein sig själv inte nödvändigtvis som en överlevare som 
måste vittna. Därför hade han inte tidigare tänkt på att skriva sina memoarer 
och eftersom impulsen kom utifrån kallar han sina böcker för beställnings-
verk (ibid.: 7). 

Hans första bok … i stället för hemland (1984) var tillgänglig under mer 
än tre decennier på den svenska bokmarknaden innan den så sent som 2016, 
i översättning av László Kúnos, nådde den ungerska (Klein 2016). Den fick 
positiva recensioner även i Ungern. Klein själv betecknade sin bok som me-
moarer och den var tillägnad hans fru, barn och mor. Dedikationen till famil-
jemedlemmar är genretypisk. Boken består av tre delar varav första delen är 
själva biografin som skildrar berättarjagets liv från barndomen i Ungern 
fram till flytten till Sverige. Sedan följer den andra och tredje delen med 
fokus på det vetenskapliga arbetet.  

Det som skiljer Kleins bok från de andra självbiografiska framställningar-
na i gruppen är att den inte innehåller någon beskrivning av andra världskri-
gets koncentrationsläger. Däremot skildras judarnas liv i Budapest under 
samma tidsperiod och läsarna får därmed en bild av samhället i Ungern. 
Gemensamt med de andra författarnas böcker är att den berör liknande äm-
nen: identiteten och tillhörigheten, familjen, kriget och judeförföljelserna 
och till slut migrationen. 

Inom det svenska och ungerska skönlitterära fältet blev dock Klein känd 
framför allt för sina essäer. Mellan åren 1987 och 2015 gav Klein ut tio essä-
samlingar på svenska. Ett urval av dessa översattes även till ungerska (Klein 
1994, 2001, 2008b, 2014). Essäsamlingarna bygger på reflektioner kring 
grundläggande idéer och betydande personer inom vetenskap, filosofi, musik 
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och litteratur. Klein återkommer i sina essäer till teman som vetenskap, 
forskning, kanoniserad världslitteratur, skönlitterära författare, klassisk mu-
sik, biologi, den ungerska erfarenheten kontra den svenska med mera. Män-
niskor, människoöden och personliga möten står många gånger i fokus. 

Det publicerades även två samlingar av brevväxlingar som återgav korre-
spondensen mellan Klein och vice statsministern och senare författaren Per 
Ahlmark respektive Lars Gyllensten (Ahlmark & Klein 1991, Gyllensten & 
Klein 1993). Klein publicerade även en så kallad samtalsbok som byggde på 
korrespondens med två vänner: läkaren och psykoanalytikern Egon Fenyő 
som var Kleins studiekamrat och ungdomsvän och som han hjälpte att 
komma till Sverige 1965 samt journalisten Eva Dickson (Dickson et al. 
2005). Ämnesmässigt har brevväxlingarna mycket gemensamt med Kleins 
essäer. I korrespondensen diskuterar han bland annat sin vetenskapliga verk-
samhet, sina läsupplevelser och resor, och han beskriver biografiska detaljer 
eller reflekterar kring sin tro eller icke-tro. I breven beskriver han även sitt 
arbete som författare: skrivprocessen, essäernas tema och publiceringen. 

Alla hans verk på svenska gavs ut på Bonniers förlag och de ungerska 
översättningarna publicerades också på etablerade förlag i Ungern som Gon-
dolat, Magvető och Corvina. Därmed nådde böckerna en bredare publik och 
blev också recenserade. 

3.4.2 Identitet i Kleins verk 
I Kleins böcker visas hybriditeten i berättarjagets identitet genom dennes 
inställning till frihet från religioner, traditioner, etniciteter och territoriella 
gränser. Han beskriver sig själv som ungrare och jude, men även genom 
olika karaktärsdrag och roller som bland annat en ambitiös, duktig och all-
varlig skolelev, son, kritiskt tänkande ungdom, kunskapstörstande student, 
förföljd, överlevare, migrant, make, familjefar, vetenskapsman, virolog, vän, 
forskare, föreläsare, ateist och författare. Samtidigt skildrar han hur man i 
dessa olika roller hittar sin plats i samhället. 

Den judiska identiteten och migrantidentiteten tycks för honom inte vara 
lika relevant i jämförelse med identiteten som vetenskapsman. En förklaring 
till detta kan vara att medan de två första identiteterna kommer utifrån som 
ett slags återspegling av omvärldens bild och därmed upplevs som en på-
tvingad identitet, är den tredje identiteten självvald och därmed en förhand-
lingsbar identitet. Påtvingade identiteteter satte han sig emot redan som ung 
och hans ovilja mot all grupptillhörighet visade sig redan då. Irritationen mot 
en lärare som varnade eleverna att identifiera sig själva som judar var stark: 
”Min identitet skall bestämmas av mig själv, inte av någon annan” (Ahlmark 
& Klein 1991: 62). 

Precis som hos andra författare i denna grupp har barndomsmiljön satt sin 
prägel på identiteten. Barndomens flerspråkiga språkmiljö presenteras även 
hos Klein redan i början av … i stället för hemland (1984). Ungerska och 
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tjeckiska är de två närvarande språken under Kleins första år. Ungerska blev 
det nära umgängets språk i och med att det var familjens, de bekantas, by-
bornas och vännernas språk, medan tjeckiskan, som han inte behärskade, var 
myndigheternas, polisernas och soldaternas språk. Till skillnad från de andra 
författarna i denna grupp betonar Klein inte användandet av flera språk i sin 
barndom (Klein 1984: 13). Genom den tidiga flytten till Budapest sker upp-
växten i huvudstaden i en tämligen homogen ungersk språkmiljö. Under 
barndomen utvecklades en stark ungersk identitet trots att han av utomstå-
ende betraktades som en judisk pojke. I början kom den judiska identiteten 
därmed utifrån, precis som hos andra författare i denna grupp, och var en 
påtvingad identitet. I texterna finns en del självbiografiska inslag, såsom 
arbetet på Judiska Rådet i Budapest, morbrodern den judiske läkaren och 
bärandet av den gula stjärnan som understryker berättarjagets judiska etnici-
tet. Berättarjaget reflekterar själv kring sin judiska kulturbakgrund (dvs. inte 
den religiösa bakgrunden) och han påpekar att han var assimilerad i den un-
gerska medelklassen. Han följde inga religiösa traditioner och kände ingen 
samhörighetskänsla med judar under sin uppväxt. Men han medger ändå att 
den judiska bakgrunden har färgat honom omedvetet, genom hans sätt att 
tänka och i hur han närmar sig människor och nya miljöer: 

Men vari består min judiska identitet? Jag har vuxit upp i en ickereligiös fa-
milj. Blev jag egentligen jude? Ja, i allra högsta grad. Andra, inte minst kol-
leger och vänner i Israel, upptäckte detta före mig. Men vari består min ju-
diskhet? Jag ser tre element i den: drivkraften, diskursen och tachles. (Klein 
2011: 232) 

 
Med ordet tachles använder sig författaren av en manifest språkväxling. 
Längre ner i samma text förklarar han att ordet kommer från jiddisch och 
betyder mål och mening. 

Den judiska identiteten utvecklades därmed till en accepterad men inte 
förhandlingsbar antagen identitet. Han fick en personlighet som kunde vara 
påverkad av den judiska kulturella bakgrunden. Som forskare blev han känd 
som en arbetsnarkoman som alltid gjorde något meningsfullt. Enligt honom 
själv kan hans ambition ha sin grund i barndomens ständiga uppmaning att 
judiska pojkar måste vara duktigare än andra för att lyckas. Att lyckas be-
tydde att man blev läkare, advokat, ingenjör, vetenskapsman, seriös musiker 
eller finansman (Klein 1998: 97): 

Den inifrån kommande ambitionen att visa sig duktig och de utifrån kom-
mande förväntningarna att den efterlängtade sonen skulle bli ”någon alldeles 
speciellt”, blev den assimilerade ungerska judenhetens välsignelse och gissel, 
dess skyddsängel och dess icke tillfredsställbara demon. Jag har sett demonen 
i otaliga uppenbarelser. Den matar min egen ibland förlösande, ibland för-
krossande drivkraft. (Klein 1998: 98)  
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Den judiska identiteten diskuteras även i brevväxlingarna där berättarjaget 
konstaterar att även om han själv inte var intresserad av judendomen var alla 
hans vänner judar. Detta är inte heller något som han reflekterade över under 
barndomen och ungdomen utan något han insåg mycket senare. Den avvi-
sande inställningen gentemot judendomen anser han vara ”enbart ett delfe-
nomen av min allmänna alienation” (Ahlmark & Klein 1991: 61–62). Där-
med placerar han den på det personligt-psykologiska planet och inte som 
något som har med själva judendomen som religion att göra. Han tillbakavi-
sar inte judendomen som en religion på grund av att han tror på andra relig-
ioners dogmer. I framför allt sina essäer kommer ofta den stridbara ateisten 
fram som en del av en förhandlingsbar identitet. Redan i sin första bok re-
flekterar han kring sin icke-tro: ”Jag poängterade att jag var ateist. Gud är 
människans största önsketänkande. Vi är ensamma i ett kallt och likgiltigt 
universum” (Klein 1987: 235).  

I brevväxlingarna kommer samma tanke upp:  

Jag upprepade, om och om igen, att Gud, själens existens utan kropp, ett liv 
efter detta, själavandring, återkomsten från döden och andra idéer i samma 
kategori var olika uttryck för människans önsketänkande inför dödens abso-
luta oundviklighet – en outhärdlig tanke för många. (Klein 1998: 254)  

 
Recensenten Stig Olsson påpekar att Klein motsäger sig själv, då han å ena 
sidan framställer sig som en ateist som inte tror på någon mening med livet 
och å andra sidan hyllar skönlitteratur för att den påverkar hans liv på ett 
avgörande sätt (Olsson 2006). Klein söker nämligen sin identitet i litteratu-
rens spegel och flera gånger analyserar han skönlitteraturens effekter på sig 
själv. Först och främst är det den ungerska litteratur som han läst under sin 
uppväxt som har format honom. Men även tyska och italienska verk nämns 
och citeras flitigt.  

Medan det ungerska språket och den ungerska litteraturen ofta hyllas av 
Klein, beklagar han sig över landet framför allt för den kollektiva judeförföl-
jelsen. Därför kallar han inte Ungern för sitt hemland och någon idealiserad 
bild av det forna hemlandet förekommer inte heller i hans verk: ”Jag vägrar 
att kalla det för mitt hemland, trots att jag föddes i Budapest, växte upp och 
gick i skola där och upplevde all den glädje och sorg som gjorde barnet till 
yngling, ynglingen till man” (Klein 2005: 68). Berättarjagets besvikelse över 
det forna hemlandet gjorde migrationen till ett nödvändigt och riktigt val. 
Migrantidentiteten var till en början en förhandlingsbar identitet, eftersom 
han själv valde att migrera. Efter flytten till Sverige utvecklades även den 
påtvingade migrantidentiteten. Migranttillståndet innebar dock inte några 
negativa kompromisser för honom: ”Jag är mycket hellre ger i Sverige än 
inföding i Ungern”, skriver han i essäsamlingen Jag återvänder aldrig 
(Klein 2011: 232). Ordet ger i ungerska är ett lånord från jiddisch och bety-
der ’den som konverterade till judendomen’, dvs. en proselyt, en som anslu-



 71

tit sig. Ger används om människor som har lämnat sina hemorter på grund 
av krig eller hungersnöd och används därmed i betydelsen ’främling’ eller 
’invandrare’. Klein använder ordet ger som motsvarighet till invandrare, 
något som dock inte framkommer i boken utan i en predikan som han höll i 
Stockholms synagoga och som även innehåller den här raden från hans essä-
samling:  

Alla stora religioner från den tid då Torah skrevs föreskriver att man skyddar 
änkor och föräldralösa barn. Så också den judiska. Men den judiska lagen har 
en tredje kategori: ger, invandraren, prosalyten [sic!]. Den har kanske kommit 
till beroende på judarnas tidigare status som främlingar i Egypten. Jag har 
kommit till Sverige som ger, 1947. Lagen skyddade mig här. Det var kanske 
en sen avkomma av den judiska lagen? Tidigare var jag inte ger utan inföding 
i Ungern. (Klein 2009) 

 
Han finner sig till rätta i sin migranttillvaro och känner ett missnöje med sitt 
forna hemland. Reflektioner om migrantidentiteten och den positiva upple-
velsen av Sverige förekommer i flera böcker: ”Aldrig, i något sammanhang, 
vare sig under medicinstudierna eller senare hade vi minsta nackdel av vår 
’oregelbundna härstamning’” (Klein 2005: 157). Därmed blir migrantidenti-
teten i Kleins fall en antagen identitet, accepterad men inte förhandlingsbar. 

Det motsatta har hänt med identiteten som ungrare. Före kriget var den 
ungerska identiteten en förhandlingsbar identitet, medan den efter migration-
en blev påtvingad av omgivningen i Sverige. Den ungerska identiteten kny-
ter senare berättarjaget uteslutande till det ungerska språket. Därmed förblir 
identiteten ungersktalande en förhandlingsbar identitet, medan identiteten 
som ungrare blir påtvingad.  

Akademipresidenten […] hittade de exakt rätta uttrycken när han introduce-
rade mig. Han kallade mig inte för ungrare utan för ”vår kollega som ur-
sprungligen kom från Ungern och som talar vårt språk lika bra som alla vi 
andra”. Det var en perfekt definition, jag kunde inte ha önskat mig någon 
bättre. (Klein 1984: 218) 

 
Samhörigheten med de som pratar ungerska uttrycks i texterna genom an-
vändande av pronomen i första person plural, till exempel ”vi som har un-
gerskan som modersmål” (Klein 1998: 19).  

För en migrant blir i de flesta fall språkbytet förr eller senare en fråga att 
ta ställning till. Även om berättarjaget tycker att ungerskan skulle ha varit ett 
lämpligt språk att läsa på för sina barn, var det ett medvetet val att låta bli 
detta. Hans barn lärde sig aldrig ungerska (Klein 2005: 158–159). Den väl-
genomtänkta migrationen och integreringsprocessen började med valet att 
enbart prata svenska hemma i familjen. Detta blev en handling utifrån den 
antagna identiteten som migrant eller till och med den förhandlingsbara 
identiteten som svensk kontra den påtvingade identiteten som ungrare.  
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Den förhandlingsbara svenska identiteten accepteras dock inte alltid av 
omgivningen. I sådana fall kan alienationen framträda som känsla. Trots 
vetenskapliga utmärkelser inom sitt yrke uttrycker Klein känslan av att inte 
höra hemma någonstans: ”Men hörde vi verkligen till det svenska forskar-
samhället? Svaret blir både ja och nej” (Klein 1984: 168–169). 

Hemkänsla är överhuvudtaget något svårt för berättarjaget. Geografiskt 
står tre städer honom nära: Budapest, ”modern med den styvmoderliga na-
velsträngen”, arbetsplatsen Stockholm, ”den långa tunneln med de plötsliga 
stora vyerna” och Jerusalem, ”fredens stad” (Klein 2005: 99–100). Även om 
kärleken till dessa städer är stor på olika sätt vägrar han kalla någon av dem 
för sin hemstad. Trots att han har levt största delen av sitt liv i Stockholm, 
skaffat barn där och hittat yrke och vänner där känns det inte som hemma, 
vilket han förklarar med att han inte är ”riktigt hemma i reaktionsmönstret. 
Jag får andra associationer, har andra resonanslådor än de flesta som bor 
här” (ibid.). 

Den hybrida identiteten som förstärks av känslan att inte höra hemma nå-
gonstans ger samtidigt möjligheten att kunna leva ett dubbelliv i olika län-
der. Berättarjaget har hittat en balans mellan livet i Sverige, landet som be-
tyder arbete och ensamhet men även familjeliv och Israel där möten med 
vänner är mest betydande. Det sociala livet, som han i Sverige upplever som 
påtvingat, lockar i Israel och det beror enligt honom inte på den judiska kul-
turella bakgrunden. Israels dragningskraft består snarare i ”möjligheten att 
kommunicera, spontaniteten, nyfikenheten, impulsiviteten. Samtidigt är Sve-
rige renare, bättre organiserat, effektivare och mycket lättare att arbeta i. 
Dessa två aspekter av tillvaron kompletterar varandra på ett ömsesidigt sätt” 
(Ahlmark & Klein 1991: 64–67). 

Litteraturvetaren Thure Stenström karakteriserar Klein som motsägelser-
nas man som ständigt försöker avlägsna motsägelserna ur sitt liv men alltid 
misslyckas med det. Men just detta gör hans böcker levande (Stenström 
2005a). Exempel på detta skulle kunna vara en önskan att hitta ett nytt 
hem(land) och en ny grupptillhörighet, men samtidigt även glädjen över att 
inte finna detta:  

Jag kände alltjämt en stark längtan efter ett nytt hemland och upplevde av-
saknaden av en klar grupptillhörighet, av fasta normer eller åtminstone vissa 
milstolpar i form av inifrån upplevda, verkliga traditioner som ett bristtill-
stånd. Samtidigt ökade dock min frihetskänsla, den obundna rotlösa emigran-
tens ibland berusande, ibland ångestladdade frihet. Jag välkomnade veten-
skapens eget normsystem, det eviga sökandet efter objektivt säkerställbara 
fakta, den ständiga omprövningen, kritiken och självkritiken. (Klein 1984: 
138)  
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Arbetet, forskningen och vetenskapen blir ett hem för honom:  

Nu har jag ”anlänt” till vad alla, även jag själv, anser vara ett riktigt hem. 
Ändå känner jag mig rotlös, men mest i en positiv bemärkelse. Jag tror att jag 
är fri från mycket av de negativa moment som kan ligga i nationella eller kul-
turella begränsningar. Jag ser på mig själv som en droppe i vår egen djurarts, 
Homo sapiens, stora ocean, obunden av religioner och traditioner, varken 
jude, ungrare eller svensk, fri att brottas med cellernas problem. Jag är med-
lem av mitt områdes globala gemenskap, dess dörrar står öppna för mig över-
allt i världen. Den gemensamma forskningsproblematiken kan på några mi-
nuter brygga över även de största språkliga eller kulturella barriärer. (ibid.: 
180) 

 
Hemmet hittas därmed inte bakom geografiska gränser. Det vetenskapliga 
rummet finns överallt dit han reser. Den förhandlingsbara identiteten som 
vetenskapsman verkar därför vara den starkaste delen av identiteten. 

3.4.3 Kleins flerspråkighet 
Den litterära flerspråkigheten återspeglas i Kleins böcker. Kleins modersmål 
är ungerska men han växlar mellan olika språk som han själv rangordnar i en 
av sina texter:  

Lyrik på ungerska, tyska, franska, hebreiska och italienska kan ibland lyfta 
min själ. Det händer sällan eller aldrig när jag försöker läsa poesi på engelska 
eller svenska. Det står inte i samband med själva språkkunskapen som går, i 
nedstigande ordning, från mitt modersmål ungerska, till svenska, engelska, 
tyska, franska och hebreiska […] Svenska och engelska är mina vetenskap-
liga språk. (Klein 1998: 246–247)  

 
De språkliga förhållandena är inte heller centrala hos Klein, däremot är de 
kopplade till verkens tema, liksom hos de andra författarna i denna grupp. 
Klein återger några ungerska inslag från barndomen, men det är inte så 
mycket fokus på dem som hos de andra författarna. Språkväxlingen hos 
Klein har bara delvis funktionen att återge en autentisk språkmiljö. Texterna 
återspeglar snarare författarens språkkunskaper och sätt och vana att umgås i 
flerspråkiga miljöer. Engelska används vid teman som berör forskning, me-
dan tyska oftast används när skönlitteratur behandlas.  

Essän som genre och de skildrade ämnena påverkar också språkanvänd-
ningen. Generellt belyses i essän endast de viktigaste särdragen för ett tema 
medan vetenskapliga terminologier, förfaranden och referenser utelämnas 
(Szerdahelyi 1997: 138). Utelämning av vetenskaplig terminologi och refe-
renser karakteriserar dock inte Kleins essäer. Den vetenskapliga terminolo-
gin blir dessutom problematisk i vissa fall. Om vi ser fackspråk som en egen 
språkvariant blir också användning av facktermer exempel på texternas 
språkväxling. Blandningen mellan litterära essäer och essäer med vetenskap-
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lig karaktär resulterar i en ojämn framställning, enligt recensenten Marie 
Louise Ramnefalk. Språkmässigt får man en text med ”retorisk svada, ang-
licismer och oöversatta citat och termer på framför allt engelska” (Ramne-
falk 2001: 4). Ramnefalk analyserar Kleins stil och kritiserar honom för att 
ibland vara för långrandig och inkonsekvent med auktoritär hållning. 

I Kleins texter återfinns manifest språkväxling som markeras antingen 
med kursiv stil eller med översättning till svenska. Av flerspråkighetens 
uttrycksformer hittar vi ofta enstaka ord och fraser i texterna samt längre 
citat av skönlitterära verk och musikstycken.  

Kleins språkval är medvetet. Vi kan se en tendens till att han föredrar citat 
på tyska och engelska som fler läsare förstår än exempelvis ungerska. Un-
gerska dikter återges oftast enbart i svensk översättning, medan Dante citeras 
på italienska och Rilke på tyska, båda med svensk översättning inom paren-
tes (Klein 2005: 192, 196). Den danska poeten Inger Christensens sonett-
krans ”Sommerfugledalen” citeras däremot enbart på danska (ibid.: 239–
240). Klein väljer därmed språk utifrån läsarnas förmodade språkkunskaper. 
Läsarnas eventuella okunskaper i de andra språken försvårar inte läsningen, 
däremot kan författarens allmänbildning och språkkunskaper med de fre-
kventa språkväxlingarna och främmande elementen provocera läsarna. 
Några av recensenterna påpekar just detta. Sigrid Combuchen kallar exem-
pelvis brevväxlingen mellan Gyllensten och Klein för ”sällskapssjuk essä-
istik” (Combuchen 1993), ett forum för författarna att återge sin bildning och 
sin enorma referensram. När det gäller samtalsboken Péters Europa (2005) 
pekar Stenström på de korresponderande vännernas ”ständigt lika intelli-
genta, upplysta och progressivt fördomsfria besserwisser-jargong” (Sten-
ström 2005b: 4).  

Berättarjaget gör även längre analyser av ord eller uttryck, något som 
också blir exempel på manifest språkväxling:  

Han använde sig av det ungerska ordet ”öregasszony” – vi talade alltid vårt 
modersmål med varandra. Det har en annan nyans än gammal dam eller 
gammal fru på svenska. ”Gammelmor” ligger något närmare. Det är vardag-
ligt, inte särskilt respektfullt, men rymmer en egendomlig överton som kan 
erinra om barnsagornas mystiska värld, om man råkar befinna sig i den rätta 
sinnesstämningen. (Klein 1989: 248) 

 
Han reflekterar ofta kring språken när han vill översätta kulturbundna be-
grepp och har svårigheter med att återge den exakta känsla som orden på 
originalspråket uttrycker. I sådana situationer väljs ofta strategin att återge en 
råöversättning på svenska för att sedan även ge en förklaring. Sådana uttryck 
är i ungerskan till exempel järnring av trä (ungerskt talesätt för en absurdi-
tet; Klein 2008a: 56) eller blommornas språk som förklarars med ”metafo-
rers eller facktermers kamouflage” (Klein 1998: 129) eller något ”som byg-
ger på subtila antydningar mellan raderna och svåråtkomliga dubbelmening-
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ar, en förfinad stil- och språkakrobatik som av vissa journalister och förfat-
tare utvecklats till ett intellektuellt fyrverkeri, uppskattat av breda sam-
hällslager” (Klein 1987: 103). 

Kärleken till det ungerska språket är ett återkommande tema. Stoltheten 
över att vara ungersktalande framträder då ungerskan jämförs med indoeuro-
peiska språk, framför allt då det gäller översättningar. Om den svenska över-
sättningen av en dikt skriven av den ungerske poeten Ottó Orbán skriver 
Klein följande: 

Här kommer de indoeuropeiska språken till korta mot ungerskans kompakt-
het. […] Här upplever vi som har ungerskan som modersmål det lilla språkets 
trollbindande oförmåga. Endast vi kan uppleva dess världserövrande makt 
[…] [S]pråket som för fram min dystra vision är i sin fulla blom, det har 
trollkraft, och motsäger sitt eget innehåll genom sin vitalitet och sin fantas-
tiska böjlighet, medan det trofast förmedlar innehållet. Vad kan ett elegant, 
sedan århundraden kodifierat, välklätt, hattbärande indoeuropeiskt världs-
språk påbörja med den finsk-ugriska tiggarens generande rikedom? Det mesta 
fastnar nog i originalet. (Klein 1998: 19) 

 
Inte bara ungerskan är föremål för hans reflektioner. Han diskuterar även 
hebreiska, tyska och engelska ord och uttryck och analyserar ofta ordlekar 
eller homonymer och deras översättning till andra språk. Språkens utrycks-
möjligheter och skillnader mellan språken fascinerar berättarjaget. 

Förutom metaspråkliga kommentarer hittas även kontextuella ledtrådar i 
form av förnamn Szilard (2005), efternamn Csikszentmihályi (2005), Orbán 
(1998), Madách, Petöfi (2001), smeknamn som Erzsike, Csuli (2005), Laci 
(1992); ortnamn Margaretaön (2005), Mátrabergen (2005), Ungvár på un-
gerska (1992). Termer för folkgrupper anges också: ”Han är alltså ’ruten’ 
eller ’lillryss’, som ungrarna säger” (1992: 194), medan de ungerska benäm-
ningarna zsidó och israelita används för jude. Förutom ungerska och jiddisch 
används på samma sätt även kontextuella ledtrådar på andra språk (t.ex. 
polska, rumänska och tyska) vid beskrivning av respektive språkmiljö. 

Kulturbundna begrepp som ”kipan, den lilla stickade mössan” (1987: 
236), ”yeshivan, den ortodox-judiska religiösa skolan” (1992: 176), 
”’magyar nóta’, den populära konstmusiken” och ”Magyar népdalok (Un-
gerska folksånger)” (2008: 63) återges ofta med en förklaring eller översätt-
ning till svenska och är därmed exempel på manifest språkväxling.  

När det gäller frekvensen finns det många inslag på andra språk än 
svenska i Kleins verk. Om dessa inslag är längre handlar det dock framför 
allt om skönlitterära citat. Den löpande texten avbryts inte av längre delar på 
andra språk. I löpande text är det framför allt facktermer och enstaka ord 
eller uttryck som återkommer på andra språk än svenska. Förhållandet mel-
lan språken blir komplementär eftersom språken och översättningarna anpas-
sas till de tänkta läsarna. Texterna innehåller nästan alltid någon typ av mar-
kör, som en kommentar, en översättning eller en sorts typografisk markör. 
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De flesta språkväxlingssekvenser är starkt markerade och försedda med me-
taspråkliga kommentarer om originalspråket och översättning till svenska. 
Inslag på andra språk är inte grammatiskt anpassade utan behåller oftast sina 
ursprungliga böjningsformer, något som tyder på icke-integrerad språkväx-
ling. På samma sätt som hos de andra författarna i denna grupp hittar vi även 
hos Klein exempel på ord, framför allt ungerska egennamn, som inte följer 
den ungerska ortografins regler. Oftast fattas diakritiska tecken även i väl-
kända ungerska poeters namn som Attila József (stavas ibland som Jozsef) 
eller Sándor Petőfi (stavas som Petöfi). Det råder även inkonsekvens beträf-
fande stavningen av namn i olika verk eller olika delar av samma verk. Som 
tidigare konstaterades kan det handla om vårdslöshet antingen från författa-
rens eller från förlagets sida, men även om att ord som innehåller bokstäver 
som inte finns i det svenska alfabetet (såsom ó och ő) anpassas till de 
svenska skrivreglerna. I det senare fallet kan vi tala om integrerad språkväx-
ling.  

Med den markerade och icke-integrerade språkväxlingen vill Klein ändå 
anpassa texterna till de svenska läsarna. Liksom i de andra texterna skrivna 
av de övriga författarna från denna grupp har språkväxlingen i Kleins texter 
också funktionen att återge autenticitet med hjälp av de språk som används i 
beskrivningen av situationer och miljöer i samband med olika teman. 

3.4.4 Kleins position i litteratursamhället 
Kleins personliga berättartekniska metoder sätter prägel på hans essäer. För 
att kunna beröra aktuella ämnen och för att ge fria associationer mellan sam-
hällshändelser och naturvetenskapliga förlopp och dra vetenskapliga analo-
gier passar essäns utforskande karaktär Klein bäst. Trots essäns generella 
polemiska stil blir inte texterna ett forum för övertalning utan snarare ett 
forum för att framföra medvetna åsikter och vara en kanal för självutredning 
och självrättfärdigande. Klein öppnar sig för läsarna och uttrycker ofta sin 
naturvetenskapliga, strängt empiriska världsuppfattning, tilltron till veten-
skapen men även sin skepticism och odogmatiska inställning. Läsaren får 
lära känna berättarjagets olika karaktärsdrag, författarjagets förkärlek för 
litteratur, musik och naturkunskap, främst biologi och virologi. Man får även 
en inblick i hans arbetssätt och skrivprocess, exempelvis diktning vid bilkör-
ning. Därför får essäerna i högsta grad en personlig form.  

I essäerna anges ofta plats och tidpunkt för en händelse eller vänners och 
familjemedlemmars verkliga namn, vilket ger de självbiografiska anekdoter-
na en stark verklighetsanknytning. Därmed uppfyller essäerna de självbio-
grafiska framställningars krav på autenticitet och kopplar ihop händelser som 
skildras i anekdoterna med författarens eget liv. De självbiografiska delarna 
anses av recensenten Håkan Lindgren vara mycket värdefulla. Han menar att 
det blivit Kleins signum att exemplifiera moraliska problem med situationer 
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som han själv upplevt eller med erfarenheter hos personer som han mött 
(Lindgren 2011).  

Strax efter sin död i december 2016 omnämndes Klein i Dagens Nyheter 
av kulturredaktören Björn Wiman som ett av de sista vittnena av Förintelsen. 
Han ansågs även vara ett exempel på en lyckad integration, något som grun-
dades på Kleins framgångsrika vetenskapliga arbete i Sverige. Han placera-
des dessutom även som författare i det svenska litterära fältet: 

Med Georg Klein försvinner ytterligare en av de människor som kan lämna 
direkta vittnesmål om Förintelsen. Men också en av dem som mest handgrip-
ligt har visat vad det kan betyda för Sverige att välkomna människor som sö-
ker sig hit. Georg Klein kom till Sverige som flykting 1947, tio år senare fick 
han en personlig professur i tumörbiologi vid Karolinska Institutet; hans in-
satser för cancerforskningen är allt sedan dess betydande. Utan Georg Klein 
hade Sverige varit ett fattigare land. Genom hans personliga essäböcker om 
filosofi och litteratur löper en pulserande känsla för både musikens och litte-
raturens betydelse. Hans brevväxlingar med Per Ahlmark och Lars Gyl-
lensten blev en del av tidsandan. (Wiman 2016) 

 
Klein blev en relativt känd författare i både Sverige och Ungern. Hans verk 
recenserades i båda länderna, och även i Ungern blev han inbjuden till bok-
presentationer och läsarträffar för att tillsammans med samtida ungerska 
författare tala om sina verk. Han hyllades för sin allmänbildning som åter-
speglas i den skönlitterära produktionen och för sina vetenskapliga meriter. 
De svenska recensenterna gav övervägande positiv feedback på hans verk 
och hans böcker uppfattades som läsvärda, intressanta och inspirerande. 

Man kan ställa sig frågan vad det var som gjorde Kleins verk så fram-
gångsrika på bokmarknaden. När han debuterade i början på 1980-talet fanns 
det inom litteratursamhället en efterfrågan på böcker som tog ställning mot 
våld och rasism. Kleins skildringar av förtryck, förföljelser och Förintelsen 
motsvarade efterfrågan. Samhällsskildringen i litteraturen med beskrivning 
av det ungerska samhället under krigstiden och det svenska mottagarsam-
hället med sina möjligheter till arbete och utveckling var intressanta för sam-
tiden. Hans memoarer blev också en del av den svenska förintelselitteraturen 
och vittneslitteraturen. Senare i sitt författarskap hittade Klein i essän nya 
uttryckssätt för samhällsskildring och kulturfrågor med karakteristiska teman 
som litteratur, musik, ateism, virologi, men även teman som berör den hy-
brida identiteten. Essän blev som genre utmärkande för hans författarskap. 
Det bör även tilläggas att han vid sin skönlitterära debut inte var helt okänd 
som författare, då han tidigare visat god förmåga som naturvetenskaplig 
författare och gjort sig ett namn bland förläggare med naturvetenskaplig 
inriktning. Detta sociala kapital bestående av nätverk och kontakter bidrog 
nog också till hans framgång som skönlitterär författare, en framgång som 
ändå främst vilar på verkens litterära värden. 
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4. Den andra författargruppens litterära 
verksamhet 

Genom att successivt eliminera andra politiska partier blev kommunistpartiet 
mot slutet av 1940-talet störst i Ungern och en stalinistisk politik fördes i 
landet. Hösten 1956 utbröt en revolt i Budapest mot kommunistdiktaturen 
och Sovjetunionens inflytande. Motståndet slogs ner redan efter två veckor, 
med hjälp av den sovjetiska armén som återställde den militära kontrollen. 
Under perioden 1953–1989 lämnade 340 000 människor Ungern, och av 
dessa var det ungefär 200 000 som lämnade landet i samband med revolten 
1956 (Lénárt 2012: 370). Cirka 8 000 av dem kom till Sverige (Svensson 
1992: 13), där de var välkomna och betraktades som frihetskämpar. ”In con-
trast to the refugees of today, the Hungarians were welcomed with open 
arms everywhere in the Western world” (Wigerfelt 1997: 127).  

Många av dessa ungrare var välutbildade och yrkeskunniga (Hamberg 
2000: 25, Svensson 1992: 211) och i Sverige mottogs de som politiska flyk-
tingar som så småningom sågs som ny arbetskraft. De fick därför tidigt möj-
lighet att arbeta eller studera. Läkaren och författaren Ildikó Márky berättar i 
en intervju 1999 om det positiva bemötandet: ”Vi som kom från Ungern 
behandlades med stor välvilja och folk betonade att vi nu var svenskar. Om 
vi särbehandlades så var det i så fall på ett positivt sätt” (Nordlund 1999: 
14). 

Ungerska migranter under 1960-talet tillhörde en generation som anpas-
sade sig väl i mottagarländerna. Tack vare dem öppnades kanaler mellan den 
ungerska kulturen och mottagarkulturen. Vid sidan av ungerskan lärde de sig 
mottagarländernas språk snabbt och väl, något som resulterade i att de kunde 
bearbeta och överbrygga migrantlivets eventuella svårigheter och omskapa 
sina identiteter. Från och med denna generation av ungerska migranter talas 
det allt oftare om dubbla, hybrida eller kontextuella identiteter. Många av 
författarna i den generationen såg sig själva som en del av mottagarlandets 
kulturella fält vid sidan av det ungerska. 

I Sverige levde många av dessa migranter i integrerade svenska familjer, 
ofta med svensk partner. Majoritetsspråket svenska användes i olika var-
dagssituationer, både i arbetssammanhang och i familjen, medan modersmå-
let ungerska ofta kom att bli det litterära skapandets språk (Béládi et al. 
1986: 225). Enligt ungerska litteraturforskare blev det nya hemlandet en 
naturlig miljö för författare som lämnade Ungern under den här perioden, 
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men jämfört med författarkollegor från majoritetsspråket förblev de ändå 
isolerade och saknade läsare. De var tvingade till ständiga rollbyten mellan 
sina civila yrken och familjelivet på annat språk och sina författarverksamhet 
på modersmålet. De var tvungna att arbeta hårt för att undvika den språkliga 
schizofrenin (ung. nyelvi tudathasadás; ibid.), dvs. att hålla balansen mellan 
språkanvändningen inom familjen och mottagarsamhället samt skapandets 
språk, ungerskan. Vi kan notera här att den ungerska forskningen utgick från 
att de ungerska författarna utomlands skrev på ungerska. Förutom författare 
vars publikationsspråk var ungerska fanns dock även författare vars förfat-
tarskap grundade sig på flerspråkighet. De skapade litterära verk inte bara på 
modersmålet utan även på mottagarlandets språk. Många migranter från 
1956 kände sig hemma i både hemlandets och mottagarlandets kultur och 
kunde även fungera som förmedlare mellan dem, något som det stora antalet 
skönlitterära översättningar från den här perioden till och från ungerska är ett 
exempel på.  

Av de ungerska migranter som kom till Sverige under den här perioden 
blev 24 författare och även dessa debuterade först efter migrationen. De var, 
liksom författarna som kom under decenniet efter andra världskriget, också 
relativt unga när de hamnade i Sverige. De flesta var i trettioårsåldern, men 
det fanns även minderåriga som Georg Sessler, Ildikó Márky, Zoltán Gaál 
och Miklós Gulyás. En skillnad från förra gruppens författare kan ses i köns-
fördelningen. Medan antalet kvinnliga och manliga författare i förra gruppen 
var jämt fördelat, finns i den här gruppen endast två kvinnliga författare. 
Kvinnors underrepresentation i migrationslitteraturen är dock inte unik för 
den ungerskspråkiga gruppen. Gröndahls (2002: 62–63) och Wendelius 
(2002) undersökningar om invandrarlitteratur har också belyst detta. 

Tabell 3. Den andra författargruppen. Födelseland och publikationsspråk. 

  ungerska svenska ungerska och svenska 

Ungern (20) 8 7 5
Rumänien (3) 1 1 1
Tjeckoslovakien (1) - 1 -
 
Totalt (24) 

 
9

 
9

 
6

 
En annan skillnad från den förra författargruppen, som mestadels har skrivit 
på svenska, är att den skönlitterära produktionen bland författarna i den här 
andra gruppen görs på både ungerska och svenska och att lika många skriver 
på ungerska som på svenska (se tabell 3). Sex skriver till och med på båda 
språken. Språkvalet verkar i stor utsträckning vara ett individuellt val och det 
är svårt att dra några generella slutsatser angående det. 

Genremässigt publiceras förutom självbiografiska framställningar och es-
säer även dikter, romaner och noveller. Både svenskan och ungerskan är 
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representerade i nästan alla genrer (se tabell 4). Undantag är essäerna som 
enbart skrivs på ungerska. De böcker som är skrivna på ungerska innehåller 
ofta svenska referenser, medan de som skrivs på svenska innehåller ungerska 
anspelningar. Antingen innehåller de vissa inslag på ungerska eller ungerska 
referenser i form av personnamn, platser eller teman som flykt och migrant-
tillvaro. 

Tabell 4. Litterära genrer och språk i den andra författargruppen. 

Genre Dikt Essä Novell Roman Självbiografiska 
framställningar 

Språk sv. ung. sv.+ 
ung. 

ung. sv. ung. sv. ung. sv. ung. sv.+ 
ung. 

Författare 4 6 1 1 2 2 6 4 7 1 1 

Titlar 24 30 3 2 3 4 12 5 7 1 1 

Tabell 4 kan inkludera en och samma författare i både kolumnen för de svensksprå-
kiga och för de ungerskspråkiga författarna. 

 
De flesta titlar publiceras inom lyriken. Sju författare skriver dikter och även 
om vissa även ger ut diktsamlingar på svenska skriver alla på ungerska i 
början av sin verksamhet. Den korta formen kräver språklig precision av 
författarna, något som kan vara en förklaring till varför de flesta skriver dik-
ter på sitt modersmål. Poeter som publicerar dikter på båda språken ger ut 
dikter på svenska som dock ofta är översättningar eller bearbetningar av sina 
dikter på ungerska. I denna undersökning behandlas enbart översättningar 
eller tolkningar gjorda av författaren själv.  

I den här gruppen tog det inte lika lång tid från ankomsten till Sverige till 
publikationen av böcker, som i den första författargruppen som kom efter 
andra världskriget och började publicera sig främst från och med 1980-talet. 
Bokproduktionen kom igång bara några år efter migrationen och fortsatte 
sedan kontinuerligt. Av samtliga författare som studeras i denna avhandling 
var det författare från den här gruppen som först startade en skönlitterär 
bokproduktion i Sverige, tillsammans med Eva Lundqvist från första förfat-
targruppen som publicerade sin självbiografiska framställning 1961. Géza 
Thinsz och Stephan von Lukács, författare i den här gruppen, gav ut sina 
första böcker 1960, en ungerskspråkig diktsamling respektive en svensk-
språkig roman. Ytterligare fyra författare från den här gruppen publicerade 
sig under 1960-talet, men på 1970-talet var det relativt tyst och enbart en 
roman och några av Thinsz diktsamlingar kom ut. Samtidigt började några 
från den tredje författargruppen att publicera sig. Denna minskade utgivning 
kan delvis förklaras med att utgivningen av skönlitteratur generellt minskade 
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under 1970-talet i Sverige på grund av förlagskrisen (jfr Warnqvist 2007: 
50). Framför allt lyrikdebutanter drabbades under den här tiden och med 
tanke på att lyriken var den mest populära genren hos ungerska migrations-
författare kunde detta eventuellt förklara den tillfälliga tystnaden under det 
här decenniet. Bokproduktionen fortsatte sedan under kommande decennier 
fram till idag med dikter, noveller, självbiografiska framställningar och ro-
maner. 

I likhet med den förra författargruppen kom dock just de självbiografiska 
framställningarna skrivna av författare i denna andra grupp ut relativt sent 
efter migrationen. Förutom Oszkár Littomericzky och József Ladó som vän-
tade drygt ett decennium, publicerade sig de andra mellan 1989 och 2011, 
dvs. 30–50 år efter migrationen. Intressant är att även i den här författar-
gruppen kom de första självbiografiska framställningarna ut på svenska, 
något som kunde tyda på att författarna ville vittna om historiska händelser i 
Ungern för mottagarsamhällets svenskspråkiga läsare. Antagligen var det 
relevant för migranterna att berätta om anledningen till migrationen för sina 
mottagare och uttrycka tacksamhetskänslor i denna form. Samtidigt får inte 
heller språkaspekten glömmas. För att kunna skriva på svenska behövde 
författarna tid för att fördjupa sig i språket. 

Trots den långa väntan förklarade färre än i den första författargruppen 
varför de dröjde flera decennier med att skriva sina självbiografiska fram-
ställningar. En av dem som kommenterade detta var Robert Neufeld som 
väntade 40 år. Han angav orsaken för sin sena debut med att insikten om att 
skriva kom genom perspektiv och mognad. Han ägnade sin bok Där åkrarna 
grät. Boken om flykten från Ungern 1956 (1996) åt att hedra minnet av re-
volten 1956 och den blev således ”en hyllning till denna resning för frihet 
och oberoende, som tyvärr blev krossad” (Neufeld 1996: 6). 

4.1 Publiceringsmöjligheter 
Enbart ett fåtal böcker skrivna av den här författargruppen gavs ut hos eta-
blerade bokförlag. Bonniers publicerade Georg Sesslers självbiografiska 
framställning (2006), medan Norstedts gav ut Ildikó Márkys alla sex roma-
ner och två av Géza Thinsz svenskspråkiga böcker (1985, 1986).  

Av de äldre kvalitetsförlagen grundades CWK Gleerups Bokförlaget 1826 
i Lund. De publicerade huvudsakligen skolböcker och akademisk litteratur 
inom teologi och språkvetenskap, men vid sidan av den vetenskapliga och 
teologiska litteraturen gav de även ut några få skönlitterära böcker under 
1900-talet (Gleerups 2017), exempelvis Oszkár Littomericzkys bok (1966). 
Gebers förlag som grundades 1887 och 1928 slogs samman med Almqvist & 
Wiksell Förlag AB (NE 2017a) publicerade Stephan von Lukács roman 
(1960). 



 82 

Av de mindre förlagen som grupperas bland yngre kvalitetsförlag är Fri 
Press ett bokförlag som sedan 1969 ger ut huvudsakligen poesi från olika 
tider och kulturer (Fri press 2017). Fri press gav ut två av Géza Thinsz dikt-
samlingar (1978, 1982). Leopard Förlaget som grundades 2001 och förutom 
skönlitteratur ger ut reportage, debatt, historia och populärvetenskap (Leo-
pard 2017) publicerade i sin tur Klara Weiss bok (2004). 

Därmed är det 14 av 46 svenskspråkiga böcker, dvs. 30 procent av pro-
duktionen, som kunde ges ut vid någorlunda etablerade bokförlag. Resten av 
utgivningen ombesörjdes av egna förlag som exempelvis den svenska pingst-
rörelsens bokförlag, Filadelfia förlaget, som sedan 1920-talet gav ut predik-
ningar och annan kristen litteratur men även romaner och biografier, och 
som stod för utgivningen av József Ladós bok (1986).  

I viss mån fanns det möjlighet även för utgivning på ungerska i Sverige. 
Utgivnings- och distributionscentralen Invandrarförlaget, specialiserat på 
invandrarlitteratur, gav exempelvis mellan 1973 och 2012 ut böcker på 25 
olika språk och även Georg Libiks ungerskspråkiga självbiografiska fram-
ställning Üzenet lesiklásból=Besked från störtloppet (1981) som innehöll en 
svensk sammanfattning. Även Ungerska institutet, som grundades 1929 och 
året därpå knöts till Stockholms högskola för att sedan i början av 1980 läg-
gas ner, hade ett bokförlag, Ungerska Bokförlaget, som i sin tur publicerade 
Géza Thinsz ungerska diktsamlingar. Dessutom kunde författare som skrev 
på ungerska ge ut sina böcker självfinansierat under samma villkor som de 
som skrev på andra språk med hjälp av så kallade bokmaskiner som Författa-
res Bokmaskin, grundad 1972. Miklós Gulyás Nagytakarítás (Storstädning) 
publicerades 2004 på det sättet.  

För dem som skrev på ungerska fanns det även ungerska bokförlag i Ru-
mänien, exempelvis Neptun och Mentor, som gav publiceringsmöjlighet, 
även om författaren inte hade någon ungersk minoritetsbakgrund i Transsyl-
vanien. Förlaget Mentor (1992–2015) åtog sig till exempel att ge ut verk 
skrivna av ungerska författare från Transsylvanien. De gav även ut böcker 
skrivna av ungerska författare som inte hade sitt ursprung i Transsylvanien, 
men som publicerade litteratur där majoritetssamhällets officiella språk inte 
var ungerska, som den ungernfödde Miklós Gulyás i Sverige. 

Författarna använde sig även av andra kanaler. I och med det stora antalet 
ungrare, många av dem intellektuella, som flydde Ungern efter 1956 väcktes 
behovet av ungerska bokförlag och tidskrifter i flera länder för att kunna 
hjälpa till med utgivningen av ungersk litteratur. Den här andra författar-
gruppen (med ungrare som kom till Sverige 1956–1958) använde sig i större 
utsträckning än de andra tre grupperna av bokförlag som verkade utomlands 
och som grundades för migrationsförfattarna, såsom Népszava som en tid 
efter revolten 1956 verkade från London, samt Etana, Herp och Vagyunk i 
München. Böcker publicerade vid dessa förlag i Europa skrevs på ungerska. 

I Ungern publicerades enbart en diktsamling av Géza Thinsz A párbeszéd 
művészete (Konsten att föra dialog; 1983) hos statusförlaget Magvető och 
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Miklós Gulyás Óbudai utcák (Gator i Óbuda; 2007) hos Noran förlaget, som 
enligt Wendelius indelning av bokförlag skulle klassificeras som ett yngre 
kvalitetsförlag. Resten av de få utgivningarna skedde hos olika mindre förlag 
i Ungern. I vissa fall föreslog ungerska förläggare strategier för bättre mar-
kandsföring av en bok. Exempelvis Robert Neufeld, som först skrev två 
böcker på svenska, bytte språk till ungerska i sin senaste bok, Tiltott Éden 
(Den förbjudna Eden), publicerad 2015. Han bytte även namn som förfat-
tare: pseudonymen Robert Nestall var det ungerska bokförlagets förslag 
eftersom det anglosaxiska namnet enligt dem skulle passa den moderna och 
välsäljande science fiction- och fantasygenren bättre än det tyskklingande 
namnet och därmed locka fler läsare (Szénási 2013: 154). Boken har dock 
inte väckt någon större uppmärksamhet i det ungerska litterära fältet. 

Manuskripten lämnade i den här författargruppen den privata sfären något 
tidigare än hos den första författargruppen (figur 1: Produktion I). Däremot 
är det mycket svårare att hitta gemensamma nämnare för teman och därmed 
upptäcka ett eventuellt marknadsbehov. Några konstruktionsmekanismer 
utarbetades inte och konsekrationsmekanismer verkade också enbart i Géza 
Thinsz, Ildikó Márkys, Klara Weiss och Georg Sesslers fall när de erkändes 
som författare med ungersk bakgrund i det svenska litterära fältet. Sesslers 
(2006) och Weiss (2004) självbiografiska framställningar kunde kategorise-
ras som vittneslitteratur på samma grunder som den förra författargruppens 
verk, och gavs ut vid statusförlaget Bonniers, respektive det yngre kvalitets-
förlaget Leopard. Annars samlar inte förläggare litterära verk inom någon 
särskild kategori som skulle karakterisera bara dessa verk. Möjligen skulle 
man kunna ana några konstruktionsmekanismer i litteraturkritiken när förfat-
tarens ungerska bakgrund ständigt återkom som ämne i exempelvis recens-
ioner om Thinsz eller om Márkys författarskap och därmed skulle de place-
ras i exilförfattarens, migrationsförfattarens eller invandrarförfattarens fack. 

Bristen på temamässig, stilistisk eller språklig innovation resulterade i att 
både produktion och distribution mestadels skedde med hjälp av oetablerade 
aktörer som ofta krävde ett ekonomiskt kapital som författarna var tvungna 
att stå för. Distributionen skedde förmodligen mest i det andra, mindre 
kommersiellt betonade ledet, eftersom författarna var tvungna att distribuera 
sina verk själva, oftast inom en mindre läsekrets. Valet och behovet av att 
publicera sig självfinansierat genom tryckerier i Sverige eller på migrations-
förlag utomlands gav upphov till en marginaliseringsprocess. Även om för-
fattarna hittade olika publiceringsvägar och gav ut sina verk fick få av dem 
någon publicitet, varken i Sverige eller i Ungern. Enbart ett fåtal författare 
fick respons via recensioner, vilket innebar att de flesta saknade återkoppling 
från läsare, förlag eller kritiker. De fick en smal läsekrets bestående framför 
allt av andra migranter. I Sverige tog redaktionen kring ungerska tidskriften 
Ághegy, startad av Károly Tar, på sig uppdraget att ta vara på och presentera 
ungerska verk och dess författare, och därmed presenterades flera av dessa 
författarskap i tidskriften (se kapitel 6). Problemet var att även recensioner 
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och bokpresentationer i mindre tidskrifter bara nådde ut till en smal läsek-
rets.  

Även på grund av bristen på översättningar fick verken få potentiella lä-
sare. Läsarna i Ungern som skulle kunna vara intresserade av teman som 
bearbetade revolten 1956 kunde inte ta del av verk skrivna på svenska. 
Böcker som skulle vara av intresse i Sverige, till exempel migranters liv i det 
nya hemlandet, skildrat i exempelvis Gyula Ormos ungerska roman Svéd 
nyár (Svensk sommar; 1984) var inte tillgängliga på svenska. 

De flesta författare i gruppen kunde därmed inte heller placeras i något lit-
terärt värdesystem. Flera av dem saknas fortfarande i författardatabaser. 
Ferenc Blaho, Klara Weiss, Zoltán Gaál, Adam P. Gönczi och Georg Sessler 
är varken med i den svenska databasen över migrationsförfattare samman-
ställd av Immigrant-institutet (Immi 2015a) eller i den ungerska databasen 
över migrationsförfattare (PIM 2015). Alla dessa ovan nämnda författare har 
förvisso publicerat sig så sent som 2004–2012, vilket kan vara en förklaring 
till att de inte har hunnit läggas till i databaserna. Att den ungerska databasen 
inte antog dem kan förklaras med språkvalet, att de skriver på svenska. Det 
finns däremot även exempel på författare med enbart svenskspråkiga böcker 
som finns med i den ungerska databasen, som József Ladó, Oszkár Litto-
mericzky och Stephan von Lukács. 

4.2 Förföljelser i hemlandet och utanförskap i 
migrationen 
Jämfört med den förra gruppen som har skrivit sina förord själva har flera av 
dessa böcker fått förord skrivna av andra personer än författaren. Förordsför-
fattarna placerar verken i ett större sammanhang och visar vad det aktuella 
verket har för relevans. För den marginaliserade litteraturen har detta en 
särskild betydelse eftersom verken genom dessa paratexter får en plats i ett 
större litterärt sammanhang samtidigt som författarna åtminstone på det här 
sättet får en återkoppling på sina texter. Erdős Barthas bok Három ország 
foglya (Fånge i tre länder; 2007) om fångenskap påstås till exempel berika 
den ungerska memoarlitteraturen med nya tillägg från tiden under andra 
världskriget och framåt. Per Anger konstaterar i sin tur om Georg Libiks bok 
Üzenet lesiklásból=Besked från störtloppet (1981) att den är en spännande 
skildring av historiska händelser som Budapest belägring och nazistförföljel-
serna vid årsskiftet 1944–1945, men även en dokumentärberättelse om vad 
som hände i Ungern efter det sovjetiska maktövertagandet och fram till revo-
lutionen 1956 (Anger 1981: 4).  

Hans Villius hyllar Robert Neufelds roman Ja, jag vill leva, jag vill dö i 
Norden (2002) för att den ger en gripande och givande historisk återblick på 
Sveriges utveckling under 1900-talets andra hälft utifrån en flyktings syn-
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vinkel. Genom egna erfarenheter visas processen från att vara en rotlös och 
språklös flykting till försöket att finna en väg in i det svenska samhället 
(Neufeld 2002: Förord). 

 
Robert Neufeld, Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden, Neufeld’s creditinformation 

(2002). Omslagsbild: Helene Neuss. 

Verken uppskattas med andra ord för skildringar av den historiska tiden och 
genom dessa även för presentationer av det ungerska och det svenska sam-
hället. Framför allt det ungerska litterära fältet intresserade sig för skildring-
ar av exempelvis Ungernrevolten 1956 eftersom man på grund av censuren 
inte kunde skriva om det i Ungern under kommunismen. De tretton dikterna 
i det smala dikthäftet Így kezdődött (Det började såhär; 1961) av Győző 
Döme, som publicerade under pseudonymen Viktor Viharos, skrevs under 
dagarna då revolten ägde rum på Budapests gator och under flykten från 
landet genom det forna Jugoslavien till Sverige. Bilderna är konkreta och 
skildrar scener från gatustrider mellan ungerska ungdomar med längtan efter 
frihet och sovjetiska soldater. Även dikterna skrivna under flykten och dik-
ten skriven i Sverige refererar till händelserna 1956. Problemet är bara att 
diktsamlingen publicerades självfinansierat i Sverige och det är tveksamt om 
den nådde ut till de ungerska läsarna under 1960-, 1970- och 1980-talet. 

Skildringar av yttre händelser står i fokus även i prosan skriven av förfat-
tarna i den här gruppen. Författarnas syfte är generellt att återge sina liv från 
det forna hemlandet och flykten därifrån men även att dokumentera de histo-
riska händelser som eventuellt påverkade beslutet om att lämna det forna 
hemlandet. Därmed blir den här litteraturen både självbiografisk och doku-
menterande och står därmed ofta på gränsen mellan fiktion och dokumentär. 
Verken är vittnesmål på så sätt att de skildrar egna upplevelser av andra 
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världskriget och tiden därefter (Libik 1981 och Varga 1989), fängelseminnen 
(Tomori 1963, Ladó 1968 och Erdős Bartha 2007), judeförföljelser (Weiss 
2004 och Sessler 2006), händelserna 1956 i Budapest (Neufeld 1996) och 
själva flyktingtillvaron i Sverige (Littomericzky 1966). Pál Tomori ville till 
exempel, utan att egentligen sikta på skönlitterär produktion, ändå vittna om 
”förhållandena bakom järnridån” (Tomori 1963: 1) och livet i ett kommun-
istiskt fängelse. Erdős Bartha konstaterar att han förmodligen har överlevt 
Stalins Gulag samt den ungerska och rumänska säkerhetspolisens fängelser 
för att han skulle kunna berätta om det (Erdős Bartha 2007: 13). I och med 
dessa böcker skildras det ungerska och till viss del även det rumänska och 
ryska samhället i litteraturen. Men det finns även skildringar av det svenska 
samhället genom de författare som har som syfte att delta i en större sam-
hällsdebatt och som vill ge sitt bidrag till samhällsutvecklingen. Ferenc 
Blaho skriver exempelvis: ”Jag vill se min bok även som ett inlägg i asylde-
batten. Att integration, språklig och social samordning är nyckelordet för ett 
bra liv i det nya landet” (Blaho 2011: 15). 

I en och samma bok kan även flera av ovan nämnda ämnen behandlas be-
roende på författarens bakgrund, och i några av romanerna bearbetas också 
episoder från andra världskriget (von Lukács 1960), men även migranttillva-
ron i Sverige (Ormos 1984), identitetssökande (Márky 1987, 1990, 1993, 
1996, 1999, 2007) och människors liv på mindre orter (Gönczi 2002) utan att 
det nödvändigtvis bygger på självbiografiska inslag. 

De som skriver traditionella självbiografier följer även genrekarakteristika 
och strävar efter autenticitet. Med olika slags läsare i åtanke, strävar exem-
pelvis Ferenc Blaho efter att återge en så autentisk berättelse som möjligt 
genom att ange exakta namn och publicera foton på personer. Han skriver 
dels för sin egen familj, dels för en bredare läsekrets: ”Presentation av min 
omfångsrika släkt är mest avsedd för läsare tillhörande familjen” (Blaho 
2011: 14), skriver han i början av sin bok En ungrare blir svensk.  

Robert Neufeld (1996) betonar också de skildrade händelsernas och per-
sonernas autenticitet och lägger till foton till sina skildringar. Han byter där-
emot namn på personer som ännu är i livet. Han beskriver noggrant och de-
taljrikt Budapests gator, torg, broar och höjder när flyktlastbilen passerar 
dem hösten 1956. Detta kan jämföras med de noggranna beskrivningarna av 
landskapet och järnvägsstationerna i deportationsbeskrivningarna hos den 
förra författargruppen. Temamässigt påminner Klara Weiss (2004) och Ge-
org Sesslers (2006) böcker om de självbiografiska framställningarna från den 
förra författargruppen genom att även dessa verk skildrar judars situation i 
Ungern. Gemensamt är också att böckerna är skrivna på svenska. Böckerna 
vittnar om judeförföljelserna, men de skildrar inte grymheterna i koncentrat-
ionslägren, utan judiska familjers liv i Budapest under och efter andra 
världskriget. Till skillnad från de andra vittnesskildringarna har dessa böcker 
temamässigt ett annat fokus. Weiss bok har kärleken och kärlekssökandet 
som grund i sin skildring av en judinnas liv Budapest på 1920-, 1930- och 



 87

1940-talet. Med noggranna miljöbeskrivningar, traditioner, relationsanalyser 
och till och med historiska fakta blir den dock mer en bok om kärlek än för-
följelser eller förtryck. Hon ägnar knappt fem sidor åt koncentrationslägret 
där hon var fånge. En förklaring till detta ger författarjaget själv i boken:  
 

Mamma och alla andra frågade mig vad jag varit med om, men jag orkade 
inte berätta. Vad skulle det vara för mening med att älta lidandet och att ana-
lysera plågorna? Det var borta, förbi. Hur det kändes? Det var hemskt medan 
det varade, men nu låg det bakom mig. Jag ville inte klaga. Jag ville se 
framåt, vara glad, vara optimistisk. (Weiss 2004: 317)  

 
Författaren tydliggör dock redan i undertiteln att boken är ett vittnesmål: 
Mitt vittnesmål om det som påstås aldrig ha hänt. Hon skriver i första person 
singular och följer händelserna i kronologisk ordning. 

I motsats till Weiss skriver Georg Sessler i tredje person singular när han 
skildrar en familjs överlevnad i skuggan av de fascistiska pilkorsarnas (NE 
2017c) terror, angivare, hunger, sjukdom och fattigdom, bomber, ryssarnas 
belägring av Budapest och kommunism. Till slut blir Ungernrevolten 1956 
den sista droppen som föranleder migrationen. Den politiska situationen i 
Ungern återges i form av sakliga, informativa rapporter. Författaren vill ge 
en trovärdig berättelse och fastställer i sin epilog att både namn och orter är 
autentiska och att boken bygger på intervjumaterial från överlevande. Det är 
framför allt det ungerska samhället under det första decenniet efter andra 
världskriget som skildras. 

Vid skildring av det svenska samhället läggs fokus på migranters alienat-
ionskänslor. Känslan av att inte vara förstådd i det nya landet på grund av 
andra referenser gör det också omöjligt att återberätta sin historia: 

Szívesen elmagyarázta volna ezt a skandinávoknak, de amikor belekezdett a 
mesébe, látszott rajtuk, hogy untatja őket. Aztán megtanulta, hogy csak olyan 
dolgokról beszéljen, melyeket új honfitársai képesek felfogni. (Gulyás 2007: 
102)  

(Han skulle ha velat förklara detta för skandinaverna, men när han började sin 
berättelse, tycktes de redan vara uttråkade av den. Sedan lärde han sig att bara 
prata om saker som de nya landsmännen kunde förstå.) 

 
Omgivningens oförståelse på grund av ett annat språk men även på grund av 
andra kulturella referenser var anledningen till att Miklós Gulyás skrev alla 
sina skönlitterära böcker på ungerska.  

Alienationskänslorna uttrycks även i lyriken. Genom undersökningen av 
lyriken får man också en bild av det mottagande svenska samhället ur en 
migrants synpunkt, om fokus läggs på analysen av diktjagets integrering i 
mottagarsamhället. Flera av dikterna återger temamässigt ett dystert klimat 
och en nedstämd atmosfär som även återfinns i flera av de självbiografiska 
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framställningarna. Författarna tematiserar Ungernrevolten och livet i det 
gamla hemlandet framför allt i prosa, och i flera dikter däremot skildras livet 
i Sverige istället.  

I denna generella analys av lyriken tas inte hänsyn till Géza Thinsz dikter. 
De diskuteras senare i underkapitlet om Thinsz. Flera av dikterna skrivna av 
andra poeter i den här gruppen uttrycker hemlängtan på grund av alienation, 
tomhet och klagan över att man som migrant inte är förstådd i sitt nya hem-
land. Exempel på detta är Zoltán Kátays dikter i samlingen Keletről jöttem 

(Jag kom från öst; 1980) som skildrar ensamhet, rotlöshet, statslöshet och 
likgiltighet. På grund av dessa dystra känslor återspeglar många av dikterna 
nedstämdhet och glädjelöshet. Migrationen resulterade i hemlöshet och i ett 
sorts vacuumland som man tvingas leva i: 

  
… glider ner i vårt egenhändigt 
gjorda skyddsrum 
till ett vacuumland  
(Kádár 2007: 14) 

 
Många av dikterna uttrycker apati men även längtan efter att hitta ett hem: 
”Jag vill komma hem, / Men jag har inget land” (Kádár 2007: 24). 

En av de flitigt använda och givna symbolerna är fågelsymbolen i dessa 
dikter. Både Gaál, Gyóni, Kátay och Kádár använder sig av fågelsymbolen 
både för att uttrycka längtan efter frihet men även för att visa fångenskapets 
tungsinne. Flyttfåglar och vingbrutna fåglar används flera gånger i jämförel-
sen med migranttillvaron. 

 
S mint szárnyaszegett madarak  
szenvedhetnek a nap alatt   
vergődöm átok-feketén 
a romló malmok szigetén  
(Gaál 2011: 59) 

 
(Som vingbrutna fåglar 
lider jag under solen  
sliter jag under den svarta förbannelsen  
på förfallna kvarnars ö.) 

 
Gaál har flera dikter som redan i sina titlar uttrycker utanförskap och ensam-
het: ”Idegen” (Främlingen) eller ”Vándormadár” (Flyttfågel), på samma sätt 
som Péter Kádárs dikt ”Vingbrutna fåglar” (2007) som reflekterar till mi-
grationen eller István Gyónis ”Flyttfågeln” (2000: 63) vars motiv återfinns i 
flera av hans dikter i samband med invandring och flyktingar.  

Hos Kátay däremot flyttas fokus från flyttfågelns hemlöshet och samma 
motiv dyker istället upp i en positiv bemärkelse, som något avundsvärt ge-
nom koncentrationen på just friheten som fågeln symboliserar. Detta står 
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dock även här i kontrast till hur en migrant känner sig och därmed blir atmo-
sfären återigen nedstämd. 

 
Irigy vagyok a vándorló madárra,        
Hogy szabadon határokat áthágja!       
Húsz éve napjaim itt voltának,            
Nem láttam partját a Dunának.      
(Kátay 1980: 80) 

 
(Jag är avundsjuk på flyttfågeln 
Att han fritt får beträda gränser 
Mina dagar flyter här sedan tjugo år tillbaka 
Har inte sett Donaus stränder.) 

 
Utöver fågelsymboliken använder István Gyóni även en annan metafor när 
han beskriver migrantens omvandling och anpassning till nya miljöer. Han 
jämför detta tillstånd med silkeslarvens liv: 

 
Silkeslarven ömsar skinn  Tänk så många gånger 
fyra gånger   har jag vänt ut och in på 
innan den börjar spinna   min sargade själ,  
och omsluta sig själv   under mina vandringsår 
inne i den dyrbara kokongen.  mellan världens skilda länder, 

för att uppfylla 
orimligt ställda  
förändringskrav. 
(Gyóni 2000: 98) 

 
Den komprimerade lyriska formen innehåller i vanliga fall metaforer, sym-
boler och andra poetiska bilder för att uttrycka känslor, men dessvärre an-
vänder sig få av poeterna av dessa medel. Dikterna förblir konkreta, med 
enkla bilder och metaforer. De bearbetar samma ämne som prosan och re-
flekterar kring skillnader mellan ungersk och svensk natur, alienationen på 
grund av främmande namn eller omöjligheten i att återvända till Ungern. 
Dessvärre går det inte att följa någon utveckling från 1980-talens bildspråk 
och flera av poeterna verkar ha fastnat i fågelsymboliken och skildringar av 
migranters fångenskapskänslor. Detta var ett aktuellt ämne vid samband med 
migrationen, som skett till följd av förföljelser i hemlandet, och omöjlighet-
en att återvända. Flera poeter använder dock samma bildspråk långt senare, 
under 2000-talet, när kontakten med hemlandet inte längre anses som omöj-
lig. Alienationskänslorna och hemlängtan uttryckt i omodernt bildspråk gör 
ämnena föråldrade, något som i sin tur får författarskapen att stagnera. På 
grund av inaktuella ämnen eller den uteblivna estetiska kvaliteten är självfi-
nansierad utgivning den enda möjligheten för publicering av dessa diktsam-
lingar, något som gör författarskapen oetablerade i det litterära fältet. 
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4.3 Identitetsskildringar 
De skildrade identiteterna, såsom i den förra gruppens verk, formas även här 
utifrån olika etniciteter, religioner eller språk samt förhållningssättet till mi-
grationen. Ungrare, jude, fånge, vittne och migrant är identiteter och roller 
som skildras även i den tidigare gruppens självbiografiska framställningar. I 
den här gruppens verk skildras sådana nya identiteter och roller som krigs-
fånge (dock inte i koncentrationsläger), schwabare2 och dissident. Identitet 
som jude, förföljd, fånge och dissident skildras som påtvingad identitet, 
bland antagna identiteter som är accepterade och inte förhandlingsbara finns 
överlevare, vittne, jude, schwabare och flykting, medan de förhandlingsbara 
identiteterna även här uttrycks i att vara exempelvis integrerad eller svensk 
(jfr Pavlenko & Blackledge 2004: 21). 

Några författare reflekterar konkret kring identitet i sina texter och inte 
bara genom skildring av huvudpersonens eller berättarjagets handlingar, 
tankar och uttalanden. Berättarjaget hos Miklós Gulyás konstaterar att identi-
teter beror på situationer (Gulyás 2008: 61). Han delar därmed struktural-
ismens identitetsuppfattning om att identitet är något som ständigt skapas i 
interaktion med andra och genom upprättande av gränser till dessa andra. 
Gulyás reflekterar kring sin hybrida identitet redan i sin första bok Hazatérés 
(Hemkomst; 1998). Berättarjaget betonar att han inte tillhör det ungerska 
folket utan är en del av det, såsom han efter fyrtio år i Norden, även är en del 
av det svenska folket (Gulyás 1998: 9). Därmed blir såväl hans ungerska 
som svenska identitet antagen, accepterad och icke-förhandlingsbar. Berät-
tarjaget fortsätter sedan att utöka sin identitet med religiös tillhörighet. Han 
uppfattar religioner som olika kulturer som lever bredvid varandra. Även om 
hans familj var judisk kände han tillhörighet med både barndomens katolska 
och kalvinistiska kultur som vännerna var en del av. Han blev även senare en 
del av vuxenlivets lutherska kultur som fick inflytande på hans vardag i Sve-
rige. Religionen formar således hans antagna, accepterade och icke-
förhandlingsbara identitet. Att identiteten består av flera delar konstaterar 
Gulyás när han beskriver sin nationella, kulturella och religiösa identitet som 
delar av hela identiteten (ibid.). 

Den ungerska identiteten är en identitet som de flesta författare förhåller 
sig till på ett eller annat sätt. Men på samma sätt som en människas identitet 
består av flera delar omfattar även den ungerska identiteten flera komponen-
ter. Ungrare framställs i vissa böcker som några som har vuxit upp med den 
ungerska kulturen och det ungerska språket, är katoliker, kalvinister eller 
judar, schwabare eller mellaneuropéer, dissidenter eller så kallade riktiga 
ungrare som inte flyr landet och blir flyktingar. Att fly från Ungern resulterar 
nämligen i en skillnad mellan ungrare och ungrare. De som flyr betraktas 

                               
2 Schwabare är invånare i Schwaben, södra Tyskland (NE 2017d), men även en tysk befolk-
ning av bajersk-österrikisk härkomst som bor i vissa delar av Ungern och Rumänien. 
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inte längre som ”riktiga ungrare” (Neufeld 1996: 241) om de inte återvänder. 
Därmed får ungerska flyktingar en påtvingad identitet som ”avlägsna släk-
tingar, kuriosa som talar ungerska” (ibid.: 242) av sina forna landsmän. 

Förutom den ungerska identiteten är flyktingidentiteten den mest skild-
rade för den här författargruppen. Den kan förekomma som påtvingad men 
även som accepterad antagen identitet. Berättarjaget i Georg Sesslers bok 
Jag lever fast jag är död (2006) syftar på en påtvingad identitet när han 
kopplar ihop den judiska identiteten med flyktingidentiteten: ”Fast egentlig-
en, när jag nu tänker tillbaka på vad min mor brukade säga, så var det inte vi 
som lämnade Ungern, utan ungrarna som övergav oss […] Vi flydde från 
kommunistisk terror till tryggheten i Sverige” (Sessler 2006: 191). Käns-
lorna som kopplas till beskrivningen av flyktingidentiteten är negativa och 
mindervärdeskänslan, osäkerheten, obeslutsamheten, inbundenheten och 
hopplösheten betonas (Littomericzky 1966). Neufeld beskriver flyktingar 
som ”de utsatta, de maktlösa, de svaga” (Neufeld 1996: 156). Flyktingidenti-
teten får även en ny benämning när Neufeld använder sig av uttrycket dissi-
denter (Neufeld 1996: 233). Detta begrepp användes av Ungerns politiska 
makthavare om flyktingarna från 1956 och är därmed en påtvingad identitet 
för de som lämnat Ungern 1956. Den kollektiva identiteten uttrycks med 
hjälp av personligt pronomen i första person plural: ”Vi var flyktingar” 
(ibid.: 156).  

Vid markering av skillnader mellan vi och de är svenskar benämnda som 
bennszülötteim (mina infödingar; Erdős Bartha 2007: 179) eller tvättäkta 
svenskar och urmedborgare (Gyóni 2003: 26, 35). Med detta markeras skill-
nader mellan migranter och majoritetsbefolkning. Skillnaden mellan minori-
teter och majoriteten i olika sammanhang beskrivs även på ungerska. Berät-
tarjaget i Miklós Gulyás bok Hazatérés (Hemkomst; 1998) säger om sig 
själv:  

Én, aki voltam zsidó a nácik ideje alatt, szkizofrén módon egyszerre hálás és 
gyűlölködő a kommunizmusban, és vagyok vendégmunkás a kapitaliz-
musban. Mindig kívül álltam. (Gulyás 1998: 17)  

(Jag som var juden under nazismen och på schizofrent sätt både tacksam och 
hatande under kommunismen, det är jag som är gästarbetaren i kapitalismen. 
Jag har alltid stått utanför).  

 
Därmed kopplas inte utanförskap eller alienation enbart till migrationen, 
utan beskrivs snarare som att vara ett tillstånd som kan upplevas oavsett 
migration eller flykt. Flera författare kommer från en minoritetsställning som 
jude eller schwabare i Ungern, där dessa identiteter kopplade till etnicitet 
eller religion också var påtvingade. Andra hamnar i minoritetsställning i 
Sverige och beskriver alienationskänslor som migranter. För ytterligare 
andra blir livet i Sverige en mycket önskvärd tillvaro om man jämför med 
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tidigare förtryck eller statslöshet. Den statslöses påtvingade identitet berövar 
honom rättighetenen att kalla sig ”för ungrare eller svensk eller tysk för den 
delen” (Blaho 2011: 266). I Sverige kan man även få en annan identitet: 
”äntligen hade jag blivit någon, jag hade blivit svensk” (ibid.). Blaho formu-
lerar konkret sin omvandling från ungrare till svensk redan i sin boktitel, En 
ungrare blir svensk (2011), och därmed även strävan efter integration. 

 
Ferenc Blaho, En ungrare blir svensk, Recito förlag (2011). 

Förvandlingen från att vara en välkomnad flykting i Sverige till att efter 
några år bli svensk medborgare beskrivs som att övergå till att bli ”en lycklig 
och fri människa” (Littomericzky 1966: 47) med ett trivsamt hem och ett 
innehållsrikt arbete. Littomericzky använder sig av positivt och negativt 
laddade adjektiv för att beskriva och göra skillnad mellan de två situationer-
na och därmed mellan identiteten som flykting och den som integrerad. In-
tegrationen framställs dock inte alltid som ett självklart val utan något som 
migranten medvetet kan ta ställning till:  

Om man räknar med att komma hem igen nån gång, behöver man kanske inte 
anpassa sig helt och hållet. Vill man stanna för gott är det nog bäst att jobba 
på det. Men hur man än vill ha det, ser jag som vår främsta uppgift att snarast 
möjligt hitta vår plats. Vi måste se till att komma på fötter så fort vi kan. 
Skaffa arbete, försörja oss, lära oss språket. Vi måste hitta oss själva i det 
nya, främmande samhället så att vi kan känna en social trygghet. Vi måste, 
förmodligen, bli bättre på vissa saker än värdfolket självt, eftersom vi har så 
mycket att hämta in. De har allt, vi har ingenting. Lyckas vi, kan vi visa att vi 
duger, kommer att bli accepterade. Då kan vi till och med komma att känna 
oss hemma. I motsatt fall däremot kommer vi att bli ett slags parias, några 
som bara driver omkring utan att bli erkända som jämlika. (Neufeld 1996: 
278–279) 
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Vid en jämförelse med den förra författargruppen som skildrade judarnas liv 
som huvudtema i sina verk är liknande skildringar sekundära i dessa verk 
även om dryg en tredjedel av författarna antyder sin judiska bakgrund i sina 
böcker. Reflektioner kring religion och religiös tillhörighet kopplas framför-
allt till barndomsminnen. Att den judiska identiteten verkar viktigare för 
utomstående än för en själv tyder på judiskhet som påtvingad identitet även i 
den här gruppen:  

Az órás vén kisfiát fárasztja zsidósága, nem érti, hogy másoknak miért volt 
olyan fontos. Annyit mondták, hogy már elhiszi néha, ő tényleg zsidó. 
(Gulyás 2007: 61)  

(Urmakarens gamle son blir trött på sin judiskhet. Han förstår inte varför den 
är så viktigt för andra. Han har hört det så många gånger att han börjar tro på 
att han verkligen är jude.) 

 
Likadant blir i Klara Weiss bok den unga människans identitetssökande en 
naturlig ingrediens. Men genom att ras och religion ställs mot varandra av 
omgivningen står ungerskhet och judendom oförsonligt i kontrast till 
varandra hos individen:  

Jag var ungerska i mitt hjärta och jag kände mig sårad och förolämpad när 
någon tvivlade på det, men man lär sig mycket om man lever länge och jag 
fick också min läxa senare i livet om hur mycket min ungerskhet var värd. 
Jag tänkte inte mycket på ras, härstamning eller religion. Jag växte upp bland 
ungerska ungdomar med olika religioner och jag var en av dem. Men nu hade 
det börjat bli ett ständigt prat om judar si och judar så. Man blev ständigt 
påmind om sin judiskhet och om alla drag man påstods ha. (Weiss 2004: 75-
76)  

 
Samma påtvingade judiska identitet skildras även hos Endre Varga. Berättar-
jaget försöker fastställa sin egen identitet efter flytten till Sverige. Identiteten 
hos Varga tycks formas av judendomen, den ungerska tillvaron och bosätt-
ningen i Sverige:  

Magamat úgy határoznám meg, hogy zsidó vagyok, de magyar kultúrán 
nevelkedtem, azt tettem magamévá, az kísér el ma is, de a helyemet Svédors-
zágban találtam meg. (Varga 1989: 121)  

(Jag skulle identifiera mig som jude som hade uppfostrats i en ungersk kultur 
som jag accepterade och som följer mig även idag. Men jag hittade min plats 
i Sverige.) 

 
Skillnaden mellan etnicitet och religion utmanas i vissa dialoger. Om den 
ungerska fäktaren Attila Petschauer, som vann OS-guld 1932, sägs det: ”Nej, 
han var inte jude! Han var ungrare! Hans religion var judisk!” (Neufeld 
1996: 240). Retoriken användes för att markera majoritetssamhällets accep-
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tans för vissa positiva egenskaper eller prestationer även på den tiden då 
personer med samma religion förföljdes. Likadan behandling möter man 
dock även efter migrationen i mottagarlandet. Huvudpersonen i Neufelds 
bok Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden påpekar att migranter i det svenska 
samhället kan kallas för ”djävla invandrare” i vissa sammanhang och att man 
gör skillnad mellan olika typer av invandrare: ”För det första min vän, är jag 
inte någon djävla invandrare. Jag är politisk flykting. Det är skillnad det, 
skall jag säga!” (Neufeld 2002: 314). I dessa sammanhang blir identiteten 
som invandrare påtvingad, medan flyktingidentiteten antagen och accepte-
rad. 

4.4 Två författarskap: poesi på ungerska och prosa på 
svenska 
För att fördjupa sig i den andra författargruppens litterära verksamhet analy-
seras Géza Thinsz och Ildikó Márkys författarskap mer ingående. Thinsz var 
en ungersk poet och representerar därmed lyriker från den här perioden, me-
dan Márky är en svensk författare och blir i och med det företrädare för pro-
saister. Såsom andra författare från den här gruppen har både Thinsz och 
Márky arbetat för ett utbyte mellan ungersk och svensk kultur. Från och med 
1960-talet översattes nämligen allt mer ungersk skönlitteratur till svenska 
och svenska litterära verk gavs ut på ungerska.  

1966 sammanställde Thinsz tillsammans med översättaren János Csatlós 
(1920–1993) en novellantologi med titeln Moderna ungerska berättare. 
Thinsz skrev också förordet till samlingen Sex ungerska poeter som 
publicerades 1968. Han har även översatt svenska poeter som Tomas Tran-
strömer, Gunnar Ekelöf, Pär Lagerkvist, m.fl. till ungerska och flera un-
gerska poeter till svenska. 1973 sammanställde han en bok på svenska om 
den ungerske nationalskalden Sándor Petőfi och 1974 publicerade han en 
diktsamling med dikter av elva svenska poeter översatta till ungerska som 
sedan kom ut i Budapest med titeln Szédítő táj (Svindlande landskap). Flera 
av hans översättningar från svenska till ungerska publicerades hos det äldre 
kvalitetsförlaget Európa i Ungern. 

I det svenska litterära fältet blev därmed Thinsz känd framför allt som 
översättare men även som förläggare. Han arbetade tillsammans med 
svenska poeter, främst Tomas Tranströmer men även Bo Setterlind, Erik 
Lindegren och Werner Aspenström. Därmed var han en känd profil i svenska 
litterära kretsar. Även i det ungerska litterära fältet uppskattades han för sina 
översättningar från svenska, för sitt arbete som översättare av ungersk skön-
litteratur i Sverige och för sin roll som främjare av ungersk litteratur i Sve-
rige. Litteraturvetaren Béla Pomogáts har kallat honom för den ungerska 
litteraturens ambassadör i Sverige (Pomogáts 2003c). 



 95

Ildikó Márky är i sin tur den svenska översättaren av den ungerske förfat-
taren Péter Esterházy (1950–2016). Sedan 1994 har hon med sin man, littera-
turvetaren Gunnar D. Hansson, översatt ett flertal romaner av Esterházy som 
publicerades på Norstedts, och översättningar gjorda i samarbete med Ervin 
Rosenberg (f. 1935 i Ungern) publicerades på Weyler förlaget.  

Både Thinsz och Márky fick publicitet och även beröm för sina skönlitte-
rära översättningar. 1980 fick Thinsz ett översättarpris från Samfundet De 
Nios som instiftades 1913 i Stockholm och som delar ut litterära priser i 
syfte att främja skönlitteratur, freds- och kvinnofrågor. 2010 fick Ildikó 
Márky tillsammans med Gunnar D. Hansson Svenska Akademiens översät-
tarpris som sedan 1953 belönar utmärkta översättningar till svenska, huvud-
sakligen inom skönlitteraturen. 

4.4.1 Géza Thinsz och svungerskheten 
Géza Thinsz föddes den 9 juni 1934 i Budapest och levde i Sverige från och 
med 1956 fram till sin död den 14 juli 1990. Fram till 1961 studerade han 
konsthistoria, estetik och filosofi vid Uppsala universitet. Han arbetade se-
dan som förlagsredaktör på Bonniers, senare på Norstedts förlag och var 
därmed en kulturarbetare inte bara i det ungerska men även i det svenska 
arbetslivet. Han har skrivit litterära tidningsartiklar i Dagens Nyheter, 
Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet och Bonniers Litterära Magasin. 
Hans dikter på ungerska publicerades i flera ungerska migrationstidskrifter: 
Új Látóhatár i München, Irodalmi Újság och Magyar Műhely i Paris samt 
Szivárvány i Chicago. 

Hans första diktsamling Még mindig jó (Fortfarande bra) kom ut 1960, 
bara några år efter migrationen till Sverige. Under tre decennier (1960–1990) 
publicerade han sig vid Ungerska institutets förlag, Ungerska Bokförlaget i 
Stockholm. Hans andra diktsamling A jó hatványain (På godhetens potens; 
1964) kom ut i 500 exemplar vilket är ett relativt stort antal för en ungersk 
diktsamling publicerad i Sverige.  

När han under 1970- och 1980-talet även gav ut diktsamlingar på svenska 
publicerade han dem på det yngre kvalitetsförlaget Fri press och på statusför-
laget Norstedts. Sammanlagt gav han ut 14 diktsamlingar på ungerska, tre på 
svenska, en roman på svenska och sju diktantologier med översättningar från 
ungerska till svenska eller tvärtom. De svenska diktsamlingarna innehåller 
hans egna översättningar eller bearbetningar av hans ungerska dikter. 
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Géza Thinsz (1971). Foto: Isabella Thinsz. 

Ett urval av hans dikter gavs ut även i Ungern 1983 på statusförlaget Magve-
tő och i samband med det hyllades han för sin markanta och originella stil. 
Detta skedde under migrationslitteraturens receptionstid i Ungern som fors-
karen Béla Pomogáts (2009) kallade för den selektiva receptionens tid (se 
avsnitt 2.3). Thinsz dikter ansågs vara öppenhjärtiga, frispråkiga och ut-
trycksfulla utan att vara krävande eller överdrivna med förvirrande och mys-
tiska visioner. Dikterna var relativt korta, kompakta och metaforiska med ett 
diktspråk som byggde på lekfullt hån, ironi och träffande ordvitsar. 

Thinsz skrev mestadels på ungerska och inspirerades därmed av ungerska 
estetiska förebilder, men han utvecklade ganska omgående även karakterist-
iska teman som det dubbla medvetandet, svungerskan som språk och möjlig-
heten att vara hemma i två kulturer, något som var utmärkande för hans hela 
författarskap. I litterära kretsar benämndes han ofta med det egna citatet om 
sig själv: ”kétlaki Thinsz Géza, északi szófuvaros” (Géza Thinsz, ordtrans-
portör från Norden med två boenden; Thinsz 1983: 73). Det transnationella 
perspektivet kan tillämpas på hans författarskap. Om vi med transnational-
ism menar processen ”där migranter, genom sina dagliga aktiviteter och 
sociala, ekonomiska, politiska relationer skapar sociala fält som överskrider 
nationsgränser” (Gustafson 2007: 16; jfr Basch et al. 1994: 22) kan vi kon-
statera att detta lyckades i Thinsz fall. Han var även bland de första ungerska 
författare som påpekade flerspråkighetens fördelar som han exemplifierar i 
sin egen diktning: mötet mellan den magra, puritana svenskan och den fro-
diga, utbredda ungerskan resulterade i mer koncisa dikter utan pratsjuka. 
Han skrev om detta i sin roman Gästspel i tiden (Thinsz 1987b: 211).  

Immigrant-institutet presenterar Thinsz som ungersk poet och svensk för-
fattare (Immi 2015b). Kategoriseringen kunde syfta på att han skrev framför 
allt dikter på ungerska, medan han till exempel skrev sin roman, dvs. prosa, 
på svenska. I hans första diktsamling på svenska, Konsten att föra dialog 
(1978), beskrev han själv i efterordet omöjligheten att skriva lyrik på något 
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annat språk än ungerska. Han beskrev även sina arbetsmetoder vid skapandet 
och översättningen och medgav att översättningen av egna dikter ofta kunde 
resultera i förändringar i originalet. Vid översättningen uppenbarades 
nämligen bristerna. Arbetet mellan språken blev ett resultat av livet i två 
kulturer och förbättringen av dikterna såg han som något positivt i det annars 
så omdiskuterade ämnet att leva i två kulturer:  

Det stod klart för mig redan från början att kollisionen mellan två, så väsens-
skilda kulturer kan ge bestående men – antingen man erkänner det, eller inte. 
I detta ständiga växelspel mellan motstridiga kulturella impulser och värde-
ringar, mellan två språk vilkas strukturer och uttrycksformer är helt olika – 
både de som är synliga och de som ligger oåtkomligt djupt under ytan – ja, i 
detta växelspel finns det naturligtvis många positiva inslag. Bara man klarar 
identitetskonflikten någorlunda helskinnad. (Thinsz 1978: 52) 

 
Det medvetna användandet av båda språken möjliggjorde alla ordvitsar och 
förvrängningar. I sitt transnationella rum skapade han även ett eget språk, 
svungerskan, eller det ”ungerska-svenska-kakofoniska” (ibid.: 9):  

 
Han viftar häftigt med ordets vajande delar 
som om det vore den blågula flaggan: 
han talar svenskungerska 
han snubblar på vokalerna 
och medan han faller drar han även 
ordföljden med sig: han sjunger 
på ungersksvenska. 
Som man blandar kort rör han ihop två språk. 
Han är för svensk för att vara ungrare, 
och för ungersk för att vara svensk: 
i två länder är han en främling, 
två språk han svikit honom. 
Tycka synd om honom eller skratta? 
Han ska ändå vifta och snubbla 
och blanda och blanda. 
På svenskungerska och på ungersvenska.  
(Thinsz 1982: 28) 

 
Detta medförde dock inte något påhittat eller slarvigt blandspråk i dikterna. 
Språket var tvärtom mycket vårdat, orden noggrant utvalda och anpassade 
till respektive språks språkbruk. Med den kännedom om två språk och kul-
turer som han drog nytta av i sina dikter hittade han även på sammansätt-
ningar som ofta uppfattades som humoristiska. Ironin och humorn var strate-
gier som Thinsz använde inte bara i förhållande till olika identiteter utan 
även till språket. I vissa fall förklarade han ironiskt ungerska ord på engelska 
eller på svenska i den ungerska texten eller gav en förklaring på ungerska i 
en svensk text. 
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Han formulerade i flera av sina dikter sina känslor kring migranttillvaron, 
om den dubbla identiteten och tvåspråkighetens utmaningar: 

 
Mert hát írom. Magyarul  és svédül,  
olyan sokat, hogy álorcám is belekékül.  
S bár lemondani róla könnyelműség,  
olykor kutyaszorító a kétnyelvűség.    
… aki nem dolgozik meg nyelvéért,   
annak igazi identitása nem lehet.     
(Thinsz 1987a: 75) 

(Jag skriver ju. På ungerska och svenska 
så mycket att även min mask blånar. 
Och även om det är lättsinnigt att avstå den  
är tvåspråkigheten stundom en knipa. 
… den som inte jobbar för sitt språk 
kan inte ha en sann identitet.) 

 
Trots alla ordlekar och -förvrängningar var Thinsz en av få författare som 
sällan använde sig av språkväxling i sina dikter. De få språkväxlingarna i 
hans verk ger lokalfärg åt den beskrivna miljön. I dikterna på ungerska finns 
få referenser på andra språk, och i den mån de förekommer är de på svenska 
eller franska. Svenska referenser översätts ofta till ungerska: a Dóm ’Dom-
kyrkan’, a Carolina dombján ’på Carolinabacken’, Királynő utca ’Drott-
ninggatan’, Szénatér ’Hötorget’, A stockholmi Óvárostól a Zsilipig ’Från 
Gamla stan till Slussen i Stockholm’ (Thinsz 1976: 25–27). De sällsynta 
språkväxlingarna fyller även en funktion vid exemplifieringen av vissa kon-
kreta uttryck för att eventuellt bevisa den absoluta översättningens omöjlig-
het: exempelvis i dikten ”Katicabogárka” (Nyckelpiga; Thinsz 1960: 48–49). 
Även i dessa fall är språkväxlingen markerad med citationstecken, något 
som betonar det som är annorlunda. I dikten ”Ezüsstálca (avagy 
Vándorének)” (Silverfat (eller Vandringssång); Thinsz 1983) förekommer 
även ett kulturbundet begrepp, nämligen knäckebröd som oftast står på ori-
ginalspråket för att visa bristen på ungersk motsvarighet. 

Förutom dikter publicerade Thinsz även en så kallad pikareskroman Gäst-
spel i tiden (1987), på svenska. I en pikareskroman iakttas människors svag-
heter av en person utanför de sociala ordningarna och moraliska normerna. 
Den listiga huvudpersonen lyckas rädda sig ur varje knipa och berättar i jag-
form om sina stordåd (NE 2017b). Romanen har inte blivit översatt till un-
gerska, men några stycken finns med i diktsamlingarna som prosadikter. 
Prosadikten åsyftar här den lyriska genren som är en hybrid mellan poesi och 
prosa (jfr Bergsten & Ellerström 2004: 149). 

Romanen är skriven i jagform med en huvudperson som heter Viktor 
Valldbemár. Några inslag kan vara självbiografiska, till exempel detaljer om 
familjen, fadern Géza och flykten 1956. Romanen innehåller många symbo-
liska namn och Thinsz förklarar i slutordet att han är medveten om att bland-
ningen av svenska och ungerska inte kan förstås av alla. Därför förklarar han 
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några av dessa symboliska ungerska namn på svenska. Om det symboliska 
namnet står på svenska som doktor Underbar (Thinsz 1987b: 30) eller prins 
Fanvetvadhanheter (ibid.: 39) reflekterar han däremot inte kring betydelsen. 
Språkväxlingen är därmed även här kopplad till tematiken och är oftast en 
markör för humor. 

Genom huvudpersonens ord i romanen anger berättarjaget sin egen plats i 
det ungerska litterära fältet: ”Eftersom jag skriver ungerska här i Stockholm, 
blir mina ungerska dikter ett slags återspegling av svensk kultur, tänkesätt, 
och så vidare, och det är en intressant färgnyans inom ungersk litteratur” 
(ibid.: 105). Invandrarförfattarens tillvaro skildras med en sarkastisk bild och 
Thinsz pekar på fåtalet läsare eller intresserade och därmed den uteblivna 
framgången som migrationsförfattare oftast måste handskas med:  

Du kommer – till exempel – aldrig kunna tacka nej till en inbjudan att läsa 
upp några av dina dikter i KB:s lyhörda föreläsningssal, i samband med en 
invandrarutställning, för tre åhörare och sju namnkunniga invandrarförfattare 
av skilda nationaliteter. (Thinsz 1987b: 107) 

 
Thinsz reflekterar ständigt kring sin tillvaro i två kulturer och väljer en 
gynnsam inställning till det även om vissa dikter präglas av förtvivlan, själv-
distans, sarkasm och ironi (ibid.). I dikterna urskiljs flera identiteter, karak-
tärsdrag och roller såsom den talangfulle poeten, kulturbron, översättaren, 
den tvåspråkige personen, främlingen, Stockholmsbon, den Budapestfödde, 
den rotlöse, den hemlöse och den statslöse. Flera av dikterna är dedicerade 
till författarvänner, något som förstärker Thinsz position som poet eftersom 
det sätter författaren i ett litterärt sammanhang. Det är en position som är 
accepterad men även förhandlingsbar. Ungerska referenser genom olika 
välkända platser, broar och torg syftar på hans position som Budapestfödd, 
som blir en del av hans antagna identitet.  

Identitetssökandet framställs inte som ett desperat försök att hitta sig själv 
eller en beklagan över ofullständighet eller sönderbrutenhet. Han känner sig 
hemma i två kulturer och hittar sig själv i detta hybrida tillstånd. Den hy-
brida identiteten uppenbarar sig i känslor som att känna sig som ungersk 
poet i Sverige och svensk författare i Budapest. Denna dubbelhet blir en 
icke-förhandlingsbar identitet som påtvingas utifrån: ”I Stockholm vet alla 
mina vänner och bekanta att jag är ungrare. En hövlig utlänning med kons-
tiga vanor. Jag fick åka ända hit till Budapest för att kunna bli svensk. Ef-
tersom folk anser att jag är det” (ibid.: 93). 

Att genom ironi och sarkasm kunna handskas med den hybrida identiteten 
betyder inte att diktjaget alltid förhåller sig positivt till den. Främlingsidenti-
teten blir dock en utifrån påtvingad identitet som är icke-förhandlingsbar och 
därför väcker negativa känslor: 

 
Magyarnak svéd,  Svensk för en ungrare 
Svédnek meg magyar:  Ungrare för en svensk: 
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Két országban idegen,  Främling i två länder, 
Két nyelv pártolt el tőle.  Lämnad av två språk. 
(Thinsz 1979: 35)  

 
Med dessa identitetsskildringar ser vi ett annat exempel på mimikry som 
framstår som representationen av en skillnad (jfr Bhabha 1994a): 

mimicry emerges as the representation of a difference that is itself a process 
of disavowal. Mimicry is, thus the sign of a double articulation; a complex 
strategy of reform, regulation and discipline, which 'appropriates' the Other as 
it visualizes power. (Bhabha 1994a: 86) 

 
Diktjaget avviker i majoritetssamhället oavsett om detta är i sitt forna eller i 
sitt nuvarande hemland. I och med migrationen blir diktjaget den Andra i 
båda sammanhangen och representerar skillnaden. Skillnaden bestäms av 
rådande auktoritära makter, i vårt fall av det språkliga och kulturella majori-
tetsamhället. Även Bhabha konstaterar att ”The question of the representa-
tion of difference is […] always also a problem of authority” (Bhabha 
1994a: 89).  

Humor, ironi och sarkasm är Thinsz strategier för att handskas med mel-
lanförskapet. Det finns dock några positioner och identitetsmarkörer som 
inte kan accepteras och därmed förblir de påtvingade och icke-
förhandlingsbara. Diktjaget kan acceptera att bli ”medborgaren 340609-
9592” (1990: 57), en siffra i form av ett personnummer, men motsätter sig 
att bli kallad emigrantförfattare:  
 

Nem emigráns író:   (Inte emigrantförfattare  
Magyar költő vagyok.   jag är ungersk poet.  
Emberséges környezetben  i en mänsklig miljö)  
(Thinsz 1990: 126) 

 
Den språkliga och kulturella dubbelheten påpekas även av recensenter: 
”Många av hans dikter skildrar just tvåspråkigheten och den smärtsamma 
men också befruktande kollisionen mellan två kulturkretsar […] Känslan av 
rikedom och ohjälplig splittring och halvhet går tvärs genom samlingen” 
(Hedlund 1978: 8). 

Thinsz är en av få författare som recenseras i både svensk och ungersk 
media. Han har inte bara ett relativt stort antal utgivna titlar, utan är också en 
av de ungerska migrationsförfattare som etablerade sig någorlunda både i det 
ungerska och i det svenska litterära fältet genom att finna sig själv som mi-
grationsförfattare. Författarkollegan Miklós Gulyás anser att Thinsz är sveri-
geungrarnas nationella poet (Gulyás 2009: 147). Även ungerska recensenter 
och bokpresentatörer betonade gärna Thinsz tvåspråkighet och kulturför-
medlarroll i positiv bemärkelse. Men i Ungern framhävdes det inte heller 
mycket annat om hans författarskap. 
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I svenska medier skrevs det om hans svenska diktsamlingar samt om hans 
roman. Recensenter betonar även här hans närvaro i två litterära kretsar och 
dikterna översatta till svenska anses vara ett resultat av sammansmältningen 
av den ungerska och den svenska kulturen. Thinsz ”kom att göra en enastå-
ende insats som ’ordspeditör’ av lyrik, svensk till ungerska och ungersk till 
svenska, förmedlare av ord och tankar mellan två små språk” (Sjögren 2008: 
416), skrivs det om honom. Samtidigt anses han vara en mycket osvensk 
poet vars texter har en ”osvensk laddning” som enligt recensenten ”kanske 
sammanhänger med draget av lekfullhet och den lätta tonen” (Hedlund 1982: 
10). Han erkänns som svensk poet även om hans bakgrund betonas när han 
grupperas bland ”goda poeter som talar svenska med främmande accent” 
(ibid.). 

Recensenters behov av jämförelser mellan Thinsz svenska och ungerska 
kulturella och språkliga bakgrund förstärker det transnationella synsättet och 
visar att migranter blir föremål för båda ländernas identitetsprojekt (Basch et 
al. 1994: 34–45). Både mottagarlandet och hemlandet vill integrera honom 
på något sätt i respektive litterära fält, men istället för den dubbla tillhörig-
heten eller det dubbla utanförskapet definierar Thinsz, eller migranten i all-
mänhet, sig själv bäst i de transnationella rum som uppstår vid kontakter och 
utbyten mellan mottagarlandet och hemlandet (jfr Gustafson 2007: 32). 
Detta gör Thinsz dikter moderna för sin tid och aktuella även idag. Något 
som i sin tur förklarar Thinsz popularitet som författare och hans etablering i 
det litterära fältet, vilket samtida författarkollegor med ungersk bakgrund 
inte alltid lyckades med. 

4.4.2 Ildikó Márkys och mellanförskapet 
Ildikó Márky föddes den 11 juni 1940 i Budapest. Hon var bara 16 år gam-
mal när hon flyttade till Sverige med sin mor. Hon disputerade i medicin 
1982, arbetade som överläkare vid avdelningen för barncancersjukdomar i 
Göteborg och är professor emerita i barnonkologi vid Göteborgs universitet. 
Hon har skrivit romaner på svenska och har översatt skönlitteratur från un-
gerska.  

Márky debuterade som författare med romanen Mot förmiddagen 1987. 
Då var hon 47 år gammal och det hade gått 31 år sedan migrationen till Sve-
rige. I en intervju med en ungersk journalist berättade hon att den långa vän-
tan grundade sig på skam inför läkarkollegor på grund av osäkerheten kring 
sin egen person, om att någon kunde vara både ungrare, svensk, läkare och 
författare (Szénási 2001: 9).  

Efter ett positiv mottagande av den första boken publicerade hon mellan 
åren 1990–2007 fem andra romaner i det svenska litterära fältet. Romanerna 
som för det mesta skildrar exil- och migrantlivet gavs ut på Norstedts förlag 
och recenserades i flera svenska tidskrifter, bland andra Dagens Nyheter, 
Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten.  
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Ildikó Márky. Foto: Leif Hansen. 

Både författaren och recensenterna konstaterar att den hybrida identiteten 
och dubbelheten, genom den ungerska bakgrunden och tvåspråkigheten, har 
satt sina spår i den litterära verksamheten. Recensenterna betonar Márkys 
migrantbakgrund och texternas fokus läggs på just identitetssökandet. Hen-
nes senaste roman Orter långt från varandra från 2007 kallas av recensenten 
Ingrid P Bosseldal för ”en författares oavbrutna variationer på ett exiltema” 
(Bosseldal 2007). Med exiltemat menas här just teman som rör identitets-
formandet och identitetssökandet i det nya hemlandet. 

Márky skriver dock fiktion, även om man kan upptäcka självbiografiska 
inslag i hennes romaner. Hon beskriver tillstånd snarare än händelser. Sam-
tidigt erkänner hon att i alla romaner läggs fokus på dubbla identiteter och 
dess förståelse i det nya hemlandet (Szénási 2001: 9). Huvudpersonerna, 
människor i exil, gör yttre resor samtidigt som de gör en resa i sitt inre, för 
att försöka förstå sig själva genom att knyta an till sitt förflutna och sin tidi-
gare historia (Nordlund 1999: 15). Romanerna bearbetar migrationens och 
exilens konsekvenser i den enskildes liv. Temana är ofta kopplade till viljan 
att hitta sig själv, att försonas med sitt förflutna, att kunna hantera de åter-
kommande minnena som kan vara obehagliga på grund av att de aldrig blivit 
bearbetade. Uppslitande barndomsminnen, det återkommande förflutna och 
huvudpersonens vilsenhet dyker på ett eller annat sätt upp i alla böcker. 
Dessa teman utvecklas vidare med omöjligheten att återvända till hemlandet 
till en känsla av avstånd och rotlöshet, som i Beckasinens öga (1990), eller 
till språkförlust, oförmågan att kommunicera, tystnad och afasi som i Orter 
långt från varandra (2007). Den omöjliga kommunikationen och tystnaden 
kan i sin tur symbolisera utanförskapet, både den inre och yttre exilen. Bud-
skapet är ofta att man inte kan lämna det förflutna bakom sig, som i Beckasi-
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nens öga (1990) eller i Om något händer (1993). Dubbelheten i språk och 
tillhörighet, uppväxten i ett annat land ger känslan av att man befinner sig 
mellan två kuster, något som uttrycks i flera av Márkys böcker.  
     Förutom hemkomst, kärlek, det förflutnas närvaro, rotlöshet och språkför-
lust skildras även den nykomna migrantens bild av det nya landet i några av 
böckerna och därmed skildras samhället i litteraturen: 

Vad hon tyckte om Sverige? Å, vackert, mycket vackert. Men lite olikt det 
hon kom ifrån, fast på vilket sätt eller hur kunde hon inte förklara. Olikt, 
större. Större skogar och större klippor och mera hav, men städerna var 
mindre. […] Huset var också vackert och mycket rent, och det tyckte hon om, 
och av mosterns grannar på landet hade de blivit bjudna på kaffe och kakor. 
(Márky 1990: 79) 

 
Språket och språkvalet blir också till ett tema i romanerna. Márky är en av de 
författare som brukar reflektera kring sitt språkval: ”De romaner jag skrivit 
skulle jag nog inte ha vågat mig på att skriva på ungerska, svenskan har gjort 
mig friare, men inte för att jag tycker att det är ett rikare språk, det har sna-
rare skapat ett perspektiv på vad jag velat berätta” (Enbohm 2012: 18). 

Liksom Géza Thinsz närmar sig Márky också sin tvåspråkighet som för-
fattare med en positiv attityd. Även hon tycker att det egna litterära språket 
har vunnit på tvåspråkigheten. Hon känner sig befriad från språkbarriärer 
och använder språkliga medel och metaforer mer medvetet än om hon vore 
enspråkig. Precis som Thinsz påstår även Márky att det ena språket inspire-
rar till ett nytt uttryckssätt i det andra. Som författare kan man känna sig mer 
fri eftersom språken kan ses objektivt utifrån (Szénási 2001: 9). Även om 
hon skriver på svenska kommer elementära saker som minnen och metaforer 
på ungerska och ”ibland inbillar jag mig att detta kan berika min svenska” 
(Enbohm 2012: 18), säger hon i en intervju.  

Även recensioner koncentrerar sig ofta på språkanalys. Orter långt från 
varandra (2007), där afasin är romanens tema, kallas för en ”metaroman om 
språk och språklöshet” (Karlstam 2007). I flera recensioner hyllas Márky för 
sin språkliga medvetenhet. Enligt recensenten Lars Erik Böttiger skriver hon 
på ”en vacker svenska i ett lågmält tonläge. Hennes framställning spinner 
fast läsaren i en väv av händelser och intriger, ur vilka författaren själv för-
söker ta sig ut” (Böttiger 1999: 5542). Recensenterna hyllar ofta romanernas 
lyriska språk: ”Språket är lysande, distinkt, suggestivt och stjälper gärna 
över till det lyriska” (Hingström 2007) och Márkys bok är ”välskriven, väl 
genomtänkt och framför allt buren av ett precist, reducerat och mycket vack-
ert språk” (Karlstam 2007). Enligt Márky själv är precisionen i språkan-
vändningen ett resultat av arbetet som läkare (Enbohm 2012: 18). Denna 
koppling och effekt av att vara hemma i både humaniora och naturvetenskap 
kunde vi se även hos den förra författargruppens representant, Georg Klein. 
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I recensioner kan tema och språk ställas mot varandra: ”Språket är vack-
ert, stämningen ofta poetisk, men här finns hela tiden den dallrande osäker-
heten hos huvudpersonen. Vem är jag, vart är jag på väg? Ett letande efter en 
identitet, en säkerhet” (Böttiger 1996: 4768), skriver recensenten Lars Erik 
Böttiger om romanen Ingen skall veta platsen (1996). I presentationer av 
Márkys författarskap efterfrågas också en större direkthet inför frågorna hon 
berör (Immi 2000). Om språket ofta hyllas av recensenter kritiseras texten 
för ”dess täthet” (Karlstam 2007) och handlingen ses ”av och till en smula 
förvirrande och osammanhängande” (Rudberg-W 2007). Recensenten Erik 
Bergqvist ifrågasätter till och med om Márkys böcker tillhör genren roman 
och är skeptisk på grund av den ”svaga utvecklingen” och dess ”ljum(ma) 
temperatur” (Bergqvist 2007: 5). 

Márky har dock en speciell teknik för att hantera dramatiken i sina böck-
er. Både yttre och inre dramatik framförs med en lågmäld, diskret och nog-
grann ton. Hennes stil är allvarlig, dämpad och utan idyller (Peterson 1999). 
Handlingens framåtrörelse tillåts att vara mindre viktig och recensenten 
Oline Stig kallar därför romanen Orter långt från varandra (2007) för en 
tankebok (Stig 2007).  

Márky har utvecklat sin igenkännbara stil genom romaner med ett åter-
kommande tema. Minnenas händelser är ofta detaljrikt beskrivna, men med 
en annan betydelse i nuet än de hade i det förflutna. Att gåtan inte alltid blir 
löst är också en återkommande drag, liksom många lösa trådar, oavslutade 
händelser och skissartade personbeskrivningar. Recensenter har höga för-
väntningar och med tanke på författarbakgrunden förväntas Márky skriva 
”den stora romanen om exil och avstånd” (Karlstam 2007). Därmed placeras 
hennes författarskap i exilförfattarens eller migrationsförfattarens fack. 

Vad gäller det ungerska litterära fältet debuterade Márky först 2001 då 
hennes femte bok Första kontingenten (1999) översattes till ungerska av 
Judit Rácz med titeln Ostinato. Några bokpresentatörer har introducerat 
Márkys bok för den ungerska läsekretsen som en självbiografisk roman. Det 
dras paralleller mellan huvudpersonen Valéria och författarens livsöden med 
flykten från Ungern till Sverige under 1950-talet, giftermål med en svensk 
man och anpassningen till en annorlunda miljö. Ungerska bokpresentatörer 
framhäver Márkys ungerska bakgrund och beskriver hennes roman som en 
bok som handlar om separationen från hemlandet och integrationen i Sve-
rige. Författarjaget anses ha anpassat sig till de nya villkoren i västvärlden, 
där hon skaffat sig en fin karriär och stor familj, och sökt sitt sextonåriga 
ungerska jag. Därmed återspeglas i romanen två tidsepoker, två länder och 
två världar i varandra (Polar Könyvek 2014). Även ur ett ungerskt perspektiv 
inordnades därmed Márkys författarskap i ett emigrantförfattarskap.  

Även när det gäller handlingen är de svenska och ungerska kritikerna 
överens. Ungerska recensenter klagar på det detaljrika språket som resulterar 
i förvirrande bilder som inte vill klarna. Titeln Första kontingenten på un-
gerska blev översatt till en musikalisk term Ostinato, som betecknar något 
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som ständigt upprepar sig. Det lyriska språket berättigar den ungerska titeln: 
stycken upprepas ständigt utan att leda fram till något, precis som återkom-
mande minnen upprepas. Den ungerska recensenten Tamás Galgóczi (2008) 
är tveksam till om läsaren får mer inblick i händelserna 1956, vilket efterfrå-
gas av den ungerska publiken, men försäkrar att läsaren får mer förståelse för 
migranternas integreringssvårigheter. Därmed stöds den tidigare föreställ-
ningen om att ungersk migrationslitteratur tematiskt kompletterar den un-
gerska nationallitteraturen med skildrande av tema ur ett migrantperspektiv. 

Den dubbla identiteten mellan två länder, två tillhörigheter och två språk 
beskriver Márky som ett slags ”in-betweenness-tillstånd” (Enbohm 2012: 
18), något som Bhabha kopplar samman med hybriditeten: ”a difference 
'within', a subject that inhabits the rim of an 'in-between' reality” (Bhabha 
1994a: 19). Márkys bakgrund i den svenska och ungerska kulturen och de 
båda språken återspeglas i romanernas händelser och huvudpersonernas 
kamp för att hitta sig själva och sina platser. Romanfigurerna strävar efter att 
definiera sig i migranttillvaron och ofta balanserar de på en tunn linje mellan 
nuet och minnena av det förflutna. De väljer ständigt mellan möjligheten att 
hålla tyst och längtan efter att berätta allt (Peterson 1999). 

Identitetsfrågan är komplex hos Márky och det är inte alltid lätt att tyda 
de olika identiteterna hos en och samma huvudperson. Identiteterna kopplas 
till migrationen och man kan skilja mellan identitet som migrant som anta-
gen identitet, samt integrerad och utomstående som förhandlingsbar identi-
tet. Migrantidentiteten är antagen för huvudpersonerna, något som betyder 
att de accepterar den men inte kan förhandla om den. Ingen av huvudperso-
nerna tycks ha någon påtvingad identitet. Deras önskan om att hitta sig själva 
kommer inte från en konfrontation med omvärlden utan från dem själva. Det 
är inte omvärlden som inte förstår eller accepterar dem på grund av att de har 
en annan bakgrund, utan det är de själva som har svårt att definiera sig på 
grund av det förflutna. Huvudpersonerna lever oftast i Sverige men har un-
gerskt ursprung. Uppväxten i ett annat land med ett annat språk medför förr 
eller senare psykiskt lidande och grubblande när de utforskar sina identiteter. 
Identitetssökandets bekymmer börjar i och med en huvudpersons livskris 
eller när han eller hon kommer till en vändpunkt i sitt liv: ”En livskris, en 
livskris som uppstått ur ett djupt känt men dittills obeaktat behov, ett länge 
negligerat behov som hade väntat på att bli upptäckt” (Márky 1993: 115). 

Detta behov handlar om en försoning med det förflutna. Márkys huvud-
personer konfronteras med sina minnen men lider på grund av osäkerheten 
om minnenas trovärdighet. De är osäkra på om de minns rätt och om händel-
serna de tänker tillbaka på verkligen har hänt på riktigt. Ofta omöjliggörs en 
tillbakaflytt och ett nytt liv i det gamla hemlandet på grund av omedvetet 
förfalskade historier eller gamla illusioner som visar sig stämma illa överens 
med verkligheten eller i varje fall med andras sätt att se på verkligheten 
(Márky 1993). Exempelvis skildras i romanen Orter långt från varandra 
(2007) traumat av att ha skapat sig en tillvaro i det nya landet och att inte 
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kunna återvända, inte ens när man får chansen. Huvudpersonerna tillåter sig 
inte att vara tillfredsställda med sina roller som integrerade. Även om de har 
ett till synes bra liv i Sverige känner de ett tvång att må dåligt över att ha 
lämnat sitt forna hemland av olika anledningar. Dessa dubbla känslor dyker 
ofta upp i romanerna och medför besvikelse och en sorts uppgivenhet: 

Du blir bara besviken, Márton, hör på mig, hade hon sagt till honom många 
gånger. Du kan inte återvända till det som varit! Varken du eller vi! Därvid-
lag är det ingenting som skiljer dig från mig, bara för att du har lämnat ditt 
land! Jag kan inte heller återvända till det som var. Du blir bara besviken 
varje gång, det vet du, hade hon sagt. (Márky 1990: 135)  

 
Omöjligheten att återvända uppfattas inte alltid som att återvända till en geo-
grafisk plats, som det forna hemlandet, utan kan även gälla ett psykologiskt 
plan som att försona sig med någon eller något från barndomen eller ung-
domstiden. Dessa känslor blir därmed inte nödvändigtvis enbart migranter-
nas utan kan upplevas även av personer som aldrig lämnat hemlandet, men 
längtar tillbaka till det förflutna.  

Flera känslor generaliseras ofta till att bli allmänmänskliga istället för att 
kopplas till migrationen. Huvudpersoner som inte har migrantbakgrund ifrå-
gasätter och förnekar migrationens påverkan på identitetsformandet. Tanken 
att individen förblir densamma oavsett migration uttrycks i Ingen skall veta 
platsen (1996):  

Man förblir den man är, den man var redan som barn … Det finns där från 
första början, alltihopa, hur man än försöker skylla på år av hårdhet och mot-
gångar. Eller som i hennes fall på att hon hade flyttat och bytt land och språk. 
Det var inte sant! (Márky 1996: 152) 

 
Oavsett bakgrund blir identitetssökandet komplext, vilket skildras i Om nå-
got händer (1993): 

En människa är outgrundlig, tänkte Lidner. Man kan utforska hennes bak-
grund, hennes familjerelationer, hennes sociala bakgrund, man kan psykolo-
gisera över hennes synder och behov, men i grund och botten förblir hon out-
grundlig. Och då hjälper inga meningar med aldrig så många personliga pro-
nomen i. Inga jagberättelser i episk stil. Man kommer inte närmare sanningen 
ändå. (Márky 1993: 38–39) 

 
Andra gånger försöker migranter definiera sig själva i sin migranttillvaro, ett 
behov som inte har med exempelvis kön eller ålder att göra. Detta uttrycks 
bäst i Márkys val av sina huvudpersoner. I vissa böcker är huvudpersonen en 
kvinna från Ungern som har migrantbakgrund, i andra böcker är det den 
manliga huvudpersonen som tampas med sitt ungerska migrantförflutna. Den 
förhandlingsbara identiteten som integrerad visas från två håll i Första kon-
tingenten (1999). Jämfört med brodern, som inte har kunnat anpassa sig till 
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det nya landet och återvänder till Ungern, lyckades den kvinnliga huvudper-
sonen Valeria integrera sig väl i det svenska samhället. Den kvinnliga hu-
vudpersonen liksom författaren själv kom till Sverige i 16-årsåldern. Men 
den förhandlingsbara identiteten och rollen som integrerad visar sig vara 
bräcklig. Även i denna roman löses huvudpersonens lugna sinnestämning 
upp och hon konfronteras med bortträngda minnen som flykten från Ungern, 
ankomsten till Sverige, barndomen i Budapest och till och med en politisk 
avrättning som hon blev vittne till som barn samt ungdomstiden i Göteborg. 
Trots att den ungerska identiteten är förhandlingsbar visar den sig vara 
ganska stark. Frågan är om den splittrade personen med sina ungerska rötter 
skulle vara kapabel till förändring och istället acceptera en hybrid identitet. 
Tvillingbrodern återvänder till Ungern medan Valeria stannar i Sverige. Det 
framstår som en önsketanke att kunna ha två personligheter, varav den ena 
mår bra i Sverige och den andra lever sitt liv i Ungern. Márkys huvudperso-
ner verkar dock inte komma till insikten om att man kan vara både-och, utan 
tror hela tiden att man är tvungen att välja mellan sina ungerska och svenska 
identiteter. 

Identitetssökandet återspeglas även i språket när ljud, ord och uttryck i 
olika språk är föremål till reflexion. Huvudpersonens språkförlust i Orter 
långt från varandra (2007) ger möjlighet att reflektera kring ett modersmål 
som inte har använts på länge och som även kan ses som en självbiografisk 
referens: 

Ett tag var jag även inne på att det hade med språket att göra. Att han hade 
nått en punkt när han ville formulera sig på sitt eget språk. Att han, efter alla 
dessa år, äntligen ville hitta tillbaka till sitt modersmål. Till omedelbarheten, 
till dofterna, melodin och alla glömda betydelser. Men sedan undrade jag om 
man kan kalla ett olevt språk för sitt språk? (Márky 2007: 135) 

 
Ungerska inslag är dock ändå sällsynta i romanerna. Språkväxlingen är inte 
frekvent i Márkys verk. Några enkla meningar på tyska och engelska före-
kommer inom citattecken eller med kursivering, framför allt vid skildringar 
av resor och möten med andra människor. De markerar en annan språkmiljö, 
främst gränszonen mellan olika länder. De återges oftast inte i översättning 
och därmed blir språkväxlingen manifest, markerad och icke-integrerad. För 
att förstå dem krävs grundläggande språkkunskaper i dessa språk, men de 
stör inte förståelsen av texten och exkluderar inte läsare. 

Reflexioner som berör det svenska språket ur en nyanländ migrants syn-
vinkel tas upp när huvudpersoner, som nykomna till Sverige, står oförstå-
ende inför det främmande språket:  

Hur många år sedan var det inte vi gick där på isen och uttalade namnet på 
denna ort som Öre-grund. Med betoningen på första stavelsen. Vi var nästan 
tacksamma för ord av det slaget. Bokstaven Ö var åtminstone någonting på-
tagligt i motsats till alla de andra gåtfulla orden som började med ingenting. 
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”Hsch – ed”. Ett svagt väsande, nästan som när en astmatiker kippar efter 
luft. Ett hsch – och det efterföljande – ed. Det tog mig många ord att begripa 
att de menade ”sked”. (Márky 1999: 20) 

 
Ungerskan återkommer i latent språkväxling som signaleras med kontextu-
ella ledtrådar i form av personnamn: Enikö, Gajdajos, Tünde (1987), Már-
ton, Ernö Szabadkuthy (1990), Tamás (1999), Kristof (2007) och smeknamn: 
Zsiga, Zsiguka, Cini, Micuka (1990), Agi, Klarissa, Klari, Klarika, Lari-Fari 
(1996), Vali, Cicuka (1999). Diakritiska tecken saknas oftast i dessa egen-
namn, något som markerar integrerad språkväxling. Även andra språk föret-
räds i form av personnamn främst vid skildringen av det mångkulturella 
svenska samhället: Hadduir, Mehmet Agbar Khan, Hirvonen, Fernandez-
Ruis (Márky 1987). 

Kontextuella ledtrådar förekommer även i form av kulinariska termer som 
det ungerska vinet Szürkebarát (Márky 1990) och i ortnamn Szabolcs-
Szatmár, Budapest, Mátészalka, Tiszaszalka, Cegléd och floder som Dráva 
och Tisza (Márky 1987, 1990, 1996). Platser kopplade till Ungern, främst 
platser i Budapest, bestående av två led återges dock i översättning: Elisa-
beth-boulevarden, Lenin-boulevarden, Södra stationen, Moskva-torget 
(Márky 1987). Kulturbundna begrepp som pusztan (Márky 1996) förekom-
mer som manifest språkväxling som är omarkerad och integrerad, förmodli-
gen för att det är ett känt begrepp även för svenskspråkiga. Däremot förkla-
ras délibáb (luftspegling; Márky 1996) och Sia (istället för szia som betyder 
hej) och népkutatás (hembygdsforskning; Márky 1999) i löpande text. Där-
med blir språkväxlingen i dessa fall manifest och markerad, både svagt med 
citattecken och starkt med förklaring. 

De latenta språkväxlingarna syftar oftast till att återge en talare med bryt-
ning snarare än att återge en talare med annat språk: ”Han talar med beto-
ningen på första stavelsen och när han säger h väser det mellan hans tänder” 
(Márky 1987: 65). I några fall förekommer hänvisningar till ungerska utan 
att det explicit nämns att det handlar om just ungerska:  

Han hade för länge sedan slutat kalla henne vid hennes namn, såväl vid hen-
nes förnamn som vid de andra namnen som hennes familj hade hittat på. Men 
nu hörde hon honom uttala namnet just så som det bara uttalades av hennes 
familj. Klára. Klára med ett öppet a. (Márky 1996: 174)   

 
Språkväxlingen i Márkys romaner är därmed icke-frekvent, markerad och 
integrerad eller icke-integrerad. Den har som syfte att dels ge texten lokal-
färg i skildringen av gränsen till en annan språkmiljö med engelska och 
tyska inslag, och att dels autentiskt återge den ungerska språkmiljön vid hu-
vudpersoners besök i det gamla hemlandet samt att gestalta huvudpersoner 
som har en annan språkbakgrund eller dialekt än de övriga. 

Temat, språket och stilen följer samma mönster under hela författarskap-
et. Márkys författarskap tillfredsställer temamässigt det svenska litterära 
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fältets efterfrågan på identitetssökande hos en migrationsförfattare och re-
censionerna betonar mest detta.  

Márkys skildringar av ett mittemellan-tillstånd, resor, återresor och 
gränspasseringar samt Thinsz accepterade interkulturalitet placerar de båda 
författarnas litterära verk i ett transnationellt fält. Därmed kan de även vara 
en del av den internationella kultur som grundar sig på kulturell hybriditet 
som Bhabha förespråkar: 

the theoretical recognition of the split-space of enunciation may open the way 
to conceptualising an international culture, based not on the exoticism of 
multiculturalism or the diversity of cultures, but on the inscription and articu-
lation of culture's hybridity. To that end we should remember that it is the ‘in-
ter’ – the cutting edge of translation and negotiation, the inbetween space – 
that carries the burden of the meaning of culture. And by exploring this Third 
Space, we may elude the politics of polarity and emerge as the others of our 
selves. (Bhabha 1994a: 38–39) 

 
I motsats till dessa verk, bygger flera av de andra verken i denna författar-
grupp på ett föråldrat bildspråk och förblir därigenom en del av den litteratur 
som tillfredsställer föråldrade förväntningar på att den ungerska migrations-
litteraturen ska återspegla ensamhet, alienation och hemlängtan. 
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5. Den tredje författargruppens litterära 
verksamhet 

Som en följd av maktfördelningen efter andra världskriget infördes i Ungern 
1949 en kommunistisk författning som kom att gälla fram till 1989. Efter 
den misslyckade revolten 1956 hade Ungern några år av hårt styre under en 
sovjettrogen premiärminister som återinförde diktatur i landet. Senare, under 
1960-talet, började regeringen föra en mer nedtonad men dock fortfarande 
auktoritär politik. Ett resultat av detta blev amnestin 1963 då politiska fångar 
och kyrkliga ledare som suttit fängslade sedan revolten 1956 frigavs, samti-
digt som även de som illegalt hade lämnat landet benådades. Under 1960- 
och 1970-talen öppnades Ungern successivt mot väst och det blev något 
lättare att få tillstånd att resa till andra länder. Många som tidigare emigrerat 
från Ungern övervägde under den här perioden att återvända. Även om per-
manent hemflyttning inte alltid genomfördes blev åtminstone migranternas 
besöksresor vanligare (Borbándi 1989: 230).  

De rådande politiska förhållandena i Ungern påverkade migrationen mel-
lan 1959 och 1989. Efter 1958 var skälet till individuell migration från 
Ungern främst politisk eller så rörde det sig om emigration för att leva till-
sammans med sina tidigare utvandrade familjemedlemmar i andra länder 
(Szabó 1988: 465). För etniska ungrare från Ungerns grannländer var de 
undertryckta politiska och nationella motsättningarna, men även fattigdo-
men, de främsta orsakerna till att de valde ett annat land att leva i. Under 
kommunisttiden var nämligen ungrarnas situation svår även utanför landets 
gränser. Under 1960-talet publicerades flera tidningsartiklar om de förtryckta 
ungerska minoriteterna i Ungerns grannländer. I Rumänien stängdes un-
gerska skolor och därmed hotades all utbildning på modersmålet ungerska 
(Borbándi 1989: 152).  

Vid mitten av 1970-talet bodde det ungefär 10 000 ungrare i Sverige. Det 
är svårt att ange det exakta antalet eftersom det under den här perioden också 
kom ungrare från Rumänien, Slovakien och dåvarande Jugoslavien, vars 
etnicitet inte registrerades. Migranter från det forna Jugoslavien, bland dem 
även ungrare, kom till Sverige under arbetskraftsmigrationen i slutet av 
1960-talet och omkring år 1970 (Nilsson 2004: 37). Enligt den ungerska 
etnologen Mátyás Szabó hade 4–5 procent av migranterna från det forna 
Jugoslavien ungersk bakgrund (Szabó 1988: 465).  
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Det svenska majoritetssamhällets tidigare önskan om migranters assimi-
lation och migranters strävan efter integration övergick på 1970-talet i en 
önskan om modersmålets bevarande och dess vård samt främjandet av det 
gamla hemlandets kulturarv utan att för den skull hämma anpassningen och 
integrationen. I Sverige fick därför invandrarna hjälp med modersmålsträ-
ning i skolorna och samtidigt riktades från Ungern mer intresse mot un-
gerska migranters levandssätt när det handlade om att bevara modersmålet 
och kulturen. 

Under 1960-, 1970- och 1980-talen grundades flera ungerska föreningar 
och andra kulturella grupper, som dansgrupper, filmklubbar, körer och id-
rottsföreningar i Sverige. Föreningarna publicerade sina egna tidskrifter och 
mellan 1949 och 1980 fanns det 41 olika ungerska tidskrifter i Sverige 
(Szabó 1988, Borbándi 1989). Många ungrare fann sig tillrätta i mottagar-
landet Sverige och migrationen började ses som en naturlig del av livet. Poe-
ten János Kató från den här författargruppen ifrågasatte till och med före-
ställningen om att födelselandet var lika med ens rötter:  

Jag är motståndare till tanken att ens rötter finns där man kommer ifrån … Vi 
kan lämna den plats där vi har vårt hem, vänner och bekanta men vi lämnar 
aldrig rötterna. Jag kom hit till Trelleborg, nu har jag planterat mig här, växer 
och får nya grenar. Det är mänskligt att folk flyttar på sig. Det har de alltid 
gjort. (Bloem Pettersson 2006)  

 
I Sverige började ett flertal minoritetslitteraturer och marginaliserade littera-
turer ta plats i den litterära offentligheten: den sverigefinska under 1970-
talet, den tornedalska på 1980-talet (Gröndahl 2011: 225–226). Under tids-
perioden mellan 1959 och 1989 börjar även litteratur med ungerskspråkig 
bakgrund ta plats i det litterära fältet. När det gäller författare med ungersk-
språkig bakgrund publicerade sig en författare från den första författargrup-
pen på 1960-talet och fem från den andra författargruppen. Det publicerades 
ett fåtal diktsamlingar, romaner och självbiografiska framställningar såväl på 
privata förlag och mindre förlag som på prestigeförlaget Bonniers.  

På 1970-talet publicerades sedan författare från den andra gruppen som 
kom i samband med Ungernrevolten 1956 och den tredje gruppen som kom 
under kommunisttiden. Förutom de ovan nämnda genrerna publicerades 
även drama, huvudsakligen på mindre egna förlag.  

Under 1980-talet växte diktsamlingarna i antal och istället för cirka fem 
utgivna titlar under föregående decennier kommer 32 titlar ut, huvudsakligen 
självfinansierat vid egna bokförlag. Under det här decenniet började även 
den första författargruppens självbiografiska framställningar att publiceras 
på svenska kvalitetsförlag. Även ett fåtal novell- och essäsamlingar samt 
romaner gavs ut. Förutom en av Géza Thinsz diktsamlingar (se kapitel 4) 
och Gyula Ormos roman på ungerska som gavs ut i Ungern, nådde verken 
dock ännu inte ut till det ungerska litterära fältet eftersom de huvudsakligen 
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publicerades i Sverige eller vid olika mindre migrationsförlag i Europa. 
Även om den selektiva receptionens tid (1981–1988) och de första åren av 
kompensationstiden (1988–1993) pågick under den här perioden i Ungern 
berördes förutom Géza Thinsz inga andra författare i Sverige med ungersk-
språkig bakgrund av detta (se avsnitt 2.3). Litteraturen med ungerskspråkig 
bakgrund i Sverige var därmed fortfarande ganska okänd i Ungern. 

Den litterära produktionen av författarna från denna tredje grupp sträcker 
sig från 1970-talet till 2010-talet och flera av författarna är fortfarande aktiva 
idag. Antalet författare i den andra och tredje gruppen är nästan detsamma. I 
den andra gruppen omfattar migrationen emellertid enbart två år (1956–
1958), medan i den tredje gruppen omfattar den trettio år (1959–1989). An-
talet år i gruppernas indelning styrs av aktuella historiska skeden: Ungernre-
volten ägde rum 1956 och under de kommande två åren kan migrationen 
från Ungern kopplas till revoltens konsekvenser, medan kommunisttiden 
varade i fyra decennier i Ungern. 

Majoriteten av författarna (17) som kom till Sverige under perioden 
1959–1989 föddes i Ungern, tre kom från Transsylvanien och två från dåva-
rande Jugoslavien (se tabell 5). Bland de 22 författarna finns 18 män och 4 
kvinnor. Underrepresentationen av kvinnliga författare som finns redan i den 
förra gruppen fortsätter därmed även här.  

Tabell 5. Den tredje författargruppen. Födelseland och publikationsspråk. 

 ungerska svenska ungerska och 
svenska engelska 

Ungern (17) 6 7 3 1
Rumänien (3) 3 - - -
Jugoslavien (2) 1 1 - -
 
Totalt (22) 
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8

 
3

 
1

 
Majoriteten av författarna som kom från Ungern valde efter migrationen att 
skriva på svenska, engelska eller på två språk, ungerska och svenska (se 
tabell 5). Av dem som kom från en minoritetsställning bevarade majoriteten 
ungerskan och fortsatte att skriva på modersmålet även efter migrationen till 
Sverige. Karakteristiskt var att de som påbörjade sina karriärer före migrat-
ionen och skrev på ungerska i Ungern eller i dess grannländer publicerade 
sig på ungerska även efter migrationen till Sverige. Det fanns även författare 
som skrev i sina gamla hemländer men publicerade sina böcker skrivna i 
Ungern först efter migrationen, som exempelvis István Fonyó (1984, 1986) 
och Péter Hendi (1973). Vid en närmare analys av litterära verk skrivna av 
den här författargruppen tas inte verk med som har skrivits före migrationen. 
De återfinns bara i publikationslistan, eftersom de publicerats efter flytten till 
Sverige. 

Det fanns med andra ord några författare som var verksamma även i sina 
gamla hemländer, något som vi inte har sett exempel på i de två tidigare 
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författargrupperna där alla började med skönlitterär verksamhet först efter 
migrationen. En förklaring till detta kan vara att författarna i den tredje 
gruppen blev migranter något senare i livet (medelåldern är 33 år) jämfört 
med de första två grupperna. 

I likhet med den förra gruppen publiceras först dikter på ungerska även i 
den här författargruppen. István Czakó gav ut sin diktsamling Égbeugrók 
(De som hoppar till himlen) 1972, bara ett år efter sin migration till Sverige. 
De flesta utgivningarna av prosa under 1970-talet kan kopplas till författarna 
i den här gruppen. Den första publikationen på svenska för gruppen är Zoltán 
Nalbergs roman Konsten att bli svensk som kom ut 1973, då författaren bott 
14 år i Sverige. 

Tabell 6. Litterära genrer och språk i den tredje författargruppen. 

Genre Dikter Drama Noveller Romaner Självbiografiska 
framställningar 

Språk sv. un
g.

sv. + 
ung.

sv. ung. sv. + 
ung.

sv. ung. eng. sv. un
g. 

Författare 3 7 1 1 3 1 5 4 1 1 2 
 

Titlar 17 21 1 1 4 1 10 5 1 1 4 
 

  
Om man sätter fokus på antalet utgivna böcker kan man konstatera att dik-
terna dominerar genremässigt. Av den här författargruppen publicerades hela 
38 diktsamlingar (se tabell 6). Även i andra studier om migrationsförfattare 
och minoritetsförfattare finns ett stort antal lyriker representerade (Gröndahl 
2002, Wendelius 2002).  

Med utgångspunkt i författarna och inte antalet utgivningar gällande 
genre märks det däremot att det är fler som ger ut prosa än dikter. Det höga 
antalet utgivna diktsamlingar beror på att det är några få poeter som ger ut 
flera diktsamlingar, en tendens som också ses hos den föregående författar-
gruppen.  

Dikter, självbiografiska framställningar och noveller publiceras även av 
dessa författare och antalet romaner är fortsatt stort (se tabell 6). Däremot 
saknas essäer liknande dem som de första två grupperna publicerade. Det 
första dramat publicerades också i denna grupp av författaren Peter Hendi 
1978 med titeln Bankrablás Stockholmban=Bankrån i Stockholm. Det är 
skrivet både på ungerska och på svenska. Att publicera sig på två språk är 
dock inte unikt och några få tvåspråkiga böcker publiceras även senare. Ge-
org Libiks novellsamling kom ut på två språk 1981, och bara ett år tidigare 
utgav även Olivér Solymossy sina noveller med självbiografiska inslag på 
två språk: På okända vägar. Járatlan utakon (1980). Senare under 1990-talet 
publicerade även István Gyóni, författare från den andra gruppen, tre dikt-
samlingar på två språk, två av dem 1996 och en av dem år 1998. 
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Författarna har framställt sina tvåspråkiga texter på olika sätt. Libik från 
den förra gruppen skriver en längre text på ungerska med en kortare sam-
manfattning på svenska. Hendi, liksom Gyóni i sina diktsamlingar, har den 
ungerska texten på den ena sidan och den svenska på den andra sidan i sin 
bok, medan Solymossys text först står på svenska och sedan på ungerska i en 
och samma bok. Enligt Solymossys förordsförfattare László Tóth har novell-
samlingen genom de två språken även en plats i det svenska litterära fältet: 
”Det är glädjande att novellerna kommer ut både på ungerska och på 
svenska. De kan därigenom också bli ett bidrag till den rika svenska litteratu-
ren av idag” (Solymossy 1980: 8). 

Jämfört med tidigare författargrupper berättar bara ett fåtal författare från 
den här gruppen om syftet med sina alster, något som också återspeglas i de 
litterära genrer som valts. I den första författargruppens självbiografiska 
framställningar förklarades ofta författarnas intentioner medan den senare 
gruppens fiktion inte innehåller sådana förklaringar. Dock vill de självbio-
grafiska författarna även i denna grupp tydliggöra sin avsikt. Jo Langer 
skriver om detta på följande sätt:  

Ludicrously enough, what kept me going was my manuscript. … I would fin-
ish it first so that I could leave a piece of the truth behind me, a document 
telling people in the West what they so obviously didn’t know. (Langer 1979: 
203)  

Löjligt nog var det mitt manuskript som höll mig gående. … jag skulle av-
sluta det först … så att jag kunde lämna en bit av sanningen bakom mig, ett 
dokument som berättade för människor i väst vad de uppenbarligen inte 
visste. (Langer 1981: 244) 

 
Poeten János Kató uttrycker tacksamhetskänslor gentemot mottagarsam-
hället när han formulerar målet med skrivandet: ”Med några få dikter försö-
ker jag dra mitt strå till den ’mångkulturella samhällsstacken’”, skriver han i 
förordet till sin diktsamling Ingenstans utan mina rötter från 1998. 

5.1 Genrer och publiceringskanaler 
Majoriteten av titlarna, 24 av 30 svenska titlar och 19 av 34 ungerska titlar, 
publicerades självfinansierat. Bland undantagen finns författarna István Do-
monkos och Emőke Lipcsey vars verksamhet diskuteras separat. I likhet med 
den förra gruppen kan vi därför knappast tala om några konstruktions- och 
konsekrationsmekanismer. Etablerade svenska förlag ger knappt ut något 
skrivet av författarna i den här gruppen. Ingen författare lyckas publicera sig 
på Bonniers eller Norstedts och inte heller på de andra äldre kvalitetsförla-
gen. Bland de yngre kvalitetsförlagen gav Askild & Kärnekull, grundat 
1969, ut Márton Vörös självbiografiska framställning Även för din skull. 
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Svenska Röda Korset i Ungern i världskrigets dagar (1978) och Sellin & 
Partner, grundat 1988, publicerade Gábor Honts roman Surfarn. En blodig 
historia med Fredrik Austin (1995). Ordfront gav ut István Molnárs roman 
Fjärilens tredje val (1996).  

Jo Langers självbiografiska framställning på engelska Convictions: 
memories of a life shared with a good communist (1979) publicerades i Lon-
don vid den Ungernfödde André Deutschs förlag. Boken översattes inte till 
ungerska. Däremot översattes den till svenska av Svante Hansson med titeln 
Fången i sin övertygelse. Minnen från ett liv tillsammans med en god kom-
munist (1981) och gavs först ut vid det yngre kvalitetsförlaget Askild & 
Kärnekull. Trettiofem år efter den första svenska utgivningen återutgavs 
boken med titeln Övertygelser. Minnen från mitt liv med en god kommunist 
(2015) hos det yngre kvalitetsförlaget Ruin, grundat 2003. Verket uppmärk-
sammades även i Dagens Nyheter i en recension. Av de svenskspråkiga ver-
ken recenseras annars bara Molnárs roman utgiven vid det yngre kvalitets-
förlaget Ordfront. 

De yngre kvalitetsförlagen i Ungern Kráter, Kortárs och Noran samt de 
mindre förlagen Napkút och Ister gav ut några av de ungerskspråkiga ver-
ken. Emőke Lipcseys bok taurus blogja (taurus blogg; 2009) publicerades på 
det äldre kvalitetsförlaget Helikon i Ungern och István Domonkos Önarckép 
novellával (Självporträtt med novell; 1986) och Allegro bajbajó (2015b) på 
Forum i Serbien. Bokförlaget Forum grundades 1957 för utgivning av skön-
litteratur i ungerskt original och översättning. Förlaget var ett viktigt forum 
för ungerska minoritetsförfattare i det forna Jugoslavien. Efter starten stod 
redaktionen även för utgivningen av den äldsta ungerska litterära tidskriften 
Híd som kom ut för första gången 1934 och tidskriften Létünk som startades 
1971 (Forum 2017). Ungerska verk gavs även ut i Rumänien, exempelvis på 
de ungerska förlagen Pallas-Akadémia, Mentor och Bookart.  

Produktionen och distributionen (se figur 1) krävde i andra fall privata 
medverkare med ekonomiskt kapital. Majoriteten av författarna finansierade 
själva sina utgivningar och använde sig av egna förlag eller så kallade bok-
maskiner som stod för egenutgivning, offsettryck, till exempel Författares 
Bokmaskin. På grund av små upplagor och mestadels oetablerade bokförlag 
fick verken skrivna i den här gruppen ett begränsat antal läsare och de flesta 
av dem väckte inte någon uppmärksamhet alls. Även Péter Hendis pjäs 
(1978) och Olivér Solymossys novellsamling (1980) passerade obemärkt 
både i Ungern och i Sverige trots publicering på två språk.  

Anledningen till det måttliga intresset för dessa manuskript kan eventuellt 
kopplas till verkens alltför platta och tämligen personliga teman. Ildikó 
Tóths självbiografiska framställningar kallades för minnesalbum. Múlt-
banéző (Att se tillbaka; 2007), Ajtó, ablak nyitva van… (Dörrar, fönster är 
öppna …; 2011) och Méráról csak álmodom (Jag drömmer bara om Méra; 
2013) beskriver exempelvis familjens historia, barndomsminnen, traditioner 
och matlagningsrecept. Författaren formulerar sitt syfte i den tredje boken, 
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nämligen att boken kan hjälpa kommande generationer och även äldre läsare 
som lämnade forna hemlandet bakom sig att förstå sina rötter. Syftet och 
temat begränsar dock läsekretsen till författarens familjemedlemmar, något 
som i sin tur resulterar i självfinansierad publicering på förlaget Ághegy i 
Lund. 

Andra verk inspirerades av barndomen och av livet i det gamla hemlan-
det, dvs. verk med teman som i andra författargrupper kunde ges ut även på 
kvalitetsförlag. Detta uppnåddes emellertid inte i den här gruppen. Olivér 
Solymossys självbiografiska noveller (1980) om barn- och ungdomsåren i 
berättarjagets hemtrakter och migrantlivet i Sverige kunde ges ut på Invand-
rarförlaget. Zoltán Bruckners novellsamling Katthistorier från när och fjär-
ran (2012) med teman i barndomen i Ungern, migrationen till USA, livet i 
Sverige, historiska händelser som Ungernrevolten 1956, miljökatastrofen på 
grund av rött slam som drabbade Ungern 2010 samt Sverige som ett ”andra 
hemland, i Norden” (Bruckner 2012: 83) kunde bara ges ut självfinansierat. 
Ferenc Mervels ungerska novellsamling Pillanatképek egy svédországi al-
bumból (Ögonblicksbilder ur ett Sverigealbum; 1993) som i sin tur skildrade 
resor runt om i Sverige, men även migrantlivet med arbete, språkinlärning, 
anpassning till en ny kultur och tredje generationens språkanvändning ge-
nom beskrivningar av möten med barnbarnen, kom också ut självfinansierat. 
Flera av verken skildrade med andra ord teman som skulle vara intressanta 
för både det svenska och det ungerska litterära fältet, men på grund av den 
självfinansierade egna utgivningen i Sverige nådde de inte riktigt ut till lä-
sarna.  

Författarna som skrev på ungerska ville oftast nå ut till ungerska läsare. 
Även om det svensk-ungerska förlaget Ághegy publicerade flera böcker kom 
också dessa ut i små upplagor och blev tillgängliga enbart för en smal läsek-
rets bestående av ungerska migranter i Norden. För att nå en bredare publik 
strävade därför författarna efter att publicera sig i Ungern. Detta var dock 
inte alltid lätt. Om publikationssvårigheter vittnade poeten Ildikó Asztalos 
Morell i samband med publiceringen av sin första diktsamling Feloldozás 
(Befrielse; 2011a). Hon försökte publicera sin samling av ungerska dikter på 
olika förlag i Ungern men fick avslag med förklaringen att publicering av 
känsloväckande dikter med mycket patos inte är vinstgivande på 2010-talet 
(Asztalos Morell 2011b). Till slut gavs diktsamlingen ut i Sverige på förlaget 
Ághegy, men marknadsfördes även i Ungern. Hennes andra diktsamling 
Kábulat (Dvala) kunde sedan publiceras på det etablerade Kráter förlaget i 
Ungern 2015. 

För att bli publicerad i Ungern behövde författarna både kulturellt och so-
cialt kapital. Därför försökte de göra sig kända först genom publiceringar i 
olika medier. Att nå en större läsekrets genom publicering i litterära tidskrif-
ter i Ungern blev exempelvis möjligt genom tidskrifternas nätupplagor och 
nättidskrifter. Några få författare lyckades därmed publicera sig i Ungern. 
Däremot var recensionerna sällsynta även i dessa fall. Istället kunde böcker-
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na recenseras av författarkollegor med liknande bakgrund. Gergelys bok 
Vadmalac és a kitartott magas C. 66 félperces (Vildgrisen och det utdragna 
höga C:et; 2015) recenserades exempelvis av László Sall i tidskriften 
Brassói Lapok i Transsylvanien 2016 (Sall 2016). Recensionen stärkte inte 
bara författarens migrantidentitet genom att placera honom i Stockholms 
vardagsliv, utan även hans position i den ungerska litteraturen genom att dra 
paralleller mellan Gergelys novellgenre halvminutsnoveller och den un-
gerske författaren István Örkénys (1912–1979) korta, absurda och humorist-
iska enminutsnoveller (ibid.). 

Hos författarna i den här gruppen finns inte, som i den förra gruppen, en 
strävan efter att förse sina böcker med förord, även om det finns undantag. 
Däremot används andra strategier för att presentera verken i det litterära 
fältet. Författare trädde exempelvis fram i svenska lokaltidningar. János Kató 
presenterade sig själv och sin litterära verksamhet i en intervju i Trelleborgs 
Allehanda i samband med att haikusamlingen Rörd vallmo lanserades 2006 
(Bloem Pettersson 2006). Även Zoltán Bruckners novellsamling 2012 pre-
senterades i lokaltidningen Lerums Tidning med titeln ”Hans livslånga kär-
lek till katter blev bok” (Samuelsson 2013). Dessa verk fick dock inte heller 
några recensioner, inte ens i lokalpressen. Åsa Warnqvist kallar författare 
som i regel publicerar sig vid egna eller regionala förlag och som får offent-
lig uppmärksamhet i lokala eller regionala sammanhang, men inte nationellt, 
för lokala eller regionala författare (Warnqvist 2007: 35). 

Marginaliseringsprocessen av litteraturen med ungerskspråkig bakgrund i 
Sverige fortsätter, något som påbörjades redan i den andra författargruppen. 
Författarna från den här gruppen är ännu mindre etablerade i de litterära 
fälten och oftast representeras de enbart som data i samlingsverk och databa-
ser utan att deras verk uppmärksammas. Av tretton författare som skriver på 
ungerska saknas fem (Imre Antal, Ildikó Asztalos Morell, István Domonkos, 
István Hanyecz och Ildikó Tóth) i databasen över ungerska migrationsförfat-
tare. En förklaring kan vara att alla dessa har publicerat sig relativt nyligen, 
mellan 2005 och 2015 (PIM 2017). 

Det mest kända av de studerade författarskapen är István Domonkos som 
var verksam som ungersk minoritetsförfattare i det forna Jugoslavien. Men 
några andra publicerade sig också som ungerska minoritetsförfattare i Ru-
mänien: Imre Antal publicerade artiklar om lokalhistoria och ungerska tradit-
ioner  i det forna hemlandet, Tamás Gergely publicerade sig i olika ungerska 
litterära tidskrifter och kulturtidskrifter samt Olivér Solymossy gav ut sina 
novellsamlingar i Cluj-Napoca, Rumänien 1938 och 1940, medan hans pjä-
ser för ungdomar kom ut i Ungern.  

De blev inte bara erkända som ungerska migrationsförfattare och registre-
rades i den ungerska databasen över migrationsförfattare, utan även som 
ungerska minoritetsförfattare. Antal, Gergely och Solymossy är med i det 
rumänienungerska litterära lexikonet Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 
(MEK 2017a), och István Domonkos i det jugoslavungerska litterära lexiko-
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net Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon, 1918–2000 (2001). Å ena sidan är 
det anmärkningsvärt att István Domonkos inte finns med i den ungerska 
databasen över migrationsförfattare och att han i det ungerska litterära fältet 
sällan anses vara migrationsförfattare, utan istället ungersk eller möjligen 
ungersk minoritetsförfattare. Å andra sidan förekommer det i den ungerska 
databasen även författare som Zoltán Nalberg och Aladár Zichy, som skriver 
under pseudonym Aladar Björnhuvud, och vars svenskspråkiga verk inte är 
kända för ungerska läsare. Länge tog olika samlingsverk över ungerska mi-
grationsförfattare bara upp de som skrev på ungerska, men i den ungerska 
databasen nämns numera även några av dem vars publikationsspråk var 
svenska, dock inte alla. 

I andra fall kan en översättning till ungerska göra en migrationsförfattare 
känd i Ungern även om dennes bok i original skrivits på ett annat språk än 
ungerska. Márton Vörös tas upp i den ungerska databasen tack vare att över-
sättningen av hans bok Även för din skull. Svenska Röda Korset i Ungern i 
världskrigets dagar (1978) även kunde läsas i Ungern efter 1992 (Vörös 
1992). Översättningen blev utgiven på det äldre kvalitetsförlaget Gondolat, 
grundat 1957, i Ungern. Boken blev även nämnd i det ungerska judiska arki-
vets sammanställning från 2012 över böcker som handlar om judars historia i 
Ungern och som blivit publicerade efter 1991 (Braham 2010). 

I det svenska registret i Immigrant-institutets databas finns mer än hälften 
av gruppens författare med. De flesta som har skrivit på svenska eller publi-
cerade tvåspråkiga verk registrerades i databasen. Undantag är Zoltán 
Bruckner och Ferenc Strassburger som publicerade sig först på 2000-talet 
samt Péter Hendi vars tvåspråkiga pjäs kom ut 1978. Även Tamás Gergely 
och István Fonyó finns registrerade trots att de enbart skriver skönlitteratur 
på ungerska. Tamás Gergely hittas dock bland författare som kom från Ru-
mänien, precis som i sin tur János Kató finns bland dem som kom från Jugo-
slavien, något som är problematiskt om det gamla hemlandet kopplas ihop 
med landets officiella språk, vilket ger en felaktig bild av författarnas mo-
dersmål och därmed eventuellt även av deras litterära språk. 

5.2 Språkanalys och identitet 
Med undantag av de självbiografiska framställningarna är samhällsskildring-
en i verken inte direkt, utan återges snarare som ett förhållningssätt till situ-
ationerna i det nya hemlandet. Svenska och ungerska referenser återkommer 
i böckerna oavsett genre, tema och språk. Flera av författarna har ett känslo-
samt förhållande till såväl det gamla hemlandet som det nya, något som ut-
trycks i formuleringar som ”mitt kära lilla hemland i Mellaneuropa” (Hendi 
1978: 91) och ”mitt andra hemland, i Norden” (Bruckner 2012: 83). Inte alla 
delar dock behovet av att få en svensk identitet även om man är nöjd med 
livet i mottagarlandet Sverige: ”Här har jag ingen önskan att bli svensk, och 
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på gott eller ont har inte heller mina barn detta. Av vad jag kan se, höra och 
läsa tycks svenskarna själva finna det ganska besvärligt att vara svenskar” 
(Langer 1981: 247).  

Jo Langers självbiografiska framställning tillsammans med Márton Vörös 
och Imre Antals (2006) böcker skulle kunna kallas för memoarer, eftersom 
de även innehåller samhällsanalyser av historiska händelser: Pragvåren i 
Tjeckoslovakien, andra världskriget i Ungern respektive den kommunistiska 
Ceaușescu-regimen i Rumänien. I dessa verk presenteras samhällena i re-
spektive länder under den beskrivna historiska tiden. Även majoritetssam-
hällets inställning till olika sorters minoriteter skildras. Den första och andra 
författargruppens beskrivningar av den upplevda ungerskheten, som förne-
kas av andra, och den påtvingade judiskheten återkommer även här: 

Trots att jag är jude har jag aldrig för den skull känt mig speciellt etnisk. Det 
var Förintelsen, och sedan min personliga erfarenhet av de mordiska pogro-
mer som planerades av kommunistiska regimer, som ingav mig en känsla av 
judiskhet eller snarare tvingade mig till ett smärtsamt sökande efter judisk 
identitet. (Langer 1981: 11) 

 
Samtidigt är den antagna ungerska identiteten inte accepterad av omgivning-
en: ”Vi var, eller trodde åtminstone felaktigt att vi var, ungrare, eller snarare 
en Budapestfamilj” (Langer 1981: 11). I det engelska originalet däremot 
reflekteras det inte så utförligt kring dessa judiska och ungerska identiteter 
och ämnet nämns bara kort: ”I am Hungarian by birth” (Langer 1979: 10). 

När det gäller språkval publiceras den första boken på ett annat språk än 
ungerska eller svenska när Langers självbiografiska framställning kommer ut 
på engelska. Språkvalet indikerar författarens avsikter. Publicering på eng-
elska som kolonisatörens språk har en annan betydelse i en postkolonial 
kontext, men i det här fallet handlar det snarare om engelska som globali-
seringens språk. Författarens språkval indikerar en förhoppning om att nå en 
större läsargrupp. Langers bok påminner nämligen om de förra gruppernas 
dokumentära vittnesberättelser om en historisk tid i Europa. I det här fallet 
skildras livet i Tjeckoslovakien under det påtvingade kommuniststyret. Lik-
som i Ungern 1956 gjordes även i Tjeckoslovakien ett försök att lätta på 
diktaturen i och med den så kallade Pragvåren 1968, men även där slogs 
revolten ned. Langers bok skildrar hennes familjs liv under dessa förhållan-
den. Med tanke på den historiska bakgrunden och syftet med vittnesmål var 
det önskvärt att boken når ut till flera potentiella läsare, något som kan vara 
en förklaring till valet att skriva på engelska. Författarens förklaring till 
språkvalet är dock mycket okomplicerad. Om detta skriver hon enbart i den 
svenska översättningen av boken medan det engelska originalet saknar re-
flektioner kring språk. Enligt Langer själv har hon valt att skriva på engelska 
eftersom det är det språk som hon kan bäst: 
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Jag räknar på ungerska, talar en blandning av slovakiska och tjeckiska med 
mina barnbarn, lite bruten svenska med svenskarna och jag minns mina favo-
ritförfattare och poeter på tyska och franska. Men jag tänker, läser och 
drömmer vanligen på engelska, och det har blivit det enda språk av alla som 
jag kunnat och glömt på vilket jag kan uttrycka mig. Jag behärskar inte språ-
ket, men är jag därför dömd till tystnad om jag känner att jag har mycket att 
berätta? (Langer 1981: 14)  

 
Generellt skriver fler författare dikter på modersmålet ungerska (sex förfat-
tare), än på svenska (tre författare). Dessutom skriver Gábor Harrer dikter på 
båda språken. Dikterna saknar oftast inslag på andra språk än deras huvud-
språk. Språkväxlingen utformas i och med användningen av flera språkvari-
anter, som dialekt i István Hanyecz diktsamling Napfogyatkozás Etelkával a 
Duna partján (Solnedgång med Etelka på Donaus strand; 2005) och ung-
domsslang i Czakós dikter i Égbeugrók (De som hoppar till himlen; 1972). 
Generellt sett har dikterna på ungerska ett mer varierat språkbruk än de 
svenska dikterna i avseendet att det används lokala eller sociala språkvarian-
ter som ungdomsspråk, slang och ålderdomliga uttrycksformer, arkaismer 
samt dialektala ord, något som kan förklaras med förmågan till en mer nyan-
serad språkanvändning på modersmålet. 

I den relativt stora andel fiktion som har skrivits i den här författargrup-
pen finns språkväxling som framför allt kan kopplas till platser som roma-
nernas händelser utspelar sig i. Därför hittar vi utöver ungerska även inslag 
på andra språk som tyska, engelska, grekiska, spanska och japanska. Kontex-
tuella ledtrådar antyder andra språkmiljöer än verkens svenska huvudspråk 
och de återfinns i form av tilltal, gatunamn, kulturbundna begrepp och namn 
på folkgrupper. Ungerska referenser i form av historiska hänvisningar, un-
gerska platser eller namn förekommer med eller utan närmare förklaring 
även i Aladar Björnhuvuds två romaner Kärlekskvarnen (1974) och Herma-
froditens planet (1978). I verken förekommer ungerska kopplingar i form av 
namn, men dessa ungerska referenser är försumbara och irrelevanta för 
handlingen. 

Tamás Gergelys ungerska roman Torokcsavar (Strupskruv; 2010) innehål-
ler däremot inga svenska referenser. Författaren kommer från dagens Rumä-
nien och även om reflektioner om migranttillvaron inte förekommer i hans 
böcker hittar man tecken på språkpåverkan och attityder gentemot ungerska 
minoriteter. Meningar som ”Azt tartja róla, nem igazi magyar” (De tycker 
inte att han är en riktig ungrare; Gergely 2010: 145) väcker känslor av utan-
förskap och kravet som ungrare utanför Ungerns gränser känner igen när de 
ständigt behöver förklara sin ungerska etnicitet. Liknande tankar skildras 
framför allt av några författare från gruppen som kom till Sverige efter 1989 
(se kapitel 6). 

Förutom latent språkväxling innehåller texterna även manifest språkväx-
ling i form av enskilda ord på andra språk som ryska, tyska och spanska. 
Manifest språkväxling markeras i texten antingen kursiverat, med citattecken 
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eller genom översättning till svenska. I de flesta fall förklaras orden i lö-
pande text eller inom parentes.  

Det förekommer dock även andra språkvarianter som fackspråk och bru-
ten svenska som exempel på språkväxling. Även den ungerska prosan inne-
håller förutom riksungerskan även slang, dialekter, arkaismer och fackspråk 
som medicinska och informationstekniska facktermer i Gábor Honts andra 
roman Surfarn från 1995. Därmed formas en hybridtext som blandar skönlit-
teratur med medicinska och informationstekniska fakta. Även språkväxling i 
form av inslag på bruten svenska i talspråk hittar vi hos Honts Sången om 
mekanisk förtröstan där brytning återges fonetiskt i skrift med hjälp av en 
blandning av ungerskt och svenskt stavning: ”Men ják hár dem i terráriu-
men, sa Julito apropå nånting” (Hont 1977: 24) och ”Hár do blivitt vánsi-
nick? Várfor do ská álltit zlåzz!” (ibid.: 87). 

Den latenta och manifesta språkväxlingen i texterna med svenska som 
huvudspråk har framför allt syftet att återge autenticitet, vilket sker genom 
att namn som passar de skildrade miljöerna används och genom att vissa 
figurer karakteriseras av sitt språkbruk på engelska eller bruten svenska. Den 
manifesta språkväxlingen i svenska texter är icke-frekvent, oftast markerad 
och icke-integrerad, något som används för att framhäva just den främmande 
språkmiljön eller markera huvudpersonens annorlundaskap.  

De ungerska texterna innehåller språkväxlingar med inslag av svenska, 
rumänska, engelska och mer sällan av franska och spanska, samt ungerska 
dialektala ord. Dialektala ord används medvetet av författare med ungersk 
minoritetsbakgrund, till exempel Tamás Gergely pulya (Gergely 1998: 5) 
som betyder ’barn’ och som används av ungersktalande i Rumänien. Gergely 
använder även rumänska referenser som i meningen ”Új Kárpácira gyújtott” 
(Han tände en ny Carpaţi; Gergely 1998: 43). Här refereras till det gamla 
rumänska cigarettmärket utan någon förklaring och det stavas till och med 
enligt ungersk ortografi. Utan någon förklaring behövs kännedom om språ-
ket och kulturen för att förstå vad det handlar om. Gergelys användning av 
dessa referenser i form av latent språkväxling utan några förklaringar förut-
sätter att läsarna förstår dessa uttryck.   

Författaren Ildikó Tóth, även hon född i Transsylvanien, använder sig 
däremot av manifest språkväxling när hon i Ajtó, ablak nyitva van…(Dörren 
och fönstren är öppnade …; 2011) återger vissa rumänska uttryck i dialoger 
och samtidigt ger en ungersk översättning inom parentes. Detta markerar att 
de tilltänkta läsarna inte bara är ungrare från Transsylvanien som även för-
står rumänska, utan även ungrare som inte har varit i kontakt med det ru-
mänska språket.  

Dialektala referenser hittas även i Ferenc Mervels noveller. I detta fall 
handlar det om latent språkväxling när författaren refererar till den skånska 
dialekten på ungerska: ”Úgy vágyom már a skånei szóra, a lágy errekre, a 
dunántúlias magánhangzókra” (Jag längtar efter de skånska orden, efter de 
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milda r:en, efter vokalerna som liknar vokalerna i Transdanubien3; Mervel 
1993: 8) och ”olyan ízes délsvéd tájszólással búcsúzom el tőle, hogy magam 
is meglepődöm” (jag tar farväl från henne med en sådan läcker sydsvensk 
dialekt att den förvånar även mig själv; ibid.: 20). I andra noveller återger 
Mervel svensk dialekt från Ludvika-trakten genom latent språkväxling och 
dialogen står enbart på ungerska med en stavning som försöker imitera en 
ungersk dialekt: ”A’ van, biz’a, de zárva vagyon. Mint ez e’. Szombaton 
mán ögen korán zár mindenik” (ibid.: 38). På standardungerska skulle denna 
mening lyda: Van bizony, de zárva van. Mint ez. Szombaton már igen korán 
zár mindegyik (Det finns, men det är stängt. Som den här. Lördagar stänger 
de ganska tidigt).  

Den svenska dialekten återges på ordnivå med hjälp av ungerska dialek-
tala ord vars stavning framför allt tar efter talspråket: ”bót” istället för bolt 
’affär’, ”tennap” istället för tegnap ’igår’, ”némellik” istället för némelyik 
’somliga’, ”onokám” istället för unokám ’mitt barnbarn’, ”jányom” istället 
för lányom ’min dotter’ (Mervel 1993: 39–41). 

Det är även intressant att jämföra referenserna på ungerska och svenska i 
böcker som innehåller samma text på båda språken. I Solymossys noveller 
exempelvis stavas ungerska namn enligt svenska stavningsregler i den 
svenska texten. Vissa referenser är överflödiga och därmed onödiga i den 
ungerska texten men måste förklaras i den svenska. Texterna tar därmed 
hänsyn till de tänkta läsarna och deras förkunskaper i den ungerska respek-
tive svenska kulturen. Detta stämmer överens med Furulands konstaterande 
att en viss tilltänkt publik för verket kan vara starkt levande i författarens 
medvetande och påverka textens utformning redan under skrivandet (Furu-
land 2012: 37). 

I vissa fall används språkväxling i den svenska texten vid beskrivningen 
av språkmiljön eller figurer, men inte i den ungerska texten, och tvärtom: 
”De tomma platserna ockuperades genast av ett par nypåstigna damer som 
till min förvåning pratade livligt på mitt eget hemlands språk, ungerskan” 
(Solymossy 1980: 49). Den motsvarande texten med huvudspråket ungerska 
ger inte denna möjlighet till språkväxling.  

Det är omvänt när ett ungerskt-svenskt blandspråk återges i den ungerska 
texten: ”A fittjai állomáson szálltam le a tunnelbanáról” (Jag steg av tunnel-
bannan vid hållplatsen i Fittja; Solymossy 1980: 148) som innehåller latent 
språkväxling dels med ortnamnet Fittja, dels med ordet tunnelbanáról som är 
en kombination av svenskans tunnelbana får det ungerska suffixet -ról (med 
betydelsen ’ned från’). I den svenska texten förekommer meningen däremot 
utan språkväxling: ”Jag stod vid busshållplatsen i Fittja” (ibid.: 46). 

När det gäller kulturspecifika ord finns det exempel på svordomar på un-
gerska som inte återges på svenska och författaren försöker inte ens hitta 

                               
3 Dunántúl eller Transdanubien kallas den delen av dagens Ungern som ligger väster om 
Donau (bl.a. området kring Balatonsjön). 
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motsvarigheter utan använder sig av markerad, icke-integrerad, manifest 
språkväxling med ungerskt citat i den svenska texten och lägger till att ”Det 
går ju knappast att återge på svenska” (ibid.: 48). 

I ungerska texter förklaras eventuella inslag på andra språk för det mesta, 
även om inte alltid så konkret som i följande mening: ”Skål! – mondta 
svédül Jóska” (’Skål’, sade Jóska på svenska; Solymossy 1999: 138). Det 
svenska ordet översätts inte, men betydelsen framgår av sammanhanget.  

I likhet med de svenskspråkiga texterna förekommer även i de ungerska 
texterna latent språkväxling samt icke-frekvent och markerad manifest 
språkväxling. Skillnaden är att inslagen på andra språk har försetts med un-
gerska suffixer i de ungerskspråkiga texterna. Den manifesta språkväxlingen 
blir därmed integrerad. Syftet med inslag på andra språk är även här att 
skapa en verklighetstrogen skildring av olika historiska tider, platser och 
karaktärer. 

De manifesta språkväxlingarna är oftast icke-frekventa, markerade och in-
tegrerade. Författarna använder sig av uttryck på andra språk för att ge de 
skildrade miljöerna autenticitet eller karaktärerna typiska egenskaper. Men 
orden översätts eller förklaras i de flesta fall och försvårar inte läsningen. I 
de tvåspråkiga texterna tar författarna hänsyn till de tänkta läsarnas känne-
dom i den svenska och ungerska kulturen och språkväxlingen anpassas där-
efter. 

Språket är dock inte huvudtema i dessa verk. Lyriken skildrar mestadels 
universella känslor, till exempel kärlek, och i dessa fall, som hos Asztalos 
Morell, Harrer och Czakó, präglar inte författarnas bakgrund dikterna. Andra 
poeter däremot reflekterar kring sin ungerska bakgrund på olika sätt. Migrat-
ionstemat är vanligt i István Hanyecz dikter och han skildrar den enskilde 
migrantens öde genom att återge delar av sitt eget liv. Även János Katós 
dikter präglas av författarens bakgrund men istället för beklagande över ett 
förlorat modersmål uttrycks ofta skepticism mot föreställningen att en mi-
grant blir en främling i sitt nya hemland (Kató 1998, 2000 och 2011). Hos 
honom är positionen som främling en del av en utifrån påtvingad del av 
identiteten, något som han ofta ifrågasätter på ett ironiskt sätt: ”Jag känner 
inga / främlingar, /gör du det? (Kató 2011: 80). Diktjaget kämpar mot den 
påtvingade positioneringen av den rotlöse och känner att ”Mina rötter finns 
här / i den skånska myllan / och håller mig upprätt! (Kató 1998: 6). Denna 
öppenhet kan härstamma från diktjagets ungerska minoritetsbakgrund i det 
forna Jugoslavien där mångkultur och flerspråkighet var naturliga inslag: 
 

Mormor var ungerska, 
Morfar var serb, 
Farmor var rumänska  
Och Farfar var tysk. 
-Vad är du då? 
Frågade jag min vän. 
-Ack, jag, är bara 
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En flerspråkig människa, 
Svarade han med stickande blick. 
(Kató 2015: 20) 

 
Det nya förhållningssättet till migration, språk och transkulturalitet är dock 
även tidsenligt. Katós dikter har publicerats sedan slutet av 1990-talet fram 
till idag och de bryter med de förväntningar på migrationsverk som det un-
gerska litterära fältet hade förut. Katós största invändning mot dessa är hans 
dikters språk, svenska, som poeten kallar för ”[m]itt nya modersmål” (Kató 
1998: 12). 

Att skriva någorlunda konkret om sin migrantbakgrund är dock inte re-
presentativt för författargruppen. Flera poeter vill skriva mer allmängiltigt. 
Oftast vill författarna inte bli identifierade som migrationsförfattare utan som 
författare. För några få, exempelvis, Hanyecz och Fonyó är dock migranti-
dentiteten viktig och de framhäver sig själva genom denna antagna identitet 
samt genom att skilja mellan de som bor kvar i det forna hemlandet och sig 
själva som lever i migration. I vissa fall upplevs migrationen resultera i en 
ny position, den utstöttes, som är påtvingad av dem som har blivit kvar i det 
gamla hemlandet. I dessa fall används toposet om det förlorade modersmå-
let. I förordet till Fonyós diktsamling Egyedül maradtam (Jag förblev ensam; 
1986) skriver författaren: ” 

Élek száműzötten anyanyelvemtől, száműzötten hazámtól, a ma nemzetközi 
közöny-közönségességébe bezárva, cselekvésképtelen, és őshazám eltévedt 
partjairól nézem karmikus életem elmúlt emlékeinek lehetőségeit. (Fonyó: 
1986: 8)  

(Jag lever bannlyst från mitt modersmål och som landsflykting maktlöst in-
stängd i dagens internationella likgiltiga alldaglighet. Från urhemmets vilse-
gångna stränder ser jag på möjligheterna av mina förflutna minnen i mitt 
karmiska liv.) 

 
Mötet med ett nytt språk betyder dock inte hos alla att modersmålet förloras, 
såsom det upplevs hos Fonyó. Hos Kató är språkvalet svenska medvetet och 
något positivt. I förordet till sin diktsamling Tänkespråk från Söderslätt från 
2000 skriver han: ”Jag måste säga att det var och är spännande att tänka på 
svenska för när jag börjar tala tas jag ofta inte på riktigt allvar, på grund av 
att jag ’bryter’” (Kató 2000).  

Skillnaden mellan skriftspråket och det talade språket som förråder icke-
modersmålstalaren belyses härmed för första gången av en ungersk migrat-
ionsförfattare. Den positiva attityden gentemot både det gamla och det nya 
språket kommer fram framför allt hos Kató. I en senare diktsamling Pärlan i 
ägget (2010) skriver han även om sin strävan efter att aktivt kunna använda 
sitt nya språk:  

 
Mitt nya modersmål 
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hänger inte oanvänt  
i ordförrådet 
till åtlöje för det gamla. 
(Kató 2010: 34) 

 
Skillnaden mellan den påtvingade och den antagna migrantidentiteten visar 
sig i poeternas förhållningssätt till modersmålet och mottagarlandets språk. 
Det är katakteristiskt att de som identifierar sig som migranter och som un-
gerska migrationsförfattare skriver på modersmålet ungerska som Fonyó och 
Hanyecz. Den antagna identiteten som migrationsförfattare kan hos Fonyó 
som skriver på 1980-talet förklaras med förväntningarna om att migrations-
dikter skulle ha teman som hemlängtan och alienation. Det känns dock inte 
tidsenligt som tema i dikter skrivna på 2000-talet som hos Hanyecz. Han 
använder medvetet arkaismer och dialekt från Szeged, södra Ungern och vill 
därmed uttrycka traditionsbundenhet. Han söker sig själv genom denna språ-
kanvändning, något som i vissa fall kan vara ansträngt och överdrivet nu-
mera även i det forna hemlandet. Därmed fastnar hela författarskapet i före-
ställningar och förväntningar ställda på tidigare ungerska emigrantverk vars 
syfte var modersmålsvård och tematisering av hemlängtan. 

De flesta ungerska författare verksamma under 2000-talet identifierar sig 
dock inte längre som migrationsförfattare som förväntas skriva om migrat-
ionen. Författare som Domonkos, Lipcsey eller Asztalos Morell, som identi-
fierar sig som ungerska poeter oavsett hemvist har skrivit och skriver på 
ungerska. Även de som skriver på svenska efter 1990-talet och under 2000-
talet, som Kató, har en öppen attityd gentemot migration, det nya hemlandet, 
språket och det transnationella rummet. 

5.3 Två författarskap med ungerska som språk 
Efter den första författargruppen som huvudsakligen publicerade sig på 
svenska blev utgivningen mer jämnt fördelad mellan svenska och ungerska 
verk i den andra gruppen. Här i den tredje gruppen har ungerskan börjat ta 
över som publikationsspråk och även om det finns ett tiotal författare som 
skriver på svenska är det svårt att lyfta fram någon vars verksamhet skulle 
kunna vara mer utmärkande än de andras. Därför analyseras mer ingående 
två författarskap vars litterära språk är ungerska. Det ena, István Domonkos, 
illustrerar hur ett etablerat författarskap överlever i det litterära fältet även 
efter författarens flytt till ett annat land, medan Emőke Lipcsey exemplifierar 
möjligheten att delta och etablera sig i det ungerska litterära fältet trots att 
författaren lever i ett annat land. 

Bland de författare som bosatte sig i Sverige var István Domonkos den 
som var etablerad som författare i det ungerska litterära fältet före migrat-
ionen. Även författaren Emőke Lipcsey publicerade litterära verk, framför 
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allt dikter, i ungerska litterära tidskrifter, men började publicera sig i bok-
form först efter migrationen. Hon fick en betydande roll i det ungerska litte-
rära fältet inte bara för sina egna litterära verk utan även för sitt övriga arbete 
inom kultur och litteratur. 2015 arbetade hon även som koordinator för 
Ungerns deltagande i bokmässan i Göteborg. Numera skriver hon regelbun-
det artiklar om samhällsfrågor och kultur med svensk och ungersk anknyt-
ning i det ungerska veckomagasinet Heti Válasz och i en av Ungerns största 
dagstidningar Magyar Nemzet.  

Båda författarna experimenterade med olika genrer och skrev både dikter 
och prosa. Domonkos var mest känd för sina dikter, medan Lipcsey som 
debuterade med dikter numera skriver romaner. Domonkos diktsamlingar 
diskuterades och recenserades i ungersk media och han deltog i det ungerska 
litterära fältet även efter sin migration. Även Lipcseys böcker fick respons i 
form av recensioner i olika ungerska tidskrifter. Gemensamt för de två för-
fattarskapen är att den litterära verksamheten inte var en ny sysselsättning 
efter flytten till Sverige, att båda författarna skriver på ungerska och att de är 
etablerade i det ungerska litterära fältet som författare utan migrant- eller 
migrationsepitetet.  

5.3.1 István Domonkos: ”leva liv utland”4 
István Domonkos är en av få författare i den här avhandlingen som var eta-
blerad i det ungerska litterära fältet före flytten till Sverige. Idag är han inte 
känd för sin verksamhet som migrationsförfattare utan snarare för sin tidi-
gare verksamhet som ungersk minoritetsförfattare i Vojvodina. 

Han föddes den 7 augusti 1940 i dåvarande Jugoslavien, nuvarande Ser-
bien. Han arbetade som journalist vid olika ungerska tidskrifter i Vojvodina 
och debuterade 1963 som skönlitterär författare med en diktsamling. Hans 
lyriska språk var färgrikt, surrealistiskt och experimenterande, något som 
karakteriserade honom även i fortsättningen. Även om lyriken var hans hu-
vudgenre skrev han före migrationen även prosa: en roman, en ungdomsro-
man, noveller samt journalistik. De verk som publicerades före flytten till 
Sverige diskuteras dock inte här.  

1965 var han med och grundade tidskriften Új Symposion som var ett vik-
tigt organ för en nytänkande ungersk minoritetslitteratur i dåvarande Jugo-
slavien och som officiellt inte var tillgängligt i Ungern på den tiden 
(Dugántsy 1998: 130). Tidskriften upphörde i samband med Jugoslaviens 
upplösning och 1992 flyttade redaktionen till Ungern där den sedan dess 
kommer ut under namnet Ex Symposion. Tidskriftsgrundandet var möjligt 
eftersom kulturlivet i Vojvodina på den tiden var mycket friare än i andra 
länder i Sovjetblocket. Denna frihet präglade även skönlitteraturen i Jugo-
slavien som tidigare än den i Ungern kom i kontakt med olika litterära rörel-

                               
4 Domonkos 2015: 152. 



 127

ser och riktningar. Domonkos inspirerades till exempel tidigt i sitt författar-
skap av avantgardismen. Enligt litteraturvetaren och Domonkos-forskaren 
Roland Orcsik bygger de mest spektakulära av Domonkos dikter på avant-
gardistiska metoder som kollage och montage. Han använder sig i de flesta 
av dikterna av dessa grepp och slår därmed sönder de klassiska diktformerna 
(Orcsik 2012). 

 
István Domonkos 

Domonkos flyttade till Sverige 1979 med sin svenska fru och efter migrat-
ionen har han publicerat sig sparsamt. Som poet levde han kvar i sin minori-
tetsförfattaridentitet och kände sig åsidosatt i det ungerska litterära fältet. 
Samtidigt kallade han den ungerska litteraturen för de åsidosattas litteratur 
(Kőrössi 2010). Han ansåg att författare i ungersk minoritetsställning var 
försummade. Författaridentiteten, känslor av samhörighet med sina forna 
författarkollegor och sin egen roll i ett större litterärt sammanhang betonas i 
dikten ”Majd-nem-vers” (Nästan dikt) från 1994, som är dedicerad till Tibor 
Várady, en annan författare som var med och startade tidskriften Új Sympos-
ion. Domonkos placerade sig själv i minoritetsförfattarens fack, där han blev 
kvar även efter migrationen till Sverige. Han ställdes länge på samma plats 
även av litteraturkritiken. Orcsik placerar Domonkos lyrik som ungersk mi-
noritetslitteratur eller regional litteratur hemmahörande i Vojvodina-
regionen, som litteratur i ett mångkulturellt samhälle i den forna jugoslaviska 
kontexten, men också i den nationella ungerska litteraturen (Orcsik 2015: 
283). 

Domonkos blev kvar i allmänhetens medvetande efter migrationen tack 
vare författarkollegorna från Vojvodina. Genom deras engagemang fick han 
publicitet och nyutgivningar gjordes även när han inte längre producerade 
något nytt. Hans verk analyserades och recenserades i ungerska tidskrifter, 
hans författarskap blev tema för litterära uppsatser och det gjordes även film 
om hans liv och författarskap. Oktober–december-numret år 1994 av tid-
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skriften Ex Symposiom dedicerades till honom och artiklarna handlade om 
hans författarskap. 2006 kom en recensions- och kritiksamling om Domon-
kos verk ut. Samma år filmatiserades hans liv och lyrik i porträttfilmen 
Hordozható haza (Bärbart hemland).  

Han fick flera erkännanden genom olika utmärkelser som minoritetsför-
fattare under tiden före migrationen och även efter flytten till Sverige, dock 
framför allt för hans tidigare verksamhet. 2005 fick han Magyar Művészetért 
priset (Pris för ungersk konst) som sedan 1987 varje år delas ut till ungerska 
konstnärer som är verksamma i olika delar av världen och 2011 fick han 
litterära József Attila-priset som sedan 1950 delas ut i Ungern för framstå-
ende litterär verksamhet.  

Efter migrationen till Sverige 1979 har sex böcker av honom publicerats, 
men bara en av dem innehåller ett verk skrivet efter migrationen. Den första 
publikationen efter migrationen var novellsamlingen, Önarckép novellával 
(Självporträtt med novell; 1986) som kom ut i Vojvodina hos bokförlaget 
Forum och som innehöll noveller skrivna mellan åren 1962–1978, dvs. före 
migrationen. Den andra boken efter migrationen kom ut 1998 med titeln 
Kormányeltörésben (I styrbrott) i Ungern och den innehöll urval av hans 
dikter från åren 1958–1994. Merparten av dessa dikter skrevs före migrat-
ionen. 

Även de två efterföljande diktsamlingarna innehåller urval från hans tidi-
gare verk. 2012 publicerades Domi-dalok (Domi-låtar) i Serbien som inne-
håller 16 av hans tidigare dikter som han även har komponerat musik till. 
Domi är ett smeknamn som kommer från poetens efternamn Domonkos. 

Tre år senare publicerades ytterligare en diktsamling i Serbien, Allegro 
bajbajó (2015b), en samling av alla hans publicerade dikter för åren 1963–
2008. Diktsamlingen innehåller inte enbart hans ungerska dikter utan även 
hans tolv dikter på serbokroatiska från 1970 samt hans dikter för barn. 

Av de sex böcker som publicerats efter migrationen har tre givits ut i Ser-
bien och tre i Ungern. Bland de ungerska bokförlagen i Serbien publicerade 
det äldre kvalitetsförlaget Forum två av böckerna, medan den tredje boken 
kom ut på ett mindre förlag. I Ungern publicerades böckerna på det yngre 
kvalitetsförlaget Noran samt de mindre förlagen Ister och Napkút. 

Här görs bara en närmare analys av diktsamlingen YU-HU-Rap (2008) 
och dikten ”Majd-nem-vers” (Nästan dikt) från diktsamlingen Kormányel-
törésben (1998), eftersom endast dessa skrevs efter flytten till Sverige. Ma-
joriteten av ovan nämnda diktsamlingar innehåller ett urval dikter skrivna 
före migrationen i det forna hemlandet. Domonkos mest kända dikt, 
”Kormányeltörésben” (I styrbrott), som skrevs i Sverige under en vistelse i 
Djuphult 1971 då han ännu inte hade migrerat, kan enligt undersökningens 
urvalsprinciper inte heller ingå i analysen. Dikten är dock Domonkos mest 
diskuterade och analyserade. Den publicerades i Új Symposions bilaga 1971 
och blev redan då en succé och sågs som ett exempel på migrationens kon-
sekvenser i migranters språk. 



 129

2015 publicerades en diktsamling med samma namn, Kormányeltörésben, 
som förutom det ungerska originalet även innehåller översättningen av dik-
ten till tolv andra språk: engelska, bulgariska, estniska, franska, polska, ma-
kedonska, tyska, ryska, rumänska, svenska, serbiska och turkiska (Domon-
kos 2015a). Den svenska översättningen av Daniel G Pech är inte den första 
av dikten. 1998 publicerades dikten på svenska i Mária Dugántsys översätt-
ning i Tidskriften 90-tal (Dugántsy 1998: 133–137). 

”YU-HU-Rap” kan läsas som en diktcykel men även som långdikt och 
har av vissa kritiker kallats för en parallelldikt till ”Kormányeltörésben”. 
”YU-HU-Rap” publicerades 35 år efter ”Kormányeltörésben” och 20 år efter 
poetens sista framträdande i det litterära fältet. I likhet med ”Kormányel-
törésben” anses även ”YU-HU-Rap” vara en relevant dikt, en milstolpe i 
Domonkos författarskap (Harkai Vass 2009). Språket och ironin har även här 
en betydande roll. Redan i förordet, skrivet av Domonkos själv, antyds en 
viss besvikelse och resignation. Han uppmanar unga poeter att göra vad som 
helst, men inte att skriva dikter. Denna skepticism mot dikten är dock inget 
nytt i Domonkos författarskap utan snarare en röd tråd. Även i ”Kormányel-
törésben” förnekar han den poetiska formen genom att skapa en så kallad 
antidikt (Dugántsy 1998: 132). Språket är stammande, främmande, 
oungerskt, opoetiskt, något som är ovanligt i den ungerska litteraturen. Den 
nominala stilen och infinitiverna återspeglar inte rörelse, utan markerar bara 
med sin opersonlighet möjligheter och outvecklade processer. Språket de-
konstrueras men utöver det estetiska resultatet uppnås även ett annat resultat: 
den opoetiska diktmodellen dekonstruerar lyriken, dess tradition och normer 
(Thomka 1994). Dikten var sålunda en av Domonkos antidikter, vars innova-
tiva stil och tema mottogs väl i det ungerska litterära fältet. 

Dikten ”Kormányeltörésben” banar även väg även för kommande antidik-
ter. ”Majd-nem-vers” (Nästan dikt) ifrågasätter både positioneringen som 
författare och diktens vara eller icke vara. Dikttiteln har två betydelser:   
majdnem vers betyder ’nästan dikt’ medan majd nem vers betyder ’sedan 
inte dikt’ (jfr Dugántsy 1998: 132). I dikten förekommer flera gånger ordet 
likgiltighet (ung. közöny) som skulle kunna representera den tillbakadragna 
poeten som inte längre är aktiv i det litterära fältet. Med den återkommande 
refrängen ”szedjetek szét, szedjetek szét” (plocka isär mig, plocka isär mig) 
kopplas dock dikten även tillbaka till författarens tidigare litterära verk, ung-
domsromanen Via Italia (1970) vars omslag innehåller samma syntagm. Den 
tillbakadragna författaren får därmed en icke-förhandlingsbar position som 
kan vara både påtvingad, när han hellre skulle fortsätta med sin tidigare 
verksamhet, men inte kan eftersom det inte finns något behov av det, och 
antagen, när han accepterar sin frånvaro från det litterära fältet. 

Genom hänvisningar och kopplingar dikterna emellan är det lätt att upp-
täcka en kontinuitet i författarskapet. Den ungerska litteraturkritiken har 
också en benägenhet att se Domonkos författarskap i sin helhet. Tack vare 
verkens estetiska kvalitet bortser recensenter från författarens bosättning 
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eller migration och låter snarare det litterära verket och dess värde stå i fokus 
när författarskapet analyseras. Kritiska recensenter ser dock en stagnation i 
tema och komposition i den senare långdikten ”YU-HU-Rap”. Vince Fekete 
anser att Domonkos dikt bygger på olika stycken, minnen och rester av poe-
tens tidigare verk. Hela långdikt-kompositionen är typisk för Domonkos och 
strukturen tillför därför inte heller något nytt. Att dikten bygger på jazz-
liknande improvisationer, rim och jambiskt versmått, ett förstört språk och 
känslor av hemlöshet, bitterhet över att sakna tillhörighet, har redan setts i 
tidigare verk, menar recensenten (Fekete 2013). Alienationen kopplas inte 
till författarens migranttillvaro av kritiker. Att inte höra hemma någonstans 
återspeglars i dikten genom skildringar av den hemlöses och stadslöses po-
sition samtidigt som redan titeln innehåller förkortningen av två länder (YU: 
Yugoslavia och HU: Hungary). Enligt författaren refererar dock titeln till 
klangen med vars hjälp dikten dels betonar tragedi, dels den osäkra glädjen 
som följde efter Jugoslaviens upplösning. Om YU och HU tolkas som land-
märken står det sönderfallna Jugoslavien för det tragiska, medan Ungern 
efter regimskiftet 1989 står för den osäkra vänligheten. Dikten tematiserar 
också detta. Jugoslaviens sönderfall resulterar i mängder av försök till ut-
vandring, migration och svävandet i ovisshet efter regimskiftet i Ungern. 
Rap-genren står i sin tur framför allt som genrebeteckning tack vare musik-
genres direkta och frispråkiga stil (Orcsik 2009).  

En annan kritiker, Éva Harkai Vass, tolkar bokstavskombinationen YU-
HU som förkortning för den kulturgeografiska regionen, den jugoslaviska 
och den regionala ungerska, varifrån poeten påstås hämta sin inspiration 
(Harkai Vass 2009). Minoritetsungrarens identitet är även i denna dikt anta-
gen men icke-förhandlingsbar. 

Spänningen mellan den ungerska litteraturen och ungerska minoritets- 
och migrationslitteraturen visar sig i förhållningssättet till en författare som 
Domonkos, som både kan betraktas som ungersk författare och som ungersk 
minoritets- och migrationsförfattare. Av ungerska litteraturkritiker anses 
Domonkos vara poeten som skrev ”Kormányeltörésben” och sällan tas det 
hänsyn vare sig till hans andra verk skrivna i Vojvodina eller till verk 
skrivna efter migrationen. Trots att han skrev dikten i Sverige anses den vara 
en minoritetsförfattares dikt och migranttillståndet diskuteras sällan. Hans 
minoritetsställning förstärks dels på grund av hans bakgrund i Serbien, dels 
på grund av hans teman om just minoritetstillvaron. 

Domonkos tolkas sällan ur ett migrantperspektiv dels för att han har skri-
vit lite efter migrationen, dels för att hans tidigare författarverksamhet fortfa-
rande lever starkt i det ungerska litterära medvetandet. Bara någon enstaka 
gång förekommer hänvisningar till hans migranttillvaro. Csaba Utasi tolkar 
Domonkos diktrader om den ungerska friheten i ”YU-HU-Rap” ur ett mi-
grantperspektiv när han menar att Domonkos ser förändringarna i Ungern på 
1990-talet ur sitt svenska perspektiv: 
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az anyaországot (friheten 
a szabadság  har tärt 
nagyon megviselte  på moderlandet)  
(Domonkos 2008: 9) 

 
Avståndet möjliggör ett betraktande av utvecklingen utan att direkt kritisera 
den politiska situationen i Ungern (Utasi 2008: 77). 

Positionen som minoritetsförfattare verkar vara en accepterad position 
även för Domonkos. Utgivningen av YU-HU-Rap gav nämligen även upp-
hov till resonemang kring författarnamnet. Domonkos vill inte publicera sig 
under sitt namn och därför står det Domonkos Domi István som författare på 
YU-HU-Raps omslag. Att välja smeknamnet Domi som mellannamn kan 
även tolkas som en markering för samhörighet med författarkollegor från 
Vojvodina. Bland författarvänner, särskilt kollegorna från Vojvodina, var 
han nämligen känd under smeknamnet Domi. Istället för att anpassa sig till 
de nya förhållanden som skulle återspegla hans migrantskap är detta uttryck 
för önskemålet att bevara en författaridentitet från förr, nämligen den un-
gerska minoritetsförfattarens identitet. 

Domonkos få dikter skrivna efter flytten till Sverige fokuserar bara delvis 
på problematiken kring migrationen. De reflekterar mest kring livet som 
minoritetsungrare och hänvisar knappast till livet som integrerad i ett nytt 
samhälle och en ny kultur. Även om dikterna innehåller några inslag på 
andra språk finns det bland dessa till exempel aldrig några svenska ord. Oft-
ast sker språkväxlingen i form av användning av olika varianter av ungers-
kan. Enligt Orcsik är Domonkos dikter en del av den ungerska litterära trad-
itionen även med tanke på språkväxlingen eftersom ungerska dikter med 
flera språk inte bara hittas i dagens dikter utan även i ungersk renässansdikt-
ning och dikter från 1900-talet. Men Domonkos dikter med språkväxlingar 
är även karakteristiska för mångfalden i 1960- och 1970-talets jugoslaviska 
kulturella kontext och den ungerska minoritetslitteraturen i Vojvodina 
(Orcsik 2012). Även på det sättet sätts Domonkos författarskap dels i det 
ungerska skönlitterära sammanhanget, dels i den ungerska minoritetslittera-
turens kontext. 

Förutom antidiktandet är således även språket en röd tråd som fortsätter 
vara i fokus i Domonkos dikter. Språkväxlingen hos Domonkos är nästan 
alltid manifest och inslag på andra språk än ungerska översätts aldrig. Enligt 
Zoltán Németh har det främmande inslaget i en text en komplex funktion. 
Det är inte bara en stum närvaro utan snarare en tolkbar plats (Németh 
2008). Oftast uttrycker språkväxlingen alienation eller humor i form av ord-
lekar.  

Inslag på andra språk än ungerska i ”YU-HU-Rap” finns i den redan dis-
kuterade titeln som är en manifest språkväxling med engelska förkortningar 
av två länder YU (Yugoslavia) och HU (Hungary) och möjligen i ortnamn, 
som hos Domonkos oftast stavas enligt ungersk ortografi och med gemener, 
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till exempel verbász, på serbiska Vrbas. Även folkgruppensbeteckningen 
muszka ’ryssar’, som införlivats i ungerskan via ortnamnet Moskva, före-
kommer. Andra exempel är arkaiska språkvarianter, exempelvis kibli ’balja’ 
från tyskans Kübel och kurbli ’vev’ från tyskans Kurbel, samt uttryck häm-
tade från ungdomsspråk och slang, exempelvis buli ’fest’.  

Språket är starkt kopplat till olika skildrade identiteter och det går även att 
följa ungrarens identitetsutveckling från minoritetsungrare till utlänning i 
Ungern och till slut till migrationsungrare. I ”YU-HU-Rap” söker sig minori-
tetsungaren till moderlandet men blir besviken över mottagandet där: 

 
azt hittem ha megígérem  jag trodde om jag lovade 
hogy minden nap korán kelek att vakna tidigt varje dag 
az anyaországban  får jag fristad 
menedékre lelek  i moderlandet 
[…]   […] 
de ott hallani se  men där ville de 
akartak rólam  inte alls veta av mig 
(Domonkos 2008: 7, 9) 

 
Sedan blir minoritetsungraren till en ungersk migrant: 

 
magunkkal vittük  vi tog med oss 
azt a néhány  de få orden 
anyanyelvi eredetű szavam från modersmålet 
mely önkéntes beolvadásomat som efter min frivilliga 
követően bennem   integration 
véletlenül megmaradt  oavsiktligt stannat i mig  
(ibid.: 7) 

 
Domonkos litterära verksamhet är ett exempel på ett författarskap som har 
blivit erkänt oavsett författarens geografiska hemvist. Nyutgivningar av hans 
verk på 2010-talet tyder på ett intresse för hans dikter, men hans författarme-
riter kommer från tiden före migrationen och hans tidigare närvaro i det un-
gerska litterära fältet som minoritetsförfattare. Eftersom han skriver på un-
gerska blir verken framför allt en del av det ungerska litterära fältet. Tema-
mässigt bearbetar han snarare en minoritetstillvaro än en migranttillvaro, 
något som uttrycks även genom det poetiska språket och som blir utmär-
kande för honom. I och med detta kan hans långdikter skrivna i Sverige vara 
en del av migrationslitteraturen eller den transkulturella litteraturen även om 
den ungerska litteraturkritiken inte placerar dem i denna kontext. 

5.3.2 Emőke Lipcseys: svenska referenser i ungerskan 
Emőke Lipcsey föddes den 28 juli 1957 i Budapest och flyttade till Sverige 
1984. Liksom Domonkos publicerade sig i tidskriften Új Symposion, publi-
cerde sig även Lipcsey i en på sin tid modern och nytänkande tidskrift, 
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Magyar Műhely, som sedan 1962 var ett viktigt forum för avantgardistisk 
litteratur grundad av ungerska migrationsförfattare i Paris. 

  
Emőke Lipcsey. Foto: Rafael Lipcsey Andersson. 

Hon var verksam vid tidskriften åren 1981–1995 och har publicerat framför 
allt så kallade bilddikter. Hon var med i tidskriften under en period som in-
nebar stora förändringar för redaktionen. Efter att ha varit en ungersk mi-
granttidskrift blev tidskriften efter regimskiftet i Ungern 1989 till en ungersk 
litterär tidskrift vars redaktion flyttade till Budapest under den så kallade 
kompensationstiden 1988–1993 (se avsnitt 2.3). 

Även Lipcseys litterära verksamhet började sålunda före migrationen, 
men i bokform började hon publicera sig först efter flytten till Sverige. Hon 
känner sig hemma i båda språken och kulturerna men väljer att skriva på 
ungerska och ger ut sina böcker på bokförlag i Ungern. Hon berättar i en 
intervju att:  

Allt jag skriver skriver jag på ungerska. Vilket gör mig arg på mig själv 
ibland: Varför skriver jag inte på svenska? Som det är nu, då jag lever i Sve-
rige, men skriver på ungerska, hamnar jag liksom mellan två stolar. I Sverige 
ses jag som en ungersk författare, i Ungern ses jag som en svensk, och på nå-
got vis, mindre angelägen författare. Mina böcker ges ut på ett av Ungerns 
största förlag, men i Sverige har jag ännu inte hittat något förlag som vill ge 
ut mina texter. (Ingvarsson 2014) 

 
Hon anser att begreppet emigrantförfattare är föråldrat och har en politisk 
klang från tiden när emigrantlitteraturen skapades i Västeuropa och USA av 
ungrare som hade flytt från kommunismen. Enligt henne har dagens littera-
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turvetare som uppgift att i den ungerska litteraturen integrera alla författare 
som skriver på ungerska oavsett vilket land de bor i. Enligt hennes synsätt är 
det litterära verkets språk avgörande för i litterärt fält och i vilken litteratur 
respektive författare grupperas (Csanda 2012). Hon formulerar även skillna-
den mellan att skriva på ungerska och på svenska:  

I mina dikter är det iögonfallande att man ofta inte vet vem eller vad man ta-
lar om (Som i raden ”Kommunicerar med okänd hastighet”). I ungerska språ-
ket visar verbets böjning person, och singularis eller pluralis. Ifall verbet står 
i tredje person kan man inte veta om det är en han, hon eller ett neutrum som 
åsyftas. (Ungerska är ett mycket ”modernt och jämlikt” språk.) (Ingvarsson 
2014) 

 
Lipcseys första bok var diktsamlingen Sziklarajzok (Hällristningar) som 
publicerades 1999 på Magyar Műhelys förlag och som följde hennes avant-
gardistiska diktkonst där hon, i likhet med dikterna publicerade i tidskriften 
Magyar Műhely, sammanförde bild och ord med hjälp av olika metoder. 
Hennes dikter fokuserar på det visuella samtidigt som språkets och den 
skrivna textens möjligheter utnyttjas. På det sättet erbjuds möjligheter till 
ordlekar genom annorlunda stavning, ovanliga radbrytningar, markering av 
del av ord, matematiska formler, strukna men ändå synliga ord. Ordens olika 
betydelser används för att sända ett djupare budskap. Med dessa avantgard-
istiska metoder skapas bilder med hjälp av ord och meningar. Huvudspråket 
ungerska bryts ibland av engelska eller italienska inslag, men dessa språk-
växlingar är få. 

Efter utgivningen av den första bokens på det tidigare migrantförlaget 
Magyar Műhely lyckades Lipcsey publicera sig både på det yngre kvalitets-
förlaget Kortárs, grundat 1993, och på det äldre kvalitetsförlaget Helikon, 
grundat 1957. Tio år efter diktsamlingen kom hennes första roman Ördög-
hinta (Djävulsgunga; 2009) ut på Kortárs förlaget i Ungern. Romanens två 
huvudteman är tiden och makten, och den bygger på sammanlänkade berät-
telser från olika tider: den mytologiska, antiken, 1600-talets ungerska histo-
ria och nutidens 1900–2000-tal. Händelserna utspelar sig på Kreta, i Ungern, 
Sverige och USA. Liksom hos István Domonkos, där diktkonsten kopplas 
samman med musikgenren rap, återfinns även hos Lipcsey det som Søren 
Frank kallar för stilistisk hybriditet (Frank 2008: 20). Enligt recensenten 
Zoltán Pósa blandar nämligen författaren romangenrens traditionella berät-
tarmetoder med modernt avantgardistiska och skapar därmed sin egen syn-
tesroman genom den moderna självbekännande skräckromanen, den histo-
riska romanen och den mytologiska långberättelsen (Pósa 2010).  

2011 kom Lipcseys andra roman ut, en bloggroman, med titeln taurus 
blogja (taurus' blogg) på det äldre kvalitetsförlaget Helikon i Ungern. I den 
har formen och strukturen förnyats och händelserna formas i olika diskuss-
ioner och blogginnehåll. Boken innehåller flera fiktiva bloggar och händel-
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serna bygger på hur det virtuella och verkliga livet hos upphovsmännen vävs 
samman och påverkar varandra. Med det moderna temat riktar sig boken 
även för de yngre läsarna. 

Författaren har fått flera möjligheter att presentera sina böcker för läsarna 
i både Ungern och Sverige, bland annat på den ungerska ambassaden i 
Stockholm i januari 2012. Bokpresentationer av Lipcseys böcker förekom-
mer i flera medier, men de innehåller oftast enbart beskrivningar av roma-
nernas händelser och teman istället för kritik. Dessa sammanställs inte bara 
av ungerska kritiker i Ungern utan även av ungerska författare i Sverige, till 
exempel László Sall, som har analyserat romanen Ördöghinta. Sall bedömer 
både berättartekniken och temat i sin recension. Han påpekar bristen på ut-
veckling i berättelsen och hos romanfigurerna samtidigt som han hyllar te-
mat. Han påpekar att det ungerska litterära fältet har saknat en liknande ro-
man, det vill säga en roman där det ungerska och det svenska finns med pa-
rallellt och i lika hög grad (Sall 2009). Med hjälp av svenska referenser 
skildras det svenska samhället ur en ungersk migrants perspektiv. Detta åter-
speglas inte minst i språket. Även om romanernas huvudspråk är ungerska 
innehåller de även inslag på andra språk beroende på den skildrade miljön 
eller figurernas karaktär. Svenska referenser används till exempel antingen 
för att ge autenticitet åt händelser placerade i Sverige eller åt figurer med 
svenska kopplingar. Vanligast är latent språkväxling och att dialoger från en 
svensk språkmiljö återges på ungerska: ”Te! … Ez nem ért svédül!” (Du! … 
Den här förstår inte svenska!; Lipcsey 2009: 107). Sådan språkväxling åter-
finns även hos andra författare som skriver på ungerska i den här gruppen.  

Vid latenta språkväxlingar används även kontextuella ledtrådar i form av 
tilltal som förnamnen Karin, Johan och efternamnet Johansson, ortnamn i 
form av stadsnamn, till exempel Göteborgban ’i Göteborg’, Halmstadtból 
’från Halmstadt’, Malmőből ’från Malmö’, Kungsbackán ’i Kungsbacka’, 
gatu- eller torgnamn, exempelvis Järntorgeten ’på Järntorget’, Vasa téren 
’på Vasatorget’ samt namn på lärosäten, som a lundi egyetemen ’på Lunds 
universitet’ (Lipcsey 2009). Dessa svenska namn är välintegrerade i den 
ungerska texten och försedda med kasussuffix om det behövs. I vissa fall 
översätts bara en del av namnen som i Vasa téren ’på Vasatorget’, medan 
samma del torget står oöversatt och försedd med ungerskt kasussuffix i fall 
som Järntorgeten ’på Järntorget’. 

Även ett ungerskt-svenskt blandspråk, som också hittas hos andra förfat-
tare från gruppen, återfinns i dessa romaner. Detta förutsätter att båda parter 
i boken kan båda språken, men även att läsaren är införstådd. Vanligast är att 
använda svenska verb som böjs enligt ungerska regler: ”uppdaterazzad, kell 
uppdaterázni?” (uppdatera! måste man uppdatera det?; Lipcsey 2009: 44). 

Ett annat exempel då behovet av att kunna både ungerska och svenska är 
av vikt är vid ordagrann översättning av svenska begrepp till ungerska, trots 
att det egentligen har en annan motsvarighet på standardungerska. Uttrycken 
műanyag-ikertestvérem, műanyag-apám och műanyag-anyám (ibid.: 110) 
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kommer från de svenska uttrycken ’plasttvilling’, ’plastpappa’ och ’plast-
mamma’. I det ungerska språkbruket används egentligen andra benämningar, 
och dessa översättningslån från svenska skulle inte förstås av ungrare som 
inte har kunskaper i det svenska språket. Samtidigt vidgar dessa den språkli-
ga horisonten vilket också postkoloniala studier bekräftar: ”Worlds exist by 
means of languages, their horizons extending as far as the process of neolo-
gism, innovation, tropes, and imaginative usage generally will allow the 
horizons of the language itself to be extended” (Ashcroft et al. 2002: 43). 
Därmed blir språket ett verktyg med vilket världen kan konstrueras textuellt. 

Förutom svenska innehåller texterna även inslag på framför allt engelska. 
Det har framför allt som syfte att beskriva romanfigurernas språkbruk, men 
också för att ge autenticitet till de skildrade miljöerna. Mest självklart är 
användningen av engelska i bloggromanen vars handling utspelas på internet 
och där figurerna är ungdomar. De engelska inslagen används vid användar-
namn som Blackbeard och mydream (Lipcsey 2011). Det är också vanligt att 
lånord från andra språk, framför allt engelska, förungras och stavas enligt 
ungerska uttalsregler: báj istället för bye, szkájp istället för skype, lávsztori 
istället för love story eller lájkoltalak där verbet lájkol, av engelska like, böjs 
i preteritum i första person singularis och skulle kunna översättas med ’jag 
lajkade dig’. 

I romanen Ördöghinta finns även exempel på manifest språkväxling då 
engelska lånord förklaras i löpande text som i meningen: ”chatelek … ha 
úgy tetszik, a barátaimmal csevegek” (jag chattar … om du hellre vill, 
snackar jag med mina vänner; Lipcsey 2009: 43). 

I konversationer som utspelas i engelsk språkmiljö används dock inte all-
tid engelska utan dialogen återges på ungerska, något som liknar samtalssi-
tuationerna i svensk språkmiljö. Latent språkväxling används även här, 
såsom i liknande fall i andra böcker skrivna av författarna i denna grupp. I 
den löpande texten anges att dialogen är på engelska: ”Nem emlékszik? – 
folytatta angolul” (Kommer ni inte ihåg det? – fortsatte han på engelska; 
Lipcsey 2009: 35) och ”Megmotozni! – adta ki angolul a parancsot” 
(Kroppsvisitera honom! – gav han order om på engelska; ibid.: 59). 

Den ungerska texten störs därmed inte av längre sekvenser på andra språk 
men med hjälp av latent språkväxling signaleras andra språkmiljöer. Genom 
framför allt de svenska referenserna och de engelska, som är karakteristiska 
för det svenska samhället som dess andra mest användbara språk, fyller 
böckerna ett tomrum i det ungerska litterära fältet. De svenska referenserna i 
form av olika händelser förlagda till Sverige, karaktärer med svensk och 
ungersk-svensk bakgrund samt inslagen på svenska presenterar också ett 
skandinaviskt samhälle som väcker det ungerska fältets uppmärksamhet, 
eftersom svenska hänvisningar är få i den ungerska litteraturen. I romanen 
Ördöghinta har huvudpersonen, historikern och medieforskaren Antal 
Benda, en ungersk-svensk mamma och känner sig därmed lika hemma i 
Ungern som i Sverige. Hans närvaro i två kulturer gör honom hemmastadd 
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även på andra platser i världen. Till slut flyttar han till Göteborg där hans son 
och sonens svenska mamma bor. Svenska referenser som förekommer i ro-
manen är staden Göteborg, olika reflektioner om svenskheten och även sam-
hällskritik: ”Lolli szerint nem veszem észre azt, ami szép. Szerinte ezt 
Svédországban szoktam meg, ahol mindenütt csupán a praktikum számít” 
(Enligt Lolli märker jag inte det som är vackert. Enligt henne blev jag van 
vid det i Sverige, där man enbart bryr sig om det praktiska; Lipcsey 2009: 
51). 

Det görs även skillnad mellan ungrare i Ungern och de som har valt att 
lämna landet. En dold kritik mot ungrarnas negativa synsätt på ungerska 
migranter återges i kommentaren om ungrare som har flyttat från Ungern: 
”Azt hittem, neked nincsenek előítéleteid az úgynevezett nyugati magy-
arokról” (Jag trodde inte att du hade några fördomar om de så kallade ung-
rarna i väst; Lipcsey 2009: 12). 

Svenska anspelningar och dold samhällskritik återkommer även i blogg-
romanen taurus blogja. Dessa är dock även här bara sidospår och fokus lig-
ger på karaktärerna och deras öden. Även i den här boken återkommer sta-
den Göteborg genom en figur som bor i Ungern och som flyttar till Göteborg 
för att arbeta. Staden beskrivs ur ett ungerskt perspektiv ligga långt upp i 
norr, vara regnig men också vacker vid fint väder. Senare beskrivs det 
närmiljön med bostadskvarter och arbetsplatser med något mer kritiska 
kommentarer:  

a kórházban a kollegák barátságosan fogadtak, a stílus mégis kimért, és csak 
korrekt. … nem tűnik éppen betegcentrikusnak az itteni egészségügy. minden 
a takarékosság jegyében zajlik, s úgy tűnik nemcsak a kórházakra érvényes 
ez a vezérelv. (Lipcsey 2011: 194)  

(kollegorna på sjukhuset har mottagit mig vänligt, men stilen är ändå stel och 
bara korrekt. … vården här har nog inte patienten i fokus. allt sker i bespa-
ringarnas anda och det verkar som att denna princip inte enbart gäller sjukhu-
sen) 

 
I bloggromanen är ungdomsslangen viktig när det handlar om att skapa au-
tenticitet. Ungdomars språkanvändning återges dels genom engelska uttryck, 
dels genom ungdomsslang på ungerska: gürizzen ’knega’, baromi gazdagok 
’fett rika’, haverok ’polare’, seród ’din kalufs’, király a hajad ’din kalufs 
rockar’, rohadt ronda ’asful’, lóvé ’stålar’ (Lipcsey 2011) och zsaru ’snut’ 
(ibid. 2009: 107). På det sättet återspeglas ungdomars språk och böckerna 
görs autentiska vad gäller ungas stil i både talspråk och skrift. Dessutom 
syftar denna språkväxling till att skildra de olika figurerna i boken. Ung-
domsspråket återges inte enbart på ordnivå utan i sättet att dua alla, något 
som annars inte är vanligt i ungerskt språkbruk där ni-formen fortfarande är 
den artighetsform som används i kontakt med obekanta och äldre. 
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Språkväxlingen i användningen av ungerska språkvarianter som fack-
språk, ungdomsslang eller arkaismer i texter syftar till att återge autenticitet 
och förstärka romanfigurernas olika karaktär. Autenticiteten får en viktig roll 
när händelserna utspelar sig på ungerska platser som på 1600-talet i den 
första romanen. Ungerskan anpassas i dessa fall till dåtidens språkanvänd-
ning och gamla verbformer används som érkezénk (idag érkeztünk) ’vi har 
anlänt’, összegyülekezénk (idag összegyűltünk) ’vi har samlats’ (ibid.: 77). 
Förutom äldre verbböjningsformer används fackspråk inom datateknik och 
ord som bikfájl och bink and smacker (ibid.: 43) i andra delar av texten. 
Språkvarianter i andra former och därmed latent språkväxling förekommer 
även när en figur som inte har ungerska som modersmål talar ungerska: 
”Kicsit fura volt a pasi, de lehet, hogy csak azért tűnt annak, mert törte a 
magyart” (Snubben var lite konstig, han kanske bara kändes så på grund av 
att han pratade ungerska med brytning; ibid.: 53). Språkväxlingen har i dessa 
fall som syfte att bidra till figurens karaktär, modersmålstalare kontra icke-
modersmålstalare. Den har även hos Lipcsey som syfte att ge autenticitet åt 
skildrade geografiska miljöer och tidsperioder, men även för att karaktärisera 
figurers språkbruk.  

Språkväxlingen i dessa två romaner är typiska även för hela författargrup-
pens användning av språkväxling. Förutom svenska inslag och ord på andra 
språk i ungerska texter finns även facktermer och olika språkvarianter som 
slang, arkaismer och dialekter. Även ett språkbruk där ungerska och svenska 
blandas och som kan representera ungerska migranters språk i Sverige an-
vänds för första gången av författarna i denna grupp. 

Lipcseys verk utgör språkmässigt en del av det ungerska litterära fältet, 
och de tillför även något nytt temamässigt genom skildringar av ungas var-
dag i datateknikens värld och framför allt av skandinaviska miljöer, svenskar 
och ungerska migranter i Sverige, något som är ganska ovanligt i den un-
gerska litteraturen, men som efterfrågas på 2000-talet i det ungerska litterära 
fältet. Detta möjliggör utgivning vid etablerade ungerska förlag. 
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6. Den fjärde författargruppens litterära 
verksamhet 

Under de sista åren av 1980-talet syftade vissa reformer i Ungern till en 
nedmontering av den kommunistiska staten. Det kommunistiska styret föll 
1989 och fri partibildning tilläts. Året därpå hölls de första fria demokratiska 
valen. I grannlandet Rumänien föll Ceaușescus diktatur 
i december 1989 under en revolution, något som de kommande åren följdes 
av ekonomiska kriser i landet. Den gamla regimens fall följdes i båda län-
derna av dramatiska politiska och ekonomiska förändringar med fattigdom 
och arbetslöshet som konsekvens.   

Efter 1989 flyttade ett flertal ungrare från Transsylvanien i Rumänien till 
Sverige. Det är svårt att ange ett exakt antal eftersom dessa minoritetsung-
rare i Sverige registrerades efter nationalitet, det vill säga som rumäner, och 
inte efter etnicitet. De valde att emigrera av olika anledningar, till exempel 
på grund av etniskt förtryck.  

Migrationen fortsatte under de följande årtiondena. Under 1990- och se-
nare under 2000-talen blev det tack vare EU-direktiv enklare för medborgare 
från Ungern och senare även för dem från Rumänien att resa och arbeta i 
Västeuropa. De ungerska migranterna under denna tidsperiod var inte längre 
politiska flyktingar utan valde Sverige som nytt hemland antingen för att 
förbättra sina livsförhållanden eller på grund av familjeangelägenheter. Efter 
1989 talas det inte längre om politisk migration från dessa länder. 

Den skönlitterära produktionen av författare med ungerskspråkig bak-
grund i Sverige ökar under perioden 1989–2015. På 1990-talet fortsätter den 
första författargruppen att publicera självbiografiska framställningar och 
även Georg Kleins två brevväxlingssamlingar kommer ut i början av 1990-
talet. Flera författare från den andra och den tredje gruppen fortsätter också 
sin verksamhet. Romaner, novell- och essäsamlingar publiceras. Lyrikutgiv-
ningen minskar något men trots det publiceras 22 titlar (se tabell 14 i kapitel 
7). Majoriteten av verken publiceras i Sverige och knappa tiotalet författare 
lyckas publicera sig även i Ungern.  

Under 2000-talet och första hälften av 2010-talet ökar publiceringarna 
och författare från alla fyra grupperna publicerar sig. Flera av dem som skri-
ver på ungerska blir publicerade i Ungern. Under 2000-talet ges det ut 31 
och under första hälften av 2010-talet 22 diktsamlingar. Förutom dikter, 
självbiografiska framställningar, romaner, essäer, noveller, drama och brev-
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växlingar publiceras även biografier. László György Horváth författade en 
biografi över en annan ungrare, Francesco Wittorio Kovács, som handlade 
om tiden då denne var fånge i Sibirien och om hans liv i Sverige. Károly 
Tars biografi Kutyatár (Hundmagasin; 2005) om den ungerske idrottsman-
nen György Bíró kom ut redan 1993 i Rumänien, men en ny upplaga publi-
cerades efter migrationen år 2005. Därmed har en ny genre tillkommit som 
saknas hos de tidigare grupperna där självbiografiska framställningar men 
inga biografier gavs ut. I analysen av verken tas dock inte hänsyn till böcker 
som har skrivits i det gamla hemlandet. Nyutgivningarna är enbart med i 
statistiken över utgivna böcker. 

Jämfört med de tidigare grupperna är den fjärde författargruppen ganska 
liten och består av endast åtta författare, varav fem kvinnor och tre män. Det 
låga antalet författare kan bero på att perioden ligger nära nutid och att po-
tentiella författare från denna migrantgrupp ännu inte har hunnit publicera 
och etablera sig. 

Tabell 7. Den fjärde författargruppen. Födelseland och publikationsspråk. 

 ungerska svenska ungerska och svenska 

Ungern (2) 1 1 -
Rumänien (6) 5 - 1
 
Totalt (8) 

 
6

 
1

 
1

 
Den enda författaren som enbart skriver på svenska kommer från Ungern. 
Majoriteten av författarna, sex av åtta, har sitt ursprung i Transsylvanien, 
Rumänien (se tabell 7). Alla dessa skriver på modersmålet ungerska och en 
av dem, Agnes Borg, har även gett ut sin diktsamling på svenska. Borgs 
diktsamling Tillstånd (2009) innehåller inte bara översättningar från den 
ungerska diktsamlingen utan även dikter som har skrivits på svenska. Den 
ungerska samlingen Állapotok (Tillstånd; 2009) publiceras under poetens 
ungersk-svenska efternamn Lőrinczi Borg, medan den svenska samlingen 
kom ut under det svenska efternamnet Borg.  

Det sker en förändring i språkvalet från den första gruppens författare, 
som huvudsakligen skriver på svenska, genom de två författargrupperna, 
som använder både ungerska och svenska, till den senaste gruppen, som 
framför allt skriver på ungerska. En förklaring kan vara vanan att använda 
modersmålet i ett majoritetsamhälle med andra språk, eftersom de flesta av 
författarna i den fjärde gruppen har en ungersk minoritetsbakgrund i Rumä-
nien. Men det kan även handla om en strävan efter att tillhöra det ungerska 
litterära fältet snarare än det svenska. 

Före migrationen var flera av författarna från den fjärde gruppen kulturar-
betare i hemlandet eller också bedrev de någon form av litterär verksamhet 
och var kända i litterära kretsar. De arbetade vid tidningsredaktioner, publi-
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cerade sig i tidskrifter och skrev skönlitteratur eller litteraturkritik. I Trans-
sylvanien fick de kämpa för sina rättigheter att använda sitt modersmål och 
för ett levande ungerskt kulturliv. I en minoritetssituation i Sverige fortsätter 
de använda det ungerska språket i sina litterära produktioner eller i annat 
kulturarbete. László Sall och Károly Tar är upptagna i det rumänienungerska 
litterära lexikonet (ung. Romániai Magyar Irodalmi Lexikon; 2006) och även 
i andra databaser (MEK 2017a, MEK 2017b). Den ungerska databasen över 
migrationsförfattare nämner förutom Sall och Tar även László György 
Horváth. Gabriela Mészáros, som skrivit sin bok En östatskvinnans öde 
(2004) på svenska, och Károly Tar finns med i svenska Immigrant-
institutionens databas. Tar registreras både bland författare som kommer från 
Ungern och bland författare som kommer från Rumänien.  

Förutom att skriva skönlitteratur fortsätter flera av författarna sina kultur-
arbeten även i Sverige, något som påminner om kulturförmedlingen i form 
av skönlitterära översättningar mellan ungerska och svenska som påbörjades 
i samband med migrationen 1956.  

 
Tidskriften Ághegy. Samlingsnummer 41–45 (2014). 

Károly Tar har startat och varit redaktör för flera ungerska tidskrifter i Sve-
rige. Genom sitt ideella arbete har han samlat Nordens ungerska författare 
och kulturarbetare kring den skönlitterära tidskriften med namnet Ághegy 
som startades 2002 och vars sista nummer publicerades 2015. Efter år 2015 
publiceras tidskriften som bilaga till familjetidningen Magyar Liget, grundad 
1999 av Károly Tar i Lund. Ághegy publicerades varje halvår på internet och 
efter vart femte nummer gavs den ut i bokform i 200–600 exemplar (Ághegy 
2017b). Det var även en publiceringsmöjlighet för unga och oetablerade 
ungerska författare och den erbjöd förutom publikation av originalverk även 



 142 

författarpresentationer. Sedan tidskriftsstarten har flera av de författarna i 
denna studie fått publiceringsmöjligheter i Ághegy. Sålunda blev tidskriften 
ett viktig forum för ungerska författare och läsare. Det gavs även ut böcker 
med serienamnet Ághegy könyvek (Ághegy böcker). Publikationen finansi-
erades dock oftast av författarna, men gynnade ungerska författare som i 
samarbete med författarkollegor fick både publiceringsmöjligheter och re-
spons. Nackdelen med denna publiceringskanal kan vara att de ungerska 
litterära verken enbart når en begränsad läsekrets då de enbart läses, publice-
ras och recenseras i Sverige.  

László Sall i sin tur deltar i det ungerska kulturlivet i Sverige genom att 
popularisera den ungerska litteraturen bland svenskspråkiga och genom att 
bevara det ungerska kulturarvet bland ungerska migranter i Sverige i olika 
kulturföreningar och kultursällskap. Han skriver förutom egna verk även 
litteraturkritik, något som gynnar framför allt ungerska författare som recen-
seras i Sverige. Exempel på sådan litteraturkritik är Salls recensioner av 
Emőke Lipcseys roman från 2008 och Tamás Gergerlys novellsamling från 
2015 från den förra författargruppen samt av Mária Veress bok Üzenet egy 
úszó jéghegyről (Meddelande från ett flytande isberg; 2007) i den aktuella 
gruppen.  

6.1 Närvaro i det litterära livet 
De flesta författare i den här gruppen är verksamma i endast en genre, oftast 
lyrik, och det är bara två författare László György Horváth och framför allt 
Károly Tar som skriver i flera genrer. Lyriken dominerar även i den här 
gruppen, sex av åtta författare ger ut dikter (se tabell 8). 

Tabell 8. Litterära genrer och språk i den fjärde författargruppen. 

Genre Biografi Dikt Drama Novell Roman Självbiografisk 
framställning 

Språk ung. sv. ung. ung. ung. ung. sv. 

Författare 2 1 6 2 2 1 1 

Titlar 2 1 16 2 4 2 1 

 
Etablerade kvalitetsförlag publicerar inte dessa litterära verk och därmed 
fortsätter marginaliseringen av denna litteratur. I det här fallet gäller margi-
naliseringen i det ungerska litterära fältet, eftersom det bara finns två 
svenskspråkiga böcker i den här produktionen. Båda gavs ut på förlag som 
av Lars Wendelius placerades i den fjärde gruppen av förlagen som ansvarar 
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för egen utgivning. Agnes Borgs svenska diktsamling (2009) kom ut på 
Ághegy och Gabriela Mészáros självbiografiska framställning (2004) gavs ut 
genom Books-on-demand. 

Författarna som skriver på ungerska presenterar sina verk för läsare i sina 
gamla hemländer. I dagens globaliserade samhälle med enklare och snabbare 
resor, internet och olika sociala medier är det lättare att hålla kontakt med 
det forna hemlandets tidskriftsredaktioner, författarkollegor, läsare och even-
tuella bokförlag. Möjligheten till kontinuerlig kontakt med hemlandet gynnar 
dock bara till viss del publiceringsmöjligheterna. Författaren Judit Szeles har 
lyckats ge ut en bok Ilyen svéd (Sådan svensk; 2015) i Ungern. Majoriteten 
av författarna har dock publicerat sina verk självfinansierat i Sverige. An-
tingen använder de sig av tidskriftens Ághegys serie Ághegy könyvek som 
Ilona Gödriné Bedő, Ágnes Lőrinczi Borg och delvis Mária Veress eller av 
andra självfinansierade tryck med eller utan bidrag som László Sall, eller av 
privata bokförlag som László György Horváths eget förlag, Siculus, grundat 
2009. Dessutom publicerar sig Mária Veress även i Transsylvanien vid det 
yngre kvalitetsförlaget Pallas-Akadémia. 

Med självfinansieringar kommer bara ett fåtal exemplar ut på bokmark-
naden och bara ett fåtal läsare nås. Konstruktionsmekanismen för att hitta en 
gemensam nämnare för dessa författarskap, förutom deras språkliga bak-
grund, fungerar inte. Vi kan ännu inte heller se konsekrationsmekanismens 
eventuella resultat eftersom författarna fortfarande är verksamma och det är 
svårt att förutspå vilka, om några alls, som kommer att accepteras i något 
litterärt fält. 

Kontakten med det gamla hemlandet erbjuder möjligheten till en gemen-
skap med ungerska författarkollegor och läsare och därmed ett deltagande i 
det ungerska litterära fältet, något som flera av författarna eftersträvar. 
László Sall publicerar sig regelbundet i ungerska litterära tidskrifter i sin 
forna hemstad i Rumänien, men även i Ungern. Han deltar även i litterära 
träffar som anordnas i Ungern och 2010 höll han ett föredrag om den un-
gerska litteraturens situation i Sverige (Sall 2010). Sall får publiceringshjälp 
från Várad förlaget i Rumänien och bidrag från Move & Walk-institutet i 
Göteborg. Han presenterar regelbundet sina diktsamlingar i Rumänien. Efter 
utgivningen av sin diktsamling Polit kö (2013) fick han möjlighet att presen-
tera den både i Sverige på Internationella Biblioteket i Stockholm och i 
Transsylvanien under ett boksamtal med författarkollegor, litteraturvetare 
och läsare. Det senare följdes även upp av en tidningsartikel om litteraturens 
roll i människors vardagsliv (Demény 2013b). Sall bjöds också till Rumä-
nien för att presentera sin diktsamling … vége. Folytatás (… slut. Fortsätt-
ning) som kom ut 2008, medan hans diktsamling Könnyű konyhalégzés (Lätt 
köksandning) från 2014 presenterades i Budapest.  

Det är allt vanligare att författarna inbjuds till läsarträffar, såsom Judit 
Szeles och László Sall 2015 inbjöds till Debrecen i Ungern, inte bara för att 
introducera sina dikter utan även för att tala om exempelvis identitet. Ur ett 
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ungerskt perspektiv är det fortfarande intressant att studera och analysera 
ungerska författares identitet i migrationens spegel. Sall fokuserade på hy-
briditeten när han presenterade författarkollegan Judit Szeles skapande ge-
nom att förklara att hon skriver med en ungrares ögon om svensk kultur me-
dan han själv gör tvärtom. På fråga om identitet betraktar Szeles sig själv 
som ett tvåhundraprocentigt subjekt: ungrare till hundra procent och svensk 
till hundra procent, medan Sall presenterar sig som en svensk som är ungrare 
från Rumänien (Baranyi 2014).  

Även om författarna arbetar aktivt med att presentera sina böcker på olika 
forum, som sin egen hemsida, i tidskriften Ághegy eller bland läsare i 
Ungern och Rumänien, får deras verk inga recensioner. Inget av dessa förfat-
tares verk, oavsett språk, har blivit recenserade i varken Ungern, Rumänien 
eller Sverige. Däremot läser flera migrationsförfattare varandras litterära 
verk och ger en återkoppling. Återigen blir det relevant med paratexter i 
böckerna, såsom vi har sett i den andra författargruppen (1956–1958). Flera 
använder sig av förord eller slutord i sina böcker för att sätta verken i ett 
större sammanhang. Förordet till Ilona Gödriné Bedős diktsamling Gondola-
tok idegenben (Tankar i främlingskap; 2011) skrevs till exempel av Zoltán 
Gaál, författare i Sverige från den andra författargruppen och även redaktör 
för Gödriné Bedős diktsamling. László Salls diktsamling Polit kö (2013) har 
en förords- och fem slutordsskribenter, bland dessa såväl ungerska migrat-
ions- och minoritetsförfattare i Transsylvanien som ungerska författare i 
Ungern. Förordsförfattarna fokuserar på poetens migrantidentitet och un-
gerska identitet, som båda blir antagna identiteter i Salls fall. Han kallas för 
allt från transsylvanier, icke-emigrantförfattare och icke-poet utanför 
Ungerns gränser till ungersk författare i Sverige. Diktjagets ungerskhet följs 
genom dikterna. Enligt Péter Demény skildrar dikterna bland annat emigran-
ten eller den statslöse, dvs. personer som har berövats något (Demény 2013a: 
40). 

Judit Szeles diktsamling i sin tur innehåller en intervju med Szeles gjord 
av en annan ungersk författare i Ungern. De diskuterar inte bara författar-
identitet, dikternas tema och den svenska miljön där de skapades, utan även 
författarens plats i det ungerska litterära fältet genom att söka samband i stil 
och metoder med andra ungerska författare (Szeles 2015: 108). Det ungerska 
litterära fältet fortsätter därmed visa intresse för författarbiografierna och 
kopplar ihop verken med författarens liv även om det inte handlar om själv-
biografiska framställningar. 

6.2 Migrantskap i Sverige som tema  
När det gäller prosatexter utgivna i den här gruppen hittas fiktion, exempel-
vis György Horváts pjäser som behandlar olika historiska teman från Trans-
sylvanien, medan andra bygger på självupplevda händelser. György Horváts 
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biografi skildrar Francesco Wittorio Kovács liv som fånge i Sibirien från och 
med 1945 och fram till Stalins död 1953, och hans liv fram till flytten till 
Uppsala 1954, hans integrering i det svenska samhället, familjebildning och 
arbete. Biografin återger Kovács berättelse i jagform men den innehåller 
även historiska beskrivningar om tiden under den sovjetiske diktatorn Stalin 
och den jugoslaviske socialistiske ledaren Tito.  

Liksom flera av de studerade självbiografiska framställningarna följer 
även denna biografi händelserna i kronologisk ordning och innehåller även 
familjefoton för autenticitetens skull. Syftet att vittna om grymheter för att 
visa för resten av världen vad som pågår på andra ställen är också i detta fall 
avgörande, något som formuleras av huvudpersonen på de sista sidorna:  

 
el kell mondanom a világnak, és mindazoknak akik meghallgatnak, a 
múltam. Nem lehet, hogy nyomtalanul eltűnhessen az, ami az emberiséget 
deformálta, brutális gyilkossá vagy áldozattá tette. Nem évülhet el sohasem 
az emberi gonoszság. (György Horváth 2009: 114–115)  
 
(jag är tvungen att berätta om mitt förflutna för världen och för alla som lyss-
nar på mig. Det som vanställde mänskligheten och gjorde människan till en 
brutal mördare eller till ett offer får inte försvinna utan spår. Ondskan får ald-
rig bli preskriberad.) 

 
Biografin skildrar även olika identiteter och identitetsväxlingar, som den 
påtvingade fångidentiteten eller den antagna migrantidentiteten eller till och 
med den svenska identiteten. Den påtvingade fångidentiteten med fråntag-
ning av namn och tilldelning av ett nummer påminner oss återigen om tidi-
gare självbiografiska framställningar. Efter flytten till Sverige avtecknas den 
antagna migrantidentiteten. Förutom tacksamhetskänslor, som uttrycks även 
i de tidigare grupperna, förekommer här för första gången det ömsesidiga 
förhållandet att det inte bara är migranten som är stolt över sitt nya hem utan 
även att mottagarlandet är stolt över migranten:  

Akkor nekem Svédország egy távoli ország volt. Nem tudhattam még, hogy 
az én hazámmá is válik ez a gyönyörű barátságos ország, mely befogadott, s 
melyre büszke vagyok […], és mely éppen a mai megbecsülésemen keresztül 
is, büszke rám. (György Horváth 2009: 112) 

(Sverige var ett avlägset land för mig. Jag kunde inte veta att detta fina, vän-
liga land kom att bli mitt hemland som mottog mig och som jag var stolt över 
[…], och utifrån uppskattningen som jag fick idag var stolt över mig.)  

 
Den positiva Sverigebilden återfinns även i Gabriela Mészáros självbiogra-
fiska framställning: 

Allt var så annorlunda. En stad som låg på öar i vattnet. Fascinerande vack-
ert. En civilisationen [sic!] i samspel med naturen. Och att allt tycktes fun-
gera fascinerade mig ännu mer. Perfekt organisation. Människor utstrålade 
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trygg, lugn energi. I stort sätt alla var fina med nytvättat hår, moderna och 
rena kläder, bra skor, vårdade naglar. I den värld jag lämnat bakom mig var 
det precis tvärtom. De flesta var irriterade, nervösa och otillfredsställda i sin 
vardag. Fett hår, omoderna kläder, ovårdade naglar och stressig atmosfär. 
(Mészáros 2004: 36) 

 
Denna positiva bild av Sverige som mottagarland återfinns också i tidigare 
författargruppers självbiografiska framställningar. Mészáros personliga be-
rättelse skildrar episoder från författarens ungdom. Boken skiljer sig dock 
från andra undersökta självbiografiska framställningar eftersom inga skild-
ringar knutna till någon historisk period förekommer här. I de tidigare själv-
biografiska framställningarna har migrationen eller flykten förklarats med en 
svår historisk tidsperiod i hemlandet, som andra världskriget, judeförföljel-
ser, Ungernrevolten 1956 eller kommunismen. Mészáros bok är dock en ung 
kvinnas personliga livsskildring och migration från sitt forna hemland till 
Sverige och den följer hennes första 34 år i livet. 

Förutom självbiografiska framställningar skrivs i den här gruppen novel-
ler med självbiografiska inslag. Mária Veress noveller i samlingen Üzenet 
egy úszó jéghegyről (Meddelande från ett flytande isberg; 2007) återger i 
jagform korta, personliga och vardagliga historier om exempelvis språkin-
lärning efter migrationen, samtal från tunnelbanan och hembesök i Rumä-
nien. Som i de flesta fall i självbiografiska framställningar anger Veress an-
ledningen till att hon skriver. Hon känner plikt och tacksamhet gentemot det 
gamla hemlandet som har lärt henne allt och som hon har lämnat bakom sig 
för ett annat land. Hon skriver dels för dem som har stannat hemma, dels för 
andra migranter som delar hennes öde (Veress 2007: 8).  

Veress andra novellsamling Életre, halálra (På liv och död; 2011) bearbe-
tar även andra ämnen i tredje person singularis. Novellerna handlar exem-
pelvis om krig, om en familjs migration till Amerika för att säkra barnets 
framtid, om vanliga människors liv i kommunisttidens Rumänien med 
husundersökningar och avlyssning, om matbrist och om hur mänskliga 
kontakter förändras av politiskt förtryck. Novellerna ger även utrymme för 
tankar om migrantidentiteten, om bilden av det forna och det nya hemlandet 
eller om synen på migranter. Att besöka hemlandet efter flytten därifrån kan 
bli svårt i och med att de som stannat kvar ifrågasätter ens identitet. I 
mottagarlandet får man en påtvingad migrantidentitet och kallas för ungersk  
migrant även om man känner sig som svensk men i hemlandet blir man 
betraktad  som svensk och får därmed en påtvingad svensk identitet trots att 
man där vill framstå som ungrare. Samtidigt vill de som stannat i det gamla 
hemlandet markera skillnaden mellan  så kallade riktiga utlänningar och de 
som har emigrerat. Därför kallar man de migrerade som kommer hem på 
besök för ”nem is igazi svédek” (inte ens riktiga svenskar; Veress 2011: 88). 

Migranttillvaron tematiseras också i dikter. László György Horváths 
diktsamling Stockholmi szerelem (Stockholmskärlek, 2011) skildrar 
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migrantidentiteten i dikten ”A nyugati magyarság” (Ungrarna i väst) genom 
att lägga fokus på den främmande miljön ”Stockholm multinacionális 
Bábelében” (i Stockholms multinationella Babel; György Horváth 2011: 34) 
där ungerska migranter förenas genom modersmålet. 

På samma sätt fokuserar flera av Ilona Gödriné Bedős dikter på poetens 
ungerska bakgrund och skildrar migrantskapet. Även om en del dikter är 
landskapsdikter förekommer i Gödriné Bedős dikter ofta topos om flyttfåg-
lar som symbol för migranter. Detta förekommer även i den andra författar-
gruppen, exempelvis i dikten ”Mi, vándorló magyarok” (Vi vandrande ung-
rare) i diktsamlingen Gondolatok idegenben (Tankar i främlingskap; 2011). 

Ungerskheten kopplas ofta samman med och uttrycks med hjälp av nat-
ionalistiska känslor och patriotism i både Gödriné Bedős och György 
Horváths dikter. Båda poeterna framställer modersmålets bevarande och dess 
roll som identitetsskapare och identitetsbärare: 
 

Egy nyelvnek örököse vagyok, Jag är arvinge till ett språk  
mit nemzetem reám is hagyott som min nation lämnat åt mig  
[…] 
Szívünkből fakadó kötelesség  Det är hjärtats plikt 
a nyelvünkhöz való örök hűség. att vara trogna vårt språk 
[…] 
Őrizd tisztán és becsületben!  Bevara det rent och i ära 
Ez a nemzet utolsó védőműve. För det är nationens sista skydd. 
(Gödriné Bedő 2012: 20) 

 
Även György Horváth skildrar modersmålets avgörande roll för individen: 

 
Ő a legnagyobb földi kincsem             
Óriás az anyanyelvem, a világ belefér,  
Megtartó, tápláló, mint a mindennapi kenyér.    
Belefér élet, halál, s minden köztes história,     
Őrizd meg s megőriz, ez hozzá a filozófia! (György Horváth 2010: 76) 

  
(Det är min dyrbaraste skatt på jorden 
Mitt modersmål är gigantiskt, rymmer hela världen 
Bevarar, livnär som det dagliga brödet. 
Rymmer liv, död och alla historier däremellan 
Bevara det och det bevarar dig; det är filosofin bakom det) 

 
I vissa dikter kombineras även modersmålet och toposet om flyttfåglar som 
symbol för migranter: 

 
Mint madárnak repülés   Såsom flygandet 
a létszükséglete,   är livsavgörande för fågeln 
az embernek oly fontos   är modersmålet lika viktigt 
édes anyanyelve.  för människan. 
(Gödriné Bedő 2012: 69) 
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Identitetsväxlingen tematiseras i ett slutord i boken Székely Marosvásárhely 
(2010) skrivet av György Horvát själv i diktform. Dikten handlar om läm-
nandet av hemlandet och hemstaden under kommunisttiden och flytten till 
Ungern där man trots sin ungerska etnicitet blir ofta behandlad som rumän. 
Den rumänska identiteten upplevs av de flesta ungrare från Transsylvanien 
som påtvingad utifrån. I Rumänien räknas de som en ungersk minoritet, men 
i Ungern anses de vara rumäner. Användningen av uttrycket moderland 
(ung. anyaország) om Ungern är typisk för dessa dikter, framför alltför de 
som har skrivits av författare från Transsylvanien. 

Medan vissa dikter bearbetar ungerskrelaterade ämnen, hänvisar andra till 
svenska referenser och fokuserar därmed på ett migrationsperspektiv. Bara 
ett fåtal behandlar allmänna känslor. Agnes Borgs diktsamlingar är av den 
sistnämnda typen och skildrar psykiska och fysiska tillstånd som författaren 
har genomlevt under åren genom ut- och invandring (Lőrinczi Borg 2009: 
5). I och med att hon både översatt sina ungerska dikter till svenska och skri-
vit dikter direkt svenska får hennes dikter plats i både det ungerska och det 
svenska litterära fältet.  
Även László Salls diktsamling från 2014 Könnyű konyhalégzés (Lätt köks-
andning) fokuserar mest på känslor och försöker gå på djupet i känslolivet 
med hjälp av själviakttagelse. Därmed innehåller den här diktsamlingen lik-
som diktsamlingen … vége. Folytatás (… slut. Fortsättning; 2008) dikter 
som inte refererar till ungerskheten eller migrantskapet i första hand.  

Andra verk blir ett nytt tillägg till det ungerska litterära fältet. Judit Szeles 
dikter i Ilyen svéd (Sådan svensk; 2015) som delvis bygger på ironi liknar 
Salls diktsamling Polit. Kö (2013). Szeles dikter är till skillnad från Salls 
inte politiska, utan har snarare fokus på olika samhälleliga teman. Skillnaden 
mellan dessa två samlingar är att medan Sall koncentrerar sig på det un-
gerska lägger Szeles fokus på det svenska. Båda skildrar händelserna ur ett 
outsider-perspektiv och kan därmed behålla sin neutralitet. Judit Szeles dikt-
samling bygger i sin helhet på svenska anspelningar. Dikterna handlar om 
den svenska naturen, svenskar, klimatet, emigranter, svenska traditioner, 
sommarstängda arbetsplatser, alkoholkonsumtion, kaffekonsumtion samt 
samer som minoritet. Därmed skildrar de svenskt liv och svensk mentalitet, 
något som är ett tämligen nytt tema i den ungerska lyriken. 
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Judit Szeles, Ilyen svéd (Sådan svensk), FÍSz (2015). 

Även Salls diktsamling tycks tematiskt tillföra något nytt till det ungerska 
litterära fältet. Litteraturvetaren Péter Demény konstaterar nämligen att Salls 
diktsamling Polit. Kö (2013) ersätter något som saknas i den nutida ungerska 
litteraturen, nämligen politiska dikter (Demény 2013b). Salls diktsamling 
försöker fylla detta tomrum till viss del med en dels ironisk, dels kritisk ton. 
Alla håller dock inte med om att det finns brist på ungerska politiska dikter. 
Recensenten Tamás Szele placerar Salls diktsamling bland nutida dikter med 
politiskt tema, och håller med om att dikterna tillför något nytt i och med 
poetens situation som utomstående i sin migrantsituation. Enligt Szele visar 
författaren mod med sina politiska dikter (Szele 2014).  

Recensenten betonar även författarens position som migrationsungersk, 
minoritetsungersk och ungersk författare. Att Sall som författare inte är känd 
för den ungerska läsekretsen i Budapest skyller Szele på författarens un-
gerska minoritetsbakgrund i Rumänien. Samtidigt kallar recensenten Sall för 
en europeisk poet som har formats till detta tack vare sina tre hemtrakter: 
hemstaden Nagyvárad, dagens Oradea i Rumänien, som utbildade poeten, 
Sverige som erbjuder honom försörjning och Budapest som erbjuder teman 
till hans dikter (Szele 2013). Diktjaget hos Sall hanterar sin migrantsituation 
först med ironi, sedan med uppror, men till slut infinner sig i en instinkt om 
att vara annorlunda: 

 
nincs útlevelem  jag har inget pass 
nincs hazám  jag har inget hemland 
vagyok nincstelen  jag är utblottad 
vagyok más  jag är annorlunda 
(Sall 2013: 15) 

 
Politisk objektivitet, kritik och rättvis förmedling av situationen i ett censure-
rat land förväntades av migrationsförfattare under den politiska migrationen, 
men politiken som tema och utomståendes objektivitet blir även senare en 
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uppgift för ungerska författare som inte bor i Ungern. Litteraturens starka 
förbindelse med politiken i Ungern visar sig även i det faktum att en sådan 
förväntan uppstår på 2010-talet, något som i sin tur markerar en uttalad eller 
outtalad politisk konflikt i landet. Salls diktsamling är därmed ett svar på 
denna författaruppgift och framtiden kommer att visa om det skrivs fler litte-
rära verk med liknande ämnen och om det kommer att finnas ett behov av en 
sådan litteratur. Kopplingen mellan Ungerns politik och migrationsförfattar-
nas uppgift påminner oss återigen om politiska migranters uppfattning av sin 
roll som migranter och författare, dvs. som kulturförmedlare, sakkunniga 
och objektiva rapportörer från det forna hemlandet. 

6.3 Språklig påverkan 
Författarnas språkliga bakgrund påverkar verkens språk och även om 
huvudspråket för det mesta är ungerska förekommer liksom i de tidigare 
författarsgruppernas texter både latenta och manifesta språkväxlingar även i 
den här gruppen. Inslag på andra språk än ungerska och svenska finns på 
språk som förekommer i de beskrivna språkmiljöerna. Inte heller i dessa 
böcker finns dock några längre sekvenser på andra språk, utan bara enstaka 
ord på framför allt rumänska, eftersom flera av författarna kommer från en 
ungersk minoritetsbakgrund i Rumänien. De svenska inslagen kommer från 
den nya språkmiljön och de ryska från skildringar av fångenskap i Sibirien. 
Det finns även några få inslag på engelska, samiska, spanska och italienska, 
som dock inte har någon större relevans för samhällsskildringarna. 

Den latenta språkväxlingen förekommer även i dessa böcker i form av 
kontextuella ledtrådar som antyder andra språkmiljöer. Dessa kontextuella 
ledtrådar återfinns även här i tilltal när personnamn från olika språk används. 
Svenska personnamn som används är Mattias, Jörgen och Anders (Veress 
2007). Från ryska används Vaszilij (Veress 2011), korrekt rysk stavning är 
Василий (Vasilij), från rumänska Dumitru (ibid.) och från ungerska Istvan 
(Mészáros 2004: 87), korrekt ungersk stavning är István. Det förekommer 
även några ryska smeknamn, Vaszi (Veress 2011: 52) istället för Vasja som 
är smeknamnet till Vasilij, samt det rumänska smeknamnet Mitica (ibid.: 
53), korrekt rumänsk stavning är Mitică, och det är smeknamn till Dumitru.  

I andra fall används personnamn som manifest språkväxling när dess ur-
sprung och betydelse förklaras: ”Han kommer alltid att vara Moromou för 
mig. Egentligen betyder moro, baby, och mou, min på grekiska” (Mészáros 
2004: 87). 

Som kontextuella ledtrådar återfinns även ortnamn som Konstanca och 
Odessza (György Horváth 2009: 38) som återges på ungerska, eller svenska 
ortnamn: Strömstad, Krokstrand och Uppsala (Szeles 2015). I andra fall 
förses ortnamnen även kasussuffix, exempelvis Kijevbe (till Kiev; Veress 
2011: 38) eller Bohuslänből (från Bohuslän; Szeles 2015).  
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När det gäller kontextuella ledtrådar i form av gatunamn och byggnader i 
dagens Rumänien görs det skillnad mellan ungerska och rumänska namn 
beroende på tiden då Transsylvanien tillhörde Ungern eller Rumänien. Hos 
György Horváth anges byggnaders namn under olika tidsepoker: ”a volt 
Felső Kereskedelmi Iskola, később Pedagógiai Főiskola, ma Petru Maior 
Műszaki Egyetem” (den forna Handelshögskolan, senare Lärarhögskolan, 
idag Tekniska högskolan Petru Maior; György Horváth 2010: 14). Detta kan 
även förekomma vid ortnamn som ”Szverdlovszk városába […] amely va-
laha Jekaterinburg volt (i staden Sverdlovsk […] som en gång i tiden hette 
Jekaterinburg; György Horváth 2009: 39). Jekateringburg hette Sverdlovsk 
mellan 1924 och 1990 och återfick sitt namn efter Sovjetunionens fall. I 
detta fall syftar författaren på politiska förändringar som återspeglas i den 
ryska stadens olika namn. 

Kontextuella ledtrådar i form av kulturspecifika ord kopplat till ryskan som 
tajga (taiga), dácsa (lantställe) och Trojka (troika) finns framför allt i biografin 
A vörös pokol (Det röda helvetet; György Horváth 2009) vars längsta del ut-
spelar sig i sibiriska fångläger. Kulturspecifika ord hittas även i form av kuli-
nariska termer som ungerskans gulaschsoppa (Mészáros 2004: 26), ryskans 
Stolichnaja (ibid.: 29) eller svenskans knäckebröd (Szeles 2015: 25). 

Språkväxling förekommer precis som i förra gruppens verk även i form 
av olika språkvarianter. György Horváts dikt ”Nyelvünk változatai” (Vårt 
språks varianter; 2010a: 50), som handlar om olika språkinfluenser på 
ungerskan genom tiderna, innehåller mängder av språkväxlingar genom: 

1. tyska lånord som används i ungerska: spájz ’skafferi’ < Speise, ler 
’ugn’ < Röhre, hokkedli ’pall’ < Hocker; 

2.  ryska ord och uttryck: Ckányec filma ’slutet av filmen’ < Konec 
fil’ma, táváriscs ’kamrat’ < továrišč, zdásztvuj ’hej’, ’god morgon’ < 
zdravstvuj; 

3. ord från romani: csaj ’tjej’ < chaj, shej, srác ’kille’ < shavo, devla 
’gud’ < devla, lóvé ’pengar’ < love; 

4. engelska ord: hello, by, cola, oké;  
5. ungerska dialekter i Rumänien  
6. samt ord och uttryck från ungerskt-rumänskt blandspråk som kräver 

språkkunskaper i båda språken: ”A kursának ott a stációja a kártierbe, 
/ Ha van magának abonamentje (Busslinjen har sin hållplats i 
bostadsområdet / Om ni har busskort; ibid.: 50). De rumänska orden 
cursă ’busslinje’, staţie ’hållplats’, cartier ’bostadsområde’ och 
abonament ’busskort’ ’abonnemang’ stavas i exemplet ovan med 
ungersk ortografi och integreras i meningen med ungerska suffix.  

 
Inslagen på andra språk översätts inte, något som i vissa fall kan exkludera 
läsaren. Visserligen behöver lånorden inte översättas eftersom de är 
välintegrerade i ungerskan idag, men de rumänska inslagen och därmed 
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meningen ovan på en blandning av ungerska och rumänska förstås bara av 
läsare som kan både rumänska och ungerska. 

Ord på svenska i ungersk text anges inom parentes i andra verk: ”menle-
velet (skyddsbrev)” och ”oltalomlevelet (skyddspass)” (Sall 2013: 26) eller 
förklaras i löpande text som det kulturspecifika ordet knäckebröd: ”sokan 
száraz kenyeret, ún. knäckebrödöt esznek” (många äter torrt bröd, s.k. 
knäckebröd; Szeles 2015: 25).  

Efter att ha förklarat ett kulturspecifikt ord kan ordets svenska form an-
vändas i den ungerska texten. I diktraden ”Uppsalában a diákszervezeteket 
tájegységekről nevezték el” (I Uppsala benämns studentnationerna efter 
landskap; Szeles 2015: 40) anges det kulturspecifika ordet nationer på un-
gerska. I de följande diktraderna står ordet på svenska integrerat i den un-
gerska texten. Detta görs med hjälp av den ungerska pluraländelsen –k och 
objektsmarkören –t som fogas till den svenska ordstammen: ”az egyete-
misták éjszakánként végigjárják a nationokat” (studenterna går runt på nat-
ionerna på nätterna; Szeles 2015: 40). Samma metod används med ett annat 
kulturspecifikt ord, nämligen systembolaget. Först används en motsvarighet 
för systembolaget på ungerska (italdiszkont) och senare blir den en omarke-
rad manifest språkväxling när ordet system på svenska dyker upp i den un-
gerska texten: ”mindenki a kocsmába sietett / mert a system szombaton nem 
volt nyitva (alla skyndade sig till puben / eftersom systemet inte var öppet på 
lördag; Szeles 2015: 71).  

Samma metod tillämpas även av författaren Mária Veress i en av hennes 
noveller. Veress till skillnad från Szeles använder sig av det svenska uttryck-
et först, för att sedan förklara det på ungerska i löpande text: ”a svédek nem 
szeretik a legeredetibb, legsvédebb eledelüket, a ’szürsztrömminget’” 
(svenskarna tycker inte om sin mest ursprungliga, mest svenska maträtt, 
surströmmingen; Veress 2007: 76).  I det här fallet är den manifesta språk-
växlingen markerad med citattecken och integrerad i texten med hjälp av den 
ungerska ortografin. 

Precis som i den förra författargruppen försöker vissa författare även här 
återge bruten svenska med hjälp av ungersk ortografi: ”iszonyú rossz ki-
ejtéssel megkérdi -Várifron kommer dű?” (han frågar med fruktansvärt då-
ligt uttal: Varifrån kommer du? ibid.: 14). I dessa fall översätts inte de 
svenska uttrycken till ungerska. Betydelsen framgår dock av sammanhanget, 
men kräver att läsaren förstår svenska till viss del. 

I Mária Veress texter blandas ofta latent och manifest språkväxling. 
Språkväxlingarna hos Veress förekommer dels i form av svenska inslag: 
”Még azt se lehetett kihámozni, hogy milyen nyelven beszél, míg fel nem 
kiáltott svédül: ’Ördög és pokol!’” (Man kunde inte ens förstå vilket språk 
han talade förrän han på svenska utbrast ”Helvete”; ibid.: 31), dels med 
ryska referenser: ”számomra a hárásó volt az egyetlen ismerősen csengő 
szó” (haraso var det enda igenkännbara ordet för mig; Veress 2011: 52), 
men även med rumänska inslag: ”Váj, cse binye, doámná drágá, cse norok. 
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Leesett az állam. De hiszen ez az orosz románul beszél!” (Vad bra, kära 
dam, vilken tur. Jag tappade hakan. Ryssen pratar ju rumänska!; ibid.).  

Veress använder sig av tre olika metoder i exemplen ovan. I exemplet 
med det svenska inslaget används latent språkväxling för att visa att dialogen 
utspelade sig på svenska: ”han utbrast på svenska” (Veress 2007: 31). I ex-
emplet med det ryska inslaget förekommer en manifest språkväxling som är 
markerad med kursiv men stavad enligt ungersk ortografi och inte översatt. 
Den rumänska meningen i sin tur återges också enligt ungersk ortografi med 
”Váj, cse binye, doámná drágá, cse norok” (ibid. 2011: 52) istället för Vai ce 
bine, doamnă dragă, ce noroc utan någon översättning och med en latent 
språkväxling när det tydliggörs att ryssen pratar rumänska.  

Manifest språkväxling i György Horváts biografi förekommer i form av 
inslag på ryska, svenska och italienska för att ge autenticitet till de beskrivna 
miljöerna. Ryska citeras från tiden i Sibirien, men det översätts inom paren-
tes till ungerska: ”Kak tibe zavut? (Hogy hívnak?)”, jfr Как тебя зовут?, 
(Kak tebja zovut?) ’Vad heter du?’; ”Za sto ti zgyessz? (Miért vagy itt?)”, jfr   
За что ты здесь?, Za čto ty zdes? ’Varför är du här?’ (György Horváth 
2009: 12). Även här följer stavningen den ungerska ortografin och orden 
stavas enligt ungerska uttalsregler. Därför innehåller de ryska inslagen un-
gerska bokstäverna gy och ssz.  

Ryska inslag förekommer inte bara i dialoger utan även i löpande text: 
”Egyszer azt mondja a politruk (hivatalos elvtárs)…” (En gång sa politruken 
(tjänstemannen)…; György Horváth 2009: 12). Ordet politruk kommer från 
ryskans политрук och betyder politisk ledare eller partiets representant på 
arbetsplatsen. I dessa fall förklaras eller översätts orden på ungerska inom 
parentes. På samma sätt förekommer även svenska referenser ”spion (kém)” 
eller ”agentek (ügynökök)” (ibid.: 30). I det andra fallet böjs till och med 
ordet agent på ungerska när det får pluraländelsen –k efter bindevokalen e. I 
dessa fall kan språkväxlingen även bero på att berättaren inte hittar de rätta 
orden på ungerska och har inslag från andra språk som sedan översätts inom 
parentes. Andra gånger översätts svenska referenser för att tydliggöra dem 
för de ungerska läsarna som inte förväntas vara insatta i de andra språken 
som används i texten: ”… egy müsor [sic!], melynek a címe: De trodde att 
jag var död. (Úgy tudták, hogy én meghaltam)” (… ett program med titeln: 
De trodde att jag var död; ibid.: 36). 

I de fall verken har publicerats på både ungerska och svenska, vilket är 
fallet med Agnes Borgs dikter, kan en latent språkväxling förekomma i den 
svenska översättningen, vilket inte förekommer i originalet eftersom ungers-
kan är huvudspråk där: 

Vakar din längtan 
I läppar 
Som kan uttala 
Ungerska ord som av stål 
(Borg 2009: 32) 
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Även hos denna författargrupp har språkväxlingen som syfte att ge 
autenticitet och att framhäva typiska egenskaper som brytning hos vissa 
huvudpersoner och därmed presentera ett flerspråkigt samhälle samt i vissa 
fall återge humor. Inslagen på andra språk försvårar inte läsningen och inte 
heller förståelsen av texten generellt i de få fall där orden inte översätts till 
huvudspråket. Men för att förstå den beskrivna situationen fullt ut krävs att 
läsaren är insatt i språken som ibland blandas i en mening. Framför allt 
gäller det blandning av ungerska med rumänska eller ungerska med svenska. 

Texter med oöversatta inslag på andra språk vänder sig framför allt till 
läsare med liknande minoritets- eller migrationsbakgrund som författaren. 
Läsaren får en bild av samhällen och språkmiljöer där flerspråkighet är ett 
någorlunda naturligt inslag i människors vardag. Framför allt visas detta ur 
en ungrares perspektiv, som befinner sig eller hamnar i sådana miljöer 
antingen som minoritetsungrare i Rumänien, ungrare i Sverige eller Sibirien. 

6.4 Károly Tars kulturarbete och författarskap 
Károly Tar föddes den 30 augusti 1935 i Cluj-Napoca (ung. Kolozsvár), i 
Rumänien. Han ägnade sig redan i Rumänien åt den ungerska kulturen och 
förutom arbetet som tekniker och lärare var han även redaktör, journalist och 
reporter vid flera ungerska tidskrifter. Han skrev skönlitteratur för både barn 
och vuxna. Liksom de flesta i den här författargruppen kom han från en un-
gersk minoritetsställning i Rumänien. Han använde modersmålet ungerska i 
sina litterära verk i det gamla hemlandet och han fortsatte även efter migrat-
ionen 1995 att skriva på ungerska och arbeta för den ungerska kulturen ge-
nom att engagera sig i flera ungerska tidskrifter i Sverige. 

Från och med grundandet år 1998 var han redaktör för Lundi Lap och fa-
miljetidskriften Magyar Liget och han var även grundare av och redaktör för 
kultur- och litteraturtidskriften Ághegy. Även efter migrationen till Sverige 
hade han möjlighet att medverka i ungerska tidskrifter i det forna hemlandet 
och han fortsatte att skriva för tidskrifter i Transsylvanien. Kortare skönlitte-
rära verk publicerade han i den ungerska tidskriften Várad som grundades 
2002 i Rumänien och har sedan dess publicerat skönlitterära verk, men även 
artiklar som behandlar kultur, samhällskunskap och vetenskap. Hans publi-
kationer har även kommit ut i den litterära tidskriften Helikon, som sedan 
1990 ges ut två gånger per månad i Cluj-Napoca, samt i Irodalmi Jelen som 
vänder sig till minoritetsungrare i västra delen av Rumänien och som kom ut 
första gången 2001 i Arad. Tar har därmed en kontinuerlig närvaro i det un-
gerska litterära fältet, först som ungersk minoritetsförfattare och sedan som 
ungersk migrationsförfattare. 

Hans kulturarbete belönades flera gånger under 2000-talet och han fick 
både ungerska författarförbundets litterära pris och ungerska journalistför-
bundets pris. Han har dessutom vunnit olika ungerska tidskrifters priser. För 
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sitt kulturarbete belönades han bland annat 2003 med titeln Ungerska Kul-
turens Riddare (ung. Magyar Kultúra Lovagja) som sedan 1998 delas ut i 
Ungern eller utanför Ungerns gränser som erkännande av kulturella, litterära, 
musikaliska och konstnärliga framgångar. 2013 belönades han även med 
Ungerska Förtjänstkorset (ung. Magyar Érdemrend Lovagkeresztje), en stat-
lig utmärkelse och hederspris i Ungern, för sina insatser inom det ungerska 
litterära och kulturella livet, framför allt för den litterära och kulturella tid-
skriften Ághegy och för främjandet, bevarandet och spridningen av den un-
gerska litteraturen och av det ungerska språket utomlands. 

 
Károly Tar 

Han nämner i flera olika skrifter svårigheterna kring bevarandet och främ-
jandet av det ungerska kulturarvet utomlands, något som han anser vara för-
fattarnas uppgift, och även problem som uppstår på grund av bristen på åter-
koppling från hemlandet. En sådan respons skulle enligt honom kunna inspi-
rera migranterna genom att erkänna värdet av deras kulturarbete.  

Trots att han bor i Sverige ser han sig själv som ungersk författare i 
Transsylvanien och han försöker binda ihop sin litterära verksamhet i Sve-
rige med den i Rumänien. Intresset för migrationsförfattare och migrations-
tidskrifter är dock svagt i Rumänien och Tar konstaterar bittert att han nekas 
möjlighet att publicera sig numera. Inte ens när han presenterade tidskriften 
Ághegy i Transsylvanien var någon intresserad av ett samarbete med denna 
självfinansierade tidskrift (Tar 2009).  

Bristen på erkännande begränsar även publiceringsmöjligheterna. Om 
publiceringssvårigheter vittnar det faktum att Tar vid åttio års ålder har ett 
tjugotals manus som inget förlag har velat publicera. Enligt honom själv är 
det gamla politiska meningsskiljaktigeter med ungerska politiker i Transsyl-
vanien som gör honom omöjlig i det litterära fältet (Székely 2015). Samti-
digt finns det inga uppgifter om manusens estetiska kvalitet, temanas aktuali-
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tet eller dess efterfrågan på bokmarknaden, något som också skulle kunna 
förklara förlagens ointresse. 

Tar arbetar dock aktivt för att få vara kvar i det litterära fältet. Tack vare 
sina kontakter i hemlandet har han blivit bjuden på bokpresentationer, som 
2014 till Cluj-Napoca med diktsamlingen Vers és kép (Dikt och bild; 2013). 
Sådana kontakter gynnar migrationsförfattarna, men även de hemmavarande 
kulturarbetarna uppskattar dessa möten. Enligt värden Zoltán Tibori Szabó 
vill man med liknande program att migrationsförfattarna ska känna att de när 
som helst kan vända tillbaka till det gamla hemlandet (Köllő 2014). Återigen 
får vi exempel på hur en författares sociala kapital skapar en plats åt denne i 
det litterära fältet. I Tars fall, precis som vi har sett för István Domonkos, får 
man tack vare nätverket i det forna hemlandet och gamla meriter möjligheter 
till överlevnad som migrationsförfattare i det litterära fältet.    

Flera av författarna från denna grupp och även Károly Tar har aktiv kon-
takt med hemlandet och dess kulturliv. Inte heller Tar har bytt språk efter 
migrationen utan vill med sina verk nå en ungersk läsekrets. Detta betyder 
inte att Tar eller de andra författarna inte är integrerade i det svenska sam-
hället utan att de är hemma i båda kulturerna, något som flera av dem också 
har formulerat. Den ungerska minoritets- och migrationslitteraturforskaren 
Béla Pomogáts betonar i förordet till Tars diktsamling Vers és kép (2013) 
just Tars integration i det svenska samhället och hans hemkänsla i två länder. 
Pomogáts gör dock även skillnad mellan de två länderna och kallar det ena 
för det lämnade hemmet och det andra för det nya hemmet. Han påpekar 
bådas betydelse i författarens liv. Medan det valda hemmet erbjuder lugn 
och ro, väcker det lämnade oro. Men just denna oro skapar författarens ka-
raktär och ger honom kraft och skaparglädje (Tar 2013: 7). I Tars fall blir det 
gamla hemmet, både det geografiska och det ungerska kulturella, inte bara 
en inspirationskälla, utan han förväntar sig även en publik och ett erkän-
nande därifrån. 

Tar började publicera sig igen redan kort tid efter migrationen. Under sin 
tid i Sverige har han återutgivit några av sina böcker och han har även skrivit 
ett flertal nya. Majoriteten av böckerna har getts ut på mindre bokförlag i 
Rumänien och genom självfinansiering, de flesta hos Stúdium förlaget 
grundat 1991 i Cluj-Napoca. Både senare novellsamlingar och diktsamlingar 
innehåller verk från tidigare samlingar. Den första boken efter flytten till 
Sverige är novellsamlingen Szerenád (Serenad; 1997).  

Tar har skapat i flera olika genrer och förutom sociografiska studier, 
barnböcker och publicistik som inte diskuteras i den här avhandlingen har 
han även skrivit dikter, noveller, romaner, drama, essäer och självbiografiska 
framställningar. Flera av dessa är tillgängliga på det ungerska elektroniska 
biblioteket, men alla har ännu inte kommit ut i bokform (MEK 2017b). 
Bland de böcker han har publicerat efter migrationen till Sverige finns två 
novellsamlingar, fem diktsamlingar, två romaner, en dramasamling och en 
nyutgiven biografi. I flera av verken förekommer självbiografiska inslag 
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även om verken till sin helhet inte är självbiografiska framställningar. Ro-
manen Az ismert katona (Den kända soldaten; 2002) handlar exempelvis om 
Tars son som dog i 1980-talets Rumänien. Boken är den andra upplagan av 
en tidigare publicerad bok i Rumänien som enbart fick publiceras efter cen-
sur. Den nya omarbetade upplagan kunde tryckas utan censur och kom ut 
tjugo år efter sonens död. Sonens öde är även ett tema i dramasamlingen 
Száraz oázis (Den torra oasen; 2006). 

Även i några av Tars dikter förekommer självbiografiska referenser om 
hans bakgrund och livet i det nya landet: ”Anyanyelvemet vasárnaponként / 
nagyapanyelvként tovább adom” (Jag ger vidare mitt modersmål / som 
morfarsspråk på söndagar; Tar 2013: 18). I det här fallet anges anledningen 
till migrationen, något som även förekommer i andra dikter: ”jövőmért most 
én is kitántorogtam Európába / egyszem lányomból kelt félmagyar 
unokámért” (jag stapplade nu ut till Europa / för mitt halvungerska barnbarn 
som min enda dotter födde; Tar 2000: 22). 

6.4.1 Identitet som ungrare och migrant 
Många av Tars verk saknar helt reflektioner kring migrationen. Andra beto-
nar den ungerska bakgrunden genom fokus på bland annat språkbevarandet, 
modersmålets roll och ungerskheten. De böcker som inte reflekterar kring 
migration, exempelvis hans noveller eller många av dikterna, bearbetar istäl-
let allmänmänskliga ämnen. Verken innehåller många rumänska och un-
gerska referenser från Transsylvanien ortnamn och namn på byggnader och 
bearbetar tankar om människor, jaget, ungerskheten och Gud som dikterna 
från samlingen És (Och; 2005). Det förekommer även referenser till un-
gerska poeter, som i diktsamlingen Itt és ott (Här och där; 2008), något som 
kan syfta på den kulturella och litterära gemenskapen med dessa författare. 
Referenserna till hemstadens trakter och kända sevärdheter i prosadikter 
förstärker i sin tur samhörigheten med det gamla hemlandet och hemstaden. 
Ofta är händelserna placerade i författarens forna hemland Rumänien, där 
han som en del av den ungerska minoriteten alltid har varit med i flerspråk-
liga miljöer, precis som böckernas huvudpersoner. Därför förekommer i 
texterna förutom huvudspråket ungerska även inslag på rumänska och några 
få på svenska. 

När det gäller rumänska inslag förekommer både latent och manifest 
språkväxling för att markera den transsylvaniska flerspråkiga miljön. I vissa 
fall, liksom hos de andra författarna i gruppen, måste läsaren ha kunskaper 
om kulturerna och miljöerna där händelserna är placerade. I den latenta 
språkväxlingen i meningen: ”Az Ikrek alig értettek valamit a hivatalos 
nyelvből” (Tvillingarna förstod knappt något av det officiella språket; Tar 
1997: 16) behöver läsaren kunskap om att det officiella språket är just ru-
mänska medan tvillingarna är ungrare i Rumänien där inte alla behärskar 
landets officiella språk även om de är födda och uppvuxna där. Konflikten 
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mellan majoritet och minoritet är inte heller något som beskrivs men läsaren 
förväntas känna till den för att ta del av budskapet. Annars är det svårt att 
förstå nästa mening: ”Gavra elkékült, mert magyarul szóltam, de úgy tett, 
mintha nem hallotta volna” (Gavra blev blå för att jag yttrade mig på un-
gerska, men han låtsades inte höra det; Tar 1997: 16). Den bakgrundsin-
formation som man behöver, och som inte ges i boken, är att i ett formellt 
sammanhang som militärtjänstgöringen i Rumänien förväntas alla med annat 
modersmål använda enbart landets officiella språk, rumänska, och att en 
befälhavare (i detta fall med namnet Gavra) inte skulle tolerera ett annat 
språk än detta. 

Händelsernas placering i det forna hemlandets språkliga och kulturella 
miljö samt inslagen på framför allt rumänska förstärker Tars position som 
ungersk minoritetsförfattare snarare än som migrationsförfattare. Trots det 
förekommer även svenska referenser i hans senare verk som i dikten ”Itt és 
Ott” (Här och Där; Tar 2001: 87), där skillnaderna mellan det forna och det 
nya hemlandet skildras.  

I samband med de svenska inslagen anges översättningen i en fotnot. Från 
raden ”Egy lagom menyecske” förklaras ordet lagom i en fotnot och det 
anges även att uttrycket är oöversättbart: ”éppen jó értelmű, lefordíthatatlan 
svéd kifejezés” (med betydelsen lagom som är ett oöversättbart svenskt ut-
tryck; Tar 2000: 30).  

Oftast krävs däremot kunskaper i båda språken (såsom i fallen med ru-
mänska inslagen) för att förstå humorn i olika situationer. Den manifesta 
språkväxlingen syftar i vissa fall till att återge en komisk situation när skrif-
ten följer uttalet och till exempel Göteborg stavas med ”Jöteboj” eller 
Tångagärde med ”Tongajerde” (Tar 2000: 28). 

Latent språkväxling förekommer även i dikter i form av ett blandspråk 
just för att belysa problemet med att blanda olika språk i modersmålet, näm-
ligen att modersmålet blir ovårdat: ”Englisül társalogtunk hát egy keveset – / 
inkább amcsiul dőlt belőle a szeretet” (Vi samtalade lite på Englishska – / 
kärleken öste ur henne på amerikanska; Tar 2001: 61). 

Här återupptas modersmålsförsvararens position som ofta ser andra språk 
som hot mot modersmålet. Relevansen av att kunna och få använda sig av 
modersmålet i alla sammanhang utgår framför allt från minoritetsförfattarens 
position, och kan även betonas ur ett postkolonialt perspektiv eftersom språ-
ket skapar mening och därmed ger makt över författarens situation: 

Language becomes the medium through which a hierarchial structure of 
power is perpetuated, and the medium through which conceptions of ‘truth’, 
‘order’, and ‘reality’ become established. Such power is rejected in the emer-
gence of an effective post-colonial voice. (Ashcroft et al. 2002: 7) 

 
Språkväxlingen i Tars texter är generellt icke-frekvent. Det finns inga långa 
sekvenser och oftast förekommer språkväxling bara i form av några enstaka 
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ord eller korta meningar. Den är också markerad och integrerad. Den syftar 
framför allt till att återge den skildrade språkmiljön.  

Identitet och språkanvändning är starkt sammankopplade i Tars verk. 
Detta kan ha sin grund i författarens etniska och kulturella bakgrund. I 
Transsylvanien är modersmålet identitetsbärande och språkanvändningen 
skiljer olika etniciteter åt. I Tars verk kan vi följa den ungerska identiteten 
och migrationsidentiteten och växlingar mellan dessa identiteter.  

Den ungerska identiteten skildras ur minoritetsungrarens perspektiv och 
ofta ställs ungrare som majoritets- och minoritetsmedborgare mot varandra. 
Minoritetsungrarens mindervärdeskomplex yttrar sig ofta i dikterna. Om 
man kommer från en minoritetsställning ifrågasätts ens ungerskhet inte bara 
av andra etniciteter i det gamla hemlandet utan även av ungrare från Ungern. 
I Rumänien är den ungerska identiteten en antagen identitet som gör skillnad 
mellan en ungrare och andra etniciteter, framför allt rumäner, men denna 
identitet blir ifrågasatt i Ungern och istället blir en rumänsk identitet 
påtvingad.   

För att skydda sin antagna ungerska identitet förekommer starkare 
nationella känslor i verken i form av olika topoi om moderlandet (ung. 
anyaország) eller beklagan över historiska orättvisor, framför allt delningen 
av Ungern efter första världskriget och  när det görs skillnad mellan ungrare 
i dagens Ungern och ungrare som utan att flytta tvingats leva i ett annat land, 
dvs. minoritetsungrare. Alienationen är därmed inte bara en känsla som 
dyker upp vid migration till ett annat främmande land. Ungraren i Ungern 
förekommer ibland som enbart en språkkamrat och för en minoritetsungrare 
är Ungern lika främmande som något annat land. Därmed blir även minori-
tetsungrares identitet en utifrån påtvingad identitet. Skillnader mellan mino-
ritetsungrare och ungrare i Ungern påpekas ofta genom ordval: ungrare från 
Ungern blir kallade för de som bor i moderlandet (ung. anyaországiak) och 
de som bor i Rumänien blir kallade för transsylvanier (ung. erdélyi). Skill-
naderna mellan olika ungrare blir tillspetsade när det blir till en fråga om 
vem som är mest ungersk: den som lever som majoritet eller den som lever 
som minoritet. I dikter som skildrar dessa teman förekommer återigen starka 
känslor kopplade till den ungerska identiteten och samhörighet med moder-
landet: 

 
… csak a határon kívül tántorgókban   
maradt volna    
magyartudat, összetartozás-érzés,  
a vérszerződés szentséges tisztelete  
(Tar 2008: 16) 

(ungerskt medvetande, samhörighetskänslor  
respekt för det heliga blodskontraktet 
finns kvar bara i stapplandena  
utanför gränserna)  
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Jämförelser mellan samma etnicitet, språk eller litteratur beroende på majori-
tets- respektive minoritetssituation är dock inte något unikt för ungrarna. När 
man studerar finlandssvensk litteratur konstateras skillnader även där. Ulla-
Lena Lundberg lägger märke till att svenska böcker skrivna i Finland: 

inte är så svenska som böcker skrivna i Sverige, och att den svenska som 
skrivs här betraktas som osvenskare än svenskan i Sverige. Skillnader i detta 
fall tillskrivs annorlunda teman, språkliga nyanser och därmed andra bedöm-
ningskriterier som finlandssvensk litteratur bedöms på jämfört med den 
svenska litteraturen i Sverige. (Lundberg 2008: 56) 

 
Förutom skillnader mellan olika ungerska identiteter skildras även migranti-
dentiteten i flera av Tars verk, något som uppfattas som en utifrån påtvingad 
identitet även om själva migrationen är självvald. Egentligen är det inte iden-
titeten utan den förväntade integrationen som är ofrivillig. Migranter börjar 
bete sig som majoritetskulturens medborgare bara för att mottagarna ska 
förlåta dem och dela med sig av välståndet: 

 
felszívódsz, elvegyülsz önként lihegve 
viseleteddel, gesztusoddal, frizuráddal mímelve  
a nyájas befogadót: hátha, hátha megbocsát, 
amiért meg kellett osztania veled jó sorsát. 
(Tar 2001: 90) 

(du absorberas, blandar dig självmant flåsande 
med dina dräkter, gester och frisyrföreställande 
den älskvärde mottagaren: kanske, kanske förlåter den dig 
för att behöva dela med dig sitt goda öde.) 

 
Även en annan migrantattityd förekommer i Tars dikt, en attityd som vi inte 
har sett hos andra författare. Migrantens skam för sitt ursprung visar sig ge-
nom att personen försöker dölja sitt efternamn som oftast signalerar den 
annorlunda etniska och språkliga bakgrunden: ”már családneved is elhall-
gatod” (du förtiger redan även ditt efternamn; Tar 2001: 91). Namnbyte som 
symbolhandling förekommer även i andra verk men det förklaras där inte 
med skam utan som något oundvikligt. Minoritetsungrarens mindervärdes-
känslor fortsätter visa sig i migranttillståndet hos Tar. 

Även en viss nedlåtande attityd kan följas vid betraktelsen av migranten. 
Något som beklagas i de flesta verken är att migranten har förlorat både sitt 
modersmål och det nya landets språk som han inte talar väl. Modersmålet 
som identitetsskapande och identitetsbärande framhävs när dess roll betonas 
i dikterna. Enligt Tar är modersmålet rummet eller platsen där en migrant 
fortfarande kan känna sig hemma: 

 
Hazámban fázom?   (Fryser jag i mitt hemland? 
Bugyolálj, óvj, melegíts  Svep in mig, skydda mig, värm mig  
édes anyanyelv!   söta modersmål! 
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Otthon vagytok a  Ni är hemma 
táguló nagyvilágban:  i den expanderande världen: 
az anyanyelvben  i modersmålet.) 
(Tar 2000: 24) 

 
Migranten i dikterna kan inte handla rätt om denne vill integrera sig i det nya 
samhället eftersom migrationen i flera dikter kopplas ihop med språkförsäm-
ring och därmed med utanförskap. Man är tvingad till tystnad på grund av 
den främmande språkmiljön, men vill själv som migrant bli accepterad som 
majoritetssamhällets medborgare. Denna vilja ses dock som något icke 
önskvärt av diktjaget, något som valet av negativ värdeladdade uttryck som 
girig, att stamma och glömma visar: ”magát dadogva felejtő mohóbbnál is 
mohóbb svéd-magyar” (den girige svensk-ungraren som stammande 
glömmer sig själv; Tar 2000: 22).  

Integrationen får därmed inte bara konsekvenser för olika yttre beteenden 
utan även för språkanvändningen. Kommande steg i integrationen är att 
nästa generation inte kommer att prata föräldrarnas språk: 

 
Miközben szegényedsz gyorsuló ütemben,  
magyarul már nem tudsz, a mások nyelvét töröd,  
gyermekeidben sincs már magyar örömöd  
(Tar 2001: 90)  

  
(Medan du snabbt blir allt fattigare, 
kan inte längre ungerska, och bryter de andras språk 
kan du inte heller glädja dig åt dina barn på ungerska) 

 
Att tala mottagarlandets språk med brytning exemplifieras även i andra för-
fattares verk. Även en annan effekt av att inte prata språket tillräckligt bra 
nämns genom uttryck för att migranten inte heller kan läsa mellan raderna 
och inte förstår språkets alla nyanser: ”Nem érted a mögöttes beszédet” (Du 
förstår inte det underliggande budskapet; Tar 2001: 91).  

Károly Tar, liksom István Domonkos från den förra författargruppen, po-
sitionerar sig även i migrationen som minoritetsförfattare vars främsta upp-
gift är att bevara modersmålet och vårda det ungerska kulturarvet. På grund 
av detta medför både minoritets- och migranttillståndet ett negativt förhåll-
ningssätt till majoritetskulturen och en tro på omöjligheten att kunna vara 
både-och och att hitta sin plats just i detta tillstånd. Därmed skiljer sig dessa 
verk från exempelvis Géza Thinsz dikter och liknar i sitt missnöje den andra 
före detta minoritetsförfattarens István Domonkos som i sina dikter beklagar 
sig indirekt över migranters försvagade modersmål. 

Eftersom Tar skriver på ungerska blir hans verk en del av det ungerska lit-
terära fältet, samtidigt som verken som temamässigt behandlar modersmål 
och minoritets- och eventuellt migranttillvaro blir en del av migrationslittera-
turen och eventuellt även den ungerska minoritetslitteraturen. Han följer 
framför allt ungerska estetiska modeller men även migrationslitteraturens 
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tidigare förväntningar ur ungerskt perspektiv och kan inte befria sig från 
nostalgin, beklagan, hemlängtan och patriotism. 

Sett ur ett postkolonialt perspektiv handskas den ungerska minoritets- och 
migrationsförfattaren med tre beroenden:  

1. två majoritetskulturer: i Tars fall den rumänska och den ungerska kul-
turen i det gamla hemlandet Rumänien;  

2. den svenska majoritetskulturen som migrant. Beroendet av majoritets-
kulturen manifesteras som yttre begränsningar, exempelvis majoritetskul-
turens språk, som medför begränsade möjligheter till kulturella yttranden på 
modersmålet och en verklig eller inbillat överlägsen attityd från majoritetens 
håll: i Tars fall ett ointresse från svenska etablerade förlag att publicera hans 
verk; 

3. moderlandets kultur, vilket framför allt yttrar sig i form av inre för-
väntningar och behov av acceptans, erkännande och belöning: i Tars fall 
förväntningar från det litterära fältet i Ungern. 
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7. Sammanfattning och resultat 

Avhandlingens huvudsyfte har varit att kartlägga och analysera författar-
skapen med ungerskspråkig bakgrund i Sverige mellan åren 1945 och 2015. 
Särskilt fokus har lagts på hur språkval, genre och tema har påverkat publi-
ceringsmöjligheterna och mottagandet av denna litteratur. Författarskapen 
har studerats utifrån grupper bildade med hänsyn till tidpunkten för förfat-
tarnas ankomst till Sverige, även om de skönlitterära verken publicerades 
under olika decennier, i flera fall långt efter migrationen. I den litterära pro-
cessens första led, produktionsledet, har författarpopulationen kartlagts och 
publiceringsvägarna studerats, något som också har belyst det litteratursocio-
logiska delområdet litteratursamhället. Det andra delområdet, samhället i 
litteraturen, har framför allt undersökts med belysning av genre och tema, 
eftersom flera av verken har visat sig vara lämpliga källor för studier av det 
ungerska och det svenska samhällets representation i litteraturen. Genom 
berättartekniska metoder, speciellt gestaltning av alienation, främlingskap, 
mellanförskap och olikhet, har även en bild av det tredje delområdet, littera-
turen i samhället, tagits fram. I den litterära processens andra led, distribut-
ionsledet, har författarskapens inplacering i värdesystemet undersökts och 
även återströmningen mellan den litterära processens olika led har studerats i 
form av recensioner och behov av nyutgivningar och översättningar. 

I det här sammanfattande kapitlet presenteras resultaten i form av statistik 
om författarnas ursprungsland, antal författare i olika grupper och antal titlar 
utgivna av dessa samt antal titlar inom olika genrer och språk. Även publice-
ring inom olika decennier sammanfattas från och med 1960-talet till och med 
2010-talets första hälft. Statistiken om publikationsspråk ger även möjlighet 
till en diskussion om denna litteraturs tillhörighet i olika litterära fält. 

7.1 Författargruppernas sammansättning 
Den studerade korpusen inkluderar 66 författare med ungerskspråkig bak-
grund i Sverige och deras 219 publicerade titlar. De flesta av författarna 
kommer från Ungern (47), och några härstammar från ungerska minoriteter i 
Ungerns grannländer eller är födda eller uppvuxna i en tid då deras födelse-
ort tillhörde Ungern (19) (se tabell 9).  
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Tabell 9. Författarnas fördelning efter födelseland. 

Födelseland   Antal författare 

Ungern  47 

Rumänien  13 

Jugoslavien    3  

Tjeckoslovakien   3 

Totalt  66 

 
Även om författarna genom sitt ursprung kan kopplas till en gemensam geo-
grafisk plats är deras kulturella identitet inte helt homogen. Postkoloniala 
studier belyser ofta att författare med annan bakgrund än majoriteten förvän-
tas representera sin kultur på ett homogent sätt och deras verk ses som repre-
sentativa för en homogen ursprungskultur (Lundahl 2002: 11). Bland förfat-
tarna med ungerskspråkig bakgrund finns dock flera med judisk och schwa-
bisk bakgrund och sådana som kom från den ungerska minoriteten i Rumä-
nien och Serbien, något som gjorde gruppens kulturella bakgrund heterogen.  

Författarskapen indelades i olika grupper som har presenterats och analy-
serats i fyra analyskapitel. Grupperna sammanställdes utifrån tidpunkten för 
författarnas ankomst till Sverige: decenniet efter andra världskriget (1945–
1955), i samband med Ungernrevolten 1956 (1956–1958), kommunisttiden i 
Ungern och dess grannländer (1959–1989) och efter regimskiftet i Ungern 
1989 (1990–2015). De flesta författare kom till Sverige i samband med 
Ungernrevolten 1956. Under en tvåårsperiod kom det något fler än till ex-
empel under den nästkommande trettioårsperioden (se tabell 10). 

Tabell 10. Författargruppernas publikationer. 

Författargrupper Antal författare Antal titlar 

Första gruppen (1945–1955)            12    35 

Andra gruppen (1956–1958)            24    92 

Tredje gruppen (1959–1989)           22    64 

Fjärde gruppen (1990–2015)              8    28 

Totalt           66  219 

 
Medan antalet kvinnliga och manliga författare är jämnt fördelat i den första 
gruppen som inkluderar sex kvinnor och sex män, finns i den andra gruppen 
enbart två kvinnliga författare, som representerar knappt en tiondel av förfat-
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tarna. I den tredje gruppen finns mer än fyra gånger så många män (18) som 
kvinnor (4), medan den sista gruppen består av fem kvinnor och tre män. 
Därmed finns det 49 män och 17 kvinnor bland författarna, det vill säga näs-
tan tre gånger så många män som kvinnor. 

Majoriteten av författarna integrerade sig via sina civila yrken i det 
svenska samhället men som författare är de oftast utanför det svenska litte-
rära fältet och saknar författargemenskap och återkoppling från förlag, kriti-
ker och läsare. Förutom István Domonkos (författare i den tredje gruppen) 
och Károly Tar (författare i den fjärde gruppen) har ingen av de andra publi-
cerat skönlitterära böcker före flytten till Sverige. Däremot finns det några 
fler som arbetar vid litterära eller kulturella tidskriftsredaktioner, såsom 
Tamás Gergely, László Hámori, Emőke Lipcsey, László Sall och Olivér 
Solymossy, eller publicerade böcker inom andra kulturella fält som Imre 
Antal och Sándor Erba Odescalchi. I Sverige har dock ingen av de studerade 
författarna författarskapet som heltidsyrke och utkomst. De är därmed icke-
professionella. Dessutom har 30 av 66 författare endast givit ut en enda bok. 
En tredjedel av författarna har förblivit amatörförfattare som bara publicerar 
sig privat och genom självfinansiering, medan de andra är deltidsförfattare 
som har publicerat minst en bok vid ett mer eller mindre etablerat bokförlag. 

De sex författare vars litterära verksamhet analyseras mer ingående i av-
handlingen är alla deltidsförfattare. Georg Klein och Ildikó Márky har posit-
ionerat sig i det svenska litterära fältet, medan Géza Thinsz, István Domon-
kos, Emőke Lipcsey och Károly Tar har positionerat sig i det ungerska. Av 
dessa publicerades Domonkos och Tar redan före migrationen till Sverige 
som ungerska minoritetsförfattare i Serbien respektive Rumänien. Deras 
position som ungerska minoritetsförfattare antyds även i de teman som de 
behandlar efter migrationen, till exempel vikten av att bevara och vårda sitt 
modersmål. Detta var på ett mer indirekt sätt relevant även i Thinsz författar-
skap, men han har även positionerat sig som förmedlare mellan den ungerska 
och svenska kulturen och har hittat sin plats som författare i ett mellanför-
skap. In-between-tillståndet reflekteras även hos Ildikó Márky vars ungerska 
bakgrund gör sig påmind i val av teman som bland annat identitetssökning 
och ungerska rötter, trots att hon har flyttat till Sverige som barn och skriver 
på svenska. Den annorlunda språkliga och kulturella bakgrunden genomsyrar 
även Kleins skönlitterära verk. Kleins berättarstil och teman var intressanta 
nog för att hans böcker skulle kunna sälja bra på den svenska bokmarknaden. 
Flera av författarna av vittneslitteratur blev kända i Sverige men inte nöd-
vändigtvist enbart för sin skönlitterära verksamhet. Som överlevare av Förin-
telsen har till exempel Hédi Fried, Emerich Roth och Ferenc Göndör föreläst 
i svenska skolor och vid andra forum, och deras självbiografiska framställ-
ningar var ett av medlen för att vittna om Förintelsen.  

Några författare som skriver på svenska, som Georg Klein, Hédi Fried, 
Ildikó Márky, fick med andra ord utrymme i mottagarlandets kulturella verk-
samhet och offentliga diskussion. Inga av författarna har dock belönats inom 
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det svenska litterära fältet, med undantag från Ildikó Márky som dock fick 
pris för sina översättarinsatser och inte för sina egna skönlitterära verk.  

Likaså är det få författare som är erkända i det ungerska litterära fältet och 
som har fått litterära eller kulturella priser för sina litterära eller kulturella 
insatser. Károly Tar är den enda som har belönats för sin verksamhet för 
bevarandet av det ungerska kulturella arvet utomlands. István Domonkos 
som har fått erkännande efter sin migration till Sverige har fått detta för sina 
tidigare meriter som ungersk minoritetsförfattare.  

De ungerska migrationsförfattarna i Sverige är knappt kända i det un-
gerska litterära fältet med undantag för dem som nämns ovan och möjligen 
Géza Thinsz. Det finns dock också författare som fortfarande är aktiva och 
vars positionering i det ungerska litterära fältet är pågående. 

7.2 Publiceringstid och publiceringskanaler 
Även om den studerade första författargruppen består av författare som kom 
till Sverige på 1940- och 1950-talet kom bokproduktionen igång först på 
1960-talet. Författare från den andra gruppen, som migrerade i samband med 
Ungernrevolten 1956, publicerade sig tidigast. Bland dem gav några ut sina 
verk redan under 1960-talet och sedan publicerade de sig kontinuerligt fram 
till 2010-talet. Géza Thinsz publicerade sig från 1960 och fram till det år han 
dog, 1990, Georg Klein mellan 1984 och 2015 och Ildikó Márky mellan 
1987 och 2007. Denna kontinuitet i publiceringen gäller även produktiva 
amatörförfattare som dock inte får samma uppmärksamhet. 

Generellt väntade den första gruppens författare längst med publicering-
en. Vittneslitteratur och memoarer om Förintelsen och koncentrationsläger 
publiceras först mot slutet av 1980-talet och framförallt under 1990-talet, 
med undantag för Eva Lundqvists bok som gavs ut redan 1961. Författarna 
från den tredje gruppen publicerade sig framför allt från och med 1990-talet, 
och den fjärde gruppen under 2000- och 2010-talet. Av den fjärde gruppens 
författare publicerade sig Károly Tar redan strax efter migrationen på 1990-
talet.  

Sammanfattningsvis har 50 svenska titlar givits ut på 17 olika bokförlag. I 
tabellerna placeras tvåspråkiga böcker med den svenska titeln först bland 
svenska publikationer, medan de med ungersk titel först sätts bland ungerska 
publikationer. 
 
Förlag   Författare Titlar 
Almqvist & Wiksell (Stockholm) 1 1 
Askild & Kärnekull (Stockholm) 1 1 
Bonniers (Stockholm)  4 16 
Carlssons (Stockholm)  2 3 
CWK Gleerups (Lund)  1 1 
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Fri press   1 2 
Gebers (Stockholm)  1 1 
Gedins (Stockholm)  1 1 
Gidlunds (Stockholm)  1 2 
Leopard (Stockholm)  1 1 
Natur & Kultur (Stockholm)  1 4 
Norstedts (Stockholm)  2 8 
Ordfront (Stockholm)  2 5 
Sellin & Partner  1 1 
Timo (Stockholm)  1 1 
Wahlström & Widstrand (Stockholm) 1 1 
Warne (Partille)  1 1 
 
De mest produktiva icke-privata eller icke-självfinansierade utgivningarna 
skedde hos etablerade svenska bokförlag. Bonniers och Norstedts, de äldsta 
svenska förlagshusen, har stått för utgivningen av sex författares 24 titlar. 
Bonniers har publicerat Georg Klein, Eva Lundqvist, Therese Müller och 
Georg Sessler, författare med liknande bakgrund och litterära verk med lik-
nande teman, nämligen judeförföljelsen i Ungern, Förintelsen och i mindre 
utsträckning även livet i Sverige. Tre av dessa fyra författare tillhör den 
första författargruppen. På Norstedts publicerades Ildikó Márky och Géza 
Thinsz, författare från den andra gruppen.  

Av de äldre kvalitetsförlagen, som startades före 1900-talets första hälft, 
står Wahlström & Widstrand, Natur & Kultur och Almqvist & Wiksell för 
sex publicerade titlar av tre författare från den första författargruppen. 

Av de yngre kvalitetsförlagen har Gidlunds, Ordfront, Carlssons, Gedins, 
Timo och Warne också publicerat mest författare från den första gruppen. 
Men några författare från den andra och den tredje gruppen har också publi-
cerats på yngre kvalitetsförlag. 

Mer än hälften av titlarna har givits ut hos förlag som Lars Wendelius 
(2002) placerar i fjärde gruppen som anses vara provinsiella, etniska och 
privata förlag. Dessa utgör ytterligare tjugo publiceringskanaler, antingen i 
form av förlag med ett registrerat förlagsnamn, som Filadelfia, Megilla, 
Ághegy eller Invandrarförlaget, eller genom utgivningstjänster, Books-on-
Demand, Författares Bokmaskin, Recito eller PaperTalk. Författaren själv 
har i sådana fall stått för den ekonomiska risken, utformningen och distribut-
ionen. Med andra ord har både produktions- och distributionsled bemannats 
av privata aktörer med ekonomiskt och socialt kapital. 

Författare som skriver på ungerska har publicerat 38 titlar på 26 olika 
bokförlag i Ungern, Rumänien och Serbien. 
 
Förlag   Författare Titlar 
Alterra (Budapest)       1      1 
Bookart (Csíkszereda, Rumänien)      1      1 
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Buda Records (Budapest)       1      1 
Concord Media (Arad, Rumänien)      1      2 
Dovin (Budapest)       1      1 
Erdélyi Híradó (Kolozsvár, Rumänien)      1      1 
FÍSZ (Budapest)       1      1 
Forum (Vajdaság, Serbien)       1      2 
Helikon (Budapest)       1      1 
Ister (Budapest)       1      1 
Kortárs (Budapest)       1      1 
Közdok (Budapest)        1      1 
Kráter (Pomáz, Ungern)       1      1 
K.u.K. (Budapest)       1      1 
Magvető (Budapest)       1      1 
Magyar Műhely (Budapest)       1      1 
Mentor (Marosvásárhely, Rumänien)      2      3 
Napkút (Budapest)       1      1 
Neptun (Csíkszereda, Rumänien)      1      1 
Népszava (Budapest)       1      1 
NIS (Kolozsvár, Rumänien)       2      3 
Noran (Budapest)       2      3 
Pallas-Akadémia (Csíkszereda, Rumänien)      2      2 
Stúdium (Kolozsvár, Rumänien)      1      4 
Üveghegy (Százhalombatta, Ungern)      1      1 
Vita (Budapest)       1      1 
 
Även av ungerskspråkiga titlar har därmed mer än hälften kommit ut hos 
förlag som klassificeras som provinsiella, etniska, privata förlag eller un-
gerska migrationsförlag som oftast står för självfinansierade utgivningar i 
framför allt Sverige, men även i Rumänien, Tyskland och Österrike. De 
flesta förlag har bara publicerat en eller två av dessa författare. Ághegy-
förlaget i Lund, med ungerska författare som specialitet, har publicerat fem 
olika författare. Däremot är även Ághegy ett förlag som inte ger någon eko-
nomist vinst till författarna. Av de etablerade ungerska förlagen har Magvető 
publicerat en enda bok skriven av någon av de undersökta författarna. 

I den ungerske litteraturforskaren Béla Pomogáts (2009) gruppering av 
receptionen av ungersk migrationslitteratur i Ungern (se avsnitt 2.3) i olika 
perioder kan bara ett fåtal av de författare som hamnade i Sverige inkluderas. 
Géza Thinsz publicerade sig i Ungern under den så kallade selektiva recept-
ionens tid (1981–1988), när hans bok kom ut 1983 på det ungerska statusför-
laget Magvető. Senare under kompensationstiden (1988–1993) publicerades 
Endre Vargas (1989) och Sándor Erba Odescalchis (1991) verk. Under re-
ceptionens tredje period, från och med 1994, publicerades István Domonkos 
(1998), Olivér Solymossy (1999) och Emőke Lipcsey (1999). Därmed är det 
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bara sex ungerska författare från Sverige som lyckats publicera sig i Ungern 
mellan 1981 och slutet på 1990-talet.  

De kontinuerliga utbytena mellan de gamla och de nya hemländerna se-
nare på 2000-talet innebar tätare kontakt med förlag, tidskrifter och läsare. 
Men det är bara sju författare som publicerats i Ungern under 2000- och 
2010-talet: Károly Tar (2006), Miklós Gulyás (2007 och 2008), Ilona 
Gödriné Bedő (2011), Robert Neufeld/Nestall (2012), Tamás Gergely 
(2015), Ildikó Asztalos Morell (2015) och Judit Szeles (2015). Även István 
Domonkos (2008, 2015) och Emőke Lipcsey (2009, 2011) gav ut ytterligare 
böcker under den här perioden. Flera av ovan nämnda författare har lyckats 
publicera sig efter att ha etablerat sig och tidigare ha givit ut böcker på un-
gerska bokförlag utanför Ungern eller publicerat sig i ungerska litterära tid-
skrifter. 

Debutanter behöver både kulturellt och socialt kapital i form av nätverk 
inom det litterära fältet för att publicera sig på etablerade förlag. Antingen 
lyckas de som redan är kända på ett annat fält före sin första skönlitterära 
publicering, såsom Georg Klein på det vetenskapliga fältet, eller så hade de 
först publicerat sig i tidskrifter eller på mindre etablerade bokförlag, eller 
privat, innan de lyckas väcka andra förlags intresse för fortsatt utgivning. De 
som var aktiva inom det litterära fältets andra sektorer, vid exempelvis tid-
skriftsredaktioner eller vid nätbaserade tidskrifter, har även publicerat sig 
efter första boken. 

Många amatörförfattare har även använt sig av sitt ekonomiska kapital för 
att kunna publicera sig självfinansierat vid privata förlag. I dessa fall har de 
fortsatt att ge ut böcker även om de inte fått någon respons. Bland de mest 
publicerade författarna fanns ungefär lika många deltidsförfattare, exempel-
vis Géza Thinsz (18 titlar), Georg Klein (14 titlar) och Károly Tar (11 titlar), 
som relativt okända amatörförfattare med enbart privat publicering, exem-
pelvis István Gyóni (21 titlar), Zoltán Kátay (15 titlar) och János Kató (12 
titlar). 

För att studera litteraturen som betydelsebärande text och inte enbart som 
institution eller kommunikationssystem (Furuland 1990: 179) krävs förutom 
undersökningar om publiceringsmöjligheter, publiceringsvägar, reception, 
värderingar och positioneringar av förlag och kritiker, även studier av hur 
verken mottas och upplevs av publiken. För att undersöka det kan man till 
exempel studera behovet av nyutgåvor. Det är bara några få av de svensk-
språkiga verken som har kommit ut i nya upplagor, exempelvis Ferenc Gön-
dörs självbiografiska framställning från 1984 som gavs ut igen 2001 vid LL-
förlaget, det svenska förlaget som har inriktat sig på att ge ut lättlästa böcker. 
Även Emerich Roths bok Jude, žid, zsidó (1995) kom ut i en ny reviderad 
upplaga 1997. Några av Kleins och Hédi Frieds böcker har även givits ut i 
pocketformat.  

Flera verk från vittneslitteraturen har tillgängliggjorts också som ljud-
böcker, inte bara de som skrivits av den första författargruppen utan även 
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några skrivna av författare i den andra gruppen, som Georg Sessler och 
Klara Weiss. Här ska även Jo Langers självbiografiska framställning från 
den tredje gruppen nämnas. Även några av Ildikó Márkys romaner kom ut 
som ljudböcker.  

Dessutom gavs vissa av Hédi Frieds böcker ut på 2010-talet som e-
böcker. Förutom brevväxlingarna och en av essäsamlingarna (2005) har de 
övriga tio av Kleins böcker också kommit ut som e-böcker mellan 2011 och 
2015.  

Tendensen att digitalisera har ännu inte nått den ungerskspråkiga litteratu-
ren i undersökningen. Nyutgivningar uppfyller i dessa fall andra syften: dels 
att upprätthålla intresset för en författare vars tidigare dikter publicerades på 
nytt efter författarens flytt till Sverige, som i István Domonkos fall, dels för 
att få publicera texter utan censur, som i Károly Tars fall där ocensurerade 
versioner av böcker som publicerats i Rumänien under kommunisttiden gi-
vits ut på nytt. Det finns med andra ord inga ungerskspråkiga böcker skrivna 
efter migrationen till Sverige som har givits ut på nytt. 

7.3 Språkval 
Åren 1960–2015 innefattar bokproduktionen av författare med ungersksprå-
kig bakgrund i Sverige böcker på ungerska, svenska och engelska. Att publi-
cera sig på svenska eller andra språk visar mot bakgrund av enspråkighetspa-
radigmet att även språk som inte betraktas som modersmål kan vara ett me-
del för att bearbeta trauman, återvinna livslust och ge nya perspektiv (jfr 
Yildiz 2012: 204). Författare som flydde ett repressivt politiskt system i 
Ungern skriver oftast på svenska. Modersmålet ungerska blir i dessa fall 
förtryckarens språk som man inte längre vill använda. Att hemlandets språk 
kopplas till förföljelser är dock bara en del av förklaringen till språkvalet. 
Den andra är den publik man riktar sig till och syftet att rapportera och vittna 
för västvärlden.  

Det är viktigt att komma ihåg att svenska i de allra flesta fall är författar-
nas första litterära språk, då de före flytten varken skrivit på ungerska eller 
något annat språk. De författare som däremot har publicerat sig på ungerska 
före flytten till Sverige behåller oftast ungerskan som litterärt språk, såsom 
István Domonkos, Károly Tar, men även Tamás Gergely, Imre Antal, Olivér 
Solymossy och Sándor Erba Odescalchi som förvisso publicerade böcker 
också före migrationen, men inte skönlitterära verk. 

Svenska dominerar hos författarna i den första gruppen. Språkvalet i den 
andra och den tredje gruppen är någorlunda jämnt fördelat och lika många 
skriver på ungerska som på svenska eller på båda språken. I den fjärde grup-
pen dominerar ungerskan, något som kan förklaras med författarnas vana av 
att använda sitt modersmål i ett majoritetssamhälle som har ett annat offici-
ellt språk. De flesta kommer nämligen från en ungersk minoritet. 
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Tabell 11. Antal titlar och språkfördelning. 

Språk  Författare Antal titlar 

Svenska 29 107  

Ungerska 26 105 

Tvåspråkiga 10     6 

Engelska   1     1 

Totalt 66 219 

 
Förutom under 1980-talet och under perioden mellan 2000 och 2015 gavs 
det ut något fler titlar på svenska än på ungerska (se tabell 12).  

Tabell 12. Antal titlar och språkfördelning per decennium. 

Språk 1960 1970 1980 1990 2000–2015 

engelska - 1 - - - 

svenska 5 8 17 33 34 + 11 

ungerska 4 6 26 14 29 + 25 

svenska + 
ungerska 

- 1 2 3 - 

Tabellens sista kolumn innehåller publicerade titlar under ett och ett halvt decen-
nium. Den första siffran står för antal titlar publicerade under 2000-talet och den 
andra siffran för antal titlar publicerade under första hälften av 2010-talet (dvs. 
2010–2015). 

 
Sammanlagt ges emellertid ungefär lika många titlar ut på båda språken (se 
tabell 11). Det är dock anmärkningsvärt att det publiceras så få tvåspråkiga 
titlar (se tabell 11 och 12), något som tyder på en enspråkig bokmarknad i 
både Sverige och Ungern. 

Det blir synligt i statistiken att ungefär hälften av verken går förlorade om 
man studerar denna litteratur begränsat till litteratur skriven på det ena eller 
andra språket. Att de svenskspråkiga verken och det på engelska inkludera-
des i studien är för att man refererar till det ungerska modersmålet eller den 
ungerska sociohistoriska och kulturella bakgrunden i dessa verk. Därför var 
det relevant att det förutom till författarbiografier även ta hänsyn till verkens 
tematik och språk i undersökningen. När exempelvis samhället i litteraturen 
studeras kan konstateras att större samhällshändelser som exempelvis 
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Ungernrevolten 1956 och det positiva mottagandet av flera tusen ungerska 
migranter därefter inte har påverkat den skönlitterära bokproduktionen av 
ungerska migranter i Sverige. Under 1960-talet har endast nio böcker publi-
cerats av författare med ungerskspråkig bakgrund. Däremot ökar publice-
ringssiffrorna under 1980- och 1990-talet tack vare bokmarknadens efterfrå-
gan på förintelselitteratur. 

Till skillnad från andra invandrarlitteraturer i Sverige (exemplevis den 
estniska, grekiska och persiska) som visar en successiv övergång till majori-
tetsspråket svenska (Gröndahl 2002: 62) syns inte någon tendens till detta i 
den ungerska migrationslitteraturen i Sverige. Svenska som produktions-
språk har varit lika starkt som ungerska, till och med lite mer dominant, föru-
tom under 1980-talet. Det finns ett fåtal författare som har skrivit växelvis på 
båda språken eller som publicerat sig på både ungerska och svenska under 
samma period. Men författare med flera litterära verk, som Zoltán Gaál och 
Robert Neufeld, tenderar snarare att byta språk från svenska till ungerska i 
senare utgivningar.  

Tack vare de politiska förändringarna i Ungern och grannländerna och en 
kulturell migration som har ersatt den politiska, ökar bokproduktionen på 
ungerska under 2000-talet och därmed väljs medvetet en ungerskspråkig 
publik och böcker publiceras till och med i det forna hemlandet. Under 
2000-talet gavs det ut fler titlar på ungerska än på svenska och tendensen 
ökar. Ungerska dominerar under 2010-talets första hälft och därmed ser vi 
inte en övergång till svenska utan snarare en omvänd utveckling. Författarna 
strävar snarare efter att få utrymme i det forna hemlandets kulturella verk-
samhet och offentliga diskussion. En övergång till svenska kan möjligen ses 
i den andra generationens litterära verk, något som vore intressant att följa 
upp. 

Behovet av nyutgåvor kan kompletteras med efterfrågan på översättning-
ar. Resultatet är det samma och även gällande översättningar efterfrågas 
främst verk skrivna med Förintelsen som tema. Flera av Georg Kleins essä-
samlingar är översatta till engelska, norska, finska och japanska. Fem böcker 
har även publicerats på ungerska, varav två även givits ut på nytt. Även 
några av Hédi Frieds böcker översattes till engelska, tyska och ryska på 
1990-talet och senare även till rumänska. Ferenc Göndörs självbiografiska 
framställning finns på kurdiska, Susanne Berglinds på danska, Therese 
Müllers på tyska och Benny Grünfelds på danska och engelska. Därutöver 
kom Jo Langers engelskspråkiga självbiografiska framställning ut på 
svenska 1981 och återigen 2015. Géza Thinsz har själv översatt ett urval av 
sina ungerskspråkiga dikter till svenska och hans svenska pikareskroman är 
översatt till danska. 

Det är bara ett fåtal svenskspråkiga verk som har översatts till ungerska: 
en av Lenke Rothmans böcker, en av Ildikó Márkys romaner, István Molnárs 
roman och Márton Vörös självbiografiska framställning.  
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Den svenska språkmiljöns påverkan på ungerskan och den ungerska 
språkbakgrundens påverkan på svenskan ses i verken i form av latenta och 
manifesta språkväxlingar. Språkväxlingarna är dock inte så frekventa och 
oftast markerade, något som tyder på att målet inte främst är att lägga fokus 
på språket. Det experimenterande litterära språket karakteriserade författare 
från och med den andra författargruppen som migrerade 1956–1958, men 
finns även i den senaste gruppen som migrerade efter 1989. Några författares 
språk utmärker sig specifikt, exempelvis Géza Thinsz ordförvrängningar, 
användning av ungersk-svenskt blandspråk hos Olivér Solymossy och Mária 
Veress eller förekomsten av råöversättningar från svenskan hos Emőke 
Lipcsey. Karakteristiskt är att dessa särdrag framför allt påträffas i ungersk-
språkiga verk. De som skriver på sitt ungerska modersmål använder sig även 
i större utsträckning av olika språkvarianter som slang, dialekter och arka-
ismer. Modersmålet berikas och blir lekfullt och experimenterande i den 
svenska språkmiljön, medan den svenska litteraturen inte nödvändigtvis 
berikas genom språket utan snarare genom nya teman som judeförföljelser i 
Ungern och ungerska referenser som inte är särskilt vanliga i den svenska 
litteraturen. 

7.4 Genrer och teman 
Flera av författarna har velat bearbeta sina tragiska upplevelser genom sitt 
skrivande och har börjat skriva för att föreviga sina minnen eller manifestera 
sina upplevelser efter migrationen till Sverige. De så kallade konstruktions-
mekanismerna har fungerat för vissa av de självbiografiska framställningar-
na, som blev en del av förintelselitteraturen eller vittneslitteraturen skriven 
på svenska. Temana varierar och även om de flesta verk refererar till förfat-
tarnas språk- eller kulturbakgrund på ett eller annat sätt skrivs det även fikt-
ion som inte längre behandlar migrationen som tema. Referenser till förfat-
tarnas bakgrund hittas på ett eller annat sätt i de flesta av böckerna oavsett 
vilket språk de har skrivits på. Hos vissa är det konkreta hänvisningar till 
Ungern, det ungerska språket, geografiska platser eller annat. Hos andra 
förekommer språkväxling i form av ungerska tilltal och ortnamn utan övriga 
referenser. 

Förutom den språkliga och kulturella bakgrunden gör sig även migrant-
tillvaron påmind när författaren reflekterar kring Sverige som det nya hem-
landet, men även när hemlängtan och rotlöshet beskrivs i olika former. Åsik-
ter och känslor gentemot migranttillvaron formuleras antingen direkt i jag-
form i självbiografiska framställningar eller indirekt genom olika huvudper-
soner. 

Dikter, romaner och självbiografiska framställningar publiceras under de 
alla undersökta decennierna och vad gäller antal utgivna titlar är dessa tre 
också de mest populära genrerna (se tabell 13 och 14).  
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Tabell 13. Antal titlar och genrefördelning. 

Genre    Antal titlar 

Diktsamlingar   116 

Romaner        34 

Självbiografiska framställningar      30 

Novellsamlingar       19 

Essäsamlingar       12 

Brevväxlingar           3 

Dramasamlingar          3 

Biografier          2 

Totalt   209 

 
Författarna från den första gruppen har alla skrivit en självbiografisk fram-
ställning som för det mesta bearbetar deras familjers öde under och efter 
Förintelsen. Även om det kom ut titlar i andra genrer innehåller nästan alla 
självbiografiska inslag och därmed bearbetar de tematiskt samma ämne. 

Förutom förintelselitteratur har självbiografiska framställningar även 
skrivits av ungerska migranter som flydde från Ungern i samband med revol-
ten 1956. Flera av författarna från 1956 har beskrivit sin flykt från Ungern 
och gett skildringar av aktuella historiska händelser. Deras verk liknar därför 
dokumentärromaner. Författarnas syfte med skrivandet varierar i dessa fall 
från att vittna om tragiska historiska händelser som Förintelsen till att er-
bjuda sina barn och senare generationer en familjehistoria som de självbio-
grafiska framställningar som kom ut under 2000-talet. De litterära verken 
med självbiografiska inslag som behandlar migrationen och dess orsak samt 
eventuellt innehåller skildringar om det nya livet i Sverige är samhällsskild-
rande.  

Nästan uteslutande verk som skildrar Förintelsen fick recensioner och lit-
terär kritik i det svenska litterära fältet. Recensionerna kopplar ihop sam-
hällsbeskrivning med analys av berättarstrategier, skildrade händelser och 
böckernas samhällsnytta. I andra fall lägger recensionerna (om det överhu-
vudtaget finns sådana) nästan uteslutande fokus på författarnas språkliga och 
kulturella bakgrund. 
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Tabell 14. Antal titlar och genrefördelning per decennium. 

 Biografi Brev Dikt Drama Essä Novell Självbiografisk 
framställning 

Roman 

1960 - - 4 - - - 3 2 

1970 - - 5 1 - - 2 8 

1980 - - 32 - 2 2 5 5 

1990 - 2 22 - 3 7 8 8 

2000 2 1 31 1 5 6 8 7 

2010 - 1 22 - 2 5 3 4 

 
Dikterna dominerar från och med 1970-talet i alla författargrupper förutom 
den första. Romanen som genre blir representativ på 1970- och 1990-talen 
när migranter från andra och tredje gruppen börjar skriva. Av de tre mest 
populära genrerna skrivs prosan mestadels på svenska, både självbiografiska 
framställningar och romaner, och lyriken framför allt på ungerska.  

Tematiskt behandlar flera av verken migrationen eller dess orsak och kon-
sekvens, exempelvis andra världskriget, Förintelsen, Ungernrevolten 1956, 
kommunisttiden och det nya livet i Sverige. I framför allt självbiografiska 
framställningar förekommer migration som tema, dels starkt knuten till för-
fattarbiografin, dels som förklaring till varför författaren är i Sverige. I andra 
prosaverk blir migrationen en detalj i beskrivningar av vissa huvudpersoner, 
oftast som deras bakgrund. I lyriken framträder migrationen antingen som en 
oönskad men nödvändig livshändelse som kan resultera i patriotiska känslor, 
eller som ett tillstånd som visar sig i språkanvändningen i dikter om mo-
dersmålets relevans för identiteten. 

Man skulle kunna tro att de som på något sätt tvingas bort från sina hem-
länder har mer konservativa föreställningar om identitet, tillhörighet och 
hem och att det för dem är relevant att framhäva sina ungerska identiteter, 
tillhörigheten till den ungerska kulturen, och landet Ungern eller troheten 
mot sina rötter. Kulturmöten, reflektioner över sedvänjor, funderingar över 
modersmålets framtid i mottagarlandet, den dubbla eller hybrida identiteten 
som för med sig en känsla av främlingskap både i det gamla hemlandet och i 
mottagarlandet antas även vara mer förekommande teman i dessa författares 
verk. Föreställningen är att dessa författare gärna mytologiserar sitt ur-
sprung, drabbas av hemlängtan och ofta är mer nationalistiska (jfr Gröndahl 
2002: 45). Visserligen finns det författare med ungerskspråkig bakgrund i 
Sverige som skildrar detta i sina verk, men inte enbart de som migrerade på 
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grund av förföljelser och förtryck i det gamla hemlandet. Författare med 
judisk bakgrund framhäver till exempel inte sin ungerska koppling på något 
nostalgiskt sätt. Däremot finns ett flertal böcker publicerade under 2000-
talet, både av författare som kom före och efter 1989 som tematiserar hem-
längtan och alienation och som förespråkar vården av modersmålet som om 
det vore utsatt för fara. I dessa fall verkar författarna ha fastnat i en förväntad 
attityd om att man som migrationsförfattare måste behandla sådana ämnen i 
sina verk. Men det kan just vara verkens inaktuella teman som är orsaken till 
att de inte får någon uppmärksamhet. Det ungerska litterära fältet idag för-
väntar sig inte att litteratur skapad utanför Ungern nödvändigtvis behandlar 
teman som migration, livet i det forna hemlandet och inte ens livet i det nya 
landet eller känslan av främlingskap. I litteraturen som studerats i denna 
avhandling avtar migrationen som tema men utgivningen av verk som har 
fokus på det forna livet i hemlandet eller längtan efter det fortsätter. Alienat-
ionskänslan förekommer i olika former över tid och fortsätter även på 2000-
talet att vara tema. Det visar sig däremot att publicering av dessa verk endast 
möjliggörs genom självfinansiering, medan etablerade förlag i Ungern möj-
ligen efterfrågar böcker där mottagarlandet presenteras som en ny och natur-
lig huvudplats i berättelserna. Livet i Sverige skildras endast i undantagsfall 
och då sådana skildringar förekommer är de kortfattade. Emőke Lipcseys 
romaner med andra ämnen än migration, men med Sverige som plats för 
händelserna eller med svenskar som huvudpersoner, är exempel på ungersk 
litteratur som tematiserar författarens nya hemland och som kan ges ut på 
etablerade ungerska förlag. 

När migrationen från Ungern inte längre anses vara politisk utan kulturell 
sker det förändringar även i författarnas förhållningssätt till sina hemländer 
vilket också medför att eventuella politiska budskap minskar i verken. Fram-
för allt den fjärde men även vissa av den tredje gruppens författare, som inte 
kom som politiska flyktingar, och vars tillbakaflytt inte var omöjlig efter 
flytten till Sverige, har idag möjlighet till ett kulturellt utbyte med hemlan-
det. Detta gäller i princip alla verksamma författare idag, även de som kom 
tidigare och som flydde av politiska skäl. Det är dock omöjligt att förutspå 
om den kulturella migrationen åter blir politisk under de kommande åren, 
något som verkens tema i så fall skulle kunna återspegla, då det redan nu 
finns exempel på politiska dikter bland den sista författargruppens verk. 

7.5 Diskussion: Litterär delkultur? 
Tidigare kallades författare som hade bosatt sig i Sverige och vars litterära 
verk behandlade migration som tema för invandrarförfattare. I dessa fall var 
de litterära verkens språk antingen svenska eller något annat språk (jfr Grön-
dahl 2002: 35). I det studerade fallet kan de inte generaliseras som invand-
rarförfattarskap eftersom inte alla författare med ungerskspråkig bakgrund i 
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Sverige behandlar migrationen som tema i sina verk. Författarna kom till 
Sverige under olika tidsperioder och av skilda anledningar och de bearbetade 
olika ämnen med eller utan koppling till sin bakgrund. Kategoriseringen av 
den skönlitterära bokproduktionen i Sverige av författare med ungersksprå-
kig bakgrund är därmed inte självklar. Olika benämningar skulle enbart 
kunna fungera om man, förutom författarnas språkbakgrund, tog hänsyn till 
minst ytterligare en parameter. Denna parameter skulle antingen vara de 
litterära verkens språk eller tema. Drygt hälften av verken, 106 titlar (48,40 
procent av bokproduktionen), tematiserar migrationen på något sätt. Dessa 
verk är skrivna på svenska, ungerska och engelska. Utifrån den ovan nämnda 
tidigare definitionen av invandrarlitteratur skulle bara hälften av verken 
kunna placeras i det svenska litterära fältet som ungersk invandrarlitteratur. 
Inom det ungerska litterära fältet skulle däremot bara verk skrivna på un-
gerska inkluderas i det som tidigare kallades för ungersk emigrantlitteratur. 
Dessa benämningar är dock föråldrade och i denna avhandling kallades där-
för den undersökta korpusen för ungersk migrationslitteratur i Sverige, nå-
got som inkluderar alla studerade litterära verk oavsett språk och tema. 

Den andra hälften av produktionen som inte behandlar migrationen tillhör 
språkmässigt den ungerska litteraturen med 58 ungerska titlar, dvs. 26,48 
procent av bokproduktionen, och den svenska med 55 svenska titlar, 25,11 
procent av bokproduktionen. En stor del av dessa verk förblir dock en mar-
ginaliserad grupp inom respektive fält.  

Det svenska litterära fältet integrerar enbart författare som skrivit på 
svenska antingen om Förintelsen eller om andra teman som berör många. 
Det ungerska litterära fältet inkluderar i sin tur de få författare som var ak-
tiva redan före migrationen eller som lyckats marknadsföra sig senare tack 
vare att de på något sätt behandlade förnyade teman kring migrationen eller 
mottagarlandet. Författare som under den så kallade kulturella migrationen 
efter 1989 inte kunde ge ett nytt perspektiv på migrationen som tema och 
aspekter som kopplades till den i sina litterära verk har inte lyckats nå fram-
gång. Flera av de studerade författarskapen hamnar med andra ord mellan 
två stolar och det är svårt att hitta ett litterärt fält som inkluderar alla verken. 

Liksom den här undersökningen visar andra studier att det är svårt att dra 
allmänna slutsatser och därmed få en homogen bild av författarskapen med 
en särskild etnisk, språklig eller kulturell bakgrund. Det har även varit omöj-
ligt att hitta paralleller mellan den här litteraturens och andra migrationslitte-
raturers utvecklingsfaser. I kapitel 1 presenteras en linjär utvecklingsmodell 
för invandrarlitteratur med fyra utvecklingsfaser (King et al. 1995) som jäm-
förs med den postkoloniala litteraturforskningens tre faser som pågår vid 
utformandet av en postkolonial litteratur (Ashcroft et al. 2002: 4–6). Frågan 
var om dessa modeller går att tillämpa även vid formandet av en eventuell 
ungersk dellitteratur i Sverige. Vid besvarandet av denna fråga måste vi 
bortse från migrationslitteraturens första två utvecklingsfaser eftersom var-
ken pre-litteratur eller studier av tidskriftspubliceringar är föremål i denna 
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avhandling. Mycket förenklat skulle man i Kings et al. tredje utvecklingsfas 
placera alla verk som tematiserar migrationen, inklusive vittneslitteratur som 
memoarer och andra självbiografiska framställningar som skrivs antingen på 
ungerska eller på svenska. I den fjärde fasen, då migrationen inte längre te-
matiseras, skulle de övriga verken placeras, dvs. de som bearbetar andra 
teman än migration. Detta skulle dock vara en förenklad tillämpning av mo-
dellen. Tidsmässigt kan man nämligen inte se en utveckling i skildringen av 
migrationen som tema. Det finns med andra ord litterära verk från 1970-talet 
som bortser från migration som ämne, medan det förekommer verk på 2000-
talet som behandlar det. Av samma anledning går det inte heller att följa den 
postkoloniala forskningens tre utvecklingsfaser med en eventuell utveckling 
från svenska estetiska modeller och svenskspråkiga verk till särskilda stilist-
iska kännetecken och sedan en övergång till ungerska som litterärt språk. 

Att det finns ett sextiotal författare med en gemensam nämnare i den un-
gerskspråkiga bakgrunden och en utgivning på 219 titlar räcker inte för att 
kunna tala om en ungersk litterär delkultur i Sverige. Det saknas yttre villkor 
i form av en organiserad författarverksamhet, kollektiva publikationer och en 
strävan efter en mer allmängiltig litterär estetik för en sådan dellitteratur. Det 
har gjorts olika försök att starta kulturella och litterära tidskrifter och bokför-
lag, exempelvis tidskriften Ághegy och bokserien Ághegy Könyvek i Lund på 
2000-talet. Däremot har det inte funnits några större etablerade förlag som 
har ägnat sig specifikt åt utgivning av denna litteratur. Många av förlagen 
har varit och är privata och har grundats av enskilda författare för egen pub-
licering. I andra fall var institutioner som bedrivit utgivning varit kortlivade, 
till exempel Ungerska Institutets förlag i Stockholm med verksamhet på 
1980-talet. Samma sak gäller ungerska tidskriftsredaktioner i Sverige. Även 
under aktiva åren har dessa verksamheter endast kunnat erbjuda små uppla-
gor av böcker som därmed bara nått ut till en liten grupp läsare. Kritiken från 
sakkunniga eller läsare har också varit mycket begränsad eller obefintlig.  

En del av författarna är amatörförfattare med ekonomiskt kapital som gör 
publicering möjligt, men som inte får nationellt eller internationellt erkän-
nande. Andra är deltidsförfattare vars litterära produktion beror på hur effek-
tivt de använder sig dels av sitt kulturella kapital för att kunna producera 
verk som antingen är temamässigt eller stilmässigt eftertraktade i det litterära 
fältet, dels av sitt sociala kapital, dvs. sitt nätverk inom det litterära fältet, för 
att kunna publicera sig vid etablerade förlag. 

Flera av författarna är fortfarande verksamma och möjligen kan deras för-
fattarskap komma att ingå i en annan fas med tiden. Det är för tidigt att för-
utspå hur konsekrationsmekanismen kommer att fungera i dessa fall. Ef-
tersom de flesta av de aktiva författarna skriver på ungerska blir värderingen 
aktuell i det ungerska litterära fältet. Vidare analys av verken för en eventu-
ell placering i något litterärt fält eller för förståelsen av dess marginalisering 
kräver dock även bedömning av verkens estetiska kvalitet.  
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Slutsatsen blir att det är omöjligt att följa författarskapens utveckling genom 
inordnandet i en litterär delkultur i Sverige utifrån tidigare modeller. Förfat-
tarskapens produktionsmässiga, språkliga och tematiska mångfald gör det 
oundvikligt att förändra grupperingar och positioneringar av sådan litteratur. 
Sett från ett transnationellt och transkulturellt perspektiv samt från en 
entanglement approach skapar de studerade författarskapen positioner som 
utmanar nationella institutionella ramar som tidigare bidragit till kulturell 
homogenisering men även marginalisering av vissa grupper. Litterära över-
siktsverk som tidigare försummat liknande litteraturer är numera tvingade att 
handskas med sådana på något sätt. De må vara svåra att placera i något 
existerande fack, men studier av dessa författarskap är ett steg på vägen att 
erkänna, gruppera och positionera dem. De institutionella ramarna måste 
vidgas och kanske även förändras för att kunna diskutera författarskap med 
likartad språklig bakgrund skapad i andra kultur- och språkmiljöer än den 
ursprungliga. 
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Summary 

The aim of this thesis Mellan två stolar. Författarskap i Sverige med un-
gerskspråkig bakgrund (1945–2015) “Between two chairs: Authorship with 
a Hungarian-language background in Sweden (1945–2015)” is to map and 
analyse literature written by authors with a Hungarian-language background 
who moved to Sweden between 1945 and 2015, and who have published 
works in book format. From the perspective of the sociology of literature, 
this work focuses on publishing channels and possibilities, choice of lan-
guage, theme, and the position filled in the literary field.  

From a transcultural and transnational approach, Hungarian literature in 
Sweden includes authors of Hungarian origin who, after migrating, have not 
necessarily written exclusively in Hungarian but also in other languages. 
There are authors who used only one language, but there are others who 
published in both Hungarian and Swedish.  

The authors’ biographical data and the titles of works published following 
their migration to Sweden are listed in an appendix to the dissertation. 
 
The first chapter of the thesis includes the aims, the theoretical background 
and context, the methodology and models used in the analysis of the research 
material as well as a discussion of three key terms minority literature, migra-
tion literature, and identity. During the research, the following questions 
arose:  

 
1. What publishing possibilities and channels are available to authors 

of Hungarian origin living in Sweden, and how do these influence 
the reception of the authors within the literary field? 

2. What characterizes the different author groups and their works, from 
the point of view of language choice, genre and theme?  

3. As representatives of different author groups, where are Georg 
Klein, Géza Thinsz, Ildikó Márky, István Domonkos, Emőke Lip-
csey and Károly Tar positioned in the literary field? 

 
While answering these questions the evolution of the term ‘Hungarian mi-
gration literature’ could be traced in the Hungarian and Swedish literary 
field, and the question of classification of these works as belonging to one or 
more literary fields arose. The term ‘Hungarian migration literature’ refers to 
works written by authors of Hungarian origin abroad (excepting the territo-
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ries of pre-First World War Hungary) in Hungarian or other languages, and 
thematically might be about migration or might completely divagate from 
this subject. 

On an international level, there have been few literary studies about Hun-
garian migration literature. Indeed, with the exception of some general Eng-
lish and German works, there are no monographs or other studies on this 
theme. Published works have so far only dealt with authors of Hungarian 
origin writing in the language of the host country. Similarly, Hungarian liter-
ary studies focuse exclusively on the works of authors who write in Hungar-
ian. The approach of the research for this thesis is therefore new in Hungari-
an and Swedish literary studies, as the works here are analysed irrespective 
of the language in which they are written.  

Similar marginalized works are often the focus of postcolonial and cultur-
al studies. Obviously, these theories and research results can also be a start-
ing point for this thesis by using of terms such as otherness, hybridity, hybrid 
identity, alienation and cultural diversity. However, the present thesis offers 
an analysis from the point of view of the sociology of literature: an approach 
which seeks to answer questions about society and literature. 

The research takes as its starting point Lars Furuland’s model, which di-
vides the literary process into three parts: production, distribution and con-
sumption. The thesis focuses on the research of the first part, mapping the 
authors and their works as well as analysing some of these works.  

The second part of the literary process, distribution, is researched through 
considering how these works were included in the scale of values of litera-
ture, namely: Are there reviews? Was there a possibility to participate in the 
book release, interviews, literature awards, inclusion in databases and in 
works of literary history? 

The third part of the literary process, consumption, which focuses on the 
reader, forms a minor part of the research conducted, establishing that the 
number of readers varied according to the publishing possibilities. Small, 
private publishing houses attracted a smaller number of readers, whereas 
publishing through renowned publishing houses yielded larger numbers of 
readers and a prominent, well-defined position in the field. Translation and 
republication could lead to an increase in reader and market interest. 

The second model of analysis was necessary to examine the obvious lan-
guage mixing phenomenon. In order to examine this, I have used the model 
developed by Harriet Eriksson and Saara Haapamäki to examine literature 
and multilingualism. From the context of communication, this model anal-
yses the multilingual author as the transmitter, the multilingual reader as the 
recipient or receiver, and the multilingual literary text or theme as an ex-
change between these two. The second important element of this context is 
the form of the literary text in which both latent and manifest code-switching 
can be demarcated. Latent code-switching can be expressed by metalan-
guage markers and contextual marking, while manifest code-switching can 
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be analysed through frequency, marking and integration. Following this, the 
function of code-switching can be researched within the model.  
 
The second chapter presents the research that Hungarian researchers have 
conducted on Hungarian migration literature and aims to offer an overview 
of the questions and results arising from these studies: information that is not 
currently included in Swedish literary studies. The work I present is predom-
inantly based on the research of Miklós Béládi, Béla Pomogáts, and László 
Rónay, and comprises the characteristics of Hungarian migration literature 
of the twentieth century, the role of migration literature in the field of Hun-
garian literature, expectations of this type of literature, the role changes of 
migration literature within the wider field of Hungarian literature, as well as 
the reception of migration literature in Hungary.  
 
The following four chapters comprise the analytic part of the thesis. These 
chapters present and analyse the author groups and their literary activities. 
The authors can be classified into the following groups, based on the time of 
their migration to Sweden: 

 
1. The years following the Second World War (1945–1955) 
2. The years after the 1956 Hungarian Revolution (1956–1958) 
3. During the communist period (1959–1989) 
4. After the end of communism (1990–2015) 

 
In the presentation of the groups of authors based on the time of their migra-
tion, I have analysed the characteristics common to these authors and their 
works in the chosen language, the purpose of code-switching, the chosen 
topic, and the genre. These four chapters all start with a description of the 
historical background and continue by focusing on the work of the specific 
author group.  
 
The third chapter discusses the work of the authors who have migrated to 
Sweden in the years following the Second World War, between 1945 and 
1955. Besides mapping the genre, topic and publishing possibilities, the re-
search is organized around two main questions: the language of these works 
and their portrayals of identity. From a language perspective, emphasis is 
placed on the choice of language, code-switching, and multilingualism, as 
well as the functions of code-switching. Analysis of multiple identities and 
the portrayal of identity is also a part of my research. I present and analyse 
the work of Georg Klein from the perspectives of genre and topic, reception 
in Sweden and Hungary. 

Publication of authors settled in Sweden after 1945 began only in the 
1960s, and even then only one volume was published. There are twelve au-
thors belonging to this group, and eleven of them wrote in Swedish, mainly 
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about the Holocaust and the persecution of Jews. The aristocrat Sándor Erba 
Odescalchi is the only author who wrote in Hungarian. His autobiographical-
ly inspired ‘family novel’ was published in Hungary by Dovin publishing 
house in 1991. 

Although so-called Holocaust literature was in demand on the Swedish 
book market, in 1961 Eva Lundqvist’s autobiographical writing was ahead 
of her time. Her fellow authors only started publishing in the 1980s and 
1990s and their work was followed with interest by critics. In the above-
mentioned years, racism was gaining ground in Sweden and swastika graffi-
ti, cemetery vandalism, and doubts about the Holocaust were common at this 
time. Holocaust survivors thus felt that it was an appropriate time to write 
about their experiences and testify about the past. Due to social tensions, the 
book market was open to this kind of writing and several prestigious Swe-
dish publishers (Bonniers, Natur & Kultur, Almqvist & Wiksell, Wahlström 
& Widstrand, and Ordfront) published these books. The books were present-
ed in different forums (newspapers, magazines, schools) and several vol-
umes were reviewed and discussed. The Swedish literary field listed these 
works also into the Holocaust literature because of their themes: war, perse-
cution of Jews, and concentration camps.  

Georg Klein, here serving as a representative of his group, debuted in 
1984 with his biographical work, and in the second half of the 1980s pub-
lished his first collection of essays which was to be succeeded by many more 
in the following decades. The essay is the genre that made Klein known 
within Swedish literature, and later within Hungarian literature: ten volumes 
of essays were published in Swedish and four volumes of selected essays in 
Hungarian. This was possible in large due to Klein’s social capital at the 
beginning of his literary career, owing to his identity as a researcher and 
scholar of natural history. At the same time he also started to write autobio-
graphical material of high aesthetic value on topical subjects. Together, these 
paved the way for publishing deals with prestigious publishers such as Bon-
niers in Sweden and Gondolat, Magvető, and Corvina in Hungary. 

The books of this author group were aimed at Swedish readers and re-
quired no background knowledge of language and culture. The code-
switching present in these (Yiddish and Hungarian terms) only added to the 
authenticity of these texts, and were translated or explained separately. 
These works are known in the Swedish literary field, having been reviewed 
and, in some cases, included in the Swedish education syllabus. In Hungari-
an literature, only Georg Klein’s work is known to any significant extent.  
 
The fourth chapter presents and analyses the work of authors who moved to 
Sweden between 1956–1958 in the aftermath of the Hungarian Revolution of 
1956. Also included in this chapter is a detailed presentation of the literary 
works of Géza Thinsz and Ildikó Márky. The works of this second group –
consisting of 24 authors – is more heterogeneous in terms of language and 
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genre. In addition to autobiographical writings, these authors published poet-
ry, novels, short stories and essays. There are less conventional autobiog-
raphies, although numerous biographical cross references can be found in 
these works. Rather, the biographies are testimonies of historical events: 
namely the Second World War and the Hungarian Revolution of 1956.  

These authors started writing following their migration to Sweden and the 
first works were published as early as the 1960s. Unlike the first group, these 
authors also wrote in Hungarian. The names of Géza Thinsz, Georg Libik or 
even Miklós Gulyás are likely to be known in Hungarian literary circles. 
Others, like Ildikó Márky and Georg Sessler, became renowned in Swedish 
literary circles. The majority of authors in this group are considered amateur 
authors, their works being published by private publishers, attracting few 
readers, and being of no interest to reviewers. 

Due to his ubiquitous influence in the Swedish and Hungarian literary 
fields, Géza Thinsz became a well-known Swedish-Hungarian poet in the 
80s and 90s. His poems were built on an irony, playfulness and word-
twisting that characterized the way he dealt, on a personal level, with his 
Swedish-Hungarian identity. Thinsz translated some of his work into Swe-
dish, and by his own account these were not mere translations but adapta-
tions made possible only through great attention to the differences between 
the two languages. Hungarian and Swedish reviews often focused on the 
author’s divergent language and cultural disparity. This disparity was also 
often emphasized in another author belonging to this group. Ildikó Márky 
made her debut in the 1980s with a novel written in Swedish, and later 
gained attention in the literary field thanks to her translations of Péter Ester-
házy. Her first novel had already been published by the prestigious publish-
ing house Norstedts. The first of six novels, Första kontingenten, was trans-
lated into Hungarian.  

The Swedish literary field was familiar with Ildikó Márky and reviewed 
all of her novels. Even though she had lived in Sweden since the age of 16, 
critics focused on her Hungarian origins because of the topics explored by 
her work, such as the search for identity, and the return to one’s roots or the 
impossibility of doing this. 
 
The fifth chapter analyses the work of authors who migrated to Sweden dur-
ing the communist era, between 1959 and 1989, and who started publishing 
in the 1970s. Ten of these published in Hungarian, eight in Swedish, and 
three in both languages, while one of them wrote in English. István Do-
monkos, a Vojvodinan Hungarian poet who became a Swedish-Hungarian 
poet, is part of this group. Domonkos is one of those two authors who had 
already published literature prior to emigrating. He had books published in 
Hungary and Vojvodina, although he only wrote one book (an anthology of 
poems) following his migration. In the Hungarian literary media, he was 
presented as a Vojvodinan author whose selection of poems was published 
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from time to time. The following names might also sound familiar in the 
Hungarian literary field: Emőke Lipcsey who wrote in Hungarian and pub-
lished in Hungary, the Transylvanian Tamás Gergely, and the linguist Ferenc 
Mervel who had sketches published after moving to Sweden. Of those writ-
ing in Swedish, István Molnár stands out, being an author whose novel was 
also published in Hungarian by the publishing house Ághegy. 

All of these authors used the technology available at the time to keep in 
touch and therefore published in Hungarian and Transylvanian literature 
magazines and their works were published by Hungarian or Transylvanian 
publishers.  
 
The sixth chapter discusses the literary works of authors who migrated after 
the fall of communism in 1989. The focus is on publishing possibilities and 
the characteristics of the language, genre and theme of the works. Also in-
cluded in this chapter is a detailed presentation and analysis of the work of 
Károly Tar. 

The majority of the eight authors in this fourth group are Transylvanian. 
As with the first group, this group is reasonably homogeneous. However, 
unlike the authors in the first group, the majority of authors in this group 
published mainly in Hungarian (with the exception of one author originally 
from Hungary, who wrote in Swedish), and poetry is the dominant genre. 
There are also examples of autobiographies, short stories, drama, novels and 
biographies in this group.  

Károly Tar, like István Domonkos, had works published before he moved 
to Sweden, but generally, in this group, publishing began immediately fol-
lowing the migration of individual members in the 90s. These authors also 
maintain strong professional connections with their homeland, not only pub-
lishing there but also attending promotional events such as book releases and 
book signings in Hungary and Transylvania. Their aims were to promote 
their books in Hungary, write for Hungarian readers, and in all likelihood, 
wish to be included in the Hungarian literary field.  
 
The seventh and last chapter comprises a summary of the publishing possi-
bilities, genre and language of the works and also the conclusions of the 
researched literary field. 

Since the second part of the twentieth century (from 1945 until 2015), 66 
Hungarian authors have published 219 literary works in Sweden following 
migration. In spite of this, they are barely known in the Swedish and Hun-
garian literary fields. The majority of these authors are listed in Hungarian 
databases as authors of Hungarian origin or as migration authors, being in-
cluded only in statistics (that is, the works are named but are neither ana-
lysed nor researched). In the Hungarian literary field, it is customary to list 
only works written in Hungarian as Hungarian migration literature and out of 
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these, only works considered to be of aesthetic and stylistic value are includ-
ed. 

The group-based research shows certain similarities in language and 
theme. Whereas the first group wrote about the persecution of Jews and 
hardships of the concentration camps in Swedish, the next two groups used 
both Hungarian and Swedish, and the last group, predominantly Hungarian. 
Thematically, the Second World War, the Hungarian Revolution of 1956 and 
communism feature in a number of these works as the reasons for migration, 
while several of them do not mention these.  

Beyond the thematic similarities and differences, one can ask what Swe-
dish-Hungarian literature is or to which type of literature authors in Sweden 
with a Hungarian background belong. In this context, we can talk about dif-
ferent literary fields. From the point of view of language, the works written 
in Hungarian belong to Hungarian literature, and those written in Swedish 
belong to Swedish literature. Thematically, the works dealing in some way 
with migration –those depicting the old or new home– were formerly listed 
under immigrant literature by the Swedish literary field. These works have 
similar themes but are different with regard to language. Migration literature 
today does not only cover works that are thematically related to migration.  
Because the works researched in this dissertation could all be listed inde-
pendently of theme or language, I have chosen to refer to them using the 
term Swedish-Hungarian migration literature. Moreover, because the moth-
er tongue can be connected to oppressive political regimes regardless of 
ethnic or religious affiliation, not only authors of Jewish background or 
those that moved under the communist regime were authors that wrote in 
Swedish. The choice of language can be closely connected to the period of 
the migration. Because authors fled for political reasons, they wrote in Swe-
dish in order to address Swedish readers, either because they wanted to testi-
fy about the persecution and oppression they underwent, or because they 
wished to report about the circumstances in Hungary in order to justify their 
migration.  

Important to note is that the majority of these authors made their debut 
following their migration and so the literary language they use is part of the 
language of the host country. Indeed, there was no language shift during 
their literary activities. The few authors like István Domonkos or Károly Tar 
who published prior to their migration did not switch to Swedish but contin-
ued writing in Hungarian after migrating.  

As many as half of the authors researched in this thesis chose either Hun-
garian or Swedish as their language: there are surprisingly few authors work-
ing in both languages. Some translated their works, and a few published in 
both Hungarian and Swedish, but only six bilingual books were published 
under the period of 70 years researched. It was important to list the works 
regardless of their language because if only Hungarian works were consid-
ered, half of the literature would have been discounted from the literary dis-
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course. Twenty-nine authors published 107 Swedish books, and 26 authors 
published 105 Hungarian books. Additionally, six bilingual books and one 
book written in English were published. Lyric poetry was the most popular 
genre, comprising 116 of the volumes published. Following this were the 
novel (34) and the autobiography (30). Also published were volumes of 
short stories (19), essays (12), letters (3), volumes of drama (3) and biog-
raphies (2).  

Of those choosing Swedish as the language of writing, few had achieved a 
significant position in the Swedish literary field. Based on Åsa Warnqvist’s 
classification, which divides authors into three categories (amateur, part-
time, and professional authors) only representatives of the first category 
were to be found among the authors with a Hungarian background in Swe-
den. There were no authors making a living out of writing. On the contrary, 
most authors could be considered amateur.  

Dividing the publishing channels into well-known and private publishers, 
it can be determined that the authors affiliated with one of these in about 
fifty percent of cases. Most of the works published by well-known publish-
ers were published by Bonniers, Norstedts or Ordfront – 28 volumes in total. 
The Hungarian volumes were published by 35 different Hungarian, Transyl-
vanian, Vojvodinan or German publishers. From a language perspective, 
some form of code-switching can be found in the majority of works irrespec-
tive of the main language used. Generally, it can be concluded that code-
switching is not frequent, marked and not integrated in Swedish texts, in-
creasing the sense of otherness, extraneousness and even exoticness. In con-
trast, the Hungarian texts have mostly integrated the foreign language ele-
ments. In the Hungarian works, code-switching does not only consist of for-
eign language elements but also the use of different language variants such 
as sociolects (e.g. slang), idiolects (e.g. language shift: Hungarian and Swe-
dish, Hungarian and Romanian) and archaic expressions and words (archa-
isms). The function of the works’ multilingualism and code-switching at text 
level is a representation of the authentic language environment. Therefore, it 
can be linked to the theme and at the same time has an important role in the 
delineation of humour and the forming of characters. Worth noting is the 
moral function of code-switching which goes beyond text level. These works 
were created in a monolingual environment on the one hand throughout dis-
playing diversity have informed (presenting a different world, different life-
style etc.) on the other hand encouraged acceptance of different ethnicities, 
languages and religions. At the same time the few brief texts written in a 
foreign language as well as the handful of bilingual volumes and the number 
of authors writing in two languages more than fulfilled the needs of the typi-
cally monolingual book markets in Hungary as well as in Sweden. 

In the Swedish-Hungarian literary field, we can conclude that even if 
there are authors and publications, the fact that almost every single author 
has chosen a different publishing possibility shows that there is no specific 
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publisher specializing in this type of literature. There are no literary tradi-
tions or strategies that characterize this literature. The only common feature 
is the Hungarian mother tongue, although the literary language used differs 
as approximately half of the authors write in Hungarian while the other half 
chooses Swedish. The lack of adept critics means that the authors receive no 
professional feedback and also, that there is no literary value scale available 
for this type of literature. Due to the numerous private publishers, the books 
are published in small quantities and thus reach few readers. At the same 
time, private publishing means that works are published that do not meet 
aesthetic and professional standards. The majority of these authors wrote just 
one book or wrote about a single theme. The majority of the productive au-
thors are amateurs who write against a background of negligible criticism 
and using their own economic capital for publishing. These authors are not 
only not acknowledged: they are even anonymous in the literary field. Part-
time authors’ (e.g. Thinsz, Klein, Márky) literary activities depended on how 
they were able to use their cultural capital in order to create works that were 
thematically and stylistically sought after in the literary field. Their social 
capital (their network in the literary field) had to be used in order to publish 
with established publishers so that the works would reach a larger number of 
readers and would receive criticism from professionals.  

It can be established that composing a summary of literary history about 
the works listed in the thesis would come up against several difficulties. It 
would be possible to start with similar characteristics (like the Hungarian 
language background), although this would have to be considered alongside 
the characteristics of every author because all authors have individual traits. 
It would also be possible to generalize in terms of theme, genre and lan-
guage, although this cannot be applied in every case of every period. 

Because it is now considered outdated to talk about immigrant literature, 
as long as we do not want to differentiate thematically or language-wise, 
these works can be categorized as migration literature. Even if we cannot 
talk about a Swedish-Hungarian literary field, there is no doubt that there are 
authors with a Hungarian-language background in Sweden whose works are 
part of both Swedish and Hungarian literature. The Swedish works can be 
divided further by theme, and could be categorized –as already seen– under 
Holocaust literature. The contemporary Hungarian authors could logically 
become a part of the Hungarian literary field, whilst bypassing the ‘migrant’ 
or ‘emigrant’ distinction.  

As long as we do not want to omit works written in Hungarian or other 
languages, this type of research would best be approached from a transna-
tional, transcultural, or, according to the latest research, ‘entanglement’ point 
of view. This way, literature of Swedish-Hungarian origin confronts the re-
searcher with questions about the legitimacy of national categorization due 
to the cultural homogenization and marginalization of minorities and minori-
ty literature. Research on literary history until now has neglected these litera-
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tures, but it is imperative that the study of literature finds a way to include 
them. Not only do the literatures mentioned here need to be acknowledged, 
but methods have to be formulated that will help position and group them. 
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Tartalmi kivonat 

A Mellan två stolar. Författarskap i Sverige med ungerskspråkig bakgrund 
(1945-2015) „Két szék között. Magyar nyelvi hátérrel rendelkező szépírók 
Svédországban (1945–2015)” című doktori értekezés célja azon magyar 
nyelvi háttérrel rendelkező szerzők feltérképezése és szépirodalmi 
munkásságának irodalomszociológiai elemzése, akik 1945 után költöztek 
Svédországba, és azt követően, de legkésőbb 2015-tel bezárólag, könyv 
formájában publikáltak. Irodalomszociológiai szemszögből megközelítve a 
kutatás középpontjában a publikálási lehetőségek és csatornák, a 
nyelvválasztás, a témák és a szerzők irodalmi közegben betöltött pozíciója 
állnak. 

Transzkulturális és transznacionális megközelítésben a svédországi 
magyar irodalom olyan műveket foglal magába, amelyeknek szerzői magyar 
származásúak, ám Svédországba történt bevándorlásuk után nem feltétlenül 
csak magyarul, hanem más nyelven (is) alkottak. Vannak írók, akik csak egy 
nyelven írtak, de olyanok is, akik svédül is és magyarul is publikáltak.  

Az értekezés függeléke egy betűrendes adattár formájában tartalmazza a 
svédországi magyar nyelvi háttérrel rendelkező írók életrajzi adatait és a 
migrálásukat követően kiadott könyveik címeit. 

Az értekezés bevezető fejezete tartalmazza a kutatás célkitűzéseit és 
kérdésfelvetéseit, az elméleti hátteret és kontextust, a kutatási anyag 
kiválasztásával és elemzésével kapcsolatos alkalmazott módszereket és 
modelleket, valamint három olyan kulcsfontosságú terminus tárgyalását, 
mint a kisebbségi irodalom, migrációs irodalom és identitás.  

A kutatás folyamán elsősorban az alábbi kérdések vártak 
megválaszolásra: 

1. Milyen publikálási lehetőségeik és csatornáik vannak a Svédországban 
élő magyar nyelvi hátterű íróknak, és ezek a csatornák hogyan befolyásolják 
a szerzők recepcióját az irodalmi közegben?  

2. Mi jellemezi a különböző szerzői csoportokat és irodalmi műveiket 
nyelvválasztás, nyelvhasználat, műfaj és téma tekintetében? A művek 
nyelvezetének vizsgálata során különös figyelmet kapott a svéd nyelvű 
környezet befolyása a szerzők magyar nyelvhasználatára, és a magyar 
nyelvű háttér esetleges hatása az egyes szerzők által alkalmazott svéd 
irodalmi nyelvre. A szövegekben megtalálható nyelvváltás funkcióira is fény 
derült. A témák vizsgálata során, és főként az önéletrajzi művek esetében, 
különös hangsúlyt kapott az identitás változásának ábrázolása. Ezeken az 
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irodalmi műveken keresztül példázni lehet a hibrid identitás kialakulását, 
ugyanakkor a ráerőltetett (angol szaknyelvi terminussal „imposed”), a 
felvállalt („assumed”) valamint a vitatható identitás („negotiable identity”) 
típusainak változását is. Ezek az identitástípusok nem stabil 
konstrukciókként jelentkeznek a művekben, hanem bizonyos külső és belső 
tényezőktől függően változnak.  

3. A különböző szerzői csoportok képviselőjeként milyen pozícióval 
rendelkezik Klein György, Thinsz Géza, Márky Ildikó, Domonkos István, 
Lipcsey Emőke és Tar Károly az adott irodalmi közegben? 

 A fenti kérdések megválaszolásának folyamatában a magyar migrációs 
irodalom elnevezés alakulása is nyomon követhető volt a svéd, illetve a 
magyar irodalmi közegben, valamint az is feltárásra várt, hogy a svédországi 
magyar nyelvi háttérrel rendelkező írók és irodalmi műveik mennyire 
sorolhatók egyazon irodalomhoz vagy esetleg különböző irodalmi 
közegekhez, azaz különböző irodalmakhoz. A magyar migrációs irodalom 
terminus olyan irodalmi alkotásokat foglal magába, amelyeket magyar 
származású szerzők alkottak külföldön (de nem a történelmi Magyarország 
területein) magyar vagy más nyelven, és tematikailag a migrálással 
kapcsolatos vagy attól teljesen eltérő témákat dolgoztak fel. 

Nemzetközi viszonylatban az irodalomtudomány keveset foglalkozott a 
magyar migrációs irodalom elemzésével. Néhány általános, angol és német 
nyelvű munkán kívül nem jelentek meg kötetek, de még csak tanulmányok 
sem ezzel a témával kapcsolatban. A megjelent munkák ráadásul kizárólag 
az adott nyelvterületen élő, nyelvváltó (a befogadó ország nyelvén író) 
magyar származású szerzőkkel foglalkoztak. A magyar irodalomtudomány 
ugyanígy csupán a magyarul író szerzők munkásságára fókuszált. Ennél 
fogva az értekezésben bemutatott kutatás tárgya és megközelítési módja is 
újszerű mind a magyar, mind pedig a svéd irodalomtudományban annak 
köszönhetően, hogy a szerzők irodalmi munkássága választott irodalmi 
nyelvtől függetlenül megvizsgálásra került. 

Hasonló, többnyire marginalizált irodalmak gyakran posztkolonialista és 
kultúrtörténeti (cultural studies) kutatások témáját képezik. Nyilvánvalóan 
ez esetben is kiindulási pontot nyújthatnak ezen elméletek és kutatási 
eredmények például olyan, a témával kapcsolatos terminusok alkalmazásnál, 
mint a különbözőség, hibriditás, hibrid identitás, elidegenítés és kulturális 
sokszínűség. Jelen munka azonban elsősorban irodalomszociológiai 
szemszögből vizsgálja a témát. Az irodalomszociológiát többnyire 
különböző irányzatok gyűjtőfogalmaként használják, melynek segítségével 
irodalommal és társadalommal kapcsolatos kérdések vitathatók meg.  

Kutatásom Lars Furulandnak, a svéd irodalomszociológia kiemelkedő 
kutatójának modelljéből indult ki, amely az irodalmi folyamat három részét 
vázolja: a termelést, a terjesztést és a fogyasztást. Az értekezés főként az 
első rész vizsgálatára fókuszál amely középpontjában az írók és műveik 
feltérképezése, valamint az egyes művek elemzése áll. Az irodalmi folyamat 
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második részével, a terjesztéssel kapcsolatban azt vizsgáltam, hogy az írói 
életművek milyen mértékben és hogyan kerültek be az irodalmi 
értékrendszerbe, azaz készültek-e recenziók a kötetekről, és ha igen, milyen 
szempontokat érvényesítettek, mennyire volt lehetőségük az íróknak 
könyvbemutatókon való részvételre, interjúkban való szereplésre, irodalmi 
díjak elnyerésére, adatbázisokba és irodalomtörténeti munkákba való 
felvételre.   

A fogyasztás mint az irodalmi folyamat harmadik része, amely az 
olvasókra fókuszál, csupán kisebb mértékben képezte a kutatásom részét, 
például annak megállapításában, hogy esetleg magánkiadónál kiadott, kevés 
példányszámban megjelenő könyvek értelemszerűen kevesebb olvasóhoz 
juthatnak el, mint például a nagy hírnévvel rendelkező kiadóknál megjelent 
alkotások, ami nagymértékben meghatározza a művek helyét az irodalmi 
köztudatban. Ezen kívül a különböző művek újrakiadásai és fordításai is 
utalhatnak olvasói érdeklődésre és a könyvpiaci igényekre.  

A másik elemzési modell a szövegekben tetten érhető kódváltás 
vizsgálatához volt szükséges, amely jelenségre, csakúgy mint más hasonló 
témájú munkák szerzői én is a nyelvváltás terminust használom. Ehhez 
Harriet Eriksson és Saara Haapamäki irodalmi többnyelvűség vizsgálatára 
kialakított modelljét használtam, amely a kommunikatív kontextusból 
kiindulva vizsgálja a többnyelvű író mint adó és a többnyelvű olvasó mint 
vevő kapcsolatát, valamint a köztük elhelyezkedő többnyelvű témát. E 
kontextus másik fontos elemét az irodalmi szöveg formája adta, amelyen 
belül megkülönböztetünk látens, illetve manifeszt nyelvváltást. Tovább 
bontva a látens nyelvváltás kifejezhető metanyelvi jelzésekkel, illetve 
kontextuális jelekkel, míg a manifeszt nyelvváltás esetén a nyelvváltás 
gyakorisága, jelölése és integrálása vizsgálható. Ezek után a nyelvváltás 
funkciója vizsgálható a modell keretén belül. 

A magyar migrációs irodalom kutatásának bemutatását célzó második 
fejezet kitekintésként szolgált, hiszen a magyar kutatás kérdései és 
eredményei a svéd irodalomtudomány számára nem ismertek. Főként Béládi 
Miklós, Pomogáts Béla és Rónay László ez irányú kutatásai alapján mutatom 
be a következőket: a magyar emigrációs irodalom huszadik századi 
jellemzőit, a migrációs irodalom szerepét a magyar irodalmi közegben, az 
ezzel az irodalommal szemben támasztott elvárásokat, az ilyen jellegű 
irodalom szerepének változását a magyar irodalomban, valamint a migrációs 
irodalom magyarországi recepcióját. 

Az ezt követő négy fejezet a disszertáció analitikus részét képezi. 
Ezekben a fejezetekben az írói csoportok és tevékenységük bemutatására és 
elemzésére került sor. Az írókat Svédországba való migrálásuk idejének 
alapján négy csoportba soroltam: 

 
1. akik a második világháborút követő évtizedben (1945–1955),  
2. az 1956-os magyar forradalom kapcsán (1956–1958), 
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3. a kommunizmus idején (1959–1989), 
4. a rendszerváltás után (1990–2015) költöztek Svédországba.  
 

Az írók migrálásnak időpontjához kötött csoportonkénti bemutatás során 
megvizsgáltam az írók és az alkotások közös jellemzőit, amelyek elsősorban 
a nyelvválasztás, a nyelvcsere okában, a választott műfajokban és témákban 
voltak keresendők. A négy fejezet mindegyike az adott időhöz kapcsolódó 
magyar történelmi háttér rövid bemutatásával kezdődik, majd az adott 
szerzői csoport irodalmi munkásságára fókuszál. 
 

A 3. fejezet azon szerzők irodalmi tevékenységét tárgyalja tehát, akik a 
második világháborút követő évtizedben, 1945 és 1955 között költöztek 
Svédországba. A műfajok, témák és publikációs lehetőségek feltérképezése 
mellett két fő kérdés köré szerveződött a kutatás, az irodalmi szövegek 
nyelve és a bennük fellelhető identitásábrázolások köré. Nyelvi szempontból 
a hangsúly egyrészt a szerzők által választott nyelven, a nyelvváltáson és a 
szövegek többnyelvűségén, illetve a többnyelvűség szövegszintű és globális 
funkcióján van. A különböző identitások és az identitás változások 
ábrázolásmódjainak vizsgálata szintén részét képezte a kutatásomnak. 
Doktori értekezésemben bemutatom és elemzem továbbá Klein György  
munkásságát is, műfaji és tematikai szempontból, valamint svédországi és 
magyarországi recepciója alapján.  

Az 1945 után Svédországba települt magyar származású írók publikálási 
tevékenysége csak az 1960-as években kezdődött el, bár akkor is csupán 
egyetlen kötet jelent meg. A csoportba tartozó tizenkét író közül tizenegyen 
svédül írtak, főként a zsidóüldözésről és holokausztról. Az egyetlen 
magyarul író szerző, az arisztokrata származású Erba Odescalchi Sándor, 
akinek önéletrajzi ihletésű családregénye a budapesti Dovin kiadónál jelent 
meg 1991-ben. 

Bár az ún. holokausztirodalom, a zsidóüldözéssel kapcsolatos témák 
keresettek voltak a svéd könyvpiacon, Eva Lundqvist könyvével megelőzte 
korát önéletrajzi írásának 1961-es megjelenésekor. Írótársai csak az 1980-as, 
1990-es években kezdtek el publikálni, és azoknak a munkáknak jóval több 
figyelmet is szentelt a svéd kritika. Azokban az években Svédországban 
egyre nagyobb teret nyert a rasszizmus, jellemzőek voltak a horogkeresztes 
graffitik, a temetők rongálása és a holokauszt megkérdőjelezése. A 
holokauszttúlélők ezért érezték elérkezettnek az időt, hogy leírják 
történetüket, és ezáltal tanúskodjanak a megtörtént eseményekről. A 
társadalmi feszültség szülte igény miatt a könyvpiac nyitott volt ezekre az 
írásokra, több tekintélyes kiadó (Bonniers, Natur & Kultur, Almqvist & 
Wiksell, Wahlström & Widstrand és az Ordfront) vállalta magára a kötetek 
gondozását. A könyveket több fórumon (napilapokban, folyóiratokban, 
iskolákban) bemutatták, több kötetről írtak ismeretetőket, recenziókat is. 
Irodalmi elemzések is többet megemlítettek közülük, és a svéd irodalom a 
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tematikának köszönhetően (háború, zsidóüldözés, koncentrációs táborok) 
külön a holokausztirodalomba is besorolta ezeket.  

A csoport képviselőjeként bemutatott Klein György 1984-ben debütált 
önéletrajzi írásával, majd az 1980-as évek végén első esszékötete is 
megjelent, amelyet még számos követett az elkövetkező évtizedekben. Az 
esszé az a műfaj, amely tulajdonképpen ismertté tette Kleint a svéd, majd 
később a magyar irodalmi közegben: tíz esszékötete jelent meg svédül, és 
ezek közül négy válogatáskötet magyarul is. Köszönhető ez elsősorban 
annak a társadalmi tőkének, amellyel Klein mint elismert természettudós és 
kutató szépirodalmi indulásakor már rendelkezett. Ugyanakkor hiánypótló és 
aktuális témával indított önéletrajzi írásában, amely nem volt híján esztétikai 
értéknek sem. Ezeknek köszönhetően sikerült olyan elismert kiadóknál 
publikálnia, mint a svéd Bonniers vagy a magyar Gondolat, Magvető és 
Corvina. 

Az írócsoport könyvei egyértelműen a svéd olvasóközönséget célozták 
meg, amelytől azonban nem vártak el sem nyelvi, sem kulturális 
háttérismeretet. A szövegekben előforduló nyelvváltás (svéd szövegben 
előforduló jiddis és magyar kifejezések) az autentikus környezetábrázolást 
szolgálták, ezeket az idegen nyelvű kifejezéseket lefordították és/vagy külön 
magyarázták. A svéd művek ismertek a svéd irodalmi közegben, recenzálták 
őket, és többségük az oktatási rendszerbe is bekerült. Magyar irodalmi 
közegben viszont csak Klein György munkássága ismert valamelyest. 

 
A 4. fejezet azon írók munkásságát mutatja be és elemzi, akik az 1956-os 

magyar forradalom kapcsán, 1956 és 1958 között költöztek Svédországba. 
Ugyanitt részletes bemutatásra kerül Thinsz Géza és Márky Ildikó irodalmi 
tevékenysége. 

A 24 íróból álló második csoport az irodalmi szövegek nyelvét és műfaját 
tekintve az elsőnél jóval heterogénebb. Az önéletrajzi írásokon kívül 
verseket, regényeket, novellákat és esszéket is publikáltak. Kevesebb volt a 
hagyományos önéletrajz, de több műben is találni önéletrajzi utalásokat. Az 
önéletrajzok történelmi eseményekről tanúskodtak, a második világháborúról 
és az 1956-os magyarországi eseményekről. A szerzők szintén migrálásuk 
után kezdtek el írással foglalkozni, de már néhány évvel a migráció után 
publikáltak, és az első könyvek 1960-ban láttak napvilágot. Az első 
csoporttól eltérően nemcsak svédül, hanem magyarul is írtak. Magyar 
irodalmi körökben Thinsz Géza, Libik György, vagy esetleg Gulyás Miklós 
neve lehet ismerős. Mások, mint Márky Ildikó vagy Georg Sessler, svéd 
irodalmi körökben szereztek ismertséget. A többség azonban amatőr írónak 
számít, könyveik magánkiadásokban jelentek meg, kevés volt az olvasójuk, 
és a kritika sem figyelt fel rájuk. 

Thinsz Gézát kétlakisága és a magyar és svéd irodalmi közegben való 
aktív részvétele a 80-as, és a 90-es évek ismert svédmagyar költőjévé tette. 
Versei iróniára, játékosságra, „szócsavarásra” épültek, amelyekkel Thinsz 
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svédországi magyarságát kezelte. Néhány kötetét ő maga ültette át svédre, 
viszont saját bevallása szerint ezek nem csupán fordítások, hanem 
átdolgozások, amelyek megvalósításához a két nyelv közötti különbségre 
nagymértékben figyelni kellett. Mind a magyar, mind a svéd kritika gyakran 
épült a költő a többségtől eltérő nyelvi és kulturális különbözőségére.   

Ezt a különbözőséget a csoport egy másik írójánál is gyakran kiemeli a 
kritika. Az 1980-as években svéd nyelvű regényével debütált Márky Ildikó 
később Esterházy-fordításainak köszönhetően is ismertté vált svéd irodalmi 
körökben. Már első regénye is a nagy tekintélynek örvendő svéd Norstedts 
kiadónál jelent meg. Márky hat regénye közül egyet, az 1999-ben megjelent 
Första kontingenten-t, fordították le magyarra Ostinato címen. A svéd 
kritika ismeri Márkyt, így recenziókat minden regényével kapcsolatban írtak. 
Annak ellenére, hogy Márky 16 éves kora óta él Svédországban, vélhetően a 
tematikának köszönhetően (identitáskeresés, gyökerekhez való visszatérés, 
illetve ennek lehetetlensége) a recenziók folyamatosan kitérnek magyar 
származására.  

 
Az 5. fejezetben a kommunizmus idején, 1959 és 1989 között 

Svédországba emigráltak munkásságának elemzése kapott helyet, különös 
tekintettel Domonkos István és Lipcsey Emőke szerzősségére. 

A 23 íróból álló harmadik csoport a kommunizmus ideje alatt, 1959 és 
1989 között, emigráltak csoportja, akik a 70-es években kezdtek el 
publikálni. Tízen magyarul, nyolcan svédül, hárman két nyelven (magyarul 
és svédül) publikáltak, míg egy szerző angolul írt.  

Ebbe a csoportba sorolandó a vajdasági magyar költőből svédországi 
magyar költővé lett Domonkos István is. Domonkos az első olyan író, aki 
már a migrálást megelőzően is publikált szépirodalmat. Svédországba való 
költözése után is jelentek meg könyvei Magyarországon és a Vajdaságban, 
viszont tulajdonképpen csak egyetlen új könyvet (versciklust) írt a költözés 
után. Magyar irodalmi köztudatban vajdasági íróként élt tovább, akinek 
válogatáskötetei időnként újra kiadásra kerültek.  

Ismerősen csenghet még Lipcsey Emőke neve is, aki ugyancsak magyarul 
ír és Magyarországon publikál, vagy az erdélyi származású Gergely Tamásé, 
illetve a nyelvész Mervel Ferencé, aki Svédországba való költözése után 
karcolatokat is megjelentetett. A svédül írók közül Molnár István emelhető 
ki, akinek regénye magyarul is megjelent a svédországi Ághegy kiadónál.  

Ezek az írók a 2000-es években már jellemzően használták a technika 
kínálta lehetőségeket az otthoniakkal való kapcsolattartásra, publikáltak 
ezáltal magyarországi és erdélyi irodalmi folyóiratokban, és a magyar nyelvű 
műveket magyarországi vagy erdélyi magyar kiadóknál adták ki. 

 
A 6. fejezet az 1989-es rendszerváltás után érkezett migránsok 

szépirodalmi tevékenységét tárgyalja. A hangsúly itt a publikációs 
lehetőségek és irodalmi alkotások műfaji, tematikai és a nyelvi sajátosságain 
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van. Részletes bemutatásra és elemzése kerül továbbá Tar Károly írói 
munkássága. 

A negyedik csoport nyolc írójának többsége erdélyi magyar. Ahogy a 
legelső csoport, úgy ez is, eléggé homogén. Az első csoporttól eltérően 
azonban a negyedik csoport főként magyarul publikált (egy Magyarországról 
származó szerző kivételével, aki svédül írt), és műfajilag a vers dominált 
náluk. Találtunk azonban példát önéletrajzra, novellára, drámára, regényre 
valamint biográfiára is.  

Tar Károly a másik olyan író Domonkos István mellett, aki Svédországba 
költözése előtt is jelentetett meg könyveket. A publikálás ebben a csoportban 
közvetlenül a migrálás után elkezdődött, a 90-es években. Ezek az írók is 
ápolnak szakmai kapcsolatokat egykori hazájukkal, nemcsak publikálnak ott, 
hanem könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat is tartanak 
Magyarországon és Erdélyben. Könyveiket Magyarországon szeretnék 
népszerűsíteni, magyar olvasóknak írnak, és ezáltal vélhetően a magyar 
irodalmi körbe szeretnének tartozni. 

 
A 7. és egyben utolsó fejezet egy összefoglalót tartalmaz a művek 

publikációs lehetőségeire, műfajaira és nyelvére vonatkozólag, valamint itt 
kaptak helyet a vizsgált irodalmi közegről alkotott végső következtetések is. 

A huszadik század második felétől (1945-től) 2015-ig 66 magyar 
származású író összesen 219 szépirodalmi könyvet jelentetett meg a 
Svédországba történt bevándorlása után. Ennek ellenére a svédországi 
magyar származású írók alig ismertek a svéd és a magyar irodalmi 
köztudatban. Az írók többsége magyar származású íróként vagy bevándorolt 
íróként szerepel svéd irodalmi adatbázisokban, illetve emigráns írókként a 
magyar adatbázisokban, viszont csak statisztikai adatként (műveik címét 
megemlítik, de nem vizsgálják, nem elemzik magukat a műveket). Az 
ismeretlenség egyik oka éppen a nyelv és nyelvváltás kérdésben keresendő. 
A magyar irodalmi közegben ugyanis csak a magyar nyelven írt alkotásokat 
szokás a magyar migrációs irodalomhoz sorolni, másrészt azok közül is csak 
azokat, amelyek rendelkeznek egy bizonyos esztétikai és stilisztikai értékkel.  

A csoportonkénti vizsgálat bizonyos nyelvi és tematikai hasonlóságot 
mutat. Míg az első csoport többsége svédül írt a zsidóüldözésről és 
koncentrációs táborbeli megpróbáltatásokról, addig a következő két 
csoportban a magyar és svéd nyelv egyaránt a művek nyelvét képezte, míg 
az utolsó csoportban a magyar nyelv dominált. Tematikailag mind a második 
világháború, mind az 1956-os magyarországi események, mind a 
kommunizmus megjelentek a művekben, főként a migrálás okaként, 
ugyanakkor nagyon sok mű teljesen mellőzte ezeket. 

A nyelvi és tematikai hasonlóságokon, illetve különbözőségeken túl 
feltehető a kérdés, hogy mi is a svédországi magyar irodalom, vagyis a 
magyar nyelvi háttérrel rendelkező írók melyik irodalomba tartoznak. Ebben 
a kontextusban többféle irodalomról is beszélhetünk. Nyelvi szempont 
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alapján értelemszerűen magyar irodalomba tartoznak a magyar nyelvű 
művek, a svédbe pedig a svéd nyelvűek. Tematikájuk szerint viszont azokat 
a műveket, amelyek valamilyen szinten a ki- vagy elvándorlást, az új vagy a 
régi hazát ábrázolták a korábban emigráns irodalomnak nevezett irodalomba 
sorolhatjuk. A svéd irodalmi közeg ezeket a műveket korábban az immigráns 
irodalomba sorolta. Ezek tematikájuk szerint összetartozó művek, viszont 
nyelvük alapján különbözőek is lehettek. A migrációs irodalomnak 
(migration literature) nevezett irodalom azonban már nem csak olyan 
műveket tart számon, amelyek tematikája a migráláshoz kapcsolódik. Ezért 
használtam a disszertációban a svédországi magyar migrációs irodalom 
terminust, mert ebbe nyelvtől és tematikától függetlenül beletartoztak a 
vizsgált szerzők művei. 

Mivel etnikai vagy vallási hovatartozástól függetlenül az anyanyelv 
összefügghet elnyomó politikai rendszerekkel, ezért nemcsak a zsidó 
származású írók esetében, hanem például az 1956-os menekültek között, 
illetve a kommunizmus idején elköltözöttek között is voltak svédül alkotó 
írók. A nyelvválasztás szorosan köthető a migrálás időpontjához is, ugyanis 
a különböző politikai okok miatt menekült írók azért írtak svédül, mert svéd 
olvasókat szólítottak meg: vagy tanúságot szerettek volna tenni az átélt 
üldöztetésről, elnyomásról, vagy pedig tudósítani szerettek volna a 
magyarországi körülményekről, ezáltal legitimálva elvándorlásuk 
szükségességét. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy mivel az írók többsége 
csak a migrálást követően debütált, ezért valójában a befogadó ország nyelve 
az első irodalmi nyelvük (hiszen korábban nem írtak szépirodalmat 
anyanyelven). Voltaképpen az irodalmi munkásság során nem történt 
nyelvcsere. Azon kevesek, akik már migrálásuk előtt is jelentettek meg 
könyveket, mint például Domonkos István vagy Tar Károly, nem nyelvváltó 
írók. Ők a migrálást követően is magyarul írtak.  

Míg a vizsgált írók fele-fele arányban választották a magyar vagy a svéd 
nyelvet írói nyelvüknek, meglepően kevés azon írók száma, akik mindkét 
nyelven írnak. Voltak, akik lefordították alkotásaikat, és néhányan 
jelentettek meg könyvet magyarul és svédül is, ám kétnyelvű könyv csupán 
hat jelent meg a vizsgált 70 év alatt. Azért is szükséges a műveknek a 
nyelvtől függetlenül való számbavétele, mert amennyiben csupán a magyar 
nyelvű alkotásokat vettük volna figyelembe, úgy ennek az irodalomnak a 
fele kimaradt volna a diskurzusból. 29 író 107 svéd nyelvű könyvet, és 26 író 
105 magyar nyelvű könyvet jelentetett meg. Ezen kívül hat kétnyelvű és egy 
angol nyelvű könyv is kiadásra került. A líra volt a legnépszerűbb műfaj, 
116 verseskötet jelent meg. Ezt követte a regény (34) és az önéletrajz (30). 
Megjelent még novelláskötet (19), esszékötet (12), levelézés (3), drámakötet 
(3) és biográfia (2) is. 

A svéd nyelvet választók közül kevesen voltak, akiknek sikerült 
jelentősebb helyet kivívni az irodalmi közegben. Åsa Warnqvist 
felosztásával élve, aki az írókat három kategóriába sorolja (amatőr írók, 
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részidős írók és professzionális írók), a magyar származású írók között 
csupán az első kettőnek voltak képviselői. Nincs olyan, aki az írásból élt 
volna, ellenkezőleg, a legtöbb szerző amatőr írónak nevezhető. 

Amennyiben a publikációs csatornákat ismert kiadókra és magánkiadókra 
osztjuk, megállapíthatjuk, hogy nagyjából fele-fele arányban használták az 
írók az egyik vagy másik lehetőséget. A legtöbb nem magánkiadónál kiadott 
svéd kötet a Bonniers, a Norstedts vagy az Ordfront kiadó gondozásában 
jelent meg, ezek összesen 28 kötetet tesznek ki. A magyar nyelvű könyvek 
35 különböző magyarország, erdélyi, vajdasági vagy németországi kiadónál 
jelentek meg.  

Nyelvi szempontból a nyelvváltás az alkotások többségében függetlenül a 
főnyelvtől megtalálható valamilyen formában. Általánosan elmondható, 
hogy a nyelvváltás nem gyakori, jelölt és nem integrált a svéd nyelvű 
szövegek esetén, és ekképpen elősegítik a különbözőség, a kívülállóság, az 
idegenségérzet vagy éppen az egzotikum éreztetését. A magyar főnyelvű 
szövegek ezzel szemben többnyire integrálták az idegennyelvű elemeket. A 
magyar nyelvű szövegekben a nyelvváltás ennélfogva nem gyakori, jelölt, de 
többnyire integrált. Magyar művekben nem csupán idegennyelvű elemek 
használatában merült ki a nyelvváltás, hanem különböző nyelvváltozatok 
például nyelvjárások, szociolektusok (pl. szleng) vagy idiolektusok (pl. 
kevert nyelv: magyar és svéd, magyar és román) és elavult szavak 
(archaizmusok) használata is előfordult. A szövegek többnyelvűségének, 
nyelvváltásának funkciója szövegszinten az autentikus nyelvi 
környezetábrázolás, ebből kifolyólag a témához kapcsolható, ugyanakkor 
szerepe van a humor ábrázolásában és a különböző karakterek 
megformálásában is. A szöveg szintjén túlmutatóan globális funkcióként 
megemlítendő a nyelvváltás morális funkciója is: ezek a szövegek, amelyek 
túlnyomórészt egynyelvű környezetben születtek, a különbözőség 
megmutatásával egyrészt információval szolgáltak (bemutattak egy másik 
világot, más életstílust, stb.), másrészt ezáltal a különböző etnikumok, 
nyelvek és vallások elfogadására ösztönöztek. Ugyanakkor a kisszámú és 
rövid idegen nyelvű szövegrészek, valamint az elenyészően kevés kétnyelvű 
kötet és a két nyelven alkotó író száma a tipikusan egynyelvű könyvpiac 
igényeit elégíti ki mind Magyarországon, mind pedig Svédországban. 

A svédországi magyar irodalmi közeggel kapcsolatban meg kell 
állapítanunk, hogy bár léteznek szerzők és kiadott könyvek, az írók szinte 
mindegyike más-más publikálási módot választ, ami azt jelzi, hogy nincs 
speciális könyvkiadó, amely erre az irodalomra szakosodott volna. Olyan 
közös irodalmi hagyományok és stratégiák sincsenek, amelyek egységesen 
jellemeznék ezt az irodalmat. Egyedül az írók magyar anyanyelve közös, 
viszont már az irodalmi nyelvhasználat is különbözik, hisz körülbelül az írók 
fele tartja meg a magyar nyelvet, míg a másik fele svédül ír.  

Hozzáértő kritikusok hiányában egyrészt az írók nem kapnak szakmai 
visszajelzést, másrészt nem alakult ki ehhez az irodalomhoz kapcsolódó 
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értékrendszer. A sok magánkiadás miatt a könyvek kis példányszámban 
jelennek meg, és így kevés olvasóhoz jutnak el. Ugyanakkor a 
magánkiadások lehetővé teszik azoknak a munkáknak a publikálását is, 
amelyek a szakmai kritériumoknak nem felelnek meg, esztétikailag nem ütik 
meg a kívánt mércét. A legtöbb író egyetlen könyvet jelentetett meg, vagy 
egyetlen témáról írt. A termékeny írók többsége amatőr író, akik szakmai 
vélemény és kritika hiányában is írnak, saját gazdasági tőkéjüket használva 
fel a kiadáshoz. Ezek a szerzők nemcsak hogy nem elismertnek, de még 
ismertnek sem mondhatók az irodalmi körökben.  

A részidős írók (például Thinsz, Klein, Márky) irodalmi tevékenysége 
attól függött, mennyire eredményesen használták fel kulturális tőkéjüket 
(vagyis a kultúrához való hozzáértésüket) annak érdekében, hogy olyan 
alkotások születhessenek, amelyek mind tematikailag, mind pedig 
stilisztikailag keresettek voltak az irodalmi közegben. Társadalmi tőkéjüket 
(vagyis az irodalmi közegben illetékes kapcsolatrendszerüket) pedig ahhoz 
volt szükséges felhasználniuk, hogy elismert, jó nevű kiadóknál 
publikálhassanak annak érdekében, hogy nagyszámú olvasóhoz juthassanak 
el az alkotások, és a szakma részéről is kapjanak visszajelzést. 

Megállapíthatjuk, hogy egy irodalomtörténeti összefoglaló leírás 
megalkotása a szóbanforgó művekre nézve számos nehézségekbe ütközik. 
Lehetséges ugyan közös jegyekből (például a magyar háttérből) való 
kiindulás, de ez minden esetben bővítendő az adott író sajátosságaival, mert 
stilisztikailag minden író egyéni jellemzőkkel bír. Lehetséges ugyan a 
tematikai, műfaji és nyelvi általánosítás, viszont nem minden esetben 
köthető ugyanahhoz a periódushoz.  

Mivel ma már meghaladott mind immigrációs, mind pedig emigráns 
irodalomról beszélni, amennyiben tematikailag és nyelvileg nem kívánunk 
differenciálni, úgy ezeket a műveket a migrációs irodalomba sorolhatjuk. 
Még ha nem is beszélhetünk svédországi magyar irodalmi közegről, 
kétségkívül vannak magyar származású írók Svédországban, akiknek a 
művei a svéd vagy a magyar irodalom részét képezik. A svéd alkotások 
témától függően tovább tagolhatók, és – mint láttuk – lehetséges például a 
holokausztirodalomba való besorolásuk. A magyar nyelven író mai szerzők 
értelemszerűen az egységes magyar irodalmi köztudatba szeretnének 
bekerülni, mellőzve a „migráns”, „migrációs” vagy „emigráns” 
megkülönböztetést. 

Amennyiben nem kívánjuk mellőzni sem a magyarul, sem pedig a svédül 
(vagy egyéb nyelven) írt munkákat, legeredményesebben transznacionális 
vagy transzkulturális, illetve – a legújabb kutatások szerint –  
„entanglement” megközelítésből tanulmányozható ez a fajta irodalom. Ilyen 
szempontból a svédországi magyar származású irodalom olyan pozíciókkal 
állítja szembe a kutatót, amelyek megkérdőjelezik a nemzeti besorolás 
helyénvalóságát, amely éppen a kisebbségek és kisebbségi irodalmak 
kulturális egységesítése és marginálizálása miatt kritizálható. Az 
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irodalomtörténeti munkák egészen napjainkig elhanyagolták ezeket az 
irodalmakat, ám a jövőben kénytelen lesz az irodalomtudomány valamilyen 
módon kezelni ezt a problémát: nem csak az érintett irodalmak létezését 
szükséges elismerni, hanem ki kell alakítani olyan módszereket is, amelyek 
révén ezek az irodalmak és az adott művek csoportosíthatók és 
pozícionálhatók lesznek. 
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Gyóni, István (pseudonym Stefan Westlund; 1938-06-08 Felsőszentiván, 
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Adam, Eva och Alexander. Göteborg, IGT konsult, 2004. 
Tükrök titkai. Göteborg, IGT konsult, 2004. 
Den kamouflerade zebran. Göteborg, IGT konsult, 2005. 
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Ett ointagligt citadell: [shengendetektor] / Alexander A Kvickrot. Göte-
borg, IGT konsult, 2009. 
Tankesmedjan nörden i ankdammen. Göteborg, IGT konsult, 2010. 

 
György Horváth, László (1951-10-23 Marosvásárhely/Târgu Mureş, Ru-

mänien – 2012-11-25 Stockholm) kom till Sverige 2007. 
A vörös pokol. Francesco W. Kovács és a GULÁG. Stockholm, Siculus, 
2009. 
Székely mesék. Stockholm, Siculus, 2010. 
Székely Marosvásárhely. Verses képes album. Stockholm, Siculus, 2010. 
Székely legendáink világa. Stockholm, Siculus, 2011. 
Stockholmi szerelem. Stockholm, Siculus, 2011. 

 
Gödriné Bedő, Ilona (1939 Uzon/Ozun, Rumänien) kom till Sverige 1990. 

Gondolatok idegenben. Verses vallomások. Veresegyház, Székelyház 
Közhasznú Alapítvány, Ághegy könyvek, 2011. 
Valamit mindig megköszönni. Åsarp, Cultiflex, Ághegy könyvek, 2012. 

 
Gönczi, Adam Peter (1936-08-18 Budapest [?]) flyttade till Sverige 1956. 

Där vägen tar slut. En krönika om människorna i skuggan av en damm. 
HLT, 2002. 
Livstycken. Books-on-Demand, 2009. 
Organsiten. Berättelser. PaperTalk, 2012. 

 
Göndör, Ferenc (1928-04-18 Újfehértó, Ungern – 2010-04-15 Stockholm) 

kom till Sverige 1949. 
A-6171. Ett judiskt levnadsöde. Partille, Warne, 1984. 

 
Hámori, László (född Dezső Salamon; 1911-05-10 Budapest – 1983 Stock-

holm) kom till Sverige 1949. 
Farväl till en epok. Memoarer. Stockholm, Timo, 1982. 

 
Hanyecz, István (pseudonym Stefanicus Hungaricus Firkász; 1946-12-25 

Gara, Ungern) kom till Sverige 1978 tillsammans med sin fru Etelka Lám 
som också publicerar dikter på ungerska i olika tidskrifter. 
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Rinnande bäcken. 1975-76. Dikter. Malmö, Panonia, 1984. 
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