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Tainaron, az eltérő hely.  

Gondolatok Leena Krohn Tainaron című regényének topográfiájáról 

Az irodalmi szövegeket meghatározó irodalmi és kulturális szerepeknek a felvázolására 
különféle szempontok alapján vállalkozhatunk. Bár az olvasó az egyes írásművek 
értelmezésével kizárólag szubjektív olvasatra és értékítéletre tehet szert, az irodalmi alkotások 
„helyének” a kijelölése talán mégsem tűnhet teljesen megalapozatlan vállalkozásnak: 
bizonyos objektív tényezők figyelembevételével az egyes olvasót megszólító szövegeket 
meglehetős biztonsággal helyezhetjük el az idő és a művészet viszonyrendszerében. Az 
írásművek pozícionálásához a legmegbízhatóbb kiindulópontot számos esetben az adott mű 
megjelenésétől eltelt idő biztosítja, a rálátásnak és a visszatekintésnek az a lehetősége, amely 
az eltérő értelmezések számbavételével képes összegezni és felfedni az irodalmi alkotás 
különféle tartalmait. Az irodalmi „helymeghatározás” kiindulópontjául választott időtávlat 
kiváló lehetőséget nyújt többek között arra is, hogy megindokoljuk az egyes műveknek 
tulajdonítható tartós sikert, azaz rávilágítsunk az adott irodalmi alkotások azon 
tulajdonságaira, amelyeknek köszönhetően az írásmű aktuális módon és tartalommal képes 
megszólítani a mindenkori olvasót.  
Az imént felvázolt – a recepcióesztétika alapelvei nyomán megfogalmazott – elméleti 
kiindulópont remekül alkalmazható Leena Krohn Tainaron című regényének értelmezése, 
irodalmi és kulturális szerepének bemutatása során. Két és fél évtized nem számít nagy 
időnek az irodalom kronológiájában, mégis kellő rálátást szolgáltat ahhoz, hogy rávilágítsunk 
a finn írónő művét övező érdeklődés okaira. Leena Krohn regénye ugyanis első, 1985-ös 
megjelenése után nem merült feledésbe, sőt, egyre nagyobb népszerűségre tett szert az 
olvasók körében. A Tainaron számos nyelven megjelent, Varga Csilla 1992-es fordításának 
köszönhetően a regény a magyar olvasókhoz is eljutott. A Tainaront az eltelt huszonöt évben 
több irodalmi díjra is jelölték, Leena Krohnt pedig – részben a szóban forgó regénynek 
köszönhetően – a legjelentősebb kortárs finn írók között tartják számon.  
Meglehet, egy regény aktualitást hangsúlyozó, olvasásra buzdító bemutatása negyed század 
elteltével furcsának és indokolatlannak tűnhet, Leena Krohn művére mégis érdemes újból 
felhívni a misztikus, ugyanakkor filozofikus hangvételű szépirodalmat kedvelő olvasók 
figyelmét. A Tainaron ugyanis izgalmas, már-már nyugtalanító módon különös és különleges 
olvasmány. A regényben ábrázolt világ sajátosságát az adja, hogy idegensége ellenére is 
nagyon ismerős számunkra: a Tainaronban megjelenített rovartársadalom és a város, ahol az 
eltérő személyiségekkel rendelkező rovarok élnek fiktív, mégis reális helyként 
körvonalazódnak az olvasó képzeletében.  
Rövid elemzésemben Tainaron részben valós, részben képzeletbeli helymeghatározásával, 
azaz filozófiai, kultúrtörténeti összefüggéseinek az ismertetésével szeretném alátámasztani 
Leena Krohn regényének irodalmi jelentőségét. Kísérletet kell tenni Tainaron topográfiájának 
a felvázolására, hiszen Leena Krohn regényének szellemisége hely jellegében ragadható meg 
igazán: a Tainaron egy elképzelt szellemi-földrajzi tér, a valóság többsíkú értelmezhetőségére 
alapozott irodalmi fikció. 
Elemzésemet a címben szándékosan pontosabb meghatározás nélkül szereplő Tainaron 
tulajdonnév tisztázásával kell kezdenem. Mit jelenthet, vagy mire utalhat a Tainaron 
elnevezés? A szó hallatán nem csak Leena Krohn regényére gondolhatunk. Tainaron egy kis 
félsziget neve Dél-Görögországban, ugyanakkor a görög mitológia szerint az a hely, ahonnan 
az út az alvilágba indul. Tainaron tehát egyrészt egy konkrét, földrajzi helyhez kötődő név, 
másrészt viszont olyan asszociációkat kelthet, melyek a görög mitológiát, az alvilágot, vagy 



akár a Leena Krohn regényében szereplő rovartársadalmat juttathatják eszünkbe. Ebből 
következik, hogy Tainaron ugyanannyira reális, mint amennyire irreális hely, a valós és a 
valótlan elemek szétválasztása már magának a tulajdonnévnek a meghatározásában 
problematikussá válik. 
Elemzésem címével kapcsolatban tisztáznom kell az eltérő hely megfogalmazást is. Michel 
Foucault francia filozófus értelmezése alapján eltérő tereken, azaz heterotópiákon olyan 
valóságosan létező helyeket és ezekből származó helyzeteket vagy jelenségeket érthetünk, 
melyek realitásuk ellenére a megnyilvánulásaikhoz kötődő interpretációik alapján mégis az 
irrealitás érzetét keltik bennünk. Foucault megállapításából arra következtethetünk, hogy a 
heterotópia más és talán több is, mint az utópia. Míg a heterotópiát mindig a realitásokhoz 
kötődő kiindulópont jellemzi (egy konkrét hely vagy az abból adódó helyzet), addig az utópia 
alapvetően és lényegét tekintve irreális, olyan analógia, mely nem követel meg valóságos 
helymegjelölést. (Foucault : 2000, 149-150) Foucault meghatározása alapján Tainaront tehát 
tökéletes heterotópiának tekinthetjük. Eltérő hellyé válik azáltal, hogy bár egy bizonyos 
földrajzi ponthoz kötődik, létezése, az alvilágba vezető út feltételezése mégis irreálisnak 
nevezhető. Az alvilág szimbólumaként értelmezett Tainaron ráadásul önmagában is heterotóp 
jelleggel bír: a hit alapján – az élet, az evilág analógiájaként – valósnak felfogott alvilág 
tulajdonképpen az irrealitás tartományába sorolható. 
A földrajzi és mitológiai helyet egyaránt jelölő Tainaron heterotópiájával összefüggésben a 
Leena Krohn Tainaronjában ábrázolt világ ugyancsak teljes egészében eltérő hely. A 
heterotóp interpretáció lehetőségét sugallja már maga a cím által rögzített kiindulópont is: 
Tainaron a konkrét földrajzi megjelölés lehetőségén túl annak a másik világnak az analógiája, 
amely egyértelműen összefüggésbe hozható a létezés konkrétumát a túlvilág irrealitásában 
megfogalmazó bonyolult, mitológiai heterotópiával. A címválasztás alapján tehát az író olyan 
atmoszférát jelöl ki regénye számára, mely az esetleges valós elemek hatásán túl inkább a 
regényben ábrázolt világ irrealitásának értelmezési lehetőségét támasztja alá. 
Leena Krohn Tainaron című regénye tulajdonképpen a főszereplő-elbeszélő leveleinek és 
leírásainak laza füzére, olyan benyomások és szubjektív értékelések sorozata, melyek egy 
elképzelt rovartársadalom fiktív világában születnek. A főszereplő, a történetek névtelen és 
bizonyos mértékben személytelen elbeszélője az emberek társadalmából kerül át a rovarok 
világába, így Tainaron városának rovarlakóit, azok szokásait az emberek körében elfogadott 
normák alapján igyekszik megérteni vagy éppenséggel megítélni. Az elbeszélőnek és a 
rovartársadalomnak tulajdonított civilizációs háttérből kifolyólag a már eleve heterotópiaként 
értelmezett, bonyolult konnotációs jelentéstartalommal bíró Tainaron a regényben az emberi 
társadalom heterotópiájává is válik. Az emberi civilizáció szokásainak és erkölcsi normáinak 
szellemiségét képviselő főszereplő-elbeszélő hívja fel a figyelmet arra, hogy Tainaron 
rovartársadalma – a rovarok és az emberek közötti, a főszereplő által felerősített oppozíciónak 
köszönhetően – egy eltérő hely, azaz heterotópia. Az elbeszélő reális világfelfogáson alapuló 
elvárásai és a rovarszereplők irrealitása között fennálló feszültségből születik meg tehát a 
Tainaron heterotóp másságát megteremtő idegenség érzete. 
A rovartársadalom tagjai és az élőhelyükként megalkotott urbánus környezet tovább 
fokozhatják a bizonytalanság és a zavar érzését a regény befogadása során. Tainaron utcái, 
terei és díszes palotái közvetlenül az emberi civilizáció nagyvárosaira utalnak, annak ellenére, 
hogy Tainaront különféle rovarlények népesítik be. A fiktivitás látszatát keltik és Tainaron, 
valamint a civilizált, emberi társadalom közötti kontrasztot fokozzák a regény folyamán 
megjelenő toposzok is. Leena Krohn a klasszikus kultúra hagyományainak fogalmaival, a 
toposzok szellemiségével olyan gondolati-filozófiai kontextust ad regényének, mely tovább 
gazdagítja Tainaron heterotópiájának értelmezési lehetőségeit. A rovartársadalom tagjainak 
emberi tulajdonságai (azaz az emberek és az állatok egybevetése), a rovarok 
metamorfózisként értelmezett bebábozódása, a Tainaronnal párhuzamba állított alvilág 



megismerésének a vágya továbbá a főszereplő és az őt kalauzoló (rovar)vezetője közötti mély 
baráti, bizalmi viszony mind azoknak az ismert toposzoknak a sorába tartoznak, amelyek az 
európai civilizáció fejlődése folyamán kodifikált formában, kulturális előzményekre és 
klasszikus szövegekre támaszkodva határozták meg a műveltség szellemiségét. A toposzok 
által felidéződő kulturális tradíciónak köszönhetően Leena Krohn Tainaronjának 
rovartársadalma is a civilizáció folyamatának a részévé válik, az emberi természet és 
gondolkodás meglepően ismert és biztonságot adó, ugyanakkor bizarr és frusztráló helyévé. 
Éppen a toposzok értelmezése világít rá Tainaron ellentmondásosságára, eltérő 
jellegzetességeire. A görög toposz (hely) jelentése alapján az irodalmi alkotásokban 
megfogalmazott toposzokat ugyanis olyan, mindenki által ismert és elfogadott kulturális 
terekként értelmezhetjük, amelyekben az emberek otthonosan és biztonságosan mozognak. 
Tainaron furcsa világában azonban a toposzok, a jól ismert helyek ismeretlen kontextusba 
kerülnek. Ez az ellentmondás teszi Tainaront tágabb értelmezésben az emberi civilizáció 
heterotópiájává: a kulturális tradíció örökösévé, ugyanakkor annak ellenpontjává, eltérő 
helyévé.   
Leena Krohn Tainaronjának egyik legfurcsább és legellentmondásosabb helye a város 
halottaskamrája. A főszereplő-elbeszélő egy alkalommal eljut Tainaron alvilágába, azaz 
látogatást tesz a város temetkezési vállalatánál, ahol a holttesteket temetőbogarak emésztik el. 
Az elbeszélő ráeszmél arra, hogy ezek a rovarok munkájukon és funkciójukon túl elsősorban 
anyák, akik az elhullott tetemeket életet adó táplálékká alakítják át kicsinyeik számára. 
Meglepő felfedezését a következő módon foglalja össze a regény főszereplője: 
 

„Tuoneláról, a holtak birodalmáról és sírboltról szóltam, valójában azonban az a 
hely, ahová jutottam, épp ellenkező célt szolgált: étkezőhelyiség és gyermekszoba 
volt. Az itt serénykedők nem csupán dolgozók, hanem és elsősorban anyák 
voltak.” (Krohn : 1992, 141) 

 
A főszereplő-elbeszélő számára Tainaron alvilágában – a hely szimbolizmusának 
kiteljesedésével összefüggésben – a rovartársadalom heterotópiájának lényege és 
összetettsége világosodik meg. Tainaron halottaskamrája ugyanis az a hely, ahol a rovarok 
ösztönökön alapuló, biológiai törvényszerűségek alapján működő világához hasonlítva az 
emberi léthez kapcsolódó fogalmak bizarr tükörképként jelennek meg. Leena Krohn 
rovartársadalmában az emberi civilizáció tabunak számító jelenségei, jelen esetben a halál és 
a születés, valamint ezek paradoxnak tűnő összefüggése a természet törvényeit követő élet 
velejárói. A halál, a születés és az anyaság misztériumainak eltérő kontextusban történő 
újraértelmezése rávilágít Tainaron és az emberi lét gondolkodásmódjának legnagyobb 
kontrasztjára. Érdemes talán közelebbről is megvizsgálni Tainaron rovartársadalmának furcsa 
halálfelfogását és temetkezési szokásait. Michel Foucault megemlíti, hogy a halállal 
összefüggésben levő temető – funkciójából és koronként változó megítéléséből kifolyólag – 
az emberi civilizáció egyik legkülönösebb heterotópiája. A temető mindig is a települések 
központjában helyezkedett el, csak a XIX. századtól kezdődően szorult a városok szélére. 
(Foucault : 2000, 151-152) Az emberi gondolkodás tehát egyre inkább idegen, elkülönített 
helyként, azaz heterotópiaként tekintett a tabuként kezelt halálra és a vele azonosított temető 
intézményére. A Tainaron főszereplő-elbeszélője is ezzel a látásmóddal, az emberi 
civilizációra jellemző idegenkedéssel szemléli a rovarok halottaskamráját, Tainaron alvilágát. 
A tainaronbeliek számára a halál azonban tabuk nélküli természetes jelenség, mely egyet 
jelent az élet forrásával. A rovarok értelmezésében a halál és a születés, valamint ezek 
összefüggése nem párosul a tabukra jellemző misztikus idegenséggel, így kizárólag a 
főszereplőt befolyásoló társadalmi és kulturális tradíció határozza meg Tainaron 
halálfelfogásának és temetkezési szokásainak heterotóp jellegét. 



Tainaron halottaskamrája esetében Leena Krohnnak remek lehetősége nyílik arra, hogy a 
halálnak és a temető intézményének az értelmezését összefüggésbe hozza egy másik, 
látszólag ellentmondásos heterotópia formával, melyet Foucault válság heterotópiának nevez. 
Az eltérő tereknek ez a típusa általában privilegizált, szent vagy tiltott helyet jelöl a 
társadalmon belül „válsághelyzetbe” került személyek számára. (Foucault : 2000, 150) A 
válság heterotópiának egyik legtipikusabb példája a szüléssel kapcsolatos hely vagy 
intézmény. Ahogyan a halállal összefüggő temető, úgy a születéshez köthető szülőszoba is 
eltérő hely, azaz heterotópia az emberek társadalmában. Tainaron halottaskamrája egyúttal 
szülőszoba is, azaz a foucaulti értelmezés szerint válság heterotópia. A temetőbogarak 
tevékenységének szemlélése során erre döbben rá a regény főszereplő-elbeszélője: 
 

„S miközben tették, amit tenniük kellett, hogy a város élete zavartalanul folyjék, 
ezek a dolgozók egyúttal utódaikat is táplálták, s ha ennek mikéntje visszatetsző 
volt is, mi szolgálhatna meggyőzőbb bizonyságul a megsemmisülés és a 
termékeny kiteljesedés, a születés és a halál soha meg nem szűnő, bonthatatlan 
egysége mellett?” (Krohn : 1992, 141-142) 

 
A regény főszereplője a rovarok munkájában a pusztulás és a virágzás, az élet és a halál 
megbonthatatlan egységét fedezi fel, azaz ráérez arra a paradox összefüggésre, amely az 
értelmezés idegenségét eredményezi számára. Így válik az elbeszélő és az olvasó szemében 
Tainaron halottaskamráján keresztül magából Tainaron városából is szörnyűségében 
magasztos hely: temető és szülőszoba, mindkét minőségében elkülönített és különböző hely. 
Civilizált, urbánus tér, az alvilág kapuját jelölő földrajzi hely, ugyanakkor az alvilág maga. 
Többszörös és látszólag egymásnak ellentmondó heterotópia, azaz olyan tér, mely egyszerre 
valóságos és fiktív, megnyugtató módon ismerős és otthonos, ugyanakkor felkavaróan 
különböző.   
Foucault olyan nyitásokból és zárásokból álló rendszert tulajdonított a heterotópiáknak, mely 
elszigeteli, ugyanakkor átjárhatóvá is teszi azokat. (Foucault : 2000, 153) A regény 
főszereplője és olvasója Tainaron halottaskamrája és egész rovartársadalma esetében egy zárt 
és idegen, de mégis nyitott és ismerős világgal találkozik. Ebbe a furcsa világba emberként 
csak úgy léphet be, ha képes átlátni heterotópiáinak a működését, és fel tudja fedezni az 
eltérések hátterében meghúzódó egyező vonásokat. 
 
 
 
 
 
 
Felhasznált irodalom: 

FOUCAULT, Michel 2000 Eltérő terek. – Michel Foucault: Nyelv a végtelenhez. 
Tanulmányok, előadások, beszélgetések. Szerk. Sutyák Tibor. Latin Betűk, Debrecen, 
149-153. 

 
KROHN, Leena 1992 Tainaron. Ford. Varga Csilla – Káin leánya. Mai finn kisregények. 

Európa Könyvkiadó, Budapest, 141-142.  
(A mű eredeti címe: KROHN, Leena 1985 Tainaron. Postia toisesta kaupungista. WSOY, 
Helsinki) 


