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1.Bevezetés 

 

 

 Disszertációmban Joanna Bator kortárs lengyel írónő első három regényét 

vizsgálom a posztkulturális kritika perspektívájából. A Bator műveit tárgyaló 

magyarországi recepció kezdeti szakaszban van, ezidáig néhány recenzió jelent meg róla 

magyar nyelven, ezért a művek vizsgálata során elsősorban a lengyel kutatásokra 

támaszkodtam, segítségükkel igyekeztem a regények elemzéseit elvégezni. 

 Bator először tudományos pályára készült, a varsói Lengyel Tudományos 

Akadémia Filozófiai és Szociológiai Intézetében dolgozott adjunktusként. Disszertációját 

Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza (Feminizmus, posztmodernizmus, 

pszichoanalízis) címmel írta, amely 2001-ben könyv formájában is megjelent, és a jelen 

dolgozatban is hivatkozom rá a feminista kritika és a pszichoanalízis bemutatása során. 

A tudományos pályával felhagyva szépíróként kezdett tevékenykedni, első regénye 

Kobieta (Egy nő) címmel 2002-ben jelent meg, amely saját bevallása szerint valójában 

nem nevezhető regénynek, sokkal inkább a chick lit és az ecriture feminine, e két 

nyelvezet összekapcsolási kísérletének1. Ezt követően jelent meg a Japoński wachlarz 

(2004) (A japán legyező) című napló, amely Bator tokiói tartózkodását örökíti meg. 

Következő műve a Homokhegy (Piaskowa Góra), amelyet részletesen tárgyalok a 

dolgozatban, 2009-ben látott napvilágot. A regényben a családi saga kezdeteit 

ismerhetjük meg. A regény főszereplője Dominika Chmura, akinek sorsát születésétől 

követhetjük nyomon egészen tizennyolc éves koráig, amikor is a regény végén Dominika 

balesetet szenved. A családregény Wałbrzychban játszódik, egy betonból felhúzott 

lakótelepen, amelyet a helyiek csak Bábelnek hívnak, utalva a Keleti Végekről2 

idetelepített lakosság sokszínűségére.  

A Homokfelhő (Chmurdalia) a Homokhegy folytatásaként 2010-ben került a 

polcokra, a regény a Chmura család történetének további fejezeteit és lezárását örökíti 

 
1 Ezt az információt Joanna Bator osztotta meg velem levelezésünk során. 
2 A Keleti Végek szemantikai köre nagyon széles. Eredetileg a szó katonai és jogi státuszra vonatkozott, 

majd a 19. század második felétől szimbolikus jelentésekkel bővült. A kutatók szerint a fogalom nem 

egyértelmű, szemantikai köre az idő múlásával kiterjedt, és egy sajátos rendszert hozott létre, amelyet 

történelmi és kulturális tényezők határoznak meg. A Keleti Végek Lengyelország keleti részeit jelenti, 

amelyet az ország elveszített, a 19.század második felében az Első Lengyel Köztársaság dél-keleti 

határvidékét, a 20. században egy földrajzilag még kiterjedtebb területet, az észak-keleti részt jelöli a Vilna-

Lviv vonalon. Wiktor PIETRZAK, Mit społecznych kresów wschodnich we współczesnej prasie 

polskojęzycznej na Ukrainie: analiza zawartości prasy, Studia Ukrainia Posnaniensia 2015, 225–226.  
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meg. Fontos változás az első részhez képest, hogy az író kitágítja a teret, Dominika 

kiszabadul a panelrengetegből, és beutazza a világot. A Bábel azonban nem tűnik el a 

történetből, mert továbbra is fontos viszonyítási pont marad a regény világában. A 

Homokfelhő olvasható egyfajta fordított Odüsszeiaként, mert az útra kelés célja az 

otthontól való távolodásra irányul, nem pedig a hazatérésre.  

Bator még egy regényt szentelt a wałbrzychi helyszínnek, a Szinte éjsötét 

(Ciemno, prawie noc) 2012-ben jelent meg. Ezért a regényéért megkapta a Nike irodalmi 

díjat is. A regény főszereplője Alicja, aki tizenöt év után tér vissza szülővárosába, 

Wałbrzychba, hogy három eltűnt gyermek után nyomozzon. Az ügy felderítése során 

múltjának megismerése is vár rá, szembe kell néznie élete korábbi korszakával, amelynek 

több momentuma is ismeretlen volt számára.  

A továbbiakban Bator kevésbé jól sikerült regényei jelentek meg, 2015-ben a 

Wyspa Łza (Könnyek szigete) és 2016-ban a Rok królika (A nyúl éve), ezeknek nem 

készült magyar fordításuk, és sem az olvasók, sem az irodalomkritikusok között nem 

örvendtek nagy sikernek. 

A dolgozat irodalomelméleti hátteréül a posztkulturális kritika szolgál, amely 

fogalmat Bókay Antal alkotott meg. A fogalom a posztmodern irodalomtudományok 

összefoglaló neve, amely magába foglalja az új historicizmus, a kulturális materializmus, 

a nemi különbségek, a feminizmus, valamint a posztkolonializmus elméletét3. Bator 

regényeiben feltűnő az egyén széttöredezettsége, az identitás alapos körbejáráshoz ezért 

elengedhetetlen a pszichoanalitikus szempontú vizsgálat is. A dolgozat ugyanakkor túl is 

lép a posztmodern irányzatán és vizsgálati módszerein, és az új bölcsészet / új 

humanisztika4 (nowa humanistyka) elméletét is felhasználom az elemzések során. Az új 

bölcsészet a magyar irodalomtudomány számára tulajdonképpen még ismeretlen, ezért a 

téma feldolgozása során lengyel és angol nyelvű szakirodalmat használtam.  

Batort a lengyel szakirodalom a legújabb feminista prózaírók közé sorolja. Ez a 

próza revindikálja Lengyelország 20. századi történelmét, felhasználva az új bölcsészet 

metodológiáját, a narratívába bekapcsolják az addig kizárt elbeszéléseket. Bator Inga 

Iwasiówhoz, Sylwia Chutnikhoz és Bożena Keffhez hasonlóan olyan különböző 

koncepciókat mutat be, amelyek a feministák identitás-narrációit érintik. Ezek az írók 

 
3 BÓKAY Antal, Bevezetés az irodalomtudományba, Budapest, Osiris, 2006, 273. 
4 Az irányzat még nem honosodott meg a magyar irodalomelméletben, ebből adódik a kettős elnevezése. A 

2018-as Literaturában megjelent tanulmányomban új humanisztikának fordítottam az elnevezést, Pálfalvi 

Lajos viszont az új bölcsészet megnevezést javasolja. A dolgozatban ezért mindkettő megnevezést 

használom. 
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bizalmatlanok minden múltat érintő általánosítással, leegyszerűsítéssel szemben, ezért 

megpróbálnak új mítoszt teremteni. Ehhez felhasználják a női történeteket érintő tudás 

egész repertoárját, a tapasztalatokat és a nemzeti sorsok átírását érintő kritikai analízist. 

A feminista családi sagák példázatokká válnak, amelyekben megismerhetjük a lengyel 

nők sorsát, a társadalomban felvett szerepüket, valamint ezek a művek olyan történelmi 

eseményeket is bemutatnak, amelyeknek kézzelfogható következményei voltak a nők 

életére. A feminista írók hátat fordítanak annak a gyakorlatnak, amely a lengyel identitást 

a másik/idegen oppozíciójában építi ki, mert a szereplők folytonos etnikai identitása 

lehetővé teszi a lengyelségről való gondolkodást a heteronómia és a többalakúság 

kategóriájában5. 

A dolgozat első nagy fejezetében a posztkulturális kritika körébe sorolt 

posztkolonializmus elméletével foglalkozom bővebben, de emellett bemutatom a 

Lengyelországban viszonylag nagy tábornak örvendő posztfüggőségi diszkurzusok 

elméletét is, amely a legegyszerűbben megfogalmazva a posztkolonializmus 

„lengyelesített” változatának nevezhető. A fejezet több részre tagolódik, elsőként a hely 

és a Másik identitásképző funkciójával foglalkozom, amely a wałbrzychi helyszín miatt 

lényeges kérdéssé válik, hiszen a visszaszerzett területre költözők azonosságtudatát 

alapvetően meghatározta a Keleti Végek elhagyása, és az új élet kezdete egy hibrid 

vidéken, ahol hiányoztak a hagyományok, és az emberek életét meghatározó egyik érzés 

a gyökértelenség, a valamibe kapaszkodás lehetetlensége volt. 

A következő nagy fejezetrész a lengyel társadalom németekhez és oroszokhoz 

fűződő viszonyát vizsgálja. Ebben a részben bemutatom, hogyan változott a németekről 

kialakult kép történelmileg, melyek azok az alapvető képzettársítások, amelyek a 

lengyelekben élnek a németek kapcsán. Bator bevezetve a civil nézőpontot a háború 

közvetlenül az egyénre gyakorolt hatásait képes bemutatni. Ezzel pedig azt is képes 

bebizonyítani, hogy a történelmi – politikai események következményei generációkon 

átívelnek, és a traumák öröklődnek. Ugyanakkor Bator megpróbál alternatívát kínálni, 

egy lehetséges módszert bemutatni, amelynek segítségével ez az ördögi kör 

megszakítható. Ez a módszer viszont már túlmutat a posztmodern negatív kategóriáin, 

másfajta szemléletmódot kínál: a traumák ne visszatartsanak, hanem mozgósítsanak, 

tekintsünk rájuk energiaforrásként és ne bénító, visszatartó erőként. Kutassuk fel a múlt 

 
5 Agnieszka GAJEWSKA, „Nie ma się czego trzymać”. Najnowsza polska literatura feministyczna wobec 

mitu założycielskiego = Nowe dwudziestolecie 1989-2009. Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, szerk. 

Hanna GOSK, Warszawa, Elipsa, 2010, 298 –300. (ford. K.A.) 
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minden szegmensét, még a traumatikus élményeket is, mert minden egyes momentum 

szerves alkotórészét képezi az identitásnak.  

Az lengyel – orosz viszonyról szóló részben bemutatom, Lengyelország 

önmeghatározásában milyen szerepet tölt be Oroszország, illetve a Szovjetunió. Kitérek 

arra is, hogy Bator milyennek ábrázolja a Lengyel Népköztársaság korszakát, hogyan 

vélekedik erről az időszakról. Bemutatom a homo sovieticus fogalmát is konkrét példákon 

keresztül. Ezen kívül szót ejtek az utóbbi időben egyre gyakrabban előforduló jelenségről, 

a Lengyel Népköztársaság iránt érzett nosztalgiáról, megjelenésének lehetséges okairól, 

magyarázatáról.  

Bator szívesen tárgyal társadalmi kérdéseket is, amelyek között kiemelkedő helyet 

foglal el az idegengyűlölet, és ennek különböző megnyilvánulási formái. Foglalkozik a 

katolicizmussal, az emberek hétköznapi életére gyakorolt hatásával, az internetes 

gyűlöletbeszéddel, amelyet kiléptet a virtuális világból, hogy bemutassa esetleges 

következményeit a valós térben. Bator megkérdőjelezi a lengyelek patriotizmusát, 

legtöbbször – csakúgy, mint a gyűlöletet –, a tudatlansággal párosítja, ezáltal rámutat arra, 

hogy ezek az ideák megalapozatlanok. Külön részt szentelek a zsidókérdés 

bemutatásának is, hiszen a zsidók Bator minden általam tárgyalt regényében 

felbukkannak. Ebben a fejezetben foglalkozom az antiszemitizmus kérdésével, a zsidóság 

posztkolonialista szempontú vizsgálatával, illetve a homogén – heterogén identitás 

kérdésével is. A regényekben nem a zsidóság sorsa kerül elbeszélésre, hanem egy-egy 

zsidó szereplőé, akiknek életét és sorsát nyomon követhetjük a második világháború után 

is. 

A következő nagy fejezet a regényeket a feminista kritika olvasatának veti alá. 

Csakúgy, mint a feministák, Bator is nagyon fontosnak tartja a lengyel anya mítoszának 

ledöntését. Ehhez különböző típusú anyákat mutat be, és a legtöbb esetben azt láthatjuk, 

hogy az anya-gyermek kapcsolatok működésképtelenek, de általánosságban elmondható, 

hogy semmilyen családi kapcsolat nem működik a regényekben. Ennek azért tulajdonít a 

szerző különösen fontos szerepet, mert úgy tűnik, ha a család, mint a társadalom legkisebb 

alkotóegysége diszfunkcionális, akkor nagyobb csoportok, vagyis a társadalom sem fog 

működni. 

Az egyik legfontosabb fogalom, amely Bator műveinek kapcsán bevezetésre 

került, az a nomád. A nők az útra keléssel hátat fordítanak az otthon ülő asszony 

viktoriánus képének, hátra hagyják passzív életmódjukat, és új kalandok, élmények után 

néznek, amelyekből megépítik identitásukat, amely – akár csak az utazásaik – sosem jut 
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nyugvópontra. A nomád azonban több, mint egy utazgató egyén. Rosi Braidotti 

monográfiájában a nomádot kritikai tudatként definiálja: nyitottságként a világra, a 

másságra, minden új, ismeretlen dologra, ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy ez az utazás 

térváltoztatás nélkül is megtörténhet, mert a legnagyobb utazások a tudatban esnek meg, 

akár az élettér elhagyása nélkül. A nomád fogalmát is a „Másság” fogalomkörében 

tárgyalom, hiszen a nomádok kisebbséget alkotnak a megkövült társadalmi elvárásoknak 

megfelelő egyénekkel szemben, ezért a nomád attribútumává válik a kivetettség, a 

megnemértettség. A nomád viszont nem küzd a kirekesztettség ellen, identitásából 

adódóan elfogadó a társadalom minden tagja iránt, ezért ahelyett, hogy hátat fordítana az 

őt meg nem értő elemeknek, inkább nyitottsággal fordul feléjük, de meggyőzni nem akar 

létformájának jogosultságáról.  

További fontos eszköz a nők helyzetének megreformálásában a különböző tabuk 

bemutatása, illetve a megszüntetésükre irányuló próba. Ennek egyik módja a női test 

leplezetlen, naturális leírása, a szülés kendőzetlen megjelenítése, az abortusz kérdésének 

alapos körbejárása. Azonban fontos megjegyezni, hogy Bator nem a lengyel 

irodalomkritikában felbukkant „menstruációs irodalom” képviselője. Bator a felsorolt 

témákat nem a női mártirológia fogalomkörében tárgyalja, nem buzdít ellenállásra, nem 

csinál sem mártírokat, sem hősöket a szereplőkből. Egyszerű, hétköznapi nők mindennapi 

problémáit ábrázolja kendőzetlenül. Bator nem akar tanítani, sem ellenállásra buzdítani, 

csak mesélni, az elbeszélés során pedig felvenni egy női nézőpontot, amely viszont 

semmit nem titkol, hanem mindent megmutat a maga valójában. 

A dolgozat egy rövid fejezetében kitekintést teszek a pszichoanalízis elméletére 

is. A pszichoanalízis Bator narrációs technikájának szerves részét képezi: hátat fordít a 

kronologikus leírásnak, a történetek aszerint követik egymást, hogy Bator épp melyik 

szereplő múltját kutatja visszaugorva a múltba, a gyerekkorba, ahol az adott szereplő a 

traumát elszenvedte. Bator ismét nyitottságra sarkall azáltal, hogy a szereplőket 

bonyolult, összetett személyiségekként kezeli, akik rendszerint rejtegetnek valamit, 

történeteket hordoznak magukban, amelyek megismeréséhez át kell hatolni a felszínen. 

Így tesz a két főszereplő, Alicja és Dominika is, akik keveset beszélnek, viszont annál 

többet hallgatnak. A megismert történeteket magukba szívják és magukba építik, 

hordozzák magukkal, identitásuk szerves részeivé válnak. 

Az utolsó nagy fejezetben az affektivitás kérdésével foglalkozom. Ebben a 

fejezetben különösen nehéz feladatra vállalkoztam, hiszen ennek az irányzatnak a magyar 

irodalomelméletben nincsenek meg az alapjai, mondhatni teljesen ismeretlen. Egy 
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számomra korábban idegen elméletet kellett feldolgoznom, illetve meg kellett alkotnom 

a lengyel és az angol szakirodalomban alapján a szakzsargon magyar megfelelőit. 

Azonban mindenképp érdemesnek tartottam ezt a megközelítésmódot alkalmazni Bator 

regényeire, mert sok új és érdekes utat nyitott meg az elemzés előtt, illetve egy korábban 

általam félreértett momentumot is új megvilágításba helyeztem az elmélet segítségével, 

és lehetséges magyarázatot találtam az egyik regény, konkrétan a Szinte éjsötét 

logikátlannak tűnő eseményeire. 
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2.A művek posztkoloniális szempontú vizsgálata 

 

2.1. Posztkolonialitás vagy posztfüggőség? – elméleti kérdések 

 

 

Lengyelország irodalmának és történelmének posztkolonialista olvasatának 

megalkotásához szükség van arra, hogy egyidejűleg több szempontot és elméleti kérdést 

is figyelembe vegyünk. Ugyanis – míg a magyarországi posztkolonialista diszkurzus 

megalkotása gyerekcipőben jár –, addig Lengyelországban már egyértelmű 

állásfoglalásokat tettek két, egymás mellett párhuzamosan jelen lévő diszkurzus mellett. 

Lengyelországban nem elégedtek meg a posztkolonializmus nyújtotta értelmezési 

lehetőségekkel, mert nem találták elég közép- és kelet-európainak, ezért kerestek egy 

sokkal specifikusabb, konkrétabb területre szűkített értelmezést, amely más értelmezési 

horizontok megnyitását is lehetővé teheti. Az alábbiakban röviden bemutatom a 

posztkolonialista és a posztfüggőségi elméletet, igyekszem rámutatni az eltérésekre, 

illetve bemutatni, hogy Lengyelországban miért és hogyan élhet egymás mellett két 

hasonló, ám lényeges kérdésekre mégiscsak eltérő válaszokat adó elmélet. Arra azonban 

nem fogok vállalkozni, hogy egyik vagy másik elmélet létjogosultságát bizonyítsam, 

vagy éppen megkérdőjelezzem, nagyobb szimpátiám az egyik elmélet iránt így is 

valószínűleg nyilvánvaló lesz. 

A posztkolonialitás elméletével Magyarországon először részletesen a Helikon 

1996-os évi számában találkozhattunk. A tematikus szám igyekezett a diszkurzus 

alapvetéseit felvázolni, definiálni a fogalmat. Eszerint a posztkolonializmus a 

posztmodern egyik olvasási stratégiája, amely az irodalomtudomány eszköztárát 

gyarapítva új horizontokat nyitott a művek értelmezésében. A posztkolonialitás a 

gyarmatosítás következményeként létrejött viszonyrendszerek vizsgálatával foglalkozó 

elméletek összefoglaló elnevezése. Ez egy olyan vággyal terhelt jelenség, amelyben a 

kolonializáló aktus létjogosultságát a tudás és a hatalom birtoklása biztosította. Nyugat-

Európa birtokolta a tudást és a hatalmat, vágyának tárgya pedig a „Kelet” volt, amely 

mindig is a „Másikat”, a „Másságot” jelentette Nyugat-Európa számára. A gyarmatosítás 

mozgatórugója pedig az arra irányuló vágy volt, hogy a nyugati hatalmak a földrajzilag 

tőlük távol eső területeken terjesszék ki hatalmukat. A kolonializáló meghonosította a 

nyelvét, az irodalmát, a kultúráját a gyarmatokon, az ott élő népek számára pedig ennek 
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a kultúrának az elsajátítása jelentette a fejlődés útját. A posztkoloniális diszkurzus újítást 

hoz a kontextus szerepének meghatározásában, mivel úgy gondolja, hogy a művek 

keletkezése és befogadása összetett és bonyolult vágy- és hatalomimpulzusok által 

vezérelt rendszerben történik6.  

A posztkoloniális kutatások eleinte az úgynevezett első és harmadik világ közti 

kapcsolatokat vizsgálták. Csak a kilencvenes évek vége felé került a posztkoloniális 

diszkurzus látóterébe a második világ, vagyis Oroszország, majd később a Szovjetunió és 

az általa befolyás alá vont területek kapcsolatának vizsgálata. A posztkolonializmus 

tárgykörének kiszélesítése leginkább Ewa Thompsonnak köszönhető, akinek 2000-ben 

kiadásra került az Imperial Knowledge című könyve7 (magyarul fordításban A birodalom 

trubadúrjai címmel jelent meg 2015-ben, ford. Kovács Lajos, Pálfalvi Lajos). Thompson 

célja a posztkolonialista diszkurzus koncepciójának áthelyezése kelet-európai területekre, 

valamint annak bemutatása, milyen észrevétlenül van jelen az orosz irodalomban a 

birodalmi felsőbbrendűségi tudat.  

Lengyelországban 2010-től jelentek meg olyan hangok, amelyek vitatni kezdték 

a „posztkoloniális” jelző létjogosultságát a lengyel helyzet megnevezésére. Megalakult 

Varsóban a „Posztfüggőségi Diszkurzusok Kutatásának Centruma” (Centrum Badań 

Dyskursów Postzależnościowych), amelynek tagjai a Teksty Drugie 2010-es évi ötödik 

számában adtak hangot kétségeiknek azzal kapcsolatban, hogy Lengyelország helyzete 

megfelel-e a posztkolonialitás kritériumainak, vagy egy hasonló vonásokat mutató, de 

lényegi kérdésekben mégis eltérő szituációval állunk szemben. Több kérdés is felmerül: 

ezek a kérdések valóban lényegi problémákat érintenek, vagy csak terminológiai 

okoskodásról van szó? Valóban annyira specifikus Lengyelország helyzete ebben a 

kérdésben, hogy új részdiszciplínát kell miatta életre hívni, vagy beleillik a 

posztkolonialitás tárgykörébe? Az alapvető kérdés az, hogy valóban nevezhetőek-e 

gyarmatosításnak azok a megszálló aktusok, amelyeket Kelet- és Közép-Európában 

hajtottak végre.  

A posztkolonialista elemzések mellett a posztfüggőségi tanulmányok egy másik, 

talán szélesebb megközelítési módot kínálnak. Ezeket az olvasási stratégiákat gazdasági 

és szociológiai kutatások alapján fogalmazták meg, pontosabban szólva olyan dél-

amerikai államok tanulmányozása során jöttek létre, amelyek eredetileg a „függőségi 

 
6 SZAMOSI Gertrud, A posztkolonialitás, Helikon, 1996, 4, 415–429.  
7 Ryszard NYCZ, Polish Post-Colonial and/or Post-Dependence Studies, Teksty Drugie, 2014, 1, 6. (ford. 

K.A.) 
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elméletek” (dependence theory8) tapasztalatának bázisát adták. A függőségi elméletek 

értelmezték azokat a kivándorlási mechanizmusokat, amelyek a fejletlenebb népeknél 

nem belső, hanem külső okokból jöttek létre: ilyen külső ok volt a nagyhatalmak 

terjeszkedése a periféria irányába. Az utóbbi években megtörtént az elmélet kritikai 

átértékelése, valamint kiterjesztése a szociokulturális és a történelmi-politikai 

tudományokra is (ennek egyik példája Larry Wolf Inventing Eastern Europe9 című 

könyve). Ebben a megközelítésben a függőségi elméletek beilleszthetők a lengyel 

posztfüggőségi diszkurzusba, amely egy kollektíven meghatározott, intézményesített 

artikulációs módja az emberi tapasztalatok rendszerezésének, az identitás 

meghatározásának, a szociális, a politikai és a kulturális kapcsolatok definiálásának. Ezek 

az artikulációs módok a függőségi viszony elmúlása után jöttek létre, de még magukon 

hordozzák az alárendeltségi viszony nyomait. Lengyelországban a posztkolonializmus és 

a posztfüggőségi elméletek szintézisének próbája először Hanna Gosk A 

kolonializált/kolonializáló történetei (Opowieści skolonizowanego/ kolonizatora) című 

mongráfiájában jelent meg 2010-ben10. 

Érdemes pontosabban utánajárni annak, hogy melyek a konkrét ellenvetések a 

posztkolonialitással szemben. A posztfüggőségi elméletek hívei szerint a 

posztkolonialista olvasási stratégia nem elég „kelet- és közép-európai”, vagyis 

terminológiája, módszere nem alkalmas arra, hogy a mi régiónkra, vagyis a 

posztkommunista országok vizsgálatára is kiterjeszthessük. A posztkolonialista kutatások 

Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban az anglisztika szakokon ismert és 

gyakorolt stúdiumok. Ezeknek a tanszékeknek vajmi kevés kapcsolatuk van a Kelet- és 

Közép-Európában működő egyetemek kompetens tanszékeivel. Ahhoz, hogy ez a helyzet 

megváltozzon, a posztkoloniális diszkurzusoknak közvetítő szerepet kellene játszaniuk. 

Ha áthelyezzük Kelet- és Közép-Európa vizsgálatára a posztkolonialitás módszerét, az 

elméletnek kettős szerepben kellene helyt állnia: egyrészt a tudósoknak a 

posztkolonializmus eszköztárát a helyi viszonyokhoz kellene formálniuk, vagyis a helyi 

 
8 A posztkolonializmus és a függőségi elméletek összehasonlításával foglalkozik Ilan Kapoor  

Kapitalizmus, kultúra, cselekvés: függőségi elmélet kontra posztkolonializmus című tanulmányában. A 

tanulmány célja, hogy bemutassa a két elmélet közti kibékíthetetlen különbségeket, amelyek rávilágítanak 

az elméletek gyengeségeire és erősségeire. A függőségi iskola strukturalista, társadalmi és gazdasági 

perspektívából vizsgálódik, míg a posztkolonializmus posztstrukturalista alapokon nyugszik, és elsősorban 

kulturális megközelítést alkalmaz. A két elmélet közös vonásaként említhető, hogy mindkettő gyanakvással 

tekint a nyugati liberális modernitásra, mindkettő történelmi-globális elemzési keretet alkalmaz, illetve 

kritikus politikai gondolkodásmód jellemzi őket. Ilan KAPOOR, Kapitalizmus, kultúra, cselekvés: függőségi 

elmélet kontra posztkolonializmus, Fordulat, 2010, 4, 102., letöltés ideje: 2016.07.28. 
9 Larry WOLFF, Inventing Eastern Europe, California, Stanford University Press, 1994.  
10 NYCZ, i.m., 7. 
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specifikumokhoz igazítani, hogy képes legyen az újonnan felmerülő kérdések, problémák 

megválaszolására, másrészt az új területen való alkalmazását szélesebb körben kellene 

megvitatni, ugyanis bizonyára fel fognak merülni új elméleti megoldások, illetve az 

eddigi kutatási eredmények kritikai megközelítéseire is számítani lehet11.  

A posztkolonialista elmélet valóban nem a közép- és kelet-európai régióra 

vonatkozik elsősorban, de Ewa Thompson szerint az elmélet kiszélesíthető, kiterjeszthető 

lenne az itteni jelenségekre is, és az elmélettel szemben megfogalmazott kritika még nem 

indokolja egy új részdiszciplína, terminológia bevezetését. Azonban a posztfüggőség 

pártiak egyéb különbségekre is rámutatnak egy tengerentúli kolónia és egy szovjet 

befolyás alá vont terület között. Grażyna Borkowska a következő érveket fogalmazza 

meg a posztkolonializmussal szemben. Az első ilyen kritérium a kolonializáló 

dominanciájának megvalósulása. Felmerül a kérdés: vajon Oroszország valóban 

kolonializálta Lengyelországot, vagy csak a fennhatósága alá vonta? A kolonializáció 

során ugyanis nem elég csak a politikai, a katonai vagy a gazdasági dominancia 

kialakítása, a kultúra területén is uralkodó pozíciót kell elfoglalni a kolonializálttal 

szemben12. Sikerült Oroszországnak kulturálisan domináns helyzetbe kerülnie 

Lengyelországgal szemben? Marcin Klimowicz szerint is problémás a kérdés, a 

következő párhuzammal próbál választ találni a kérdésre: Saidnál megjelenik a civilizáció 

– barbár népek oppozíciója, Lengyelország pedig földrajzi fekvéséből adódóan a fenti 

bináris oppozícióba helyezve magát létrehozta a primitív kolonializálót: oroszok, 

bolsevikok, szovjetek, ruszkik, és velük szemben áll a civilizált, nyugati, büszke, a szabad 

akaratától megfosztott Lengyelország. Klimowicz szerint alapvető kérdést kell tisztázni: 

ilyen kategorizálás mellett vajon bevezethető-e a kolonializáló és a kolonializált 

kategóriája13.  

Ezzel a kérdéssel Thompson is foglalkozik A birodalom trubadúrjai című 

könyvében. Thomsponnak meg kell küzdenie azzal az állítással, mely szerint a 

posztkolonialista diszkurzusokban a tudás az anyaország kezében van, amelyet aztán 

exportál a kolóniákra, az orosz helyzetben azonban ez nem valósult meg. Az orosz 

gyarmati birodalom alapja ezért mindig maga a hatalom volt, nem pedig a tudás és a 

 
11 Dorota KOŁODZIEJCZYK, Postkolonialny transfer na Europę Środkowo-Wschodnią, Teksty Drugie, 2010, 

5, 24. (ford. K.A.) 
12Grażyna BORKOWSKA, Perspektywa postkolonialna na gruncie polskim – pytania sceptyka, Teksty 

Drugie, 2010, 5, 41. (ford.K.A.) 
13 Marcin KLIMOWICZ, Retoryczność polskiego dyskursu postkolonialnego = Studia postkolonialne nad 

kulturą i cywilizacją polską, szerk. Krzysztof STĘPNIK, Dariusz TRZEŚNIOWSKI, Lublin, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłowodskiej, 2010, 66. (ford. K.A.) 
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hatalom összekapcsolása, mivel az Orosz Birodalom nyugati részén élők fejlettebbnek 

tartották magukat az anyaországnál14. Thompson egy másik tanulmányában Leszek 

Koczanowicz a posztkolonialitás ellen felhozott érveit próbálja érvényteleníteni. 

Koczanowicz arra hivatkozik, hogy a Szovjetunió minden igyekezete ellenére sem vált 

az alávetett nemzetek kulturális anyaországává, Lengyelország esetében ezt a szerepet a 

Nyugat töltötte be, konkrétabban Párizs. Moszkvának sosem sikerült ezt a szerepet 

elorozni, ezért alkalmatlansága révén nem is kolonializálhatta Lengyelországot. 

Thompson szerint ez tipikus példája annak, hogy a tényleges hegemónt elutasítják, és 

helyette egy másikat keresnek. Ez a fajta viselkedés pedig a kolonializáltság 

melléktermékeként értelmezhető15. Thompson hosszan kifejti érvelését, mely szerint 

Lengyelországban, amikor az ország független és szabad volt, még nem létezett Európa 

felosztása jóra és rosszra. Az a gondolat, mely szerint a Nyugat követendő példa, és 

Lengyelország mint periféria nem képes a Nyugattal szemben intellektuális elméletek 

kidolgozására, már a kolonializáltságból fakad. Más szóval: a Nyugatra példaként való 

tekintés az I. és II. Köztársaság kudarcainak eredménye16.  

Thompson azokra a felvetésekre is reagál, amelyek szerint a kolonializmus 

feltétele a kolonializáló jelenléte a kolonializált területeken, valamint az anyaország 

idegen nyelvének rákényszerítése az alávetett népekre. Az orosz betelepülés hiányának 

az volt az oka, hogy Oroszország a sok meghódított területhez képest ritkábban lakott 

volt, például Lengyelországhoz képest is, másrészt pedig az alávetett népek jobb 

infrastruktúrával rendelkeztek, mint maga Oroszország, így nem volt szükség például 

utak, vagy egyéb közvetítő intézmények építésére, a francia vagy az angol 

kolonializációval ellentétben.  

Thompson a kolonializáció egyik alapvető kritériumára is reagál, mely szerint a 

kolonializálás feltétele a tengerentúliság. Oroszországnak nem kellett vízre szállnia, hogy 

területeket szerezzen, a szárazföldi határait tolta ki néhány ezer kilométerrel. A 

tengerentúliság kérdésére Thompson az írek és a skótok problémáját hozza példának: az 

átkelés a tengerszoroson, amely elválasztja Írországot Angliától, tényleg tengerentúli 

hódításnak minősül? Véleménye szerint az írek kolonializálása nagyon hasonlít 

 
14 Ewa THOMPSON, A birodalom trubadúrjai, Budapest, Örökség Kultúrpolitikai Intézet, 2015, 42. 
15 Spivak és Bhabha is foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a gyarmatosított hogyan képes bármiféle 

ellenállásra a gyarmatosító hatalommal szemben. Felhívják a figyelmet, hogy a domináns hatalommal 

történő közvetlen szembenállásnak gyakori következménye a fordított orientalizmus, a rasszizmus, vagy a 

hatalom egy másik hatalommal történő helyettesítése. Ilan KAPOOR, i.m., 109. 
16 Ewa THOMPSON, A jednak kolonializm. Uwagi epistemologiczne, Teksty Drugie, 2011, 6, 292─293. 

(ford.K.A.) 
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Lengyelország helyzetéhez: az írek identitása megmaradt, de nagy demográfiai, 

gazdasági és kulturális lemaradás árán17. Borkowska erre reagálva nem a 

tengerentúliságot, hanem az egzotikumot emeli ki. Véleménye szerint a Said által leírt 

egyenlőtlenség azokra a szituációkra vonatkozik, amelyekben egy egzotikus, távoli, a 

Nyugat által nem, vagy csak kevéssé ismert kultúra kezd a kolonializáló akarata szerint 

funkcionálni18.  

Hanna Gosk az elsők között volt, aki a posztfüggőség használata mellett szállt 

síkra. Véleménye szerint az elméletre azért van szükség, mert Lengyelországnak 

specifikus a helyzete, és a posztkolonialista diszkurzus ilyen esetekkel nem foglalkozik. 

Itt elsősorban arra gondol, hogy Lengyelország nem csupán a kolonializált, hanem a 

kolonializáló szerepét is betöltötte. Ilyen helyzet alakult ki például a két világháború 

közötti korszakban, itt főként az ún. Keleti Végek juthatnak eszünkbe19. 

Thompson megpróbálja rövidre zárni a vitát, két nagyon fontos állítást 

megfogalmazva. Az egyik szerint a kolonializáció lényege, hogy már kifejlődött, vagy 

fejlődésben lévő tudattal rendelkező nemzetet fosztanak meg a szabad akaratától, ezáltal 

ellehetetlenítve vagy lassítva annak fejlődését; a másik állítás szerint pedig a 

kolonializálás az erőszakkal, az elveszített háborúval, a könyvek, a nemzeti emlékezet 

megsemmisítésével kezdődik20. Krzysztof Zajas egy rövid bekezdést szentel a 

terminológiai kérdésnek, mert szerinte nem ezen van a hangsúly: létezik a domináns – 

alárendelt kapcsolat, ezekből nincs hiány. Azzal a kérdéssel, hogy ez a legközelebbi 

szomszédokat, és nem tengerentúli országokat érint, kevesen foglalkoznak, ugyanis a 

posztkoloniális perspektíva univerzalitásából kifolyólag a távolság vagy a tengerentúliság 

csak másodlagos. Szerinte az a fontos, hogy az egyik nemzet legyőzte a másikat, 

rákényszerítette saját törvényeit, kultúráját, nyelvét, és tulajdonképpen egész Közép-

Európa történelme ebből áll21. 

Véleményem szerint Zajas megfogalmazása kicsit elnagyolt, és mintha csak túl 

akarna jutni ezen a kérdésen. Ha elfogadjuk Thompson fenti állításait és Zajas érvelését, 

akkor tulajdonképpen Magyarország a Habsburg Monarchia, majd a Szovjetunió 

gyarmata volt. Vajon lehet-e ilyen egyértelmű kijelentést tenni, ha figyelembe vesszük, 

hogy a gyarmat szó a köztudatban az angol, francia kolonizációnak köszönhetően 

 
17 THOMPSON, i.m., 289-290.   
18 BORKOWSKA, i.m., 41. 
19 Hanna GOSK, Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”, 16.  
20 THOMPSON,  A jednak…, i.m., 291; 295.  
21 Krzysztof  ZAJAS, Polska postkolonialna przygoda, Teksty Drugie, 2014, 1, 215. (ford.K.A.) 
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elsősorban egy fejletlenebb, egzotikus, rendszerint az európai népektől eltérő bőrszínű és 

vallású népeket takarja, amely által a gyarmatosításnak nyilvánvalóan van negatív töltésű 

jelentése. Egyetértek Borkowska azon kijelentésével, hogy inkább az egzotikum a 

kulcsfontosságú, mert véleményem szerint a gyarmatosítás jelentéskörének szerves része, 

és a gyarmat szó képzettársítása elsősorban inkább Indiát hívja elő, mint Lengyelországot. 

 

A múlttal, az elnyomóval, a krízis tapasztalataival való boldogulás, univerzális 

probléma. Azonban ez minden kultúrában eltérő formát ölt, és eltérő rangot vív ki 

magának. A lengyel kultúrában ez alapvető probléma, és ennek megoldási módjai 

különböző korokban, életterekben, szociokulturális kontextusban döntenek többek között 

identitás-stratégiák, élet- és működésmódok kiválasztásában, amelyek aztán hatással 

lesznek a lengyel mentalitásra, a habitusra és az egész kultúrára22. Nycz mondatai 

értelmében véleményem szerint nem elhanyagolható kérdés, hogy az adott nemzet volt 

gyarmatként aposztrofálja önmagát, vagy egy olyan nemzetként, amely függőségi 

helyzetben volt, mert más jelentéseket társít az adott fogalmakhoz. Ezért azt gondolom, 

a posztfüggőség terminust szerencsésebb használni, bár Thompson érvelései is 

ugyanolyan meggyőzőek lehetnek.  

A fenti problémakör vázolása egy kicsit hosszúra nyúlt, de fontosnak tartottam 

bemutatni a lengyel helyzetet, mert Lengyelországban már több éve zajlik ez a polémia, 

és termékeny táptalajnak bizonyul azokban a diszkurzusokban, amelyek többek között a 

múlttal való szembenézéssel, a posztkommunizmus jelenségével foglalkoznak. A lengyel 

posztfüggőségi diszkurzus, lengyelül polski dyskurs postzależnościowy definícióját, 

alkalmazhatósági területét Ryszard Nycz fogalmazza meg a Kultura po przejściach, 

osoby z przeszłością bevezetőjében. A terminus alatt olyan intézményesített, az emberi 

tapasztalatot, identitás-konstrukciókat, politikai és kulturális, axiológiai és szimbolikus 

elképzeléseket, a valóság érzékelési formáit artikuláló gyakorlatokat ért, amelyeket a 

függőségi állapot megszűnése után vett fel a társadalom, és amelyek még magukon 

hordozzák a függőség nyomait. Ez azt jelenti, hogy a posztfüggőség ellentéte nem az 

abszolút értelemben vett függetlenség (ez egy utópisztikus kategória marad), hanem a 

 
22Ryszard NYCZ, Wprowadzenie. „Nie leczony, chroniczny pogłos”. Trzy uwagi o polskim dyskursie 

postzależnościowym = Kultura po przejściach, osoby z przeszłością, szerk. Ryszard NYCZ, Kraków, 

Universitas, 7. (ford. K.A.) 
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függőség különböző formái és a függőségi viszonyok különböző konstellációi, amelyek 

alárendeltségi helyzetbe, a saját akarattól való megfosztáshoz vezethetnek23. 

Wojciech Małecki Az elnyomás-kutatások opresszivitásáról (O opresyjności 

badań nad opresją) című tanulmányában arról értekezik, hogy a lengyel posztfüggőségi 

kutatásokat minden valószínűséggel az angolszász új bölcsészet/humanisztika (new 

humanity/ nowa humanistyka24) inspirálta. A Posztfüggőségi Diszkurzusok Kutatásának 

Centruma elsődleges céljának tartja, hogy megteremtse azt a nyelvet, amely képes a 

különböző alárendelt csoportok: a kisebbségek, a társadalom perifériáján élők, a nem 

heteroszexuális, a normatívtól eltérő identitások emancipációs folyamatainak leírására, 

amelyre jelenleg az intézményesített akadémiai nyelv nem képes25. 

Nycz a Kultura po przejściach... előszavában a lengyel posztfüggőségi diszkurzus 

konceptualizálásához négy alapvető vizsgálati területet ad meg. A posztfüggőségi 

diszkurzus fogalmi területének kidolgozása magában foglalja: az elnyomott vizsgálatakor 

használható teoretikus és metodológiai irányvonalakat; mely eszközök állnak a 

posztfüggőségi diszkurzus rendelkezésére a kutatásokhoz; melyek a legfontosabb 

fogalmak az elemzések során, mint például: alávetettség, másodlagosság, mimikri. Az 

elmélet politikai-történelmi dimenziója is definiálásra szorul. Itt a posztfüggőségi 

diszkurzus vizsgálja a megszállás, a holokauszt, a második világháború, valamint a 

Lengyel Népköztársaság utáni időszakok hatásait az egyén és a közösség mentalitására, 

az elnyomó és az elnyomott között zajló harc és a szimbolikus erőszak megnyilvánulásait, 

a rivalizáció formáit. Az elmélet társadalmi-kulturális dimenziójában előkerül a gender 

studies problematikája is a dominancia-alávetettség párosában vizsgálva, valamint az 

identitás széles körben értett problémája, úgymint: az etnikai-kulturális kisebbség, a 

kettős vagy heterogén identitás, a helyhez vagy a helyváltoztatás aktusához kötődő 

problémák, úgymint az elgyökértelenedés, a migráció, a diszlokáció vagy a 

deterritorializáció vizsgálata. Az elmélet tipológiai – antropológiai vetületében itt a 

domináns kultúra (mint a hatalom kultúrája) valamint az alávetett kultúra (mint az áldozat 

kultúrája) strukturális jegyei kerülnek középpontba, valamint a posztfüggőségi 

diszkurzus reaktivizálja, aktualizálja a kultúra mintáinak és jellemző jegyeinek kutatását 

(mint például: a bűn kultúráját a szégyen kultúrájára vonatkoztatva), amelyet 

összehasonlító kontextusban egy adott közösség posztfüggőségi identitásmintáiból vezet 

 
23 NYCZ, i.m., 8. 
24 Az új humanisztikáról bővebben lsd. K.A., Az új humanisztikáról röviden, Literatura, 2018, 1, 9–16.  
25 Wojciech MAŁECKI, O opresyjności badań nad opresją = Kultura po przejściach ..., 65–66. (ford. K.A.) 
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le. A posztfüggőségi diszkurzus három kutatási tradíciót tekint forrásnak: Michel 

Foucault diszkurzus elméletét, a függőségi viszonyok szociológiai koncepcióját, valamint 

az új bölcsészet/új humanisztika stúdiumait26. 

Az új bölcsészet vagy az új humanisztika a magyar irodalomtudományban még 

viszonylag ismeretlen irányzatnak számít, viszont a disszertációban több helyen is 

hivatkozom rá, ezért szükségesnek tartom röviden összefoglalni a legfontosabb jellemzőit 

a már megjelent tanulmányom alapján.  

Az új bölcsészet Amerikában és Lengyelországban már több mint harminc éve 

ismert irodalomelméleti irányzat, azonban bemutatása korántsem egyszerű feladat. A 

nehézség abból fakad, hogy nem beszélhetünk egységes, intézményesített irányzatról, a 

különböző felfogások között azonban akadnak közös pontok. Általánosságban 

megállapítható, hogy az új bölcsészet egy harcias, lázadó természetű diszkurzus, amely a 

fennálló szemléletmódokkal szemben próbálja meghatározni önmagát, és új 

megközelítésmódokat kíván bevezetni.  

Az irányzat bemutatásakor lengyel és angol nyelvű forrásokra támaszkodtam, 

elsősorban Ryszard Nycz és Ewa Domańska írásait vettem alapul. A két szerző eltérő 

terminusokat használ, ami szintén mutatja, hogy még nincs konszenzus az elnevezés 

definícióját illetően, terminológiailag rendezetlen még a helyzet. 

Nycz az új bölcsészetet azon stratégiai területek alapján osztotta fel, amelyekkel 

a humán tudományok kapcsolatot kívánnak teremteni. Eszerint létezik a digitális 

humanisztika, amely a technikával, a technológiával kíván együtt dolgozni. A digitális 

humanisztikának a domańskai csoportosításban a Masachusetts Institute of Technology 

MIT SHASS (MIT’s Humanities, Arts, Social Scienses) képzése felel meg. Az egyetem 

olyan képzést kínál, amely magában foglalja a következő területeket: nemzetközi 

tanulmányok, lingvisztika, összehasonlító média-tudományok, közgazdaságtan, a 

szegénység csökkentésére irányuló tudományok, irodalom, antropológia, digitális 

humántudományok, filozófia, globális stúdiumok és nyelvek, zene- és színházművészet, 

írás, politikai tudományok, biztonságtudományok, női- és gendertudományok és 

történelem. Az iskola egyik célkitűzése, hogy kutatásaival csökkentse a szegénységet, 

segítsen irányítani a gazdaságot, megérteni a múltat és a jelent, értékelni a technológiai 

újítások hatásait, ezen kívül igyekszik előre mozdítani a művészet és a tudomány 

összekapcsolódásának új formáinak létrehozását, valamint tájékoztatni kíván a politikai 

 
26 NYCZ, i.m., 8–9.  
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és kulturális szokásokról, többek között jogról, oktatásról, klímaváltozásról, 

egészségügyről. A képzésen megszerezhető ismeretekkel, a kreativitás, az ítélőképesség, 

a kommunikáció és a kritikai gondolkodás fejlesztésével a hallgatók képesek lesznek 

olyan innovációkat megalkotni, amelyek hasznosak lehetnek a társadalom számára. 

Az MIT képzéséhez hasonló digitális humanisztika stúdiumok már léteznek 

Lengyelországban, a varsói és a lublini egyetemen is. A szakok célkitűzései között 

szerepel, hogy az emberi intellektust összekapcsolják a gyakorlati tudással. A szakot 

elvégzők olyan bölcsészekké válnak, akik képesek eligazodni a digitális világban is. A 

hallgatók tökéletes technikai tudást kapnak, képesek lesznek felismerni a társadalmi 

kommunikáció pszichológiai szükségleteit, megismerik az internet és a média törvényeit, 

gördülékenyen tudják használni a különböző digitális eszközöket. A szak megfelel a piac 

követelményeinek is, mert olyan szakembereket képez, akik helytállnak a humán 

tudományok területén, illetve tökéletesen kezelik a különböző digitális eszközöket, 

programokat is. Ez a szak azok számára megfelelő, akik felelősen és kreatív módon 

akarják alakítani a kor mediális, kommunikációs és közéleti diszkurzusát. 

Nycz felosztásában a következő terület, amely a természettudományos 

kutatásokkal kíván kapcsolatot teremteni, a kognitív humanisztika elnevezést kapta. 

Domańska felosztásában ez a poszthumanizmusnak felel meg, amit a posztmodernt 

felváltó, jelenleg is uralkodó diszkurzusnak tartanak. A poszthumanizmus az utóbbi húsz 

év természettudományos, technológiai és gyógyászati fejlesztéseinek, kutatásainak 

köszönheti létrejöttét. Az újonnan szerzett információk megváltoztatták az ember 

önmagáról alkotott képét, gondolkodását. Ezek a digitális és a gyógyászati újítások 

meghosszabbíthatják, javíthatják az emberek életét, életkörülményeit, akár halálos 

betegségeket is képesek vagyunk meggyógyítani. Az ember molekuláris alapjait érintő 

tudományos felfedezések rávilágítottak az emberi faj és a nem–emberi életformák közti 

szoros kötelékekre. A felfedezések következményeiként az ember új perspektívából 

kezdett tekinteni önmagára, egyre inkább kénytelen eltávolodni a saját antropocentrikus 

világképétől. A technológiai, de legfőképp a biotechnológiai újítások tettek fel olyan 

kérdéseket, amelyre a tradicionális humanisztika már nem képes, vagy nem akar választ 

adni. A poszthumanizmus tehát leginkább abból a gyakorlati igényből jött létre, amely 

arra a kérdésre keresi a választ, hogy kik vagyunk. Ez a kérdés a legaktuálisabb, és a még 

csak a jövőben bekövetkező civilizációs kihívások kontextusában tevődik fel. 

A poszthumanizmust sem tekinthetjük homogén diszkurzusnak, mert két, jól 

elkülöníthető területre oszthatjuk fel. Egyrészt megkülönböztetjük az úgynevezett kritikai 
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poszthumanizmust vagy más néven: filozófiai poszthumanizmust, másrészt pedig létezik 

a transzhumanizmus fogalma is. Az előbbi bizalmatlanul tekint arra a túlzott lelkesedésre, 

amelyet a technológiai újításoknak tulajdonítunk, és kritikát fogalmaz meg az 

antropocentrikus világképpel szemben. Ehhez az irányzathoz tartoznak a növény- és állat 

stúdiumok (plant studies, animal studies), valamint a tárgyak tanulmányozása (thing 

studies) is.  A poszthumanizmus a növényekre, az állatokra és a tárgyakra nem az 

események passzív elszenvedőiként, hanem azok tevékeny résztvevőiként tekint. A 

poszthumanizmus másik irányzata, a transzhumanizmus, abból az igényből született meg, 

amely szerint az embernek el kell jutnia a következő fejlettségi szintre. Ebben az új 

fázisban az ember pozitív értékei kerülnek előtérbe és megerősítésre, a negatívumok, 

illetve a korlátozó tényezők, amelyekkel jelenleg küzdünk, minimalizálódnak, vagy épp 

likvidálódnak. Szélsőséges nézetekben megjelenik a törekvés az ember organikus 

testének lecserélésére és az élet digitális, úgynevezett in silico formában történő 

folytatására.  

A harmadik meghatározás szerint az új humanisztika a társadalmi kérdésekkel 

kíván foglalkozni, ez Nycznél az elkötelezett humanisztika, Domańskánál az emancipatív 

humanisztika elnevezést kapta. Az elkötelezett vagy emancipatív humanisztika az az 

irányzat, amely összekapcsolódik a posztmodernnel. Vizsgálati területéhez tartozik a 

gender-kutatás, a posztkolonializmus, az ethnic studies, stb..., vagyis ezen felfogás szerint 

az új humanisztika olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek az egyenjogúságot, az 

önállósodást érintik.  

A dolgozat több fejezetében is hivatkozom az elkötelezett / emancipatív 

humanisztikára, ezért röviden bemutatom ezt az irányzatot. Az új humanisztika ezen 

felfogása kritizálja a fennálló beszéd- és szemléletmódokat, aktívan foglalkozik politikai 

és társadalmi kérdésekkel. Az új humanisztika távolodni látszik a posztmoderntől, vele 

szemben próbálja definiálni önmagát. Az új humanisztika a posztmodern negatív 

kategóriáival ellentétben, úgymint: halál, trauma, hallgatás, üresség, megpróbál pozitív 

kategóriákat felkínálni, mint például a pozitív, megerősítő, közösségi kapcsolatok. 

Domańska bevezeti a kritikai remény fogalmát, amely aktív, cselekvő résztvevőt kíván 

meg. Domańska a következő példával mutatja be a fogalmat: különbséget kell tenni a 

„remélem, hogy eljön” és az „ismerem őt, ezért tudom, hogy eljön” gondolkodás között. 

A második példában a remény azon alapul, hogy az egyén ismeri a másikat, szélesebb 

körben a társadalmat. Ennek a reménynek célja van, amelyet el akar érni, tehát a remény 

aktivizáló, performatív aspektussal rendelkezik. Az egyén itt nem passzív, várakozó, 
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hanem cselekvő résztvevő, akinek tennie kell azért, hogy reményei beteljesüljenek, és 

nem mozdulatlanul várni, hogy a reménytelen időkben a dolgok egyszer csak jóra 

fordulnak. Domańska nem tagadja, hogy a posztmodern negatív érzései, mint a fájdalom, 

a szenvedés vagy a melankólia képezhetik a megismerés forrásait, de véleménye szerint 

inkább pozitív érzéseket kellene választanunk. Ilyen pozitív érzésként javasolja például a 

szerelmet, amelyre energiaforrásként tekint, az identitás kialakulásához pedig épp 

energiára van szükség, nem pedig traumára.  

Az új humanisztika pozitív értékeket kíván vizsgálni, elfordul az antropocentrikus 

világképtől, a kollektív emberi és nem emberi individuum felé fordul. Fontos számára az 

egyéni és kollektív identitás megerősítése, az egyént a tevékenységek aktív 

résztvevőjeként, és nem passzív elszenvedőjeként kívánja felfogni. Az új humanisztika 

azonban nem kívánja megtagadni a posztmodernt, mert merít a fogalomköréből, és nem 

is a negatívumtól akar elfordulni, csupán pozitív irányba kíván elindulni. Az új 

humanisztika olyan holisztikus szemlélettel rendelkező, integratív tudományt szeretne 

megalkotni, amely összekapcsolja a humán és a természettudományokat, és amelyben 

helyet kaphat akár az a radikális gondolat is, hogy nem csak az ember léphet fel a mű 

szerzőjeként27. 

 

 

 

2.2.Az identitás kialakulása, a hely és a Másik identitásképző funkciója  

 

 

 

Lengyelország történelmében számos időszak található, amelyben az ország 

függőségi (vagy kolonializált) helyzetbe került, amelyet aztán egy posztfüggőségi 

(posztkolonialista) időszak váltott fel. Ilyen posztfüggőségi időszaknak tekinthető a két 

világháború közti húsz esztendő, illetve az 1989-es rendszerváltozás utáni időszak, amely 

napjainkban is tart. Bator regényeiben hangsúlyosan jelen vannak a második világháború, 

a Lengyel Népköztársaság, valamint a rendszerváltás utáni időszak eseményei. A múltban 

történtek következményei, hatásai az egyén, illetve egy kisebb csoport szintjén kerülnek 

 
27KOCSIS Adrienn, Az új humanisztikáról röviden, Literatura, 2018, 1, 9–16. 
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elbeszélésre. Itt elsősorban arra gondolok, ami a kamieński zsidókkal történt a második 

világháború alatt, amelyet a Homokfelhőben ismerhetünk meg, vagy a kommunista 

időszakra, amely a Homokhegy regény Bábeljének lakosai sorsán keresztül tárul elénk, a 

szovjet katonák bevonulására, amelynek következménye a Szinte éjsötét főszereplőinek 

személyes tragédiájává válik. 

A regények egyik fő helyszíne Wałbrzych, ami a lengyelek háború utáni sztereotip 

elképzeléseiben főleg mint bányaváros jelenik meg, ahol szennyezett a levegő, az 

épületek csúnyák, a város vasútállomásán pedig csigatempóban halad az idő.   A város, 

amelynek története a 14. századig nyúlik vissza, a Piastok kezéből a csehekhez, utána a 

Habsburgokhoz, a németekhez, majd újra a lengyelekhez került. A város a maga idejében 

mint exkluzív üdülőhely volt ismert, ahol valamikor királyok és császárok gyógyíttatták 

fekélyeiket és idegeiket. A város területéhez tartozik még a książi vár, amelyet I. 

Boleszláv alapított a 13. században. A várat többször is átépítették, fagyos és ijesztő 

atmoszféráját a Harmadik Birodalom átépítési műveletei alatt szerezte, amikor is Hitler 

egyik szálláshelyévé változtatták át a várat. A vár alatt kazamaták és járatok is vannak, 

amelyek tovább növelik az épület és a környék misztikus hangulatát. Wałbrzych 

rútságának megvannak a maga történelmi gyökerei: egyrészt a bányászat által okozott 

károk miatt repedeznek és omladoznak az épületek falai, másrészt pedig a Lengyel 

Népköztársaság idején nem törődtek a problémák megoldásával, később pedig nem 

voltak források a város revitalizálására. A város a bányák bezárása után visszanyerte 

ugyan friss levegőjét, azonban a bezárásokkal elveszítette gazdasági létének alapjait28.  

Wałbrzych Alsó-Szilézában, Wrocławtól nem messze található. Wrocław és 

egyben Szilézia történetét Norman Davies és Roger Moorhouse foglalja össze 

Mikrokozmosz. Egy közép-eruópai város portréja29 című munkájukban. Wrocław és 

Szilézia nagy része Lengyelország felosztásakor a Német Császárság kezébe került, a 

terület aztán egészen a második világháború végéig német kézen maradt. A német vereség 

után szovjet katonák vonultak be Lengyelország területére. Szilézia további sorsát 

meghatározó fordulat a potsdami konferencia volt, ahol döntöttek a német lakosság 

kitelepítéséről, akiket aztán Lengyelország keleti részéről áttelepített lakosok váltottak 

fel. Ezek az emberek egy soketnikumú környezetből érkeztek, lengyelek, zsidók, 

 
28 Ewa KRASKOWSKA, W Wałbrzychu, czyli nigdzie? Kariera miasta Wałbrzych w literaturze i filmie lat 

ostatnich = Nowe Dwudziestolecie 1989–2009, Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, szerk. 

Hanna GOSK, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, 2010, 245–253. (ford.K.A.) 
29 A könyv eredeti címe: Microcosm. Portrait of a central europian city, megjelenés éve: 2002. A 

jegyzetekhez a könyv lengyel nyelvű fordítását használtam. 
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fehéroroszok, ukránok, litvánok, németek lakta területekről. A szerzők megjegyzik, hogy 

a Lvivből Sziléziába érkezett lengyel lakosokra jellemző volt a patriotizmus, a 

kommunista ideológiától való mentesség, valamint fontosak voltak számukra a családi 

tradíciók és berendezkedések, amelyeket magukkal hoztak, és amelyeket Sziléziában is 

folytatni kívántak30. Wałbrzych népességének összetételét tovább színezték azok a görög 

kommunisták, akik ide kerültek az 1949-es vesztes görög polgárháború után. Egy ilyen 

családból került ki Dominika Chmura barátja, Dimitri is a Homokhegyben31. 

Hanna Gosk az áttelepítések kapcsán bevezeti a „hely” és a „nem-helyek” 

fogalmát. Ez a fogalom Marc Augé-től származik, további konceptualizálását pedig 

Michel de Certeau végezte el. De Certeau definíciója szerint a hely egy olyan rend, amely 

dönt az együttélés különböző elemeinek elhelyezkedéséről. A meghatározás szerint tehát 

nem fordulhat elő, hogy két dolog ugyanazon a helyen helyezkedjen el. A hely tehát az 

elhelyezkedések egy átmeneti konfigurációja, amely stabilitást eredményez. Ezt 

értelmezhetjük úgy is, hogy a hely olyan körülmények összessége, amelyben az ember 

megtapasztalja az otthonosság érzését. A nem-helyek a helyekkel ellentétben, amelyek a 

betelepült embereknek köszönhetően nyerték el végleges formájukat, olyan egyénekkel, 

csoportokkal vannak összefüggésben, akik áttelepülnek, a nomádok különböző típusai 

alkotják, mint például az emigránsok. Ezek a nem-helyek irányítják az egyént, mit 

gondoljon és mit ne, behatárolják az egyén aktivitását, a nem-hely elemei ezáltal a 

megismerés eszközeivé válnak. A lengyel helyzet esetében, amikor is az embereket 

áttelepítették a keleti területekről a nyugati, visszaszerzett területekre, a nem-helyek 

igazából ilyen „instrukciókat” nem hívtak létre, azonban Gosk szerint az az érdekes 

bennük, ahogy kívülről próbálnak értelmezési módokat sugallni. Ilyen kívülről jövő 

értelmezési instrukció például a visszaszerzett területek elnevezésének használata a 

megszerzett területek helyett. A visszaszerzett jelző azt sugallja, hogy az odaköltöző nép 

számára ez egy ismerős hely, hiszen egyszer már a lengyelek birtokában volt, viszont 

ezek a területek az áttelepülők számára teljesen ismeretlenek, nem tartalmaznak 

semmilyen útmutatást, instrukciót, tájékozódási lehetőséget. Ezek a helyek rendszerint 

több néven is ismertek (például Wałbrzch, Waldenburg). Gosk utal Elżbieta Rybicka 

tanulmányára is, aki kifejti, hogy a helységek, területek átnevezése a szimbolikus erőszak 

egyik megnyilvánulási formája. A hatalom minden téren reprezentálni kívánja magát, a 

 
30 Norman DAVIES, Roger MOORHOUSE, Mikrokosmos, Portret miasta środkowoeuropejskiego, 

Wydawnictwo Znak, Kraków, 2002, 241–255. (ford. K.A.) 
31 KRASKOWSKA, i.m., 257. 
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győztesekhez pedig nem csak a történelem tartozik, hanem a területek és a térképek is. 

Az ilyen területeken élők a nem-lakosok, ők olyan emberek, akik egy felfüggesztett 

stádiumban vannak: már kitelepítették őket, azonban még nem vertek gyökeret az új 

helyen, amely számukra egyelőre még nem-helyet jelent32. 

Gosk fogalomhasználatával élve Wałbrzych is nem-helyként értelmezhető. A 

német uralom után a város mint „visszaszerzett terület” szovjet fennhatóság alá került. A 

kitelepített német lakosság helyét a keletről idekerült lengyelek vették át, akik saját 

szokásaikat magukkal hozva ezen az „idegen”, ám mégiscsak volt lengyel területen voltak 

kénytelenek felépíteni saját, helyi identitásukat. A helyzetüket nehezítette, hogy a 

kitelepített lakosság után nem maradt meg a lakók emlékezete a városról, illetve az 

identitásuk kialakulását befolyásolta a Lengyel Népköztársaságban uralkodó kommunista 

ideológia is.  

Bożena Karwowska egyik tanulmányában a lengyel-német határvidék alakulását 

vizsgálja a második világháború utáni időszakban. Az ide költöző keleti lengyel 

lakosságnak meg kellett küzdeni a visszaszerzett területek kisajátítása folyamán a Másik 

fogalmának meghatározásával. Egyrészt létezett a másik, akinek képét magukkal hozták 

a keleti régióból, másrészt pedig meg kellett konstruálniuk egy új másikat az új 

„otthonukban”. Karwowska Lacan Másik-fogalmát, annak két típusát említi. Eszerint 

létezik a „másik”, kis betűvel írva, aki hasonlít az én-hez, vagy egyszerűen visszatükrözi 

azt. A posztkoloniális teóriákban az így értett másik gyakran utal a hatalmi diszkurzusban 

a kolonializált, marginalizált másikra, azon vonásai által meghatározva, amelyekben 

különbözik a centrumtól. A nagybetűs „Másik” azt jelöli, akiben az egyén felfedezheti 

identitását.  Ez egy szimbolikus rend része, nem valódi alak, a pszichoanalízisben 

leggyakrabban az anya vagy az apa alakjában jelenik meg33. 

A betelepülők számára tehát egy új helyszínen kellett identitásukat felépíteni, 

amelynek részeként meg kellett határozniuk magukat a másik-kal szemben, vagyis el 

kellett dönteniük ki idegen, és ki tartozik közéjük. Nevezhetjük ezt fordított 

kolonializációnak is, hiszen a korábban kolonializáló németeknek el kellett hagyniuk a 

régebben még általuk irányított területeket, most az ő házaikat vették birtokba a 

betelepülők, a németek váltak a „másik”-ká. Annak megítélése, hogy ki nem tartozik 

 
32 Hanna GOSK, Wychodzienie z „cienia imperium”, Kraków, Universitas, 2015, 179–181. (ford. K.A.) 
33 Bożena KARWOWSKA,  Powojenny Inny polsko-niemieckiego pogranicza oczami kobiet = (P)o zaborach, 

(P)o wojnie, (P)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, szerk. Hanna GOSK, Ewa 

KRASKOWSKA, Kraków, Universitas, 2013, 256–257. (ford. K.A.)  
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közéjük, elsősorban külső jegyek alapján történt; aki másképp néz ki, másképp 

viselkedik, mint mi, akinek a gesztusait nem tudjuk értelmezni, azt Idegennek tartjuk:  

 

„Az Adolf-Hitler-Strassén, ami most már Włodzimierz Lenin utca, kézikocsikat 

tologatnak, bőröndöket cipelnek, gyerekeket, kutyákat és virágmintás kendőbe burkolózó 

öregasszonyokat vonszolnak. Az első turnus rögtön a háború után érkezik, még bűzlenek a 

lőportól. Hitler kaputt! Ordibálják a kamaszok az utolsó németeknek vagy német külsejűeknek. 

A többi idegen nem kelt még félelmet, mert egyelőre senki sem biztos önmagában.”34 

 

Visszautalva Rybicka tanulmányára a fenti idézet első sora kiválóan mutatja a 

hatalmi viszonyok változását: a még szinte lakatlan városban a szovjet hatalom egyik első 

intézkedéseként át is nevezte az egyik utcát Hitlerről Lenin nevére. 

A Wałbrzychba érkezők színes társaságot alkottak, hiszen – mint már említettem 

különböző kulturális szokásokkal, tradíciókkal érkeztek –, azonban ezek az eltérő jegyek 

egyelőre nem számítottak. A még alakulóban lévő identitások miatt az első és egyelőre 

egyetlen, de egyértelműen másik-ként funkcionáló csoport a németeké volt. Másképp 

történik ez Olga Tokarczuk Őskor és más idők című regényében, ahol a németek nem 

ütnek el külső jegyeikkel a többi embertől, ugyanolyan európai népnek látszódnak, mint 

a lengyelek. Itt a másik-ként az orosz katona jelenik meg, aki tatár vonásai miatt tűnik ki 

közülük:  

„Figyelmesen nézte a tisztet, és arra gondolt: végre lát egy igazán idegen valakit. A 

németek, akármilyen gonoszak voltak is, ugyanúgy néztek ki, mint az őskoriak. Ha nincs rajtuk 

az egyenruha, meg sem lehetett volna különböztetni őket. Akárcsak a jeszkotlei zsidók: legfeljebb 

a bőrük volt valamivel barnább és a szemük sötétebb. Ivan Mukta azonban más volt, nem 

hasonlított senkire. Arca kerek volt és pufók, furcsa színű – olyan, mint amikor napos időben a 

Fekete-folyóba néz az ember. Haja néha sötétkéknek látszott, szája szederre emlékeztetett. De a 

legfurcsább a szeme volt – a húzott szemhéj alatt megbújó, résnyi, átható fekete szempár. 

Alighanem senki sem sejtette, mit fejez ki.”35 

 

Egyetértek Karwowska azon megállapításával, mely szerint – ha megjelenik egy 

idegen Másik –, akkor a korábban Másik-ként érzékelt egyén, aki már részt vett az 

identitásunk kialakulásában, megszűnik sztereotip Másiknak lenni, és olyan emberré 

 
34 Joanna BATOR, Homokhegy, Budapest, Magvető, 2011. 12., ford. Hermann Péter. A továbbiakban a 

Homokhegyből vett idézetek jelölésekor erre a kiadásra fogok hivatkozni, amelyet zárójelben fogok jelölni 

HH rövidítéssel és az oldalszám megadásával. 
35 Olga TOKARCZUK, Őskor és más idők, Budapest, L’Harmattan, 2011, 134., ford. Körner Gábor. 
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változik a szemünkben, aki kiérdemli az empátiánkat36. Tulajdonképpen az eredeti 

Másik-at felváltotta egy, a külső jegyei alapján még idegenebbnek tűnő, kevésbé érthető 

Másik, a korábbi Idegen viszont megszűnik Másik-ként funkcionálni.  

Az áttelepítések súlyos identitásbeli problémákhoz vezettek. Az emberek 

elveszítették gyökereiket, az új helyen nem volt semmi, ami a régi életükre emlékeztette 

volna őket, vagy ami kapaszkodót nyújthatott volna nekik az új életük kialakításában. A 

homokhegyi Bábel, amely egy betonból készült lakótelepi ház, a szocialista ideológiának 

megfelelően megpróbált alternatívát kínálni:  

 

„A teraszon műanyag virágok nyíltak, körülötte pedig dúsan tenyészett a zöld 

szőnyegpadló-darabkákból összerakott fű. Egy fiatal, ambiciózus építész a lakók és a 

gyermekeiket sétáltató kismamák gyűlésén a tetőkertről beszélt, amelyet mindannyian fognak 

ápolni, kollektívan, rotációban. […] Tévedésnek bizonyult az, hogy a homokhegyi lakosság meg 

fogja szeretni a tetőkertet meg a földszinti virágtartókat, ezek inkább jókora beton sírkövekre 

hasonlítottak, melyek csak az elhunytakra várnak, hogy rájuk lehessen rakni a fedelet. A Bábelben 

lakó parasztgyerekek csak a saját földjüket képesek túrni, az a föld, amely mindenkié, az senkié, 

és nem éri meg a fáradságot.”(HH.124.). 

 

Az államhatalom próbája, hogy segítsen egy új élet, identitás megteremtésében, 

csúfos kudarcnak bizonyult. Senki nem tekintette a sajátjának az új helyet, nem tudták 

olyan gyorsan megvetni itt a lábukat, hogy az újonnan kialakított élettér ne legyen az 

enyészeté. Nem alakult ki kötődés az állam által javasolt új életforma iránt, többek között 

azért sem, mivel az a hátrahagyott élet gyenge imitációjának bizonyult. Az emberek 

alkalmazkodni próbáltak az új helyzethez, ezért a legtöbben a hely adta lehetőségekből 

próbáltak megélni, a korábbitól eltérő foglalkozást választottak, a legtöbben bányászok 

lettek.  

Azonban nem csak az újonnan idetelepültek nem tudtak gyökeret ereszteni az új 

helyen. A gyökértelenség problémája átörökítődött a következő generációra is. A 

betelepülők leszármazottjai sem maradtak itt, sokan keresték máshol az otthon, a 

boldogulás lehetőségét. Karwowska mutat rá arra a tényre, hogy Olga Tokarczuk, Inga 

Iwasiów és Joanna Bator regényében, amelyben a cselekmény a visszaszerzett területeken 

játszódik, mindig az adott helyszín képezi a világ középpontját, az emberek nem keresnek 

külső középpontot. Az otthonuk, a házuk az a hely, amely az identitásukat formálja, 

 
36 KARWOWSKA, i.m., 258.  
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miközben valójában nem tartoznak oda. Az ilyen otthon a helyi elbeszélések részleteiből, 

az emlékezetben tovább élő történetekből áll, amelyeket az áttelepítettek, vagy az 

emigránsok hordoznak magukban. Az ilyen hely nem nyújt biztonságot az itt élők 

számára, és tulajdonképpen maga a hely az, amely az itt élőket arra kényszeríti, hogy 

elhagyják, és végképp ne érezzék az otthonukat a sajátjukénak. Dominikát – a 

Homokhegy és a Homokfelhő főszereplőjét – (és Iwasiów hősét, Magdát) is a hely 

taszította el magától, mert a lány nem tudta az újonnan keletkezett helyi szokásokat és 

tradíciókat a magáénak tudni. Karwowska szerint a két nő identitással és hellyel 

kapcsolatos problémái (az otthon fogalmának definiálása) távoli rokonságot mutatnak az 

értelmiségi emigránsok problémáival, főleg azokéval, akik olyan kultúrából származnak, 

amelyben folyamatosan bizonyítaniuk kell saját létezésüket és történelmüket37.  

Karwowska fentebb tett állításaival nem értek egyet teljes mértékben. Dominika 

nem csak azért hagyta el az otthonát, mert nem tudott azonosulni az ottani szokásokkal 

és a még épp csak kialakult hagyományokkal, hanem azért is, mert nincs szüksége 

otthonra, állandó lakhelyre. Véleményem szerint nem csak az otthon taszította el őt, 

hanem az átlagemberhez képest egy sokkal erősebb kíváncsiság is élt benne más helyek 

megismerése iránt. Dominika lételeme a mozgás, ő már egy új hősnő típust testesít meg, 

akinek egyik attribútuma az állandó családi fészek hiánya, amely nem a létrehozás 

képtelenségéből fakad, hanem az létrehozás igényének hiányából. Dominika folyton 

vándorol, a vándorlás alatt hosszabb – rövidebb ideig elidőzik egy helyen, élményeket 

gyűjt, majd ezekkel az élményekkel gazdagodva indul útnak egy újabb helyszín felé. 

A visszaszerzett területek sokaknak az ígéret földjét jelentették, egy új élet 

kezdetét. Nagy lehetőségnek tekintette az áttelepülést Halina Chmura – Dominika 

nagymamája – is, aki minél messzebb akart kerülni addigi élete színterétől, a háta mögött 

akarta hagyni a múltját: 

 

 „de Halinának az volt a legfontosabb, hogy amonnan senki nem jutott el Wałbrzychig. 

Annak, ami amott volt, még a nevét sem akarta kiejteni, saját maga is úgy tett, mintha elfelejtette 

volna, így aztán ennek a kis öncsalásnak köszönhetően az a Grodno környéki falucska, ahol 

 
37 Bożena KARWOWSKA, „Mała słowniczek niezrozumiałych słów” współczesnej literatury polskiej 

czytanej w transkulturowym kontekście: Ojczyna = Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia 

postzależnościowe w perspektywie porównawczej, szerk. Hanna GOSK, Dorota KOŁODZIEJCZYK, 

Universitas, Kraków, 2014, 323–324.(ford.K.A.) Karwowska Said azon írásával von párhuzamot, 

amelyben Said ráeszmélt arra, hogy palesztín származása létezésének és történelmének folyamatos 

bizonyítására kényszeríti. Said erre a megállapításra a Justus Weiner támadására írt válaszában jutott: 

Defamation, Zionist Style, „Al-Ahram, 1999. 08.26. 



26 
 

született, mintha nem is létezett volna.[…] Ám amikor kiderült, hogy át kell települniük, Halina 

arra gondolt, nincs az a rossz, amiből ne sülne ki valami jó, és esélyt látott arra, hogy a fiának új 

életet adjon…”(HH. 66–67.) 

 

Az identitást a múlt határozza meg, amelyet az emlékezet raktároz. Katarzyna 

Chmielewska meghatározása szerint az „Én” tulajdonképpen az emlékezet megfelelője, 

a hely, ahol az emlékezet megmutatkozik. Az emlékezet és az identitás elválaszthatatlanul 

összekapcsolódnak: az vagyok, amire emlékszem, az emlékezet Én vagyok38. Halina 

múltjának elfelejtésével régi valóját is kitörölte, és lehetőséget teremtett ezzel magának 

egy új identitás kialakítására. Halina azonban a múltjának csak egy részét kívánta 

elfelejteni, a korábbi életéhez tartozó tevékenységek többségét meg akarta tartani. Az 

egyik ilyen rutinná vált tevékenysége a tehénfejés volt, viszont a megváltozott 

körülmények miatt Wałbrzychban nem tudtak tehenet tartani. A régi beidegződést ezért 

egy új váltotta fel: cigarettázni kezdett, hogy lefoglalja tétlenné vált kezét.  

Amíg Halinára felszabadítóan hatott, hogy Wałbrzychban senki nem ismeri a 

múltját, nem kell szégyenkeznie a zabigyereke miatt, addig férje, Władek egyre csak 

sorvadt. Míg Władek nosztalgiával, vágyódással gondolt vissza az elhagyott otthonra, 

addig Halina a teljes tagadásig jutott, és a felejtéssel fiát is meg akarta óvni múltjától:  

 

„nincs és nem is volt semmilyen Franciszek bácsi. Anyuka van és apuka, meg ő, Stefcio 

Chmura…” (HH. 70.)  

 

Stefan új anyakönyvi kivonatot kapott, amelyben a születési dátumát is 

módosították. Sosem tudta meg, hogy valójában egy orosz mutatványos fia. Halina 

megpróbálta megóvni Stefant azzal, hogy múltat hazudott neki, de a Stefant 

gyerekkorában ért traumák egész életében végigkísérték: csillapíthatatlan étvágya és 

örökös megfelelési vágya lesz Stefan halálának okozója.  

Halina az áttelepítéskor, a vonatúton talált egy albumot, amelyben egy nemesi 

család pillanatait megörökítő képek voltak. Halina, a parasztlány, elveszi ezt az albumot, 

és a fotók segítségével kreál magának egy új múltat. Később már az unokájával, 

Dominikával nézegeti a képeket, amelyeket saját családtagjainak fotóiként mutat be. 

 
38 Katarzyna CHMIELEWSKA, Hydra pamiątek. Pamięć historyczna w dekompozycji = Opowiedzieć PRL, 

szerk. Katarzyna CHMIELEWSKA, Grzegorz WOŁOWIEC, Instytut Badań Literackich PAN, Łódź, 2011, 17. 

(ebook) (ford. K.A.) 
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Mintegy észrevétlenül elkezdik kipótolni az üres oldalakat, és egy idegen család 

befejezetlen történetét folytatják a saját családjuk történetén keresztül. Bator megmutatja, 

hogyan konstruáljuk meg saját identitásunkat, különböző elemekből összeállítva: van, 

amit a magunkévá teszünk, bár másokhoz tartozik, és van, amiről mélyen hallgatunk, 

annak ellenére, hogy szorosan kapcsolódik hozzánk. Ahogy Tomasz Żukowski mondta: 

 

 „fattyúk és keverékek vagyunk, de ha bárki kérdezi, mindannyian nemesi udvarból 

származunk”39. 

 

Az identitás kialakulásában nagy szerepe volt annak, hogy a Lengyel 

Népköztársaságban uralkodó ideológia nem támogatta a transz- vagy multikulturalitást. 

A hitleri és a sztálini rendszerek a nemzeti, faji, ideológiai tisztaságra törekedtek. 

Azonban a visszaszerzett területekre betelepülők nem hagyták maguk mögött azt a 

kulturális sokszínűséget, amely a nyelvükben is megnyilvánul. Ezért a keleti területekről 

érkezők nem törekednek a Másik kirekesztésére, elfogadják a kulturális és identitásbeli 

sokszínűséget. Batornál azonban a megkülönböztetés a Homokhegyben hangsúlyosan 

jelen van:  

 

„bár Wałbrzychban sokféle a nép, és nincs hiány se cigányból, se más vademberből, a 

zsidrákok pedig pont úgy urak, mint a háború előtt, egyenesen csoda, honnan vannak még mindig 

ennyien, azért a város gazdag, a bányák eltartják. […] A laktanyákban az oroszok, a németek, a 

cigányok, mindenki azzal üzletel, ami adódik.” (HH. 20–21.) 

 

Karwowska szerint Bator leírása beleillik Hanna Mamzer azon teóriájába, mely 

szerint a falu a hasonlóságra, az egységesre, míg a város inkább a különbségek 

megnyilvánulására törekszik. A keleti végekről ideköltözők falusi lakosok voltak, akik 

azonban városba kerültek át, illetve ők már a háború utáni időszakban hozzák létre a 

Homokhegy közösségét, amely már egy másik generációhoz tartozik, és amelyre már 

erősen hatott a Népköztársaságban uralkodó ideológia. Ez lehet a magyarázata annak, 

hogy Batornál ennyire jelen van a versengés és a kirekesztés motívuma40, amelyet az 

alábbi idézet is alátámaszt:  

 
39 Historię PRL trzeba opowiedzieć na nowo, dr. Tomasz ŻUKOWSKIVAL Krzysztof PILAWSKI beszélget. 

Tygodnik Przegląd, 2011, március 14., https://www.tygodnikprzeglad.pl/historie-prl-trzeba-opowiedziec-

na-nowo/ , (ford. K.A.), letöltés ideje: 2020.07.06. 
40 KARWOWSKA, i.m., 262–263.  

https://www.tygodnikprzeglad.pl/historie-prl-trzeba-opowiedziec-na-nowo/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/historie-prl-trzeba-opowiedziec-na-nowo/
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„Egyesek, akárcsak Stefan, német házakban nőttek fel, melyeket az elvesztett területekről 

a visszaszerzett területekre átdobott szüleik foglaltak el, másokat kiszántottak a mazúriai kis 

falvakból, és úgy pottyantak a wałbrzychi bányákba, mint egy kóválygó krumplisszekér 

szerteguruló rakománya. Egyesek az Ostra Brama-i, mások a częstochowai Szűzanya képmását 

tették a bőröndjükbe, a fehérre meszelt falakon világos négyszögek maradtak a képek után. […] 

Majdnem ugyanazon az érdes nyelven beszéltek, recsegtek-ropogtak a szavaik, mint a gyújtósnak 

használt fenyőtobozok, de a szomszédok sokszor nem értették egymást. A kartonbőröndös 

várakozósak és várandósak úgy érezték, hogy nekik több hely jár, és csodálkoztak hogy lehet az, 

hogy korábban nem jutott nekik.” (HH. 29–30.) 

 

Grażyna Rozpuch volt az egyik, a közösség által kirekesztett áldozat, aki gyorsan 

összebarátkozott Halinával. Halina egyébként sosem akart közösségek tagja lenni, nem 

foglalkozott a közösségek által képviselt normákkal. Grażynát senki nem értette meg, 

prostituáltnak tartották, pedig szolgálataiért sosem fogadott el pénzt. A nők gyűlölték, 

mert a férfiak rajongtak érte, a valódi prostituáltak pedig konkurenciát láttak benne, aki 

önzetlen adakozásával rontotta az üzletüket. Halina volt az egyetlen, aki Grażynkának 

barátságot ajánlott. Véleményem szerint Halina pontosan azt testesíti meg, amiről 

Karwowska beszél a tanulmányában: a keleti területekről származók az ottani 

tapasztalataik alapján nem kirekesztőek, hanem elfogadóak, nem adják meg magukat a 

„normalizációs törekvéseknek”, nyitottak és befogadóak a sokszínűség iránt.  

Bator a Homokfelhőben Kamieńsk falu lakosairól a következőket írja:  

 

„Ha valahová messzire ragadja őket a háború vagy a sors másféle szeszélye, úgy 

nézegetnek körül, hogy tekintetük arra terjedjen ki, ami a kezük ügyében van; szabdalni, foltozni, 

ragasztgatni, rakosgatni, füstölni és savanyítani kezdenek, hogy rövid idő múlva otthon érezzék 

magukat valami Homokhegyen, Greenpointban vagy Hammersmithben. Ha más helyre kerülnek, 

nem változnak meg nagyon, de ha mégis meg kell változniuk, elkorcsosulnak és elpusztulnak… 

[…] A hozzájuk nem hasonlítókat olyan hosszasan csiszolgatják, amíg egyformává nem 

csiszolódnak, és akkor a maguk módján átkeresztelik őket, azt mondják például, hogy azok ott 

ketten a Teanénikék, és rögtön magabiztosabbak lesznek, mert számukra a legrosszabb az, ha 

valaminek nincs neve.” (HF. 26–27.) 

 

A fenti idézet is Mamzer teóriáját erősiti, mely szerint a falu nem törekedik 

kirekesztésre. Az idegennek tűnő elemekkel azonban valahogy meg kell birkóznia, de a 
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kivetés helyett inkább az asszimiláció mechanizmusát választja. Megpróbálja megkeresni 

a hasonlóságokat, az elnevezés aktusával az idegent a közösség tagjává tenni. 

 

 

 

3.Nyugat és Kelet között, a németek és az oroszok 

 

 

3.1.A németek 

 

 

A németek irodalmi ábrázolásának változásait Viktorija Tyihomirova foglalta össze 

a Literatura polska w świecie III (Wydawnictwo Gnome, 2010) című kötetben megjelent 

tanulmányában. Tyihomirova vizsgált 17. századi szövegeket, szavak etimológiáját, 

közmondásokat, és megállapította, hogy már ettől a századtól fogva a lengyelek a 

németeket megbízhatatlan, természetükből fakadóan szörnyű embereknek tartották. A 20. 

században ez a negatív sztereotípia kiegészült az ördög képével, bár a németekről alkotott 

kép tartalmazott pozitív tulajdonságokat is, úgymint: precizitás, pontosság, szorgalom, a 

németekről kialakult vélemény azonban alapvetően negatív színezetű volt. A 20. század 

harmincas éveiben megjelent a náci német sztereotípiája, a háború utáni időszakban 

pedig, amikor fény derült a németek kegyetlenkedéseire, a lengyel közösségi tudatban és 

az irodalomban a hóhér kifejezés vált uralkodóvá41. 

 Małgorzata Mikołajczak is foglalkozik a németek képével Do czego literaturze 

regionalnej potrzebny jest Niemiec? (na przykładzie twórczości lubuskiej) című 

tanulmányában. Meglátása szerint a következő tényezők miatt alakulhatott ki az, hogy a 

németek jelennek meg leggyakrabban az Idegen megtestesítőjeként a lengyel 

irodalomban. Először is a németek az idegenség legrégebbi megjelenítői. A földrajzi 

szomszédság miatt a németek már a legkorábbi lengyel irodalmi művekben felbukkantak, 

és a lengyel nemzeti identitás alakulásának folyamatában már kezdettől fogva részt 

vettek. Másodszor: a németség erős nemzeti affektumok, úgymint: a megszégyenítés 

 
41 Wiktoria TICHOMIROWA, Portretowanie Niemców we współczesnej literaturze polskiej = Literatura 

polska w świecie Tom III, szerk. Romuald CUDAK, Katowice, Wydawnictwo Gnome, 2010, 57 – 58. 

(ford.K.A.) 
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miatt kirobbanó harag, valamint a közvetlen fenyegetettség érzéséből fakadó félelem 

transzmitterévé vált. A harmadik ok pedig az idegenségének természetében rejlik, 

amelyet „állandó változóként” jellemezhetünk. A német mint állandóan jelen lévő idegen, 

amely állandó jelenléte mellett folyamatosan változó képet mutat42.  

 Joanna Bator regényeiben a németek fontos és változatos szerepekhez jutnak: 

megjelennek a rossz, a gonosz megtestesítőjeként, hóhérokként, áldozatként, de akár 

kiugrási lehetőségként is.  

A Szinte éjsötét című regényben a németek szinte minden pillanatban, 

lélegzetvételben jelen vannak. A történet helyszíne Wałbrzych, a volt német város, ahová 

a főszereplő, Alicja Tabor tizenöt év után tér vissza. A város múltja sok évszázados német 

jelenléttel terhelt, amely nem tűnt el nyomtalanul, a jelenben is hangsúlyosan 

megmutatkozik. A ház, amelyben a főszereplő felnevelkedett, korábban egy német család 

tulajdonában volt, Alicja nagyszülei a német kitelepítések után vették birtokba, akik a 

Keleti Végekről települtek át Nyugat-Lengyelországba. Alicja ellentmondásosan 

viszonyul ehhez a házhoz:  

 

„Ezt a német házat, apró, szégyellős ablakaival, mohalepte cseréptetejének elnyűtt 

sapkájával, soha nem választottam volna ki, mégis hozzám tartozott, és ez ellen nem tudtam tenni 

semmit.”43  

 

Egyrészt tudja, hogy identitásának kialakulásában a háznak nagy szerepe volt, 

másrészt távolságot tart tőle: tizenöt évre elhagyta, bezárta a múltját ebbe a házba, és 

feléje sem nézett – bár a ház kulcsa mindig a zsebében volt, fenntartva ezzel a lehetséges 

visszatérés látszatát –, azonban tisztában van vele, hogy bármennyire is eltávolodik ettől 

a háztól, az mégis életének, azonosságtudatának szerves részét képezi. 

Bator ebben a regényében a horror, a krimi és a gótikus regény műfajához nyúl. 

A regény misztikus, horrorisztikus hangulatának megteremtéséhez kiragadja a környezet 

félelmetes elemeit, azokat már-már élőnek ábrázolja. Fontos szerepet kap Alicja szülői 

háza, ahol a németek jelenléte hosszú évekkel később is kézzelfogható, borzongást keltő:  

 

 
42 Małgorzata MIKOŁAJCZAK, Do czego literaturze regionalnej potrzebny jest Niemiec?(na przykładzie 

twórczości lubuskiej), Teksty Drugie, 2016, 3, 254–255. (ford.K.A.) 
43 Joanna BATOR, Szinte éjsötét, Budapest, Magvető, 2016, 16, ford. Hermann Péter. A továbbiakban a 

Szinte éjstötétből vett idézetek jelölésekor erre a kiadásra fogok hivatkozni, amelyet zárójelben fogok 

jelölni SzÉ rövidítéssel és az oldalszám megadásával. 
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„A cserépkályha, a télire vattával leszigetelt dupla ablakok és a résekkel teli deszkapadló, 

német varrótűket, gombokat, körömdarabokat és hajszálakat piszkáltam ki belőlük. […] Ewa 

fintorgott, «megint kikapartál a padlóból egy németet, Tevécske»”(SzÉ. 17.).  

 

Miután Alicja elhagyta a házat, az idő mintha megrekedt volna az épületben. 

Alicja visszatérésével kelt életre újra, de a ház nem fogadta tárt karokkal a volt lakót:  

„Most hát itt voltam, és ez a ház, amelynek kulcsát mindig magammal hordtam, rám 

vicsorgott korhadt német állkapcsával”. (SzÉ. 21.)  

 

A ház ellenséges képet mutat, a megszemélyesítéssel Bator azt a hatást éri el, hogy 

az épület egy élő, organikus, majdhogy nem már emberi lény képzetét kelti, aki mindent 

megtesz azért, hogy a benne mozdulatlanná vált időt ne indítsa be újra valaki, a házba 

zárt lelkeket pedig ne zavarja meg senki. Az épület hasonlít egy kísértetházhoz, amelyben 

halott német és zsidó lelkek járkálnak: 

 

 „Megnéztem a telefonomon, mennyi az idő, három felé járt. Ha itt lenne a nővérem, azt 

mondaná, hogy a németek szellemei ilyenkor mennek pisilni, «figyelj, Tevécske, ha megcsikordul 

a padló, egy, két, hár, bújj el már!»[…] A németek a padlórésekben laktak, és hajnalonta a 

fürdőszobánkban pisiltek, a zsidók az ablakon lestek be, és a hálószobánk ablakpárkányára kiszórt 

kenyérmorzsával táplálkoztak, Daisy hercegnő szelleme pedig a vár termeiben  sétálgatott, és égő 

gyertyákkal adott nekünk jeleket. Nyilván elment az eszem, hogy abban a házban szálltam meg, 

amelyik nem hagyott aludni, és elvette a nyugalmamat.” (SzÉ. 99–100.) 

 

Alicja és testvére, Ewa, ebben a házban nevelkedett fel, és, ahogy a fenti idézet is 

mutatja, az épület minden négyzetcentiméterében a félelem és a halál állt lesben. A múlt 

kézzel tapintható minden helyiségben, az ide beköltözött család pedig nem szakította meg 

a múlt folyását, nem szabadították fel a házat a múlt terhe alól, nem váltak meg a volt 

tulajdonosok régi holmijaitól, hanem hagyták őket a helyükön háborítatlanul, és mintegy 

felvéve a történet fonalát, ott folytatták, ahol a volt német lakosok azt félbehagyták. A 

családok történetei palimpszeszt-szerűen egymásra épülnek:  

 

„A szemem további széthajigált tárgyakat halászott ki a homályból, egy részüket a ház 

német tulajdonosai hagyták ott, amikor a háború után sietve távoztak: egy fémvázas 

«Waldenburg» feliratú Singer varrógép, a gyerekek szakadék fölötti pallón átvezető őrangyal 

képe, zsíros porral borított ronda porcelán pásztor- és vadászfigurák. A mi holmijaink úgy 



32 
 

rakódtak rá a korábban odakerült dolgokra, mint a fogyatkozó gleccser által hagyott rétegek, és 

velük együtt pusztultak tovább.” (SzÉ. 22–23.) 

 

A múlt és a traumák feldolgozatlansága a folyamatosan jelenlévő fenyegetettség 

érzetét keltik. Alicja meg sem pórbálja birtokba venni, „megszelídíteni” a házat, mivel 

tudja, hogy úgysem marad itt sokáig. A múlt azonban kísérteni kezd, Alicja újra átéli az 

elfeledett eseményeket, a homályba merült események felszínre törnek, és emellett új 

információkat tud meg gyerekkoráról, elveszített anyjáról. Múltjának egyre több 

mozaikdarabját fedezi fel, amelyekben szintén fontos szerephez jutnak a németek, és a 

szülői ház, amely egyrészt nem fogadja be Alicját, másrészt viszont kapcsolatba lép vele, 

emlékeket hív elő, és titkokat tár fel előtte.  

A fenyegető és rémisztő atmoszférát csak tovább fokozza a város fölé magasodó 

książi vár, és a várat körülvevő erdő. A németek rémtettei járultak hozzá ahhoz, hogy a 

várat misztikus és vérfagyasztó légkör lengje körül, mert a vár körüli erdő meggyilkolt 

zsidók ezreinek holttestét rejti, amelyek „ektoplazmává” összeállva előjönnek a földből, 

és némán kísértenek.  

A foglyok kivégzésénél a németek, mint hóhérok, szenvtelen és kegyetlen 

gyilkológépek jelennek meg. A gonosz megtestesülését a regényben Bator 

„macskafalóknak” nevezi. Ezek olyan démoni lények, amelyek bebújnak az emberbe, és 

átveszik az irányítást felettük. Rendkívül gonosz teremtmények, létezésüknek pedig a 

gyötrelem, a szenvedés és a halál adnak értelmet. Az egyik ilyen „abszolút gonosz” Albert 

Kukułka – Alicja életének egyik fontos szereplője – féltestvérében, Adalbertben 

manifesztálódott. Adalbert német volt, és démoni, ősi gonoszság lakozott benne: szadista 

hajlamai voltak, élvezettel kínzott és ölt meg élőlényeket, örömét lelte mások 

szenvedésében.  

Az ördögi némettel szemben Adalbert anyja, Gertrud testesíti meg a németekről 

alkotott pozitív sztereotipiát: a német precizitást, a pontosságot és a szorgalmat, bár Bator 

ironizál a német asszony ábrázolásánál. Ennek az lehet a szerepe, hogy még inkább 

hangsúlyosabbá váljon, hogy milyen törést okozott a nőben Albert Kukułka, a félcigány 

fattyú befogadása a rendezett német otthonba:  

 

„Gertrud Schwartz nem viselte el, ha valami megsértette az általa megteremtett 

mindennapi rendet. Emlékszem, ahogy számolta a befőttesüvegeket, ein, zewi, drei, olyankor az 

volt az érzésem, hogy a hangja csengésére állnak össze egyenes sorba. Micsoda sokk lehetett neki 
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az én érkezésem. Ez az asszony még a hirtelen időjárás-változásokat sem szerette, hát még a 

család létszámának váratlan, ráadásul az ő közreműködése nélküli megváltozását.” (Sz.É.109.) 

 

 

Albert Kukułka vezetékneve magyarul kakukkot jelent. Bator nyilvánvalóan azért 

adta Albert úrnak ezt a vezetéknevet, hogy már az elnevezéssel is utaljon Albert úr 

körülményeire: nem illett a német családba, hiszen apja titkos viszonyának 

következményeként került oda, ahol örökké kakukktojásként tekintettek rá, fattyúként 

boldogtalan sors várt a Gertrud által irányított családban.  

Bator a következő idézetben tovább nagyítja Gertrud rendszeretetét, a túlzással a 

német sztereotípiát exponálja túl, hogy még inkább érzékeltesse, mekkora sokkot kapott 

Gertrud, amikor Albert úr a család nemkívánt tagja lett: 

„ha egy pohár eltört, mérgesen azt mondta: pótolhatatlan veszteség”. (Sz.É. 109.), a 

másik ironikus kép Gertrudról a következő:  

„a wałbrzychiak többsége arra gyanakodott, hogy a książi várat jelölték ki Hitler új 

főhadiszállásául. «Micsoda megtiszteltetés», hatódott meg Gertrud, de a vezér hatalmába vetett 

hite ellenére háromszoros mennyiséget főzött be, ha netán éhínség törne ki.”(Sz.É. 115.)  

 

Gertrud itt inkább már parodisztikus, mint ironikus, hiszen saját maga rántja le a 

leplet a németek őrült vállalkozásáról. Gertrud ebben az idézetben pontosan úgy 

viselkedik, mint a bábeli asszonyok a Homokhegyen. Mindannyiukat hidegen hagyják az 

ideológiák, hiszen a hétköznapi tevékenységek, mint például a család ellátása élelemmel, 

minden fennkölt ideával szemben elsőbbséget élvez. 

 Gertrud tudott fia, Adalbert szadista hajlamairól, felismerte a fiában lakozó 

gonoszságot, de tetteit nem volt képes megakadályozni, csak a nyomokat tudta utána 

eltüntetni. Gertrud szó nélkül tűrte fia kihágásait, aki először csak rovarokat, 

kismadarakat kínzott, aztán egyre nagyobb emlősöket talált, majd valószínűleg 

emberölést is elkövetett, erre homályos utalást találunk Albert Kukułka elbeszélésében. 

Gertrud rendezett világképébe ugyan nem illett bele a problémákat okozó fiú, de próbálta 

titokban tartani fia tetteit. A rendíthetetlen, tagadásban élő nő azt hitte, ha megengedi a 

fiának, hogy elkövessen kisebb gyilkosságokat, az kielégíti szenvedélyét, és elkerüli az 

emberölést. Adalbert macskafaló volt, az abszolút gonosz megtestesítője, menthetetlenül 

elkorcsosult lélek. Vele szemben állt Albert, a félcigány – félnémet fattyú, aki az árja 

német Adalberttel ellentétben tökéletes harmóniában élt a természettel. Albert anyja 
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vándorcigány volt, életmódjukból fakadóan sokkal szorosabb viszonyban álltak a 

természettel, Albertet pedig ez a természet iránti szeretete tette kivételessé, a 

macskanénék és Daisy hercegnő szövetségesévé. 

A regény egyik meghatározó, és folyamatosan jelen lévő tárgya, a régi német kés: 

Gertrud Blütchen, amelyet Alicja családja Albert Kukułka mostohaanyjától, Gerturdtól 

örökölt meg. A kislányok véletlenül nevezték el a kést előző tulajdonosáról. A kés végig 

jelen van a regényben, a cselekmény ikonikus eszközévé válik. Gertrud a bevonuló Vörös 

Hadsereg ellen akart vele védekezni, majd Rosemarie ezzel a késsel próbálta megölni a 

még csak hároméves lányát, Alicját. Felnőttként pedig az „elpusztíthatatlan Gertrud 

Blütchent” (SzÉ. 184.) Alicja mindig maga mellett tartja, a párnája alatt, hordja magával, 

azzal a késsel akarja megvédeni magát, amellyel kis híján az életét akarták kioltani. A kés 

Maria Waszkiewiczhez kerül, aki teátrális mozdulattal a szívéhez tartja a kést, és a fiát 

arra szólítja fel, hogy ölje meg vele. Ugyanazzal a késsel szólít fel Maria Waszkiewicz 

anyagyilkosságra, amellyel Ewa próbálta megölni Rosemarie-t Alicja védelmében. A kés 

végérvényesen összekapcsolódott Alicja tudatával: az anyja meglátogatásakor ismét 

felidéződik benne:  

 

„Egyenesen maga elé nézett, az ölében összekulcsolt kezén túlságosan hosszúra nőttek a 

körmök. Le kellene vágni – gondoltam, és Gertrud Blütchen jutott az eszembe, amellyel egyszer 

megsebesített.” (SzÉ. 408.)  

 

A kés, amelyhez a történet folyamán a félelem és az erőszak társult, Alicjánál a 

gondoskodással kapcsolódik össze. A törődés aktusa így semlegesíti a kés negatív 

attribútumait, és válik – látszólag – paradox módon a megbocsátás és a törődés eszközévé. 

 A volt német házban lakó testvérpár, Ewa és Alicja szintén tisztában voltak a 

németek által elkövetett tettekkel. A gyerekek úgy birkóztak meg ezzel, hogy 

megpróbáltak nem általánosítani, találni/kitalálni egy „jó németet”. Ilyen jó németet 

testesített meg az NDK-ból kapott vörös plüssmackó, akit Hansnak neveztek el:  

 

„A mi vörös Hansunk jó német. Nem gyilkolt gyerekeket, kiskutyákat vagy kiscicákat, 

meine kleine, nem égetett el a kemencében kisbabákat, ó, dehogy, és ha rajta múlna, a książi vár 

alatt elrejtett kincs már a miénk volna.” (SzÉ. 24.) 
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 A plüssmackó sosem veszítette el német jellegét: német nevet kapott, mindig 

németül szólalt meg, és Hans vált a két lány elképzelt megmentőjévé, aki ismeri Daisy 

hercegnő gyöngysorának rejtekhelyét, és ő fogja megszabadítani a lányokat abból a 

kilátástalan helyzetből, amelybe szüleik sodorták őket. 

Grażynka Rozpuch „jó németét” is Hansnak hívják a Homokfelhőben. Nem lehet 

nem észrevenni az áthallást a két Hans között: mintha a medve manifesztálódott volna a 

hallgatag, kopasz németben, aki eljött Grażynkáért, és magával vitte a messzi 

Mehrholtzba, ahol megteremtődtek a sok nő által vágyott édeni körülmények.  Hans fülig 

szerelmesen vette el feleségül Grażynkát, aki teljesen felforgatta addigi rendezett életét:  

 

„Hans eleinte szenvedett ettől a táncolgatástól és rumlizástól, wie bei Hempels untern 

Sofa, aminek időre kell meglennie, az halasztódik, a tervek meghiúsulnak, és így áttáncolnak az 

ördögökhöz a kötelességek és a határidők.” (HF 19.) 

 

Hans olyan férjként jelenik meg, akire az összes lány áhítozott a Bábelben. A 

mehrholtzi nők gyűlölik is a lengyel betolakodót, aki az „ő Hansuk” fejét elcsavarta. A 

precíz és szorgalmas Hans hagyja, hogy Grażynka káosszá változtassa az addigi gondosan 

megtervezett életét.  Hans engedi, hogy ez a változás bekövetkezzen, mert Grażynka 

képes működtetni ezt a káoszt, mivel ez a rendszer sokkal közelebb áll a természetközeli 

életmódhoz, mint a pontos korlátok közé szorított, szabályokkal irányított életvitel, és a 

káosz a ház körüli gazdaságra is jótékony hatással van. Hans egy jámbor, jólelkű, szelíd 

és szerelmes német, aki mindent elkövet azért, hogy feleségét boldoggá tegye, 

ugyanakkor folyamatosan azzal a félelemmel él együtt, hogy felesége egy nap el fogja 

hagyni. Hans a német nők közt is főnyereménynek számított, ezért érthetetlen a legtöbb 

női szereplő számára Grażynka kilépése ebből a kapcsolatból. (Grażynka Rozpuch 

részletesebb elemzését lásd később). 

 

Przemysław Czapliński A németek képe a lengyel irodalom című esszéjében 

tárgyalja az úgynevezett Germanus sacer fogalmát. Ez a fogalom azokat a németeket 

jelöli, akik áldozatokká váltak, azonban senki nem tekintett így rájuk. Az erőszakot, 

amelyet ellenük követtek el, az elkövetők jogos revansként értelmezték. A németek 

rémtetteik következményeként elveszítették emberi mivoltukat, biológiai lénnyé váltak, 

büntetlenül meg lehetett őket erőszakolni, kínozni, gyilkolni, amely retorzióként volt 
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értelmezhető a háború alatt elkövetett szörnyűségeikért44. Miután az oroszok bevonultak 

Lengyelországba, megkezdődött a német civil lakosság pokoljárása. A Szinte éjsötétben 

a Germanus sacert Rosemarie, Alicja anyja testesíti meg. Rosemarie-t kislány korában a 

bevonuló szovjet katonák erőszakolták meg. A kislányon tett erőszak, a védtelen gyerek 

legyőzése a hatalmi harcban, a németek felett vívott győzelem metaforája: a győztes 

katonák kicsúfolják a vesztes német katonákat, akik már nem tudják megvédeni a 

hátrahagyott német civileket. Bator a győztes embert a legfélelmetesebb lényként 

ábrázolja: a szovjet katonák gúnyolódtak a kislányon, játszadoztak vele, egy védtelen 

lényen élték ki felsőbbrendűségüket, amely a győzelem, a hatalom birtoklásának 

érzéséből fakadt. Ezek mind az emberre jellemző vonások, a katonákat nem állatias, 

szexuális ösztön vezérelte, hanem tudatosan, akarattal követték el a borzalmat, mert a 

győzelem mámorában úgy érezték, hogy nekik mindent lehet:  

 

„Te kis német Hitler-lotyó!” A szaguk nem állatias volt, ahogy ilyen esetekben mondani 

szokták, hanem nagyon is emberi, és ezért volt ennyire félelmetes. [...] „Jajajaja”, csúfolta a 

katona, letépte a bugyiját, és karikatúraszerű győztes mozdulattal emelte fel.”(SzÉ. 222.) 

 

A német nők megerőszakolása az európai kommunikációs kultúrában sokáig 

kimondatlan maradt. A német nők nem beszéltek erről, az egyének feloldódtak a 

megerőszakoltak tömegében. Bator azonban nem engedi meg Rosemarie-nek, hogy egy 

legyen a sok közül, és megbújjon az anonimitásban: sok évvel később, felnőtt nőként 

bukkan fel újra a regényben. Rosemarie-be az erőszak napján beleköltöztek a 

macskafalók, és ezzel egy életre megváltoztatták a sorsát. Bator elbeszéli az 

elhallgatottat: a háború alatt és az utána elkövetett borzalmak következményeit, mert 

ezeknek a hatásai tovább gyűrűztek a későbbi generációk életében is. Rosemarie 

feldolgozatlan traumája további traumákat hívott elő: szexuálisan kihasználta a lányát, 

meg akarta gyilkolni a gyerekeit, a teljes őrületig jutott el. Bator narrációja úgy építi fel 

a szüzsét, hogy a cselekmény folyásából Rosemarie egy kegyetlen, a lányai életére törő 

őrültként tűnjön fel: Rosemarie a legsúlyosabb bűnt követi el, amelyet egy anya csak 

tehet: a gyerekei ellen fordul. Rosemarie tetteire, akinek németsége végig hangsúlyosan 

jelen van, nincs magyarázat. Látszólag indokolatlanul és emiatt értelmezhetetlenül követi 

el a kínzásokat, puszta szadizmusból, és nyilvánvaló őrülete sem oldozza fel ez alól. Ewa 

 
44 Przemysław CZAPLIŃSKI, A németek képe a lengyel irodalomban, Lettre, 2010, 79.szám, ford.: Kertész 

Noémi, http://epa.oszk.hu/00000/00012/00063/czaplinski.htm, letöltés ideje: 2019.07.15. 

http://epa.oszk.hu/00000/00012/00063/czaplinski.htm
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anyjáról írt levelében nincs sem együttérzés, sem megbocsájtás, amely tovább erősíti a 

szadista (hitlerista?) német nő képét. Eszünkben juthatnak itt Jadzia szavai, aki szerint:  

 

„Ha Ignacy nem jött volna meg, az az őrült (Jan Kos – K.A.) nem gyújtotta volna fel Zofia 

nagymamát, mert ok nélkül nem gyújtanak fel senkit, a lengyelek nem holmi hitleristák, még egy 

őrültnek is kell, hogy valami indítéka legyen, így vélekedik Jadzia Chmura” (HF. 103.) 

 

 Jadzia szerint tehát a németek rosszabbak az őrülteknél, mert nekik nem volt 

szükségük indokra, és tudatosan vitték véghez a tetteiket, ezért számukra nincs mentség. 

Ez alól pedig leszármazottjaik sem kivételek. Ewa sorsát, aki pedig mit sem tudott anyja 

múltjáról, közvetlenül a német anyja, közvetve viszont az orosz katonák pecsételték meg: 

 

 „«Nem akarunk olyan lányt Dawidnak, mint te.» «Mint én?» «Mint te. Egy fritz. Egy 

őrült hitlerájos nő lánya.»” (SzÉ.181.)  

Ewa jövőjét az anyja múltja determinálta, és attól a félelemtől hajtva, hogy nem 

tudja megakadályozni, hogy olyanná váljon, mint Rosemarie, Ewa öngyilkosságot követ 

el.   

 Rosemarie csak később kap feloldozást a regényben, amikor is Albert Kukułka 

elmeséli Alicjának a Rosemarie-n tett erőszakot, amely magyarázatul szolgál minden 

őrült tettére. Az elbeszélés, a kimondás aktusa így oldja fel a sok éven át elhallgatott és 

feldolgozatlan traumát. A fiatal lány megerőszakolásakor a macskafalók alárendelt 

helyzetbe kényszerítették Rosemarie-t, átvették felette az irányítást, és így Rosemarie már 

soha többé nem lehetett önmaga. A történelmi eseményeket egy átlagember személyes 

tapasztalatain keresztül, testközelből ismerhetjük meg, így a legközelebbi perspektívából 

látható, hogy a nagyhatalmi, hódító diszkurzus egyik tipikus aktusa – a másik elnyomása 

– hogyan határozza meg az individuum létét, vonja felbonthatatlan függésbe, és pecsételi 

meg további generációk sorsát. 
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3.2.A németek mint a jobb élet garanciája 

 

 

 

Bator regényeiben a nők nem sokáig dédelgették romantikus álmaikat, vágyaikat, 

amelyeket egy boldogabb élet reményében szőttek. Hamar megtanulták, hogy a 

szocializmus idején szembe kell nézni a valósággal, a realitás talaján kell maradniuk, mert 

az álmodozás nem segít az élet mindennapi kihívásaiban. A napi robot mellett kevés idő 

jutott Jadzia Chmurának – Dominika anyjának – az ábrándozásra, de – amikor egy kis 

romantikus luxusra vágyott –, akkor Jadzia a Külföldiről álmodozott, aki eljön érte, 

„elviszi az Eneszkába, ahol szupermarketek vannak, és ennyi elég is, mert az elvitt Jadzia tudja 

magáról, hogy kicsoda, de az a Jadzia, akinek csinálnia kellene valamit ott, ahová vitték, nem 

tudja”. (HH. 129.) 

 Jadzia hamar rájön, hogy a lengyel férje, Stefan nem fogja boldoggá tenni, ezért 

Dominikának más jövőt szán, méghozzá egy német férj oldalán. 

Karwowska szerint a Lengyel Népköztársaságban a társadalom egy szociálisan 

légüres térben lógott. Az egyetlen Másik, aki potenciális identitásképző funkcióval bírt, 

az úgynevezett „enerdowiec”, vagyis az NRD, magyarul az NDK lakosa, illetve a vele 

kötött házasság volt45. Karwowska itt szerintem tévesen adta meg az NDK-t, mert a 

Homokhegyben Jadzia szájából többször is elhangzik, hogy a lányát az Eneszkába 

küldené, az NDK csak az Eneszká elfajzott verziójaként jelenik meg:  

 

„Ó, bárcsak az Eneszkába kerülne, vágyakozik Jadzia, bárcsak össze lehetne hozni 

valamit, férjhez lehetne adni egy rendes némethez. Senki sem álmodhatna magának jobb jövőt. 

[...] Az a család, amelyeikben egy lány némethez ment férjhez, egész életére megfelelő 

kerékvágásba került. Azelőtt a németek hívatlanul jöttek Lengyelországba, és hat évig sem 

sikerült megszabadulni tőlük, most meg azért könyörögnek, hogy csak egy pillanatra jöjjenek 

vissza, és vegyék feleségül Kasiát, Madziát vagy Bożenkát. Wałbrzychtól a német határ alig 

kétórányira van, de nem könnyű egy valódi németet beszerezni.  Először is a határon nem lehet 

csak úgy átmenni. […] Ráadásul a határon túl az Endéká van, olyan átmenet Lengyelország és az 

igazi, nyugati németek Eneszká nevű országa között. Ott van csak a paradicsom, választani, 

válogatni lehet a vőnek valóból. Van ott mindenféle korú és méretű német. Főleg rózsaszínű, mert 

 
45 KARWOWSKA, i.m., 263. 
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persze igazi németekről van szó, nem holmi korcsokról. A korcsokat vigyék csak a ruszki csajok. 

(HH. 162–163.) 

 

A fenti idézet alátámasztja Karwowska tévedését, hiszen Jadzia is különbséget 

tesz az „igazi, rózsaszín” német és az NDK-s „korcsok” között. A németek megítélése, a 

velük kapcsolatos sztereotip kép történelmileg változott, ezt vizsgálja tanulmányában 

Jerzy Bartmiński nyelvész is. A tanulmányból kiderül, hogy Németország 

kettéosztottsága alatt intenzív propaganda folyt a szocialista barátság megerősítésére a 

Lengyel Népköztársaság és az NDK között, az NDK -s németek a lengyelek és a béke 

barátaiként voltak beállítva, az NSZK lakosainak pedig fasiszta, bosszúálló sztereotip 

képét igyekeztek kialakítani a lengyelekben. A hatalom szempontjából azonban nem várt 

fordulat következett be (egy 1992-ben megjelent felmérés szerint), mert a lengyelek a 

nyugatnémetekre, mint rendezett, normális, europeizált, kulturált népre tekintett, az NDK 

lakosait viszont részegesnek és lustának tartották. Egy másik, 1991-ben megjelent 

felmérés szerint a lengyelek megkülönböztették a kelet- és a nyugatnémet lakosságot, 

amely szerint a keletnémeteket magabiztosnak, provinciálisnak, kevésbé ötletesnek 

tartották a nyugatiakhoz képest46.  

Jadzia tudatában a németekkel kapcsolatban zűrzavar uralkodott. Nézegette az 

Otto katalógust, amelyben minden tetszett neki, azonban nem értette, hogy lehet az, hogy 

a németek, bár elveszítették a háborút, „mennyi embert gyilkoltak meg, és most 

szupermarketjeik, Otto katalógusaik és dobozos italaik vannak, miközben a győztesek 

zsemlemorzsából és darált mortadellából csinálnak kotlettet.”(HH.167.)  

 

Jadzia rezignáltan vette tudomásul a világ igazságtalanságát, elfogadta a tényt, 

hogy ő azok közé tartozik, akiknek nem telik, és eleinte a Bábelben mindenkinek 

egyformán nem tellett semmire. Az Otto katalógusban található németek Jadzia tudatában 

pedig egy másik csoporthoz tartoztak, nem a hitleristákhoz. A katalógusban szereplő nők 

követendő példák voltak, a bábeli nők megpróbálták utánozni őket,  

 

„akinek a férje kinn dolgozott szerződéssel, valamivel könnyebben oldotta meg a 

feladatot, és Lepka asszony nemsokára büszkén mutogatta bábeli barátnőinek a budoárját, ahol 

az egyik falon pálmafás poszter volt, a másikon egy műkandalló műanyag fahasábokkal […] 

Jadziának minden tetszett az Ottóban. Olyan tisztaság volt benne, mintha piszok nem is létezne, 

 
46 Jerzy BARTMIŃSKI, Jak zmienia się stereotyp Niemca w Polsce?, Obyczaje, 2001, 4, 18–19. (ford. K.A.) 
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és a mosolygó embereknek egy szuvas foga sem volt. A német nők mégiscsak értenek hozzá, 

hogy kell rendet tartani, sóhajtott fel, mert még ha egész nap pucolt és fertőtlenített is, neki soha 

nem sikerült a bábeli lakást a kívánatos állapotba hozni.”(HH.167.)  

 

A bábeli nők az Otto katalógust lapozgatva folyamatos lemaradást éreztek, amely 

azért is tűnt számukra érthetetlennek, mert a háború után a győztes Szovjetunióhoz 

tartoztak.  

A wałbrzychi lányok kiházasításánál csak a gazdasági szempontok voltak a 

fontosak. A házasságkötés is leginkább egy adásvételi szerződésre hasonlított: a 

szerződéses bányászok hozták – vitték a fotókat az eladósorban lévő lányok rövid, de 

lényegre törő bemutatkozó szövegével. A Nyugat nem mint a magasabb kultúrát 

közvetítő közeg jelent meg, hanem csak és kizárólag a jólét, a jobb lét lehetőségének 

megtestesítőjeként. A német férfiak elsősorban olyan feleséget kerestek, aki kiváló 

házvezetőnő lenne, a lányoknak pedig a férj által nyújtott – a bábelihez képest – 

luxuskörülmények számítottak döntő szempontnak. A nők is munkaszerződésként fogták 

fel a házasságkötést:  

„irigylésre méltó a német feleség pozíciója, mert az olyan, mintha állást kapna valaki, 

nem holmi megbízást.” (HF.399.)  

 

A Bábelben az embereket nem az érdemeik alapján kategorizálták. Gierek 

korszaka alatt, és az utána következő időszakban is az emberek egymást a pozíciójuk 

alapján rangsorolták. A német férfiak a nyomorúságos helyzetből való kijutás zálogai 

voltak a bábeli nők és családjuk számára.  

 

Hans Kalthöffer, minden bábeli nő álma, szörnyű titkot rejtegetett. Azon németek 

csoportját képviselte, akiknek rokona, hozzátartozója a náci birodalom kiszolgálója volt. 

Hans apja a Gestapo tagja volt, Bator pedig egészen morbid módon jellemzi a férfit, a 

róla készült fotón így ábrázolja: „olyan elégedetten pózolt, mintha épp felakasztott vagy 

agyonlőtt volna néhány embert” (HH. 365.)  

 

A jellemzés alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy Hans apja 

meggyőződésből szolgálta Hitlert, és élvezte az emberek kegyetlen meggyilkolását. Hans 

öröksége a szégyen, amellyel egész életében küzdenie kell, a vezeklése pedig az 

önostorozása. A megváltást számára Grażynka hozza el, aki Hansot apja minden bűnével 
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együtt el tudja fogadni, és szeretetével próbálja enyhíteni azt a lelki terhet, amelyet a 

szégyenteljes múlt miatt kell cipelnie.  

A németekkel kapcsolatban ellentmondásos nézetek keverednek a regényben. 

Jadzia a németek egyes csoportját „őrült hitleristáknak” nevezi, de azt nem feltételezi egy 

pillanatig sem, hogy az NSZK-ban élőknek bármi közük lehet az ilyen németekhez. Egyik 

bábeli nő sem gondol bele, hogy az NSZK-s férfiak felmenői között is lehetnek gyilkosok, 

és az ott élőknek meg kell küzdeni a múltjukkal való szembenézéssel. Az NSZK -s, 

gazdag német férfiak és a hitleristák csoportja egy pillanatig sem kapcsolódik össze, 

Jadzia tudatában ezek különálló kasztot képeznek, és nem keverednek egymással. 

Az NSZK-s német nőktől a bábeli nők csak az Otto katalógust, a 

szupermarketeket, a könnyebb boldogulást irigyelték, és – ahogy Bator bemutatásából 

kiderül – a szellemiség terén a német nők nem tartottak előbbre a nyugati világtól elzárt 

lengyel nőtársaiknál. A német nők is egész nap a szomszédjaikat kukkolták, rajtuk 

köszörülték a nyelvüket. Kirekesztettek mindenkit, aki számukra idegennek bizonyult. Ez 

történt Sarával is, az amerikai diplomás ápolónővel, akinek a szakképzettsége, és a 

referenciái is rendben voltak, viszont fekete bőrű lévén Kornék nem látták szívesen. Igaz, 

hogy az ügynökségen, ahol jelezték, hogy ápolónőre van szükségük „nem tették hozzá, 

hogy fehér nőre, mert az magától értetődik” (HF.123.) 

 

 A német nők ugyanolyan idegengyűlölők, mint lengyel nőtársaik, félnek az 

ismeretlentől, a mástól, nem győződnek meg saját maguk az előítéletek 

létjogosultságáról: 

 „Frau Korn a tévében látta, hogy egy török nő a maga hitére csábított át egy német 

öregurat. […] És micsoda nézésük van ezeknek a török nőknek! Rosszabbak, mint a lengyel nők, 

mert messzebbről jöttek, nem annyira dolgosak, és azt mondják, nem esznek disznóhúst.” (HF. 

123–124.) 

 Ha valaki minél távolabbról jött, minél sötétebb volt a bőre, és minél inkább 

eltértek a szokásai az európaitól, annál kevésbé volt befogadható, és annál veszélyesebb 

volt a társadalomra nézve. Visszautalva Karwowska korábbi állítására, mely szerint, ha 

az egyik Másikat felváltja egy újabb Másik, az első megszűnik annak lenni. Azonban 

ebben az esetben nem pontosan ez történt. Párhuzamosan vannak jelen egymástól is 

merőben eltérő idegen elemek a német társadalomban. A németek kategorizálják őket, a 

kategorizálás alapja pedig a munkabírásuk és az európai „normától” való eltérésüknek a 

mértéke. Alapvetően azonban az idegen elemeket a munkával társítják, és csak 
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valamilyen alárendelt szerepben tudják elképzelni őket: a sötét bőrű „bejárónak még csak-

csak elmegy, de hogy ott lakjon?” (HF. 123.) 

 

 Az idegeneket az alapján osztályozzák, ki mennyire dolgos, és mennyire 

illeszkedik a német társadalomba. A lengyelek mégis csak európaiak, tehát ők a hierarchia 

magasabb lépcsőfokán helyezkednek el például a törökökhöz képest.  

Ahhoz, hogy valakit kirekesszenek a közösségből, elég csak egy kicsit másképp 

viselkedni, mint az elvárt és megszokott, máris a figyelem középpontjába lehet kerülni. 

Grażynka is így járt, akit rögtön a szájukra vettek a szomszédok:  

 

„Az efféle dolgok megengedhetetlenek, megengedhetetlen maga a lengyel származású és 

nagyon gyanús Grażynka Kalthöffer, született Rozpuch is; Mehrholtzban sokan vannak, akik nem 

is engednék be ide, ha szavuk lenne ebben. […] Egyetértenek abban, hogy Grażynkától, az ő 

Hansuk feleségétől minden kitelik, a szeme vad, idegen, a haja hosszú és festett. Frau Korn és 

Frau Zorn szerint a nőknek bizonyos életkorban rövidre kell nyiratkozniuk, illően kell 

öltözködniük…” (HF.  16–17.)  

 

Grażynkának annyi volt a bűne, hogy más országból jött, és ahelyett, hogy beállt 

volna dolgozni, mint minden más bevándorló, összeházasodott egy német férfival, 

elorozva a házasság lehetőségét más helyi, német nők elől. Ezek a német nők nem 

mutattak semmilyen előrehaladottságot, szellemi fölényt a lengyel nőkkel szemben. 

Ugyanaz történt náluk is, mint lengyel szomszédjaiknál, csak felcserélődtek a szerepek: 

 

 „Az első ferde szabású szoknyát és két blúzt, külföldi non ájron anyagból, Herta 

Kowalska asszonynak varrta, akinek lengyel férje volt, és nem ment el, hogy aztán a szczawienkói 

gyerekek teli torokból kiabálhassák neki, Hitler kaputt, az idegen nőn köszörülve kis nyelvüket.” 

(HH. 79.) 

 

Jadzia vágya az volt, hogy Dominika könnyebb és boldog életet éljen, mivel neki 

ezt nem sikerült megvalósítani. A férje mellett nem volt könnyű sorsa, házasságuk – mint 

a legtöbb bábeli házasság – teljesen romantikamentes volt. Jadziának azonban sikerült 

belekóstolnia egy másfajta, addig ismeretlen szerelmi viszonyba, és megtapasztalnia a jó 

szexet. Jadzia kislány kora óta egy hercegre várt, aki eljön érte egy nyugati típusú autón, 

és magával viszi. Jadzia életébe Gutek Trans gépjárműje robogott be Gutek vezetésével, 

aki egy elnémetesedett, NSZK-ba emigrált sziléziai lengyel volt. A viszony szenvedélyes 
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volt, és csupa ismeretlen érzést tárt fel Jadziában, de sajnos csak addig tartott, míg 

Guteknek üzleti érdekében állt átjárni Lengyelországba kerti törpékért. A gazdaság 

pangása Jadzia szerelmi életét is kiszáradt sivataggá változtatta. 

Bator regényeiben a németek minden ismert sztereotípiája megjelenik.  A Szinte 

éjsötétben találkozhatunk a legtöbb féle némettel: hóhérral, áldozattal és a precíz német 

képével, a Homokhegyben és a Homokfelhőben a németek leginkább csak a jobb élet 

reményével kapcsolódtak össze, az egyetlen lehetőség, amely által ki lehetett törni a 

szocializmus szürke hétköznapjaiból. Ugyanakkor többször is találkozhatunk a hitlerista 

német képével, amelyet a németek egy bizonyos, tulajdonképpen meghatározatlan 

közösségére alkalmaztak, akik egy barbár, kegyetlen, ok nélkül gyilkoló csoportot 

testesítenek meg. A hitlerista németeknek azonban – a nők elméletei szerint – semmi 

közük nem volt azokhoz az NSZK-s német férfiakhoz, akiket a bábeli nők vőnek 

szemeltek ki. 

 

 

 

 

3.3.Az oroszok és a Lengyel Népköztársaság  

 

 

 

Przemysław Czapliński Poruszona mapa című monográfiájának Oroszországról 

szóló része Wolfgang Büschertől vett idézetétel kezdődik: „A Kelet olyan valami, amit 

senki nem akar.” Lengyelország azonban nem engedheti meg magának, hogy teljesen 

figyelmen kívül hagyja Oroszországot, mert fontos szerepet játszik identitásának 

meghatározásában. Lengyelország a Kelet és a Nyugat közt húzódó sávban helyezkedik 

el, és – bár a térképen, fizikálisan nem tud más elhelyezkedést felvenni –, kulturális 

szempontból választási joga van: választhatja a keleti vagy inkább a nyugati mintát.47  

Bator regényeiben nincs szó kulturális minták átvételéről. A hétköznapi emberek 

a praktikus gondolkodásra hagyatkoztak, az NSZK felé vették az útjukat. Nem utalnak 

 
47 Przemysław CZAPLIŃSKI, Poruszona mapa, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2016, 12. (ebook) 

(ford.K.A.) 
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soha a demokrácia, a szabadság hiányára, a bábeli asszonyok csak a hétköznapjaikat 

megkönnyítő német találmányokra vágynak, úgymint botmixer, WC-illatosító vagy 

kellemes anyagból készült ruhák. 

Czapliński megnevezi az okokat, amelyek miatt egységes Oroszország 

elutasítottsága a lengyelek részéről. Ezek szerint a Kelet olyan negatív képzettársításokat 

hív elő bennük, mint az autokratikus kormányzás, az egyén elmagányosodása az állami 

szervekkel szemben vagy a katonai fenyegetettség. Lengyelország el akar távolodni 

Oroszországtól, hiszen Oroszország már Ázsia, mi Európában vagyunk, ott autokrácia és 

vadság, nálunk demokrácia és civilizáció uralkodik. Lengyelországnak azonban szüksége 

van Oroszországra ahhoz, hogy definiálja a helyét Európa térképén. De Lengyelország 

önmeghatározása közben Oroszország megszűnik valós államnak lenni, sokkal inkább 

fantazmagóriák, álmok és félelmek tégelyévé válik.48 A Lengyel Népköztársaság 

Oroszországhoz hasonlóan olyan pontot képez, amelytől Lengyelország igyekszik 

eltávolítani magát. Tomasz Żukowski szerint a Lengyel Népköztársaság nem csak 

Lengyelország történelmének egy részét, nem csak történészek vizsgálatának tárgyát 

képezi, hanem mitikus térré, a rossz szimbólumává vált, amelytől a lengyelek 1989 után 

szabadulni igyekeznek49. 

 

De milyennek is ábrázolja Bator a Lengyel Népköztársaság időszakát? Tomasz 

Mizerkiewicz véleménye szerint Bator regényében a Lengyel Népköztársaság elveszítette 

démoni valóját, ugyanis a batori narráció nem tesz különbséget a háború előtti, alatti és 

utáni idők között. A Lengyel Népköztársaság „lelkei” nem ijesztőek ebben a világban, 

vagy ha mégis, akkor nem ijesztőbbek, mint más korszakokban. Bator nem állítja be 

abszolút rossznak ezt az időszakot, és a Lengyel Népköztársaság korszaka nem határozza 

meg az egyén sorsát olyan hosszú időre, mint az más, erről a korszakról szóló 

elbeszélésekben olvasható.50 

Bator gyakran él az irónia eszközével, ezzel megfosztja a Lengyel Népköztársaság 

korszakát démoni vonásaitól. Az egyik ilyen epizód Gierekhez köthető. Stefan, aki 

szentül hitte, hogy a szocializmus az emberek érdekében épül, rajongott Gierekért. Ez az 

imádat annyira bevette magát Stefan tudatába, hogy egy éjszaka álmában erotikus 

kalandba keveredett a főtitkárral. Míg Stefan kiváló embernek tartotta Giereket, addig 

 
48 CZAPLIŃSKI, i.m., 12–13. 
49 Historię PRL trzeba opowiedzieć na nowo...  
50 Tomasz MIZERKIEWICZ, Nowa zasada epickości, Fa-art, 2009, 1-2, 75. (ford. K.A.) 
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Jadzia nem talált különbséget Gierek vagy az elődje között, és hajlamos lett volna a 

nevüket is összetéveszteni. Számára semmitmondó dolog volt főtitkárnak lenni, az 

egyetlen dolog, amely megragadta Jadzia figyelmét, az Gierek felesége volt:  

 

„Nagyon elegáns asszony, mintha divatlapból, egy német újságból vágták volna ki, habár 

biztos egy vagyonba kerül, hogy így nézzen ki. Stasia biztos Párizsba jár fodrászhoz, így hallotta 

Jadzia, de úgy gondolja, ez inkább pletyka lehet.”(HF. 59.)  

 

Jadzia egy pillanat alatt – bár akaratlanul – lerántja a leplet a szocializmus 

visszáságairól, mert – míg a nép, az asszonyok, akikért a szocializmus létrejött, 

pelenkából varrt ruhákban jártak, és egyformán dauerolt hajfürtökkel álltak sorban az 

ételért, addig a főtitkár felesége kitűnt a tömegből. Szemmel láthatóan jobb sora volt, mint 

bárki másnak, ezáltal érvényteleníti Stefan azon felmagasztaló fejtegetését, mely szerint: 

„Edward Gierek, a párt mostani titkára, derék fickó […] Mások […] csak azzal törődnek, 

hogy feltörjenek, megtömjék a bendőjüket az állam pénzén […] De Gierek, az nem.” (HF.59.)  

 

Bator nem csak az irónia eszközével tompítja a Lengyel Népköztársaság démoni 

voltát, hanem azzal is, hogy nem említ kegyetlenkedéseket, a hatvanas évek korszakának 

ábrázolási módja nem különbözik semmiben a nyolcvanas évekétől. A Népköztársaság 

minden évtizedben ugyanolyan szürke, unalmas és piszkos hátteréül szolgál a 

cselekménynek. 

A Lengyel Népköztársaság korszaka egy olyan időszak, amelyben a már 1945-

ben elkezdődött történelmi és kulturális változás teljesedik ki. A wałbrzychi Lengyel 

Népköztársaságot megjelenítő Homokhegy olyan toposzokkal és motívumokkal operál, 

mint a kultúra „zéró stádiuma”, az új kezdet, a homogenizáció vagy a politikai 

represszió51. Az egyeseket nagy reményekkel kecsegtető korszak, sokak vágyának 

gyilkosává vált. Jadzia a kezdet kezdetén romantikus álmokban ringatta magát, egy 

külföldit vizionált, aki elviszi távoli vidékre. Eleinte még Keletre vágyott:  

 

„Talán a gyönyörű Szovjetunióba, amelyről az iskolában tanult. Oda, ahol a málnánál 

édesebb szavú Sztálin elvtárs kormányzott, ahol hatalmasak és sebes vízűek a furcsa nevű 

folyók.” (HF. 16.) 

 

 
51 CHMIELEWSKA, i.m., 22.  
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A cselekmény előrehaladtával, és néhány évnyi házasággal a háta mögött Jadzia 

megértette, hogy neki lengyel bányász jutott, és nem lesznek olyan élményei, mint a 

kedvenc Dinasztia sorozat szereplőinek. Ha neki már soha nem is sikerülhet, legalább a 

lányának legyen könnyebb sorsa, és keletről nyugatra helyezte át az irányt, ahonnan a 

külföldit várta.  

Jadzia csendes rezignáltsággal fogadta a tényt, hogy nem valósult meg az ígért 

társadalmi egyenlőség, és voltak, akik előrébb jutottak. Stefan viszont, aki mélyen hitt a 

szocializmus eszméiben, és félistenként tisztelte Gierek főtitkárt, összeomlott. 

Alekszandr Zinovjev terminusával élve Stefan a homo sovieticus egyik tiszta megjelenési 

formájának tekinthető. Józef Tischner is részletesen tárgyalja e fogalmat 

monográfiájában. Legegyszerűbben megfogalmazva a homo sovieticus a kommunizmus 

fogyasztója, akit a kommunista rendszer taszított függő helyzetbe. A kommunizmus 

termékeinek felhasználója volt, a rendszertől pedig három tényező által került függő 

helyzetbe: a munka, a hatalomban való részvétel és a pozíció által52. 

Felmerülhet a kérdés, hogy amennyiben különbséget teszünk posztkommunista és 

posztszovjet országok között, alkalmazható-e a homo sovieticus (szovjet ember) 

megnevezés a Lengyel Népköztársaság lakójára.  

A kérdésre az elnevezés megalkotója, vagyis Alexander Zinovjev magyarázatával 

kívánok válaszolni. Zinovjev Homo sovieticus című művének Az egészséges homosos 

című fejezetében a következőket olvashatjuk:  

 

„Él itt egy tanár, aki a háború idején együttműködött a németekkel. Antiszemitizmussal 

vádolták. Miért sértegettek – kérdezte. – Én nemcsak zsidókat lőttem agyon, hanem oroszokat is. 

Ő egy egészséges homosos. És nem orosz – ezt mindazok figyelmébe ajánlom, akik a 

szovjetizmust orosz nemzeti sajátosságnak vélik. Ebben az emigrációban, amely jellegzetes 

homososokból áll, fél kezemen megszámolhatom az oroszokat. Ebből nem az következik, hogy 

az oroszok nem homososok. Mi voltunk az az alap, amelyből a nagy kommunista nemesítők 

létrehozták a mostani homosost. De mi a modern homosos felé vezető út felénél megálltunk, és 

belesüppedtünk a kicsinyes önvizsgálatba. Más népek lehagytak bennünket.”53  

 

 
52 Józef TISCHNER, Homo sovieticus = J.T., Etyka solidarności  oraz Homo sovieticus, Wydawnictwo Znak, 

Kraków, 2005, 141. (ford. K.A.) 
53 Alexander ZINOVJEV, Homo sovieticus, Kraków, Polonia, 1984, 187–190., ebook formátum, letöltés 

ideje: 2021.02.21. 
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A következő idézet a Homo sovieticus lengyel fordításából származik, amelynek 

az utószavában Zinovjev maga beszél a könyvről. Ez az utószó a magyar fordításból 

kimaradt. Zinovjev így ír a homo sovieticusról:  

 

„De mi is az a homo sovieticus, vagy rövidítve homosos? Ez tiszta szovjet jelenség vagy 

sőt, tősgyökeres orosz? Ez csak az emberi természet átmeneti romlása vagy az evolúció új 

időszaka? Ilyen és hasonló kérdéseket tesznek fel nekem könyvem olvasói. Világos, hogy erre a 

kérdésre nem tudok röviden válaszolni. Ezért csak a homosos fogalmának tisztázására 

szorítkozom. A homosos egy általános emberi jelenség, nem csak szovjet, és nem csak orosz. A 

homosos terminust azon egyszerű okból választottam, mert hosszú ideig éltem a Szovjetunióban, 

és a szovjet emberek szolgáltattak konkrét anyagot a megfigyelésemhez. A Szovjetunió bizonyult 

az újítónak, megalkotta a homosost, mint tömeges jelenséget, és domináns szerepet jelölt ki a 

számára a társadalmi tudat és pszichológiai formálásában. Épp a homosos vált az új kommunista 

társadalom legmegfelelőbb megtestesítőjévé. Ez a társadalom először a Szovjetunióban jött létre, 

és itt érte el először felnőtt korszakát. Azonban ilyen típusú emberrel találkozhatunk más 

szocialista országokban is. A homosos néhány tulajdonságát könnyedén felfedezhetjük a nyugati 

emberekben is, akik azonban még összeségében – vagyis egyelőre – különböznek a homosostól, 

vagy még nem „nőttek fel” az ő szintjükhöz54. 

 

A másik ide kapcsolódó forrás Witold Parniewski 1995-ben megjelent 

tanulmánya, amelyben a homo sovieticus vizsgálatával foglalkozik. Parniewski a 

tanulmány elején kijelenti, hogy nehéz meghatározni, ki használta először a fogalmat. Az 

biztos, hogy Nyugaton Zinovjevnek köszönhetően terjedt el, a lengyelek viszont meg 

vannak győződve arról, hogy ez Józef Tischner érdeme. Zinovjevről csak azok a lengyel 

olvasók tudhattak, akik hozzájutottak szamizdat példányhoz, töredékekben, majd 1983-

ban a teljes fordításhoz. Tischner azonban egyszer sem említi Zinovjev nevét a művében. 

Tischner számára a homos sovieticus egy absztrakció, amely sosem valósult meg teljesen, 

habár részleges megfelelőit megtalálhatjuk bármely társadalomban, amelybe eljutott a 

kommunizmus ideológiája. Tischnert, csakúgy mint Zinovjevet, nem a kommunizmus 

teoretikusa érdekli, vagy az az egyén, aki tudatosan átvette és elfogadta a kommunista 

teóriát, hanem az, aki a kommunizmus rendszere által rabságba esett, aki fogyasztója volt 

azoknak a termékeknek, amelyeket a politikai berendezkedés kínált, amelyekkel csábított. 

Tischner szerint nem lehet úgy a kommunizmus folyójában úszni, hogy ne legyünk 
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vizesek. És mi mindannyian úsztunk, és mindenki vizesnek érzi magát. Valaki jobban, 

valaki kevésbé. Tischner szerint legegyszerűbben megfogalmazva a homo sovieticus a 

kommunizmus fogyasztója, akit a kommunista rendszer taszított függő helyzetbe55.  

 Véleményem szerint a homo sovieticus egy mentális állapot, amelyet a 

kommunizmus ideológiája hozott létre. A kommunizmust pedig exportálták a Keleti 

Blokk országaiba is, ahol akadtak olyanok, akik nem csak az ideológiának, hanem az 

ideológia által megkövetelt viselkedésmódnak is megfelelően léteztek és cselekedtek. 

Véleményem szerint a fogalom kiszélesíthető, a lengyel példa kapcsán talán annyi 

megszorítást kellene tenni, hogy a homo sovieticus lengyel képviselőiből hiányzik a 

szovjet emberekre jellemző birodalmi tudat.  

Tischner magyarázata szerint homo sovieticus számára a munka nem csak 

elvégzendő feladat, a megélhetés biztosításának eszköze volt, hanem annak a 

meggyőződésnek az alapja is, mely szerint a világot valamilyen értelmes felsőbb hatalom 

irányítja. Ami a vallásban a Gondviselést jelentette az emberek számára, annak a terv 

felelt meg a kommunizmusban, a tervbe való bekapcsolódás lehetőségét pedig a 

munkahely tette lehetővé56.  

Stefan az érettségi letétele után fővájárrá lépett elő, amely belépőt jelentett az 

aknászok közé. A munka elvégzése a feljebbjutás lehetőségét tartogatta számára, a 

munkahely pedig kollektívát teremtett, a csoporthoz tartozás élményét adta meg. A 

másért végzett munka heroikus élményben részesítette Stefant, értelmet adott a 

tevékenységének. Stefannak azonban mindennél többet jelentett az, hogy a 

bányászközösség tagjává válhatott: 

 „részt vett a Sörkocsma szertartáson, ahová akárki nem juthat be. Micsoda 

megtiszteltetés! [...] Grzebieluch vitte magával, hisz egy közönséges fővájár legföljebb 

álmodozhatott arról, hogy ekkora fejesekkel egy asztalhoz ülhet, iszogathat, falatozhat.” (HH. 

33.) 

A Sörkocsma szertartáson való részvétel a homo sovieticus egy másik vágyát is 

kielégítette: a hatalomhoz való közelség érzését. Stefan, aki Waciak mérnök tanácsára 

belépett a pártba, szentül hitte, hogy a párttagság és az erőn felül vállalt munka garanciát 

jelent álmai megvalósításához:  

 
55 Witol PARNIEWSKI, Homo sovieticus, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria, 1995, 37, 135. 
56 TISCHNER, i.m., 141. 
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„magasra kell törekedni, amikor lehetőséget nyitnak a dolgozóknak. Mindez nem volna, 

ha nincs a szocializmus, Lenin meg egyebek, hogy lakást meg utalványokat kapnak a fiatal 

házaspárok.” (HH.59.)  

 

A „bandatagság”, a bányász kollektívához való tartozás érzése, a feljebbjutás 

folyamatos lehetőségének közelsége, azt a gondolatot ültette el Stefanban, hogy a munka 

meghozza gyümölcsét. Stefant megszédítették a szocializmus ígéretei, az eszme 

követőjévé vált: „Ha valakinek nem tetszik valami, tűnés a francba. Vissza a putriba, disznót 

őrizni...” (HH.59).  

Stefan szavai egybecsengenek Tischner azon állításával, mely szerint a 

szocializmus jogerőre emelte a hatalom gyakorlását. Ez pedig azt is jelentette, hogy a 

szocializmus elleni bűnök elkövetése is kollektivizálódott.  

1981-ben a hadiállapot bevezetésekor Stefan még mindig hitt a szocializmus 

igazságos működésében, de már nem azt tartotta elsődleges üzenetnek, hogy a 

lelkiismeretes munka az előbbre jutás záloga, hanem: „akik nem ugrálnak, azokkal semmit 

sem csinálnak” (HH.198.), vagyis a helyzet elfogadására kell törekedni.  

Jadzia, aki eleinte mit sem értett a szocializmus működéséből, szimpátiával 

fogadta Jaruzelskit, naivitásában elhitte, hogy a tábornok a nép érdekében cselekszik. 

Amikor azonban kézzelfoghatóvá váltak a szükségállapot bevezetésének 

következményei, és a szocializmus gátolta az addig békés Jadziát a mindennapi 

tevékenységében, a főzésben és a család ellátásában, a Jaruzelski iránt táplált szimpátiája 

ellenszenvbe csapott át, és egy addig tőle sosem hallott szólam jelent meg: „Nézd ezt a 

próbababát, kész barom, vakvarjú...” (HH.199.)  

 

Jadziát egészen addig nem érdekelte az ideológia, amíg el tudta látni a feladatát. 

Nem foglalkoztatta, ki, mennyi utalványt, milyen kiutazást, autót kapott, amíg 

tisztességes ételt tudott tenni az asztalra. Stefan viszont a régi szólamot, az egyenlő 

elosztás elvét fújta, mint egy megrögzött szocialista: „Mind csak azt lesik, hogy férhetnek a 

vályúhoz, hogy vághatnák át a rendes embereket...” (HH.199.) Stefan ugyanúgy nem érti, hogy 

neki miért nem sikerült megkaparintani azokat a lehetőségeket, amelyeket a szocializmus 

mindenkinek egyaránt felkínált, és amelyekért ő tisztességesen küzdött, mint ahogy azt 

sem értették az emberek, hogy lehet jobb helyzetben a vesztes NSZK, mint a győztes 

Szovjetunióhoz tartozó államok. 
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Végül kiderült, hogy a munka és az érte fizetett pénz is csak illúzió, minden kárba 

vész. Wałbrzychban bezárták a bányákat, és a volt bányászok sorra mentek tönkre. 

Különösen rosszul érintette ez őket, mert régen „Úr volt a bányász. Egyenruhája, 

tollbokrétája, becsülete volt.”(HH.391), „Régen a boltokban bányászjegyre vásároltak, és akkor 

rögtön lehetett tudni, ki kicsoda, mert az összes bányászfeleség egyformán öltözködött. 

Emlékeztek Edward Gierek wałbrzychi látogatására, és képtelenek voltak elhinni, hogy nem 

maradt más nekik, mint a nagy semmi, és a nyakukon a munkanélküli férfiak.”(HF.398.)  

 

Wałbrzychban megbecsült közösséget alkottak a bányászok, a bányászlét 

kivételes előnyökkel, tisztelettel járt, a homo sovieticus létének pedig ezek voltak az 

alappillérei. A homo sovieticus számára fontos volt a pozíció, amely nem csak egy adott 

– jelen esetben bányász – közösségben betöltött státuszt jelentett, hanem a származás 

kérdésében is fontosnak bizonyult. Tischner szerint ugyanis a hatalom azt az érzetet 

kívánta megerősíteni, hogy aki a „népből” származik, többet ér másoknál, különleges 

szerepet játszik a történelem formálásában57. Stefan ezért istenítette különösen Giereket: 

ő is bányász volt. Képes volt azonosulni vele, magához közelinek érezte, illetve elhitte, 

hogy hasonlóságuk alapján Stefannak is ugyanakkora az esélye a kitűzött céljainak 

megvalósítására. 

A szocializmus azonban nem váltotta be az ígéreteit. A rendszerváltás után 

bezárták a bányákat, az ott dolgozók pedig nem tudták folytatni korábbi életüket. Az 

emberek tudatában viszont nem következett be váltás. A Lengyel Népköztársaság 

öröksége számukra a beszűkült tudat és az alkalmazkodás képtelensége volt. Sokan a 

gyors halált választották: öngyilkosok lettek, de a legtöbben inkább lassan halálra itták 

magukat. Depresszióba zuhantak a férfiak, hasznavehetetlenekké váltak, egyre lejjebb 

csúsztak, a valaha volt gálamundéros bányászból rongyos koldus lett.  

Tischner szerint az a fontos a homo sovieticus számára, hogy kielégítsék az 

igényeit. A kommunizmus bukása után a homo sovieticus a kapitalistáktól várta el 

ugyanezt. A homo sovieticus önként keresi a függő helyzeteket, Erich Fromm nyomán 

Tischner a szabadság elől való menekülés posztkommunista formájaként határozza meg 

a szovjet embert58. Stefanék számára a bányászlét jelentette az érvényesülés lehetőségét, 

a szocializmus tiszta eszméjének megvalósulását. Ez azonban csak illúzió volt, mert a 

hatalom magára hagyta a népet, amely nem talált magának másik követendő alternatívát, 

 
57 Uo. 144. 
58 Uo. 141. 
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amelynek alárendelhette volna magát. A homo sovieticus-t a kommunista hatalom hozta 

létre, és egyben ő is ítélte halálra. 

Az oroszokkal szemben általános volt a bizalmatlanság. Jaruzelskit azzal 

vádolták, hogy „Csak a ruszkik seggét nyalná. Két rubelért elad minket!” (HH.199.), a 

csernobili atomkatasztrófa azonban nem okozott semmilyen fennakadást a bábeliek 

életében. Elkerülte őket a pánik, annak ellenére, hogy tömegesen hullottak el körülöttük 

a fecskék.  

„A wałbrzychi fecskejárványt kiváltó tényező nem függött össze a csernobili 

katasztrófával, egyszerűen így jött össze, magyarázták később az embereknek, de senki nem hitt 

az afrikai madárvírusban. Ugyan már, Afrika, a ruszkik itt vannak a szomszédban, és akár atom, 

akár nem atom, mindenki tudja, hogy nem lehet bennük megbízni.”(HH.221.)  

 

Ennek kapcsán Mikolaj Rjabcsuk A két Ukrajna című esszékötetében Pierre 

Trudeau-tól vett mondata jutott az eszembe, mely szerint, ha egy országnak egy 

nagyhatalom a szomszédja, az olyan, mintha egy elefánttal aludna egy ágyban: még ha 

szelíd és barátságos jószág is, minden moccanását és pisszenését érezni lehet59. 

Lengyelország a Keleti Blokk részeként a nagyhatalom minden egyes rezdülését 

testközelből érezte. Túl jól ismerték már az oroszokat ahhoz, hogy akár csak egy szavukat 

is elhiggyék, és ezt az általános bizalmatlanságot és szkepticizmust az oroszok sok hosszú 

év alatt építették ki a lengyelekben. 

 

Az oroszok megítélése is módosult némiképp a rendszerváltás után. Grażynka 

eltűnése után szárnyra kaptak olyan pletykák, melyek szerint Grażynka Oroszországba 

utazott: 

 „Pétervárra, ott most minden más, mint azelőtt Leningrádban. A ruszkiknál, uram, ma 

olyan milliomosok vannak, hogy a mieinkből tíz tesz ki egy ottanit, és még marad is egy kevés. 

Évente háromszor utaznak el Egyiptomba, Tunéziába.” (HF.361.) 

 

A fenti idézetben irigykedés érezhető, de még sincs olyan érzésem, hogy a pletyka 

terjesztője valóban áhítozna Oroszország után. Ezzel szemben teljesen másképp hangzott 

az NSZK dicsérete. Úgy tűnt, hogy oda valóban vágytak az asszonyok, és ezért készek 

voltak tenni is: többen elhagyták férjüket, és takarítónőnek álltak a könnyebb boldogulás 

 
59 Mikolaj RJABCSUK, Az ukrán Péntek és az orosz Robinson = M.R., A két Ukrajna, Örökség 

Kultúrpolitikai Intézet, Budapest, 2015, 119. 
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érdekében. Valószínűleg a ruszki kifejezés használata miatt tűnik kettős hangvételűnek a 

fenti mondat. Egyrészt irigylik az orosz milliomosokat, másrészt viszont a regény több 

pontján is érzékelhető, az oroszokkal szemben tanúsított lenéző attitűdöt erősíti az orosz 

helyett a lekicsinylő, megvető ruszki szó használata. 

 

A Lengyel Népköztársasággal szemben tapasztalható egy érdekes jelenség, amely 

az utóbbi időben egyre erőteljesebben jelentkezik, és Batornál is tetten érhető: a Lengyel 

Népköztársaság iránt érzett nosztalgia:  

„én mondom, Jadzia asszony, a komcsik alatt a lányok akármiből fel tudtak öltözni, 

befestették a pelenkákat, kifordították a férfitrikókat, ide, azt mondták, Modzia asszony, varrjon 

nekem egy ráncot, itt húzzon bele gumit, vegyen be belőle, és jól néztek ki, Jadzia asszony, jól 

néztek ki. Jobban, mint az Otto katalógusban!”(HF.429.) 

 

Véleményem szerint a Lengyel Népköztársaság iránt érzett nosztalgia annak a 

ténynek is köszönhető, hogy Lengyelországban a rendszerváltás – Herling-Grudzinski 

szavával élve – „csak maszatolás volt”60. Ezt az állítást erősíti tanulmányában Czapliński 

is, aki szerint a lengyel irodalom rendszeresen felveti a következő kérdéseket: 

megszerezte vagy visszaszerezte Lengyelország a függetlenséget? 1989 a szabadságunk 

visszaszerzésének vagy újbóli elveszítésének éve volt? 1989-ben nem a lengyel emberek, 

hanem Lengyelország kapta vissza a függetlenségét, amely csak az állam szabadságát 

jelenti, de korántsem jelenti az emberek szabadságát, az emberek tudatának a korábbi 

rendszer alól való felszabadítását61. Az elsődleges feltételezésem a regények női 

szereplőivel kapcsán az volt, hogy nem váltak a zinovjevi értelemben vett homo 

sovieticusszá. Azt gondolom, hogy a rájuk osztott társadalmi szerep védte meg őket attól, 

hogy magával ragadja, és beszippantsa őket az ideológia. A regény férfi szereplői 

politizáltak aktívan, a nők nem vettek, nem vehettek részt ebben a nemi szerepek 

klasszikus felosztása miatt. A kommunista idők pozitív példaként való említése mégis azt 

feltételezi, hogy a nők sem voltak immunisak a szocialista eszmékkel szemben, és az ő 

tudatuk sem szabadult fel a korábbi rendszer alól, illetve egybevág Chmielewska 

állításával is, mely szerint az emlékezet szubjektív, és az aktuális „igény” szerint alakítja 

a múltat.   

 
60 Gustaw HERLING-GRUDZIŃSKI, Az éjszaka írt napló, ford. Pálfalvi Lajos, Nagyvilág, 2007, 9, 715–719. 
61 Przemysław CZAPLIŃSKI, Język niezależności, Jak jest artykułowana w literaturze niepodległość 

odzyskana przez Polskę w roku 1989? = Kultura po przejściach...., 39.(ford.K.A.) 
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Elsőre talán furcsának tűnik Modzia asszony múltat magasztaló fejtegetése, 

azonban korántsem egyedülálló, elszigetelt példa ez a jelenség. Egyre többször 

találkozhatunk a Lengyel Népköztársaság iránt érzett nosztalgiával és hiányérzettel. 

Krzysztof Penderecki szociológus e jelenség magyarázatára keresi a választ 

tanulmányában. Szerinte az egyik ok, amely miatt az emberek nosztalgikus érzelmeket 

táplálhatnak a Lengyel Népköztársaság iránt, az az, hogy az emlékezet nem azonos a 

történelemmel. Mindenkinek szubjektív, töredezett és egyedi emlékezete van, mindenki 

másképp élte meg, és éli át újra a múltat az emlékezetében. A másik ok pedig az, hogy az 

emberek a fiatalságukat akarják visszakapni, ami a Lengyel Népköztársaság idejére esik, 

nem az akkori hatalmi és politikai viszonyokat sírják vissza62. 

A kérdésem a következő: vajon Modzia asszonyt is tekinthetjük homo sovieticus-

nak? A kérdés megválaszolásához Czapliński tanulmányát veszem alapul, aki szerint 

Tischner elmélete téves. Czapliński elismeri, hogy Tischner jól ragadta meg azt a 

tudatállapotot, amely a rendszerváltás után a társadalom egy részénél tapasztalható volt: 

vagyis az új korszakban is meg akarták tartani a régi habitust. Ahhoz, hogy a társadalom 

megszabaduljon tőle, a régi habitus artikulálására és jellemzésére volt szükség. Tischner 

javára írható az az állítás is, mely szerint a szocializmus bennünk is él, nemcsak a minket 

körülvevő környezetben. Tischner szerint azonban csak akarat kérdése az, hogy az ember 

felszabaduljon a korábbi rendszer alól. Az akarat azonban a tudat függvénye, így az 

egyénnek kettős aktusra van szüksége önmaga felszabadításához: egyrészt fel kell 

ismernie a függőségi viszonyt, másrészt pedig meg kell szabadulnia tőle. Czapliński 

szerint Tischner elmélete azért téves, mert nem lép túl az egyén szintjén, nem terjeszti ki 

a reflexiót az intézményi és az emberek közt fennálló kapcsolatok aspektusaira. Nem 

ismeri fel, hogy még mindig tovább élnek a régi függőségek az intézményekben és az 

interperszonális kapcsolatokban, és, hogy a Lengyel Népköztársaság öröksége valójában 

nem az akarat hiányában rejlik, hanem a körülményekben, amelyek miatt az embereknek 

nincs esélyük az életük megváltoztatására63.  

Bár abból az előfeltevésből indultam ki, hogy nem találkozunk a női szereplők 

közt a homo sovieticus-szal, Modzia asszony miatt kétségbe kell vonnom ezt az állítást. 

De mégsem tudok egyenlőségjelet tenni közte és Stefan közt, akit az ideológia 

élharcosaként mutat be Bator. Modzia asszonynál nem fedezhető fel önreflexió, így a 

 
62 Krzysztof PENDERECKI, Tęsknota za PRL-em a państwo opiekuńcze w świetle postępującej integracji 

europejskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 2005, 15, 190–192.(ford.K.A.) 
63 CZAPLIŃSKI, i.m., 46–47.  
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felszabadulás sem következhetett be. Véleményem szerint a nőknél a sokkal kevésbé 

tapasztalható ideológiai hatás csak konkrét esetekben mutatkozik meg, egy külső 

impulzus hívja elő a régi beidegződéseket. Ebben az esetben pedig a konkrét szituáció 

egy piknik, ami Jadziában is felébreszti a régi emlékeket:  

 

„Fóliát terítettek a még nedves homokra, arra pokrócokat, leültek; sütött a nap, és az egész 

majdnem olyan szépnek tűnt Jadzia emlékeiben, mint akkor, évekkel ezelőtt, volt sült csirke, 

enyhén sós uborka, szendvics és meggyes lepény…” (HF. 429.)  

 

Żukowski megfogalmaz egy állítást az interjújában, mely szerint a Lengyel 

Népköztársaság a lengyel történelmi folytonosság radikális megszakadását, törését 

jelenti64. Azért tartom fontosnak ezt az állítást, mert Bator regényeiben szinte 

hemzsegnek a töréspontok, szakadások. Itt gondolhatunk az áttelepítésekre, amelyek 

miatt emberek egyik napról a másikra félbehagyták addigi életüket, és egy teljesen új 

szakaszt kellett nyitniuk, amely a legtöbb esetben nem alakult szerencsésen. Ugyanilyen 

töréspontot jelent a családokon belül érezhető, generációk közti szakadék. A még a 

rendszerváltás előtt született, de a rendszerváltás után 20-as, 30-as éveikben járó fiatalok 

számára nem okoz gondot a határok átlépése, az utazás, a repülés természetes, korántsem 

félelmet keltő állapot. A legradikálisabb törés azonban azon férfiak életében következett 

be, akiknek a szocializmus adta munka volt az élet értelme, és ennek hirtelen elveszítése 

a létük további értelmét kérdőjelezte meg.  

A balesetek is kiemelt töréspontok a regényekben. Az egyik baleset Jadziával, a 

másik Dominikával esett meg, a történelem ebben az esetben azonban nem ismétli 

önmagát, mert a végkimenetelek ellentétes előjelűek. Anya és lánya életében is „a nagy 

pillanatot, a beteljesülést” hiúsította meg a bekövetkező szerencsétlenség. Jadzia a 

vasárnapi misén akarta felhívni magára kiválasztott leendőbelije figyelmét, de a fagyott 

úton nem jutott el a templomig, és a terve többszörös csonttöréssel végződött, amelynek 

következtében Jadzia keze lebénult, így nem maradt esélye arra, hogy őt vegye feleségül 

a kiszemelt orvos. Ezzel meghiúsultak nagyratörő tervei. A következő balesete szintén 

sorsdöntőnek bizonyult, ekkor ugyan csontja nem tört, mert Stefan karjában landolt, de 

ez az esemény véglegesen megpecsételte Jadzia sorsát. Dominika a katasztrófa előtt Adaś 

tiszteletessel készült megszökni, hogy elkezdhessék közös életüket távol az otthontól, de 

 
64 Historię PRL trzeba opowiedzieć na nowo... 



55 
 

Jagienka Pasiak autóbalesetet okoz, amelynek következtében Dominika elveszíti 

zseniális matematika-tudását. Ez az egy történés indítja el aztán Dominikát új céljai felé, 

amely nem egy beszűkült tér, a Homokhegy felé vezet, hanem konkrét irány nélkül, a 

nagyvilágba, a tág, be nem határolt terek felé. 

 

„Talán attól félek, hogy leesem egy lépcsőről, ahogy a mamám esett az apukám karjába, 

és ottmaradok valahol, még mielőtt megtudnám, tényleg tetszik-e az a hely.” (HF. 387.) 

 

 Dominika sok évvel később nyilatkozik így anyjáról, akinek egy balesettel 

kezdődött rossz házassága, bezárva őt a homokhegyi Babel betonfalai mögé, ahonnan 

csak sokkal később, önmaga legyőzése árán volt képes kiszabadulni. Dominikának 

viszont a szabadságot, egy új élet kezdetét jelentette a baleset, amelyben nem volt helye 

sem korlátoknak, sem kötöttségeknek.  

 

 

 

 

 

3.4.Idegengyűlölet – a lengyel társadalom Bator szemével 

 

 

 

A 2017. évi usedomi irodalmi napok az: „Identitás – sürgősen kerestetik” mottót 

kapta.  Ebben az évben Joanna Batornak ítélték oda az usedomi irodalmi díjat. A zsűri 

kiemelte, hogy a „társadalmi kapcsolatok kiváló megfigyelőjének” tartja az írónőt. Az 

indoklás szerint azért Bator kapta az ez évi díjat, mert műveiben olyan jelenségekkel 

foglalkozik, amelyek a társadalmat napjainkban foglalkoztatják, amelyek univerzálisak 

és kihívást jelentenek a társadalmak számára65.  

Bator átfogó módon mutatja be, milyennek látja a lengyel társadalmat 

napjainkban. A nagy többség szerinte xenofób, gyűlöl mindent, ami idegen, amit nem ért. 

A lengyelek vállaltan katolikusok, de úgy látja, hogy ez a katolicizmus kevésbé jelent 

 
65http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-04-25/joanna-bator-zdobywczynia-niemieckiej-nagrody-

literackiej/ (ford. K.A.), letöltés ideje: 2017.11.01. 

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-04-25/joanna-bator-zdobywczynia-niemieckiej-nagrody-literackiej/
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-04-25/joanna-bator-zdobywczynia-niemieckiej-nagrody-literackiej/
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mély hitet, mint felszínes, képmutató magatartást, valamint a lengyelek többsége hisz az 

összeesküvés-elméletekben, melyek szerint mindenki a katolikus lengyelek életére akar 

törni, mely a lengyelekben élő megalomániát, valamint a kivételes nemzet- és 

messiástudatot, illetve ennek kigúnyolását hivatott bemutatni.  

Bator már korábbi regényeiben is kritikus hangnemet ütött meg – sejtetető 

utalások formájában – a lengyel (ál)katolicizmussal szemben, de a teljes kigúnyolásig 

csak a Szinte éjsötétben jut el. Gondolok itt arra, amikor Jadzia a vasárnapi misére 

kicicomázva indult el, hogy elnyerje tetszését az orvosnak, a vasárnapi istentiszteletet 

egyfajta randiként felfogva, ahol végig vonulva a padsorok között megmutathatja előnyös 

oldalát Malczyk doktornak. A szerencsétlen baleset miatt végül ebből semmi nem lett, 

viszont „Malczyk doktor fél év múlva feleségül vette az új ápolónőt, a kékre festett szemhéjú 

Gabrysiát, a templomban pedig az első sorban ültek, annak ellenére, hogy a szülés alig hét 

hónappal követte az esküvőt.”(HH.19.)  

 

Bator az egyházat sem kíméli, kiemeli annak bigott, életidegen szabályait. 

Dominika és Adaś, a fiatal tiszteletes egymásba szeretnek, és szökést terveznek. A fiatal 

fiú nem önszántából választotta a papi pályát, a család finom, szinte észrevétlen 

nyomására indult el ezen az úton. A fiú elájulását a misén isteni jelként értelmezve a 

szülők mindent elkövettek, hogy Adaśból tisztelendő legyen. A Foucault által elemzett 

Bentham-féle Panopticont rendeztek be a szülők a lakásban:  

„A funérfalak nem értek a plafonig, Wawrzyniak mérnök tehát bármely pillanatban 

felállhatott egy asztalra, és fölülről benézhetett a fia szobájába, hogy láthassa, nem szolgál-e rá 

véletlenül a büntetésre.”(HH. 318.)  

 

Adaśnak csak akkor lett megint önálló akarata, amikor a Dominika iránt érzett 

szerelem egy darabig erősebbnek bizonyult a szülők és az egyház tekintélyénél. A fiúban 

nagyon erős szexuális vágy élt: „Adaśban még az iskolai terrárium botsáskái is erotikus 

képzeteket keltettek…”(HF.321.). Ez a vágy később sem csappant meg, néha tudat alatt, 

álmában tört elő: „Ugyanakkor azt álmodta […], hogy levetkőzteti (Dominikát – K.A.), és 

meztelenül a szülei ágyába fekteti a wrocławi lakásban.” (HF.336.)  

A fiatal pap álmaiban képes csak ellenállást tanúsítani a szülői szigor és akarat 

ellen, azonban gyakran ébren sem képes parancsolni magának: „minden meghallgatott testi 

bűn, még ha a lehető legunalmasabban és minden előadói tehetség híján, teljesen szárazon 

mondták is el, azonnal felkeltette a vágyat Dominika látására, és ájtatos intései közben erekciója 
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támadt.” (HF. 337.) Bator erős kritikát fogalmaz meg itt az egyházról, amikor bemutatja a 

fiatal papot, aki erekciójával küzdve inti a népet az önmegtartóztatásra.  

De a szerző nemcsak az egyházi szolgálat nehézségét, az emberi természettel 

ellentétes voltát mutatja be, hanem a hívők képmutatását is. Pasiakné, aki nem mer 

bemutatkozni a papnak, és névtelenül gyón, nem a saját, hanem férje bűneit sorolja a 

gyóntatószékben. Egy másik ilyen eset, amikor Jagienka Pasiak gyónása közben 

rosszindulatból elárulja Dominikát és Adaśt, ezzel felriasztva szundikálásból a gyóntató 

Postronek plébánost, aki ezek után papi feladatait elhanyagolva a fiatal tiszteletes 

sarkában jár. Őrangyalnak képzeli magát, aki a jó megtestesítőjeként képes megvédeni 

Adaśt a gonosztól. Később utalást találunk arra, hogy Postronek plébános sem 

önszántából került szeretett kelet-lengyelországi szülővárosából Wałbrzychba, az ő 

áthelyezésének egy bizonyos Urszula volt az oka még harminc évvel korábban.  

Bator a lengyel katolicizmussal szemben több kritikát is megfogalmaz: a papok 

gyóntatás közben szundikálnak vagy erekciójuk van, és elveszítették közvetítő szerepüket 

Isten és az emberek között, a gyóntatás valódi szerepe megszűnt, kiüresedett aktussá vált, 

a papi hivatást pedig gyakrabban külső kényszer hatására választják, nem pedig valódi 

meggyőződésből. A hívek pedig magamutogatásból, friss információkért járnak 

templomba. Bator szerint a lengyelek hite kiüresedett, a felebaráti szeretet jegyében 

gyűlölnek mindenkit, aki a keresztény nép életére tör. 

Bator a Szinte éjsötétben a végletekig fokozza az iróniát, amelyet jól mutat a 

következő groteszk jelenet:  

„Łabędź elvette az egyik csontot, és a fény felé tartotta.[…] Megnézte közelről is, 

megszagolta, az volt az érzésem, hogy mindjárt a fogával is próbát tesz, mintha arany volna. […] 

Ezek ősi Piast-kori csontok. A mieink, lengyelek. Bravó, uraim!” (Sz.É. 297.)  

 

A csontásók régi sírokból ástak ki csontokat, amelyeket ereklyeként árusítottak a 

hívek között. Łabędź prófétaként lépett fel előttük, átvéve Jan Kołektől a stafétabotot. Jan 

Kołek is önjelölt próféta volta, aki azt állította, hogy a város védőszentjének, a Fájdalmas 

Szűzanyának szavait tolmácsolja. Bár „eleinte nem figyeltek rá, nem volt megfelelő a 

megjelenése” (Sz.É. 35.), kitartó szónoklása, valamint külső jegyeinek megváltozása előre 

mozdította az ügyet: megnövesztette a haját, nem borotválkozott, öltönyét eső áztatta, és 

galambürülék lepte el – egyre hitelesebben jelenítette meg a sztereotíp prófétaképet, és 

tömegesen kezdtek el gyűlni köré az emberek. A tömeg mellett megjelentek az 
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ereklyeárusok is, akiknek célközönsége a hitet csak formáiban és tárgyaiban66, felületesen 

megélő hívők, akik a vallásnak csak az ünnepi részét építik be az életükbe67.  

 

A lengyel megalomániának, messianizmusnak, mártirológiának történelmi 

gyökerei vannak. Ezt tetőzi még – Bator szerint – patriotizmusuk, felsőbbrendűségi 

tudatuk, mely szerint mindenki őket akarja likvidálni, ezért mindenkit gyűlölnek, aki 

idegen, aki más, és potenciálisan veszélyt jelenthet számukra. A szerző szerint a félelem, 

az idegengyűlölet, és az összeesküvés-elméletek a hétköznapi beszédben is hangsúlyosan 

jelen vannak, a közbeszéd leegyszerűsödött a lengyelek és az ellenségeikről szóló 

tematikára. Bator itt is az irónia eszközéhez nyúl, kigúnyolja a hétköznapi lengyel 

mentalitást, megmutatja, hogy szerinte az átlagos lengyel állampolgár mennyire tudatlan 

és tájékozatlan.  

A Szinte éjsötétben eltűnik három gyermek, az eltűnések okára mindenki keresi a 

választ, a felelősöket pedig rendszerint a lengyel társadalom számára idegennek tűnő 

közösségben találják meg:  

 

„Fekete a víz, szörnyű a víz, a csapvízben fekete szőrszálak vannak. Kínai szőr a lengyel 

vízben! Lengyel tejben kínai szer![...]– Mi az összefüggés a gyerekek eltűnése és Jan Kołek halála 

között? [...] – A gonosz összefüggése – mondta Barbara Mizera. – Olyan erő van ebben, ami 

ellenünk van. [...] Az ellenségünk. [...]  A miénk, a lengyeleké, a lengyel anyáké.” (Sz.É. 82; 83.)  

 

Egy másik, teljesen képtelen elmélet szerint az arabok a lengyelek életére akarnak 

törni, mert Lengyelország Európában központi helyet foglal el, ezért megkülönböztetett 

szereppel bír:  

 

„Mérgeznek minket! [...] én személy szerint úgy gondolom, hogy a Mosszadam lesz az. 

[...] Az egy nemzetközi földalatti szervezet, főleg a lengyelek vannak a begyükben. [...] Az 

információkat a pénztári kódokkal rejtjelezve küldik el egymásnak. [...] Titkos információkat, 

halálos ítéleteket, neveket ától zéig, telefonszámokat. Ezért aztán én mindig megsemmisítem a 

 
66 Gondolhatunk itt a taxisofőrre is, akinek a visszapillantóján a Szűzanya képe lógott, de a felebaráti 

szeretet semmissé lett, amikor más sofőrökkel veszekedett a fuvarokért. A taxisnak is volt szent ereklyéje, 

amely a gyomorbántalmaira volt jótékony hatással. Sz.É. 13. 
67 Anna ZATORA, Kant i hejterzy. O krytycyzmie literackim i hejterstwie w oparciu o powieść Ciemno, 

prawie noc Joanna Bator = Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa?, szerk. Julia DYNKOWSKA, Natalia 

LEMANN, Michał WRÓBLEWSKI, Anna ZATORA, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017, 108. 

 

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/autor/julia-dynkowska/
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/autor/natalia-lemann/
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/autor/natalia-lemann/
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/autor/michal-wroblewski/
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/autor/anna-zatora/
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kódokat, leeresztem a vécén. [...] Hogy mindannyiunkat kiírtsanak, erről van szó. 

Elgázosítsanak!” (Sz.É. 137; 139.)  

 

A radikálisabbak a pápát is számonkérik az alábbi részletben:  

 

„A muszlimisták a probléma [...] A muszlimisták, a németek meg a zsidók... [...] Hiszen 

a pápánk szóba áll velük, legyen az muszlimista, néger vagy bárki, odautazik, és szóba áll velük... 

[...] mert ebből lesz a baj, asszonyom, hogy túl szelíd ez a mi pápánk, túl szelíd, asszonyom. A 

muszlimistákkal is, a zsidókkal, a négerekkel, itt meg felvásárolják a földet, annyit, mint a 

lengyelek, egy nép sem szenvedett, asszonyom!” (HF.404.)  

 

Bator az idézettel azt akarja bemutatni, mennyire tudatlanok és tájékozatlanok az 

arabokkal szemben fellépő lengyelek, hiszen olyan szó, hogy muszlimista, nem létezik. 

A pápán számonkérni a szelídséget, az ellenségeskedés hiányát egy kifordított helyzetet 

teremt, amely azonban Bator szerint nem kivételes, hanem sokkal inkább általános 

vélekedés. Bator bírálja a lengyel társadalmat, a végletekben gondolkodó fanatikus 

hívőket, mert szerinte ez a fajta vallásosság teljesen eltávolodott a kereszténység 

tanításaitól. 

 

A városból eltűnt gyerekek esete felszította az indulatokat Wałbrzychban, 

mindenki a lehetséges tetteseket kereste. Legelőször a cigányokat vádolták meg a helyi 

lakosok:  

„A kisfiú eltűnése után a Pocztowa utcai gyerekrabló cigány bandáról szóló pletyka 

eléggé megérett ahhoz, hogy úgy szóródjon szét, mint egy gubónyi mákszem. Ahogy a riporternő 

által megállított termetes asszonyság fejezte ki magát bajuszkája alól: «És ki mondja, hogy egy 

cigány nem lehet pedofil vagy valami efféle?»[...] Sandra Pędrak-Pyrzycka odament, hogy 

személyesen beszéljen a romákkal, de Luludia S. csak résnyire nyitotta az ajtót […] és […] a 

lehető legérthetőbben azt tanácsolta neki: Thi magje pe mincs. Nyersfordításban: Bukj rá a 

picsámra. Ugyanez idő tájt a Pocztowán, a szegény roma környék főutcáján verekedésre került 

sor, amelyben két roma és ugyanannyi bézbólütős betolakodó sebesült meg.” (Sz.É. 33.) 

 

 Bator a szereplők egy-egy karakteres tulajdonságát emeli ki: termetes asszonyság 

bajuszkával, vagy komikus elnevezést ad a szereplőnek: Sandra Pędrak-Pyrzycka, vagyis 

Pyrzyckei-Lárva Sandra, amely azt eredményezi, hogy mindenféle kommentár nélkül 

jelzi a narrátor viszonyát a szereplőkhöz. A szereplők önmagukat jellemzik a 
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viselkedésükkel, vagy a kinézetükkel, ezek groteszk ábrázolása pedig a regényt a gótikus 

regénymintától inkább a társadalmi szatíra felé közelíti68. Arra a kérdésre, hogy vajon 

miért a cigányokat kiáltották ki először bűnbaknak a helyiek, véleményem szerint az a 

válasz, hogy a cigányok a legkönnyebben elérhető csoport, amely külső jegyeiben eltér a 

lengyelektől, és itt vannak a szomszédban. Bár már hosszú ideje egymás mellett élnek, 

mégis szembetűnőek a különbségek, és nem fedezhető fel közeledés sem egymás 

irányába. 

Az idegengyűlölet jelenségének pontosabb megismeréséhez a Musiał – 

Wolniewicz szerzőpáros A xenofóbia és közösség című filozófiai értekezéséhez 

nyúltam69. Az idegengyűlölet véleményük szerint egy érzés, illetve az érzés egy módja. 

Ez pszichológiailag, szociológiailag illetve biológiailag összekapcsolódik az oikofiliával. 

Az idegengyűlölettel vagy az etnocentrizmussal folytatott harc azonban az ember 

„történelmi lelkének” amputálásához vezetne. Vagyis a szerzők azt állítják, hogy a 

xenofóbia megszüntetéséhez a történelmi emlékezetet kellene eltörölni, ami a lengyelek 

esetében ezeréves küzdelmet jelent a hazáért és a népért, a nemzeti értékek megőrzéséért. 

Ezért az általános testvériség utópiája a történelmi gyökereitől megfosztott embert akarja 

létrehozni, mert ezek a gyökerek a „etnikai tévhit” és az agresszió egyedüli forrásai70. 

A másik iránti agresszió és gyűlölet a beszédben nyilvánul meg leginkább, a 

fizikai bántalmazások csak valamilyen konkrét kiváltó ok esetén következnek be a 

regényben. A mindennapi verbális kommunikáción túl a gyűlöletbeszéd az internetes 

csatornákon is tetten érhető, ahol talán még hangsúlyosabban van jelen az anonimitásnak 

és a következmény-nélküliségnek köszönhetően. Bator a Szinte éjsötétben három 

fejezetet szentel ezeknek az interneten folytatott beszélgetéseknek, amelyeknek témája az 

emberek általános vélekedése a lengyelekről és más nemzetekről, a hozzájuk fűződő 

viszonyukról. 

Az internetes felületeken folytatott beszélgetések során tanúsított deviáns 

viselkedést a lengyel szakirodalom „hejterstwo”-nak nevezi. Ez a szó az angol hate – 

gyűlölet, gyűlöl szóból származik, a szót a lengyel nyelvbe átemelve alkották meg 

maguknak ezt a fogalmat71. Magyarul a fogalmat gyűlöletbeszédnek / hételésnek (hate 

 
68 ZATORA, i.m., 108. 
69 Zbigniew MUSIAŁ, Bogusław WOLNIEWICZ, Ksenofobia i współnota. Przyczynek do filozofii człowieka, 

Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, 2010. 2.kiadás 
70 Zbigniew MUSIAŁ, Bogusław WOLNIEWICZ, Ksenofobia i współnota. Przyczynek do filozofii człowieka, 

Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, 2010., 26–27. (ford.K.A.) 
71 Marta JUZA, Hejterstwo w komunikacji internetowej: charakterystyka zjawiska, przyczyny i sposoby 

przeciwdziałania, Profilaktyka Społeczna i resocjalizacja, 2015, 25, 29. (ford.K.A.) 
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speech) nevezhetjük72. A tanulmány szerzője szerint azért van szükség egy új fogalom 

használatára, mert a korábban használt gyűlölet, gyűlöletbeszéd, elektronikus agresszió, 

ellenségesség nyelve nem fedik le teljesen a „hételés” a „hételő” fogalmát, illetve 

többértelműek, szélesebb körben használatosak, mint a hételés. A hételés gyalázkodó 

nyelvhasználatot, különböző jelenségek megvető értékelését, más beszélgetőtársak, 

egyének sértegetését jelenti, a gyűlölet és az agresszió kifejezésére használatos internetes, 

közösségi felületeken. Ez nem egy diszkurzuskezdeményező, vitaindító tevékenység, 

mert valakivel vagy valamivel szemben megfogalmazott vélemények egyszeri 

kifejezésére használják. A hételő abban különbözik az internetes trolltól, hogy a troll 

célja valamiféle reakció kiváltása a többi felhasználóból, a hételő viszont maradhat válasz 

nélkül, számára mások reakciója egyáltalán nem fontos. A hételő tevékenységének 

lényege egyének vagy csoportok iránt érzett gyűlöletének, agressziójának kifejezése, és 

nem áll szándékában közösséget alkotni a hasonló véleményen lévő hételőkkel73. 

A hételés a Szinte éjsötétben a „nép hangjává” válik. A csetelők meggyőződéses 

patrióták, erre utal már nicknevük is: PolisKamikadze, ElegedetlenLengyel, LENAnya, 

Stanczyk, Zagloba. Ezek a nevek kiemelik a lokalitást, a Lengyelországhoz való 

tartozásukat, patriotizmusukat. A NormalisBige, EgyszeruVendeg, IgazsagHangja, 

SexyRacionalistalany nicknevek pedig azt sugallják, hogy viselőik az egyszerű nép tagjai, 

akik gondolkodása az átlag lengyel véleményét tükrözi, és irányadónak tekinthető és 

tekintendő. A dicső lengyel múltra hivatkoznak: „L es valamikor Lengyelorszag olyan nagy 

volt tengertol tengerig” (Sz.É. 47.)  

Az általánosan tett kijelentésekben meg is erősítik egymást, tehát, amit gondolnak, 

még külső visszaigazolást is kap:  

„NormalisBige 02:45 En szemely szerint nem vagyok Rasszista, de az «idegeneket» nem 

szeretem. Zagloba 02:46 Respekt Bige en sem […] PolisKamikadze 02:55 Kiherelni mint a 

disznot a tarsadalom tobbi reszenek javara ok fizetnek mindenert… Benek 02:56 Kikasztralni es 

szetb*szni!!!11!!!varosi dh” (Sz.É. 44-45.)  

 

A csetelők vélt vagy valós tapasztalataik alapján javasolják megoldani a lengyel 

társadalom problémáit, amelyek a Lengyelország testén élősködő idegenek miatt 

alakultak ki. A probléma pedig azok kiiktatásával rögtön meg is oldódna. Egy végtelenül 

leegyszerűsített, végletekben gondolkodó, több nézőpontot felvenni nem kívánó látásmód 

 
72 Az egyik leghíresebb magyar vlogger, Dancsó Péter használja a „hételés” szót, tehát a virtuális világban 

elterjedt fogalom, nem önálló szóalkotás.  
73 U.o., 29; 36–37.  
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rajzolódik ki előttünk, amely ráadásul a többség hangjának képzeli magát. Ez a beszéd 

érzelmi alapú, és nem értelmen nyugszik. Támad mindent, amit fenyegetőnek észlel, ezért 

bántani és kizárni akar74.  

Ez a beszédmód a virtuális világból kiszabadul, és áttevődik a nyilvános térre. A 

közösségi viselkedés leírásában fokozatosságot figyelhetünk meg. Amikor Alicja utazik 

a regény elején a vonaton, a kabinban ülők viselkedése furcsa, kicsit nyugtalanító, de még 

elviselhető. Miután elmegy az áram, az emberek egyre fenyegetőbbé válnak. Minél 

inkább előrehalad a történetmesélés, annál rémisztőbbnek tűnik a társadalom. Majd 

eljutunk a végkifejlethez, a téren gyülekező tömeghez, amelyből kirobban a már 

kezelhetetlenné váló gyűlölet. Itt már nem csak Łabędź hívei, a katolikusok vannak jelen, 

hanem Wałbrzych egyéb lakosai is, akik szintén egy transzszerű állapotba kerülnek a 

tömeg hatására. A tömeg működése, amely a virtuális világból átkerült a valóságba, egyre 

inkább kitolja a határokat. Az interneten folytatott gyűlöletbeszéd, a megalapozatlan 

kritizálás, a gyűlölet konkrét formát ölt, és nem vezethet semmi máshoz, csak 

romboláshoz. A virtuális világ sötét oldala elszabadul, és a valós világba is sötétséget hoz. 

Ezért a cím értelmezhető a kor társadalmának diagnózisaként. A regényben a 

macskafalók testesítik meg az abszolút gonoszt, akik egyre nagyobb teret nyernek 

maguknak. Azonban a címben a sötétség még nem teljesen következett be, tehát ez csak 

egy lehetséges jövőkép, a regény befejező mozzanata: a napfelkelte viszont reményt adhat 

számunkra75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 Przemysław CZAPLIŃSKI, Normalność i przemoc = (Nie)przezroczystość normalności w literaturze 

polskiej XX i XXI wieku, szerk. Hanna GOSK, Elipsa, Warszawa, 2014, 149.(ford.K.A.) 
75 ZATORA, i.m., 111–113.  



63 
 

3.5. A zsidók 

 

 

 

Bator regényeiben a zsidóság kérdése, a társadalomban elfoglalt helyük 

hangsúlyosan jelen van. Sorsuk bemutatásakor az elbeszélő semleges pozíciót kíván 

felvenni, azonban szembetűnő, hogy sztereotípiákat, szinte már kliséket vonultat fel a 

zsidókról szóló történetekben (nagy gazdasági-kereskedelmi befolyás, kiemelkedő, szinte 

már zseniális matematikai tudás), ezáltal azt a benyomást kelti, hogy ez egy felvett, 

általános nézőpont, és nem saját, hanem a lengyel társadalom hangját közvetíti.  

A posztkoloniális perspektíva a zsidótanulmányok körében a kilencvenes években 

bukkant fel először az európai zsidók történetének, valamint az amerikai zsidó diaszpóra 

korunkbeli helyzetének vizsgálatában. A két kutatási terület összekapcsolása Bhabhától 

származik, aki a zsidókat kulturális, marginalizált és diszkriminált kisebbségként 

vizsgálta, reprezentációjukat rasszista sztereotípiaként és a „másik” diszkriminatív 

képének példájaként értelmezte. Bhabha szerint a zsidók által elfoglalt pozíció egyszerre 

individuális és személyes, valamint paradigmatikus és szimbolikus, és a modern korszak 

sötét és halált hordozó aspektusait hívja elő. Ebben a „másik”, a kolonializmus és a 

rabszolgaság modernitásában, amelyben a „rasszista fölény vágya” a haladás és a 

szuverenitás ideáinak démoni partnerévé alakul, a nagy elbeszélések a kínzások, a 

holokauszt, az etnikai tisztogatás narratíváivá válnak. Ennek értelmében ezen narratívák 

hőse, a zsidó, tudatosítja bennünk a modern diszkurzusok átértékelésének, újraírásának 

igényét, vagyis tudatára ébredünk e narratívák újragondolásának szükségességére a 

marginalizált helyzetéből szemlélve. Bhabha értelmezésével Paul Gilroy is közösséget 

vállalt, aki a zsidókat és a fekete bőrűeket olyan harcosoknak nevezte, akik a változás, az 

identitás és a modern kori erők játékaiban kénytelenek helytállni. Gilroy úgy gondolta, 

ha rámutatunk a rasszista diszkurzus központi jelentésére, akkor feltárulnak a modern 

kultúra „haladás – katasztrófa, civilizáció – barbárság” bináris oppozíciói. A diaszpóra, 

amely Gilroy szerint mindegy, hogy fekete vagy zsidó, éppen a domináns hatalommal 

szembeni ellenállás, és a megismerő perspektíva pozícióját tükrözi. Ennek értelmében 

Gilroy azt állítja, hogy a posztkoloniális kritika feltárta saját ideológiai karakterét is: a 

zsidókat és más csoportokat összekapcsoló erővé vált76. 

 
76 Eugenia PROKOP-JANIEC, Paradygmat postkolonialny w badaniach kulturowych relacji polsko-

żydowskich = Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską, szerk. Krzysztof STĘPNIK, Dariusz 
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Gilroy elméletét erősíti Franz Fanon Black Skin, White Masks című írásában 

megjelent gondolata is, mely szerint az antiszemitizmus elkerülhetetlenül néger-ellenes 

is egyidejűleg. Fanon számára a zsidó azonban a modernitás áldozata és nyertese is volt 

egyben, aki egy nem meghatározható, homályos pozíciót foglal el a manicheizmus 

kettősségének faji hierarchiájában a Fehér és a Fekete között. A zsidók Fanon 

értelmezésében a „Fehérek által viktimizált Fehéret” jelenti, azonban Fanon feszültséget 

vél felfedezni a partikularizmus és az univerzalizmus között, amikor a zsidók 

szenvedéséről beszél. Fanon a zsidókat úgy definiálta, mint az értelmiséget, amelytől a 

Fehérek félnek, a Feketék pedig azok, akiktől a Fehérek mint a szexualizált másiktól 

rettegnek. Gilroy szerint viszont – visszautalva a fentiekre – a kolonializmussal 

párhuzamosan jelen van a faji rasszizmus a kisebbségek, főleg a Feketék üldöztetésének 

összehasonlító történelmében. Ennek következményeképpen a zsidók megszűnnek 

egyedinek lenni, és annak ellenére, hogy már nem tartják őket számon üldözött 

kisebbségként, történetük mintaként szolgálhat más kolonializált vagy leigázott 

népeknek77.  

A legtöbb kutató egyetért abban, hogy a modern kolonializmus és a zsidók 

tapasztalata Európában mélyen összefonódik. Willi Goetschel és Ato Quayson közös 

tanulmányukban rámutatnak arra, hogy kolonializálni nem csak távol élő népeket lehet, 

hanem a kolonializáció megvalósulhat az ország határain belül is. Az úgynevezett belső 

kolonializáció hasonló következményekkel jár, mint a távoli helyek gyarmatosítása: az 

ideológiában, az adminisztrációban és a politikai ügyekben is megnyilvánul az elnyomó 

túlsúlya78. 

Efraim Sicher tanulmányában Fanon gondolatmenetéhez kapcsolódik a 

viktimizált Fehér fogalmának relevanciáját erősítve. Írásában bemutatja a zsidók európai 

helyzetét, akik önmagukra európai kolonializált népként tekintenek, más európai népek 

között idegenként létezve, akiket gyakran nem kezeltek teljes értékű állampolgárként, 

illetve nem voltak polgári jogaik. A diaszpórában elfoglalt helyzetüket tovább 

 
TRZEŚNIOWSKI, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, 135–137. (ford. 

K.A.) 
77 Efraim SICHER, The Postcolonial Jew: Racialization, Delegitimization, Ambiguity, 

https://www.researchgate.net/publication/270658854_The_Postcolonial_Jew_Racialization_Delegitimizat

ion_Ambiguity (ford. K.A.), letöltés ideje: 2020.03.22. 
78 Willi GOETSCHEL, Ato QUAYSON, Introduction: Jewish Studies and Postcolonialism, The Cambridge 

Journal of Postcolonial Literary Inquiry, 2016, január, 4. 

https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-journal-of-postcolonial-literary-

inquiry/article/introduction-jewish-studies-and 

postcolonialism/BF0B2C668F07A07F826CD35A4BF6ED91 (ford. K.A.), letöltés ideje: 2020.03.22. 

https://www.researchgate.net/publication/270658854_The_Postcolonial_Jew_Racialization_Delegitimization_Ambiguity
https://www.researchgate.net/publication/270658854_The_Postcolonial_Jew_Racialization_Delegitimization_Ambiguity
https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-journal-of-postcolonial-literary-inquiry/article/introduction-jewish-studies-and%20postcolonialism/BF0B2C668F07A07F826CD35A4BF6ED91
https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-journal-of-postcolonial-literary-inquiry/article/introduction-jewish-studies-and%20postcolonialism/BF0B2C668F07A07F826CD35A4BF6ED91
https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-journal-of-postcolonial-literary-inquiry/article/introduction-jewish-studies-and%20postcolonialism/BF0B2C668F07A07F826CD35A4BF6ED91
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bonyolította, hogy a zsidókat gyakran vádolták meg azzal, hogy túl nagy a szerepük a 

gazdasági folyamatokban, különböző konspirációkkal gyanúsították őket, vagy túl nagy 

befolyást tulajdonítottak nekik a sajtóban. A posztkoloniális diszkurzusban a zsidókat 

gyakran illetik a jóindulatú vagy a homályos státuszú jelzővel, a transznacionális migráns 

kozmopolita archetípusaként kezelik, aki mindenhol otthon van, de valójában gyökeret 

sehol sem ereszt79. 

A lengyelországi zsidók helyzetével kapcsolatban Mosze Rosman több észrevételt 

is tesz, szerinte a lengyeleket nem lehet kolonializáló népnek nevezni, a zsidó kultúra 

nem volt elnyomás alatt, hanem párhuzamosan fejlődhetett a lengyel kultúrával, és a 

zsidók gazdaságilag sem voltak kizsákmányolva. A zsidók helyzetének további 

vizsgálatához Clifford Geertz antropológus gondolatai is kapcsolódnak, aki a kultúrát 

jelentések és jelentések kifejezési módjaiként értelmezi, és a kultúrák közti mély 

jelentésstruktúrákat kutatja. Véleménye szerint ebből a nézőpontból vizsgálva a lengyel 

– zsidó kapcsolatokat megállapítható, hogy függetlenül attól a ténytől, hogy valóban, a 

zsidó kultúra számos alkotóeleme nem kapcsolódott a lengyel kultúrához, hogy tudatos 

szinten kétségkívül létezett kibékíthetetlen ellentét és elkülönülés a két kultúra között, 

fellelhetők különböző közös kulturális axiómák és viselkedési módok. Mindkét kultúra – 

a lengyel és a zsidó is – heterogén rendszerű, nyitott, dinamikus, vagyis nem homogén. E 

kultúrák elemei hatással vannak más kultúrákra, különböző módon valósulnak meg, 

számos módon keresztezve egymást. Geertz mindkét kultúrát szélesebb európai 

perspektívába helyezi, és megállapítja, hogy a zsidó kultúra hasonlóan, mint más 

Lengyelország területén élő kisebbségi csoportok kultúrája, európai gyökerekből 

táplálkozik. A gondolatmenet végén Geertz azt javasolja, hogy a hibriditást ne a domináns 

kultúra hatásának eredményeként tekintsük, hanem olyan csoportok kulturális 

kapcsolatainak eredményeként, amelyek nem hierarchikus viszonyban léteznek 

egymással80. Vagyis véleménye szerint a hibriditás nem hierarchia-függő, hanem 

különböző csoportok egymásra gyakorolt kulturális hatásának az eredménye. 

Egy Joanna Batorral készült interjúban a lengyel nép homogenitásáról kérdezték, 

amely a regények alapján csak illúziónak, vagy vágyott állapotnak tűnik, hiszen Bator 

szinte minden szereplője valamilyen „keverék”. Válaszul Bator azt felelte, hogy 

regényeiben bizonyos eseményszálakat valóban lehet a homogenitás mítoszának, vagy 

inkább fantazmagóriájának megkérdőjelezéseként értelmezni. Az interjúban megjegyzi, 

 
79 SICHER, i.m., 1-2. 
80 PROKOP-JANIEC, i.m., 139–142.  
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hogy a második világháború után a homogenitás eszméje kompenzációs szerepet töltött 

be, és egyidejűleg a politika is felhasználta ezt a fogalmat. Ezen kívül a lengyel 

képzeletben, vagyis a különböző reprezentációiban érzékelhető a folyamatos múlt iránt 

érzett vágy, de a lengyelek leginkább olyan ősöket szeretnének maguknak, akik nemesi 

vérvonallal büszkélkedhetnek, és szükségszerűen patrióták és felkelők voltak. A 

Homokhegyben bemutatott családfákat lehet ellenpéldaként értelmezni, mivel a legtöbb 

hősnek a kiváló ősein kívül van egy „zsidója a padláson” vagy egy „orosz akrobatája”, 

ezáltal az új nemzedék már gyanakvóan tekint a csodás családi történetekre. Bator 

azonban hozzáteszi, hogy a Homokhegy semmiképp sem tekinthető politikai 

véleménynyilvánításnak, a probléma felvetésekor sokkal inkább személyes okok 

vezérelték: az ő felmenői is a visszaszerzett területeken születtek, és családjában hiányzik 

a múltról alkotott lineáris narratíva, csak nyomok, töredékek ismertek. Ezek a 

fragmentumok pedig sokkal inkább az eltűnt világ heterogenitása felé mutatnak, és nem 

az egyértelműség felé. Bator fontosnak tartja, hogy elfogadjuk a „keverék” identitást, és 

úgy tekintsünk rá, mint erőforrásra, és nem egy elhallgatandó momentumra81.  

Bator szerint a lengyelek tehát egy mítoszba, a homogenitás fantazmagóriájába 

kapaszkodnak. Ebből következik, hogy a heterogén vagy hibrid identitásokat a 

társadalom nem tartja követendő példának, negatív megkülönböztetésben részesíti. Bator 

viszont azt vallja, hogy a „negatívumból” erényt lehet kovácsolni, illetve a „másság”-ra 

erőforrásként is lehet tekinteni. Ezek a gondolatok már a posztmodern kategóriáitól való 

távolodást mutatják, és egyértelműen az új bölcsészet, ezen belül is az Ewa Domańska 

által bevezetett, affirmatív/megerősítő bölcsészet (humanistyka afirmatywna) felé 

mutatnak. Ezt az irányzatot bővebben bemutattam a már említett Literatura-

tanulmányban, itt csak néhány fontos jellemzőjét emelem ki. Az elmélet legfontosabb 

jellemzője, hogy olyan ideák kiépítését tűzi ki célul, amelyek nemzet-, rassz-, gender-

felettiek, valamint a közösségi érzések újraépítését szorgalmazza, a posztmodern negatív 

kategóriáitól eltávolodva pozitív értékeket felállítva. Domańska elismeri, hogy a 

posztmodern negatív értékei, úgymint fájdalom, szenvedés, melankólia, képezhetik a 

megismerés forrásait, azonban ezek helyett pozitív érzéseket javasol, mint például a 

szerelmet, amelyre energiaforrásként tekint. Az identitás kialakításához pedig véleménye 

szerint inkább energiára van szükség, semmint traumára82.  

 
81 O Żydzie na strychu i tożsamości mieszańca, Przekładaniec, 2014, 265–266., www.ejournals.eu/ 

Przekładaniec, (ford. K.A.), letöltés ideje: 2020.06.06. 
82 KOCSIS Adrienn, Az új humanisztikáról röviden, Literatura, 2018, 1, 14–16. 
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Ezzel az állítással csengenek össze Bator gondolatai a másságról, amelyet 

megismerendő, megértendő, és nem pedig elutasítandó identitásnak tart. Bator számára a 

másság egy lehetőségeket rejtő állapot, amely egy adott közösséget színesebbé tehet, nem 

pedig rontja annak megítélést. A zsidó és minden, valamilyen „másságot” megtestesítő 

szereplők ábrázolásakor az volt a benyomásom, hogy Bator egy külső nézőpontból 

szemléli őket, mintha a lengyel társadalom, és nem a saját hangját közvetítené, vagyis 

egy olyan közösségnek a hangját, amilyennek ő látja a lengyeleket. Eszerint a lengyel 

társadalom idegengyűlölő, homofób és homogenitásra törekszik, kérdés viszont, hogy ez 

valójában így van-e, vagy Bator is csak a sztereotípiák csapdájába esett. 

 

Bator szerint a zsidókkal szembeni ellenszenv alapvető vonása a lengyel 

társadalomnak. Ez az ellenérzés, a velük szemben érzett gyanakvás már a Homokhegy 

kezdőlapjain is feltűnő, egy, már korábban idézett mondat szerint: 

 „a zsidrákok pedig pont úgy urak, mint a háború előtt, egyenesen csoda, honnan vannak 

még mindig ennyien” (HH.21.)   

 

Nem sokkal a második világháború után kezdődik a regény cselekménye, ez a 

megnyilvánulás pedig arról tanúskodik, hogy a megszólalót a zsidóságot ért tragédia 

egyáltalán nem érdekli, sőt, szinte zavarják a túlélők. Eszünkbe juthat erről az a 

sztereotípia, vagy szinte már összeesküvés-elmélet, mely szerint a zsidóknak túl nagy a 

hatalmuk az üzleti és a pénzügyi világban, az élet szinte minden területén befolyással 

bírnak, károsítva ezzel mások érdekeit. Kazimierz Maślak pedig éppen egy üzletember, 

akinek az érdekeit zavarják a zsidók, és úgy utal rájuk, mint egy kiirthatatlan fajra, egy 

zavaró körülményre, amely az ő érvényesülésének esélyeit rontja.  

A már korábban említett Wolniewicz-Musiał szerzőpáros a xenofóbia mellett az 

antiszemitizmus kérdését is tárgyalja könyvében. Egy forradalmian új munkát elemezve 

igyekeznek értelmezni a zsidók iránt tanúsított gyűlöletet. A Hertzberg és Hirt-Manheim 

szerzőpáros Zsidók: egy nemzet esszenciája és karaktere83 című munkájáról van szó, akik 

egy új megközelítésből próbálják értelmezni a zsidóság helyzetét. Véleményük szerint a 

zsidóságnak be kellene ismernie, hogy egy különálló népet alkotnak, és ez hordozza 

magában minden probléma gyökerét. A zsidó egy különleges nép, amelyet három 

alapvető fogalom határoz meg: a kiválasztottság, a máshitűség és az idegenség. Mélyen 

 
83 Eredeti nyelven angolul: Jews: The Essence and Character of a People címen 1998-ban jelent meg. 
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determinált bennük, hogy idegennek maradjanak meg más népek között, és gyakran élnek 

idegen kultúrák perifériáján. Ezen állapot fenntartását pedig a zsidók maguk választják84. 

Bator szerint azonban azok a zsidók, akik megpróbálnak beilleszkedni a társadalomba, 

hiába keresztelkednek ki, nem tudnak megszűnni Másik-nak lenni, mert „az emberek az 

ilyesmit szélirányban és széllel szemben is képesek voltak kiszimatolni, legalább három 

nemzedékre visszamenőleg.” (HF. 35.) Zsidónak lenni egy állandó és nem megváltoztatható 

vagy megszüntethető állapot.  

A Homokfelhő egyik látványosan a perifériára szorult zsidó szereplői a 

Teanénikék. Elég furcsák voltak ahhoz, hogy a kamieńskiek rájuk csodálkozzanak, nem 

is nagyon tudták értelmezni a két nőt mint jelenséget, sem az egymáshoz fűződő 

kapcsolatuk nem volt könnyen kategorizálható. A két nő – állítólag testvérek – különös 

egységet alkottak, különleges, szinte megmagyarázhatatlan jelenségként léteztek. 

Amikor túl öregek lettek már a férjhez menéshez, a nagy házból kiköltöztek a birtok 

szélén álló Napóleon-házba, elkülönülve a többiektől. A falusiakban felébredt a gyanú, 

hogy a két nő között nem testvéri, hanem a falusiak által kimondhatatlan kapcsolat van, 

ezért elnevezték őket Teanénikéknek, egy névbe sűrítve a két különálló személyt, ezzel 

feloldva az égető és válasz nélkül maradt kérdést. Kuriózumként kezelték a falusiak a 

Teanénikéket, akik különleges főzeteket, italokat, híresen finom süteményeket 

készítettek, és rendszeresen fogadtak vendégeket a faluból. A két nő szinte külön kis 

szigetet alkotott a faluban, elkülönülve éltek, ám a látogatók bevonták őket a közösség 

életébe. Ez a hibrid, kinti-benti lét, a Teanénikék falu széli elszigetelt léte, amely látszólag 

mégis kapcsolódott a falu életéhez, Sicher megállapítására emlékeztet, aki szerint a 

zsidók mindenhol otthon vannak, de nem eresztenek gyökeret sehol. 

 

Jadzia Chmura sokáig nem tudta magáról, hogy zsidó származású. A bábeli nők 

közösségéhez tartozott, és a többi nőhöz hasonlóan irtózott a másságtól. Gyanúsnak 

tartotta a szomszédjukban lakó homoszexuális párt, bosszantotta minden megszokottól 

eltérő dolog, például a lánya különleges külseje, furcsa szokásai, minden olyan vonása, 

amely lehetetlenné tette, hogy beilleszkedjen a többi lány közé. Ugyanakkor Jadzia is egy 

másik életre vágyott, teljesen elvarázsolták a romantikus telenovellák, mint a 

Rabszolgasors vagy a Dinasztia. Felvillanyozódott a sorozatok kliséitől, ilyen például 

egy elveszettnek hitt rokon felbukkanása, a különleges származás kiderülése, de mikor ez 

 
84 Arthur HERTZBERG, Aron HIRT-MANHEIMER, Żydzi. Istota i charakter narodu, Mada, 2001, 12–20.(ford. 

K.A.) 
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tényleg megtörtént Jadzia Chmurával, tagadásba menekült. Nem fogadta el Ignacy 

Goldbaum gyerekeinek, vagyis saját féltestvéreinek közeledését, mert az gyanút keltett 

benne, azt hitte, őt és az anyját vádolják Ignacy halála miatt. Valójában nem jött rá arra, 

hogy az egész addigi világnézete omlott össze: elfogadta, hogy neki egy félig lebénult 

kéz, egy részeges lengyel férj, egy ferde mennyezetű lakás jutott. Ezidáig csak Dominika 

sorsában látott némi reményt a jobb életre, most viszont felvillant előtte egy másik élet 

lehetősége, illetve a lehetőség felvillanása és gyors elillanása döbbentette rá arra, hogy 

élete másképp is alakulhatott volna. A szinte csak egy pillanatra felmerülő lehetőség 

elvesztése felett érzett düh Jadzia számára az adott momentumban még nem értelmezhető 

és azonosítható, de ő az egyetlen olyan szereplő, aki teljes metamorfózison esik át, túllép 

egykori önmagán, és ennek köszönhetően fordulat áll be az életében, és olyan életutat jár 

be, amilyenről álmodni sem mert soha. 

Ignacy Goldbaum – Jadzia igazi apja – értelmiségi családból származott, orvosnak 

készült (újabb zsidó sztereotípia). Zofia – Jadzia anyja – tudta, hogy Maniek Gorgól, a 

nácik kiszolgálója zsidókra vadászik, mégis vállalta a veszélyt, és elbújtatta a padlásán 

Ignacyt. Maniek Gorgól a „rossz lengyel” megtestesítője a regényben. Személyes 

bosszúra, illetve haszonszerzésre használta fel a zsidók ügyét. Nem tűnik meggyőződéses 

antiszemitának, ő mindenkit utált, aki nem engedelmeskedett neki. Feljelentette Zofia 

szüleit a németeknél, mert azok nem akarták elfogadni vejüknek, feleségét rendszeresen 

verte, több bordáját is eltörte, míg az asszony ellenállása végleg megszűnt vele szemben. 

Először Maniek miatt nem teljesedhetett be a szerelem Zofia és Ignacy között, mert 

Maniek hatalmi vágyból, gyűlöletből, bosszúból megerőszakolta Zofiát, aki korábban 

többször kiadta az útját. Zofia egészen Dominika egy éves koráig teljes 

bizonytalanságban élt, mert nem tudhatta, hogy lánya, Jadzia, aki nem hasonlított senkire, 

erőszakból vagy szerelemből született. Dominika vékony, csontos testalkata és busman 

haja tette számára biztossá, hogy Jadzia apja Ignacy. Míg Zofiának a megkönnyebbülést 

jelentette, addig Dominikának rengeteg nehézséget okoztak a családban senkire sem 

hasonlító zsidó vonásai. Nem volt szép kislány, emiatt folyton a perifériára szorult. Ő volt 

az egyetlen, akinek nem jutott lány padtárs, az utolsó padban kellett ülnie, és a lányok 

sem barátkoztak vele. Jadziát nagyon zavarta Dominika busman-külseje, rengeteg 

energiát fektetett abba, hogy Dominikából átlagos kislányt faragjon, de fáradozásai nem 

hozták meg a kívánt eredményt. Dominika hátrányba került a zsidó nagyapjától örökölt 

külső jegyek miatt, a tőle örökölt matematika tudása viszont a többiek fölé helyezte. 

Tomasz Mizerkiewicz szerint Bator csupa banalitással, szappanoperába illő fordulatokkal 
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dolgozik a történetszövésben, ilyen például az is, hogy Dominika felnőtt korában érti meg 

kirekesztettségének okait: intellektualitása miatt, amelyet csakis zsidó nagyapjától 

örökölhetett, nem illett a babeli egyszerű gondolkodású, tanulatlan emberek közé85. 

Akárhogy is nézzük, Dominikának zsidó származása – még feltárulatlanul is – 

nehézségeket okozott, nem könnyítette meg a beilleszkedést, folyton a társasági és 

társadalmi csoportokon kívül találta magát. 

Zofia nagymama tragédiájában is közrejátszott a zsidóság iránt érzett ellenszenv, 

bár eredetileg Janek Kos a szerelmi csalódás miatt fordult Zofia ellen. Janek éveken át 

udvarolt Zofiának sikertelenül, azon a tragikus éjszakán Zofia és Ignacy megmentői 

között volt, ő volt az, aki Maniek Gorgól nyakába tette az akasztókötelet. Az eset után 

mindent megtett, hogy elnyerje Zofia kegyeit, de ez sosem sikerült neki. Az évek alatt 

felgyülemlett benne a keserűség, amely Ignacy láttára túlcsordult, és egy végzetes tett 

megvalósítására sarkallta. Janek Kos nem olyan volt, mint Maniek Gorgól. Nem használta 

ki a zsidók szorult helyzetét, nem volt velejéig romlott, gonosz és erőszakos. Azonban a 

sok éven át tartó visszautasítás, a sok szerencsétlen esemény mind hozzájárult ahhoz, 

hogy Ignacy felbukkanása drasztikus lépésre sarkallja. Janek önmagával folytatott 

monológjában lépésről lépésre jut el tette jogosságának bebizonyításához. Először Janek 

összehasonlította sorsát Ignacy sorsával: „Az idő, mely őt bezabálta és kihányta, Ignacy 

Goldbaummal kegyesebben bánt.” (HH.373.) A következő fokozat Ignacy zsidó 

származásának említése volt. Bár véleményem szerint Kos nem volt antiszemita, csak a 

sors kegyetlensége miatt gyűlölte meg Ignacyt, és Ignacy zsidósága csak még egy ok volt, 

amit felsorakoztathatott ellene. Önmaga hergelésében fokozatosan jön elő a 

gyűlöletbeszéd: először az élet igazságtalanságán kesereg, majd már zsidóként említi 

Ignacyt, aztán már minden zsidót ugyanolyannak tart: „Egy ilyen kalapos zsidónak ez annyi 

volna, mintha csak sercintene egyet” (HH.375.), végül már összeesküvés-elméletről beszél, 

amelyet a zsidók eszeltek ki a lengyelek ellen. De ezek nem Janek Kos gondolatai, hanem 

átvett szólamok:  

„mind idegen, benne van az összeesküvésben, hogy elvegyék, felvásárolják a földeket, 

lerombolják a templomokat, és a helyükre zsinagógákat, szupermarketeket, mecseteket rakjanak. 

Igaza volt Kazimierz Maślaknak, fejbe kellett volna vágni, egy idegennek segíteni annyi, mint a 

mieinktől elvenni valamit, ennek pedig még lehetett valami a zsebében.” (HH. 375.)  

 

 
85 MIZERKIEWICZ, i.m., 76. 
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Ezek a kölcsönzött gondolatok erősítik meg Janek Kost abban, hogy jogosan jár 

el. A zsidó idegen, akinek egyszer önzetlenül segített, megfosztja attól, ami neki járna, 

vagyis Zofiától. Végül már nem csak magáért, hanem minden lengyelért gyújtja rá a házat 

Igancyra és Zofiára, mert a lengyeleket meg kell óvni az idegenektől. Így értelmezi át 

önkényesen személyes bosszúját, kitágítva az egyéni érdeket közösségi érdekké. 

 

Bator sajátos perspektívából beszéli el a háborút és a zsidókkal szemben elkövetett 

borzalmakat. Az elbeszélés módja alapvetően szenvtelen, globális, nem részletez: egy nap 

a kamieński zsidók nagy részét elhurcolták. A táborban történtekről már az egyes 

emberekkel történt konkrét események kapcsán értesülünk, a következő ide tartozó 

jelenetben pedig már a túlélők szállingóznak haza Kamieńskbe. Bator változtatja a 

nézőpontokat, időnként egészen távolról, panorámaképekben mutatja be az eseményeket, 

néha azonban egészen közelre fókuszál, egy-egy konkrét, számára hangsúlyos esetet 

kiemelve. A koncentrációs táborban történt legszörnyűbb események azonban csak utalás 

formájában jelennek meg: 

 „Różát a speciális barakkba küldték […] a használhatók közé sorolták be. Amikor Różát 

elhasználtnak minősítették, visszatért a közönséges barakkba, és Anielával együtt kapta el a 

tífuszt.”(HF. 76.) 

 A tényszerű bemutatás érzelmileg sterilizálja az elbeszélést, a narrátor távolságot 

tart a szereplőkkel. Nem tartja fontosnak, hogy naturálisan, minden részletre kiterjedően 

leírja a zsidók szenvedését, inkább szenvtelen elbeszélésmódjával sokkol. 

Czapliński szerint a háborúról való beszéd egyik fontos eleme volt a civil 

nézőpont bevezetése. Ez egy olyan új perspektívát mutat meg, amely egy olyan emberhez 

tartozik, aki nem akar harcolni, csak túl akar élni, és egyetlen célja a túléléshez szükséges 

dolgok megszerzése86. Batornál ezen kívül még fontos, hogy nem egy férfi szempontjából 

láttatja a történéseket, hanem bevezeti a női perspektívát. Bár az elbeszélésmód 

szenvtelen, szinte érzéketlen, azzal, hogy ennyire „rázoomol” bizonyos momentumokra, 

kiemel egy embert a tömegből, és az ő tapasztalatait beszéli el, mégis közelséget teremt. 

Czapliński Szczypiorski A szép Seidenmanné című regényét elemzi a civil 

nézőpont bevezetésekor. Czapliński kiemeli, hogy a civil nézőpontnak köszönhetően 

sikerült átlépni a nemzeti kategóriákat. Ezért valósulhat meg, hogy a németek szörnyű 

tettei után mégis meggyengül az irántuk érzett gyűlölet, és a nemzeti identitás is átalakul. 

 
86 Przemysław CZAPLIŃSKI, Poruszona mapa, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2016, ebook pdf 

formátumban 101–102. (ford.K.A.) 
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Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy nem minden német ugyanolyan. Így történhetett meg 

az, hogy Szczypiorski a műveiben nem tüntetett fel minden németet automatikusan 

rossznak, vagy éppen minden lengyelt automatikusan jónak87.  

Ezt az elvet követve Batornál sem lehet minden zsidót vagy lengyelt 

automatikusan jó embernek tekinteni. A rossz lengyelre már mutattam példát, például 

Maniek Gorgólt, de a zsidók között is akadt olyan, akit Bator visszataszítónak, 

szörnyetegnek ábrázolt. Tadeusz Kruk, a fodrász, kiemelkedik a zsidó szereplők közül, 

mert Bator őt nagy részletességgel ábrázolja. Tadeusz Kruk vezetékneve magyarul hollót 

jelent, itt is beszélő névvel van dolgunk, hiszen a holló a Bibliában mint tisztátalan állat 

jelenik meg, fekete tollazat révén a gyász, a halál és a szerencsétlenség megtestesítője88. 

Kruk, miután szembesült vele, hogy nem lesz esélye a társadalom által normálisnak ítélt 

életet kialakítani, felhagyott erre irányuló próbálkozásaival, elfogadta önmagát, és 

igyekezett kihasználni minden lehetőséget, amelyet „mássága” miatt az élet felkínált 

számára. Kruk olyan volt, mint egy folyton éhes szörnyeteg, aki mások rettegésével 

csillapította éhségét. A nők undorodtak tőle, mert látták benne a ragadozót, az 

erőszaktevőt. Kruknak viszont az, ami a hétköznapi életben szerencsétlenné tette, a 

koncentrációs táborban az életben maradást, a szerencsét, sőt, a boldogságot hozta el. 

Élvezte, ahogy a nők rettegve állnak előtte meztelenül, gyönyör töltötte el, hogy naponta 

a kezei közt reszkető nők haját nyírhatta. Míg a legtöbb zsidó fogoly lefogyott, 

tönkrement és végül meghalt a táborban, Kruk meghízott és boldog volt, hiszen 

hódolhatott szenvedélyének, amely éltette őt és a benne lakozó szörnyet. Kruk szinte 

baráti kapcsolatot alakított ki az egyik tiszttel, Martin Kalthöfferrel, akivel felismerték, 

hogy hasonszőrűek, mert a szadizmusuk összekapcsolta őket. Martin Kalthöffer civilben 

egy München környéki gazda volt, véleményem szerint ő a már korábban említett Hans 

Kalthöffer, vagyis Grażynka későbbi férjének apja. 

A visszatérő zsidókat két csoportra lehetett osztani: akik beszéltek, és akik mélyen 

hallgattak. A kimondás aktusa rendszerint a rehabilitáció eszköze, amely képes feloldani 

az átélt traumát. Ez esetben azonban teljesen másképp történt. A hazatérő zsidók többsége 

nem beszélt, ez pedig megnehezítette a közösség számára a visszafogadásukat. Tadeusz 

Krukból viszont ömlött a szó, morbid módon ő a haláltáborban tudott kiteljesedni, 

megtalálni önmagát, ebben pedig az is segítette, hogy hozzá hasonló, rettenetes emberek 

 
87 CZAPLIŃSKI, Poruszona mapa... 102. 
88 http://real.mtak.hu/93694/1/allatszimbolumtar_mtmt.pdf, 143, letöltés ideje: 2021.05.15. 

http://real.mtak.hu/93694/1/allatszimbolumtar_mtmt.pdf
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közé került. Nem elég, hogy Kruk kivirult a haláltáborban, hazatérve Kamieńskbe hőst 

csinált magából. 

 

Mindenképpen fontosnak tartom megemlíteni Icek Kac történetét, aki 

megmenekülve a láger elől Amerikába emigrált, és Brooklyn egy feketék lakta 

negyedében, a Bed-Stuyban nyitott boltot. A Bed-Stuynak megvoltak a maga szabályai, 

és itt is, a feketék közösségében a zsidó idegen elemnek számított, akit itt sem láttak 

szívesen. Véleményem szerint nagyon érdekes megközelítéssel van itt dolgunk, hiszen az 

amerikai, fehér társadalom által egy „másikként” kezelt, marginalizált közösség utasítja 

el azokat, akik tőlük különböznek, de szintén kirekesztettek. A negyed bemutatásakor 

megtudjuk, hogy a feketék ritkán érintkeztek fehérekkel, a negyed határát elvétve lépték 

csak át, ezáltal létrehoztak egy izolált mikrotársadalmat. Érdekes momentum, hogy a 

híres harlemi fekete közösséggel szemben is lenézőek voltak, a Bed-Stuy lakói 

„igazibbnak és feketébbnek” tartották magukat. E tény ismeretében azonban már nem 

meglepő, hogy ez a közösség, amelyik más fekete csoportokat is lenézett, mostohán bánt 

az idegenekkel. Sara nagymamájának például „nem tetszett, hogy egy idegennél, pláne 

zsidónál kell vásárolnia [...] Mégsem volt képes megtagadni magától az élvezetet, hogy a bugyik, 

nejlon alsószoknyák [...] kupacaiban [...] turkáljon” (HF. 140.).  

Az itt élőknek előre megírt sorsuk volt: a nőkre korai anyaság és szegénység várt. 

Sara anyjának majdnem sikerült megtörnie a körforgást, és sportolói ösztöndíjjal 

egyetemre is járhatott volna, de egy nem várt terhesség miatt minden lehetőség köddé 

vált, anyává lett, „ami csendben és könyörtelenül ítélte arra, hogy reprodukálja anyja, nagyanyja 

és dédanyja sorsát” (HF.143). A Bed-Stuyban a legtöbb nőnek hasonló sorsa volt, amelyben 

a közös pont a korai terhesség és a nyomor volt.  

A negyedben bandák működtek, amelyek „azzal töltötték az idejüket, hogy jogos 

haragjukban piti és értelmetlen módon erőszakoskodtak a gyöngébbekkel, és gyűlölték az 

idegeneket, akiket kevéssé eredetien, de a helyi hagyományokkal összhangban pécéztek ki. Tehát 

gyűlölték a fehéreket, kivált azokat a zsidókat, akiknek üzletük volt Bed-Stuyban, gyűlölték a 

tanárokat, kivált a fehér tanárnőket, akik többnyire zsidók voltak, és a fehér rendőröket, kivált az 

íreket, gyűlölték a kormányt, amelyről keveset tudtak...”(HF.144.).   

A feketék lakta negyedben a fehérek váltak a másikká, akik bőrszínük miatt nem 

illettek az adott közösségbe, így ők lettek a kirekesztettek. A zsidókat itt sem szívlelik, 

ennek ellenére vásárolnak tőlük. Bator itt is a tudatlansággal párosítja a gyűlöletet, 
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semmiféle megalapozott okát nem mutatja be a kirekesztésnek, indokként a korlátoltságot 

és a hagyományt említi, amin a negyedben élők értékrendje is alapul. 

 

Egy éjszaka a zavargások alatt Icek Kac menti meg a rendőr elől menekülő La-

Teeshát, Sara nagymamáját. Menedéket nyújt neki, és Icek elmeséli élete történetét. A 

találkozáskor „La-Teesha először nézett bele csomagolópapír színű arcába és szomorú barnás 

szemébe, arra gondolt, hogy teljesen másként emlékezett rá, úgy élt benne, ahogy a karikatúrákon 

néznek ki a zsidók, nagy orrúak, fekete kaftánban”(HF.148.) Ez a véletlen találkozás 

megváltoztatta a két szereplő közti viszonyt. La-Teesha meglátja Icekben az embert, 

személyes ismeretséget kötnek, amely következtében Icek megszűnik La-Teesha 

szemében zsidónak lenni, eltűnnek a zsidókról alkotott sztereotípiák, mintha egy egészen 

más embert látna maga előtt. Bator gyakran él ezzel a fogással: az egymással idegenkedő, 

bizalmatlan embereket egy véletlen esemény apropóján összehozza, és a személyes 

kapcsolat kialakulása után kiderül, hogy a látszólagos ellentétnek valójában semmi alapja. 

Ugyanez történt például Jadziával is, aki féltette a lányát Jeremiasztól, a homoszexuális 

szomszédjától, de egy véletlen folytán összebarátkoztak, és Jadzia számára a férfi 

megszűnt a „meleg szomszédnak” lenni, egyszerűen csak egy férfi lett, akinek a 

társaságában jól érezte magát. Bator ezzel azt sugallja, hogy a nomád életmódból érdemes 

átvenni a nyitottságot és a kritikai tudatot, mert ezáltal olyan kapcsolatokra és 

tapasztalatokra tehetünk szert, amelyek egy kirekesztő gondolkodásmód miatt sosem 

érhetnének minket. Ez a fajta nyitottság természetesen kizár minket az adott, addig jól 

ismert közösségből, de egy újat meg is nyit előttünk, amely által gazdagodhatunk 

szellemileg és lelkileg is. 

 Icek Kachoz hasonlóan Eulalia Barron is New Yorkba menekült a biztos halál 

elől. Icek Kac Kamieńskből, Eulalia Barron pedig Krakkóból indult útnak, a sorsnak 

köszönhetően pedig találkoztak Amerikában, a Metropolitan Museum ókori részlegén. 

Eulalia nem volt sem szép, sem érdekes jelenség, fiatal korától kezdve naphosszat csak 

olvasott, a könyveknek élt. Amikor New Yorkban felbomlott a házassága, megint nem 

maradt más számára, csak az olvasás: „Eulalia Barron tehát olvasott, és az olvasásnak 

köszönhetően emlékezett” (HF.218.). Elualia Barron azonban élete végéig csak olyan 

könyveket olvasott, amelyeket még Krakkóban ismert meg. Az egyes könyvekhez 

múltjának egy-egy momentuma tartozott, általuk fel tudta idézni a krakkói 

mindennapokat: „amikor az Odüsszeiát olvastam, akkor mondta Jan bácsi és Golde néni, hogy 

gyerekük lesz, amikor Rousseaut olvastam, Priwa unokanővérem kis híján megfulladt egy keserű 
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csokoládéban rejtőző manduladarabkától” (HF.219.). Elualia Barron azért olvasott, hogy 

emlékezzen, Icek Kac pedig azért járt a múzeum ókori részlegére, és bámult egy bizonyos 

múmiát hosszú órákon át, mert segített felidézni a múltat. Amikor Elulalia Barron már túl 

öreg volt az olvasáshoz, felfogadta Dominikát, hogy olvasson fel neki. Eulali Barront 

Dominika egy bizonyos egreszöld szemű Władziára emlékezteti, és nem is tudja, hogy 

valójában Władzia és Dominika távoli rokonok. Władzia cselédnek szegődött Eulalia 

Barron szüleihez, Meiselsékhez még Krakkóban, és hamar szoros kapcsolat alakult ki a 

szolgáló és az akkor még kislány Eulalia között. Először Władzia volt az, aki 

megismertette Eulaliát a történetekkel, ő olvasta fel a regényeket. Władziáról megtudjuk, 

hogy vezetékneve Dziurska volt, és öt lánytestvére volt. Władzia elmeséli Eulaliának, 

hogy legidősebb nővére, Jadwiga, egy molnárhoz ment feleségül, valahol Skierniewice 

környékén lakik. Władzia a Mesielséknél töltött évek után Amerikába emigrált. A 

Homokfelhőben találunk információt arra vonatkozóan, hogy Jadzia kitől örökölhette 

egreszöld szemét, a Homokhegyben pedig Bator egy látszólag elhanyagolható információt 

oszt meg Władziáról amikor Jadwiga megemlíti, hogy: „(Jadwiga – K.A.) azt tudta csak, 

hogy Władzia, aki közülük a legfiatalabb és legszebb volt, Amerikába ment, ahol jól megy a 

sora..” (HH.248.), de Bator ezzel a momentummal már előkészítette Władzia és Eulalia 

bekapcsolását a narratívába. 

 Bator más szereplőket is hasonló módon kapcsol össze egymással: Icek Kac egész 

életében Grażynkát kereste, akitől még gyerekkorában megkapta Napóleon bilijét. Icek 

Kac nem is sejtette, hogy La-Teesha, akinek elmesélte élete történetét és kutatásának 

tárgyát, annak a Sarának a nagymamája, akit Grażynka fogadott be Merholtzban. Tadeusz 

Kruk sem tudja meg soha, hogy Grażynka, akibe halálosan szerelmes volt, ahhoz a 

Hanshoz fog hozzámenni feleségül, akinek az apjával Kruk együtt ténykedett a 

haláltáborban, és Grażynka sem fog rájönni soha arra, hogy apósa abban a haláltáborban 

szolgált, ahova az őt befogadó Teanénikék kerültek. Eulalia Barron sem tudja meg soha, 

hogy Dominika Władzia nővérének, Jadwigának az dédunokája. Eulalia Barron többször 

is el akarta mesélni Dominikának Icek Kac és a Napóleon bilijének történetét, de ki-

kihagyó emlékezete megakadályozta ebben. Ezen kívül azt is megtudjuk, hogy Eulalia és 

Władzia is New Yorkba került, ahol akár még találkozhattak is volna, de Bator a nomádok 

mozgásához hasonlóan soha nem zárja le a történeteket. A szereplők nem tudják meg, 

hogy valójában milyen kapcsolat van közöttük, és milyen közel vannak ahhoz, hogy 

megtalálják, amit vagy akit keresnek. Mivel a történetek sosem juthatnak nyugvópontra, 

Bator nem csak a múltbéli események felé hagyja nyitva a történetek folytatásának 
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lehetőségét, hanem módot teremt arra is, hogy a jövőbeli események is bekapcsolódjanak 

valamilyen formában a narratívába, ezáltal teljesen kitágítja a történetek hálózatát. 

 

 Eulalia Barron krakkói otthonának elhagyása után arra törekedett, hogy folytatni 

tudja korábbi életvitelét. Rezignáltan vette tudomásul, hogy elhagyta a férje, és nem 

vágyott semmi másra az olvasáson kívül. Eulalia „férjével ellentétben, nem azért akarta a 

túlélést, hogy éljen, hanem azért, hogy emlékezzen, és az, ami körülveszi, a férjét is beleértve, 

számára se nem reális, se nem fontos. Emlékezni, emlékezetbe idézni, visszaemlékezni” (HF. 

236.). Icek Kacot és Eulalia Barront az emlékezés igénye kapcsolta össze. Egyikük sem 

törekedett arra, hogy Amerikában új életet alakítsanak ki, a régi életüket kívánták 

megőrizni, ha másképp nem, az emlékezés által. A múlt momentumai, történetei tartják 

őket életben, és létezésük egyetlen célja az emlékezés maradt. Bator szerint az ember 

életében a legfontosabb tényezők a történetek, mert ezek a történetek mi magunk 

vagyunk. 
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4. A regények feminista olvasata  

 

 

4.1.Bevezetés – Joanna Bator elhelyezése a feminista írók között 

 

 

A lengyel feminizmus kialakulását és fejlődéstörténetét tárgyaltam egy korábban 

megjelent tanulmányomban, ahol részletesen bemutattam a feminista mozgalom 

kialakulását és helyzetét a kezdetektől egészen napjainkig89, ezért eltekintek ebben a 

fejezetben a részletes történelmi áttekintéstől.  Azonban a tanulmány alapján 

megpróbálom összefoglalni és bemutatni azokat a legfontosabb jellemzőket és 

tényezőket, amelyek napjainkban is meghatározzák a lengyel feminista kritikát, illetve a 

nők helyzetét Lengyelországban. 

A lengyel feminizmus kapcsán talán a legfontosabb tényező, hogy a nők helyzetét 

mindig a történelmi – politikai helyzet határozta meg. Lengyelország viharos történelme 

miatt mindig az ország, a nemzet kérdése volt az elsődleges, minden más – a nők 

egyenjogúságának kérdése is – csak ez után következhetett. A történelmi események 

közül kiemelendő a Szolidaritás mozgalma, valamint a nők mozgalomhoz kapcsolódó 

tevékenysége, mert a feminista mozgalom számára az egyik legfontosabb momentum is 

ehhez az időszakhoz kötődik. Shana Penn, amerikai újságíró foglalkozott elsőként a nők 

mozgalomban betöltött szerepével. A nők földalatti mozgalma című könyvében Penn 

bátorkodott kijelenteni, hogy a nők váltak a mozgalom elsődleges irányítóivá. Ha esetleg 

túlzásnak is tartanánk ezt a kijelentést, a források alapján biztosan állítható, hogy a nők 

aktívan részt vettek a mozgalomban, annak ellenére, hogy őket is fenyegette börtönbe 

zárás vagy internálás. Éppen ezért okozott hatalmas felháborodást a későbbi feministák 

körében az a mondat, amelyet állítólag egy gdański hajógyár falára írtak ki. A mondat így 

hangzott: „Asszonyok, ne zavarjatok minket, mi Lengyelországért harcolunk!” Erre a 

mondatra szinte az összes feminizmussal foglalkozó írás hivatkozik, azonban egyik sem 

jelöl meg forrást. A mondat elemzői kivétel nélkül arra jutnak, hogy a nők szerepét ismét 

alulértékelték, a történelem és a politika férfiügy: „history” és nem „herstory”. A 

fordulat a mondat jelentőségével kapcsolatban 2014-ben jött el, amikor Marta Dzido és 

Piotr Śliwowski forgatni kezdték Szolidaritás a nők szerint című filmjüket, amelyben a 

 
89 A lengyel feminizmusról bővebben: KOCSIS Adrienn, Asszonyok, ne zavarjatok minket, mi 

Lengyelországért harcolunk, Kalligram, 2016, február, 86–91.  
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nők szerepét kívánták vizsgálni a Szolidaritás mozgalmában. A kutatás során kiderült, 

hogy az említett feliratot a gyár falán soha senki nem látta, sokan olvastak róla, egyesek 

látni vélték, de a nyomozás nem vezetett sehova.  

Némi kutakodás után azonban sikerült megtalálnom a mítosz forrását. A nyomok Ewa 

Maria Slaska, lengyel írónő, újságírónő blogjához vezettek. Slaska a Szolidaritás 

hetilapjánál, a My-nél dolgozott, majd 1985-ben Berlinbe emigrált. Internetes blogján 

található egy bejegyzés Hogyan keletkeznek a legendák? címen. A bejegyzésben arról ír, 

hogy lengyel feminista barátnője, SW (feltételezésem szerint Sławomira Walczewska) 

évek óta megadja Slaska elérhetőségét ismeretleneknek, akik a gdański feliratról 

érdeklődnek nála. Az ismeretlenek SW-re hivatkozva kérnek információt a feliratról, mert 

úgy tudják, hogy Slaska rendelkezik fényképpel róla. Slaska évek óta sikertelenül 

próbálja elmagyarázni SW-nek, hogy nincs a tulajdonában ilyen fotó, illetve a feliratot 

nem egy gyár oldalán, hanem egy lift tükrén látta rúzzsal felírva. Egy alkalommal Slaska 

szemrehányó levelet kapott egy hölgytől, aki megdöbbent Slaska válaszától, mert ő csak 

emiatt a mondat miatt érdeklődött a Szolidaritás iránt, a feliratra alapozva akart filmet 

forgatni a mozgalomról. Slaska a levél hatására kutakodni kezdett, de nem talált az írásai 

között olyan feljegyzést, amelyben említette volna a feliratot. Csak egy olyan írást talált, 

amelyben azt nyilatkozta, hogy nem érzi magát sem a Szolidaritás, sem azon változások 

integratív részének, amelyeket a szabad Lengyelország megszületése, a berlini fal 

ledöntése vagy a kommunizmus megszűnése hozott el. Ennek pedig abban látja az okát, 

hogy a Szolidaritást harminc éves szakállas férfiak vezették, nőként pedig az volt az 

érzése, hogy a mozgalmat poszt-hippik hozták létre.  

A kérdés a legenda keletkezésével kapcsolatban továbbra is nyitott maradt. Vajon 

Slaska elbeszélései alapján nőtte ki magát a tükörre felírt mondat transzparens méretűvé? 

Vagy tényleg létezett a felirat a liftben talált felirattól függetlenül? A kérdésre maga 

Slaska sem tudja a választ, így valószínűleg ez már örök rejtély marad. 

A mítosz lelepleződésével és a kellemetlen következményekkel azonban a 

feministáknak foglalkozniuk kell. Hogy mekkora törést is jelentett ez az esemény a 

feministák számára, azt Agnieszka Graff mondataival szeretném érzékeltetni: „Azon 

emberek csoportjához tartozom, akiket ez a felirat sok éven át inspirált. Saját 

identitásomat a felirat részletes, ironikus interpretációjára építettem. Azokhoz a nőkhöz 

tartoztam, akiknek szándékában állt ’zavarni’, és lehet, hogy nem csak a 

Lengyelországért vívott harcban, hanem az ország patriarchális, nemzeti-katolikus 

verziójának létrehozásában is. Marta Dzido történetét az első percben rémülettel 
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fogadtam. Ez meg hogy lehet? Nincs alapító mítoszunk? Aztán átgondoltam: így van ez a 

mítoszokkal, kiderül róluk, hogy fikció. Nehéz ügy. Tény, hogy ezt a mondatot vég nélkül 

ismételtük, elbűvölt minket, valami fontosat mond az akkori Lengyelországról. Mond 

valami érdekeset az akkori feminizmusról is, az identitásról, az akkori heroikus 

történelemben való gyökerezésnek igényéről.” A feministák alapítómítosza 

szertefoszlott, és ez arra késztette őket, hogy új alapokra helyezzék mozgalmukat. Át 

kellett értelmezniük a viszonyukat a történelemmel, a nemzeti tradíciókkal és a 

patriotizmussal. Úgy tűnik, hogy a feminista mozgalom valamiféle paradigmaváltáson 

megy keresztül, és mozgolódni látszik egy új nemzedék, amely szakítani próbál a 

nemzeti-történelmi tradíciókkal90. 

A rövid bevezető után a fejezet további részében arra keresem a választ, hogy hol 

helyezhető el Bator a lengyel feminista irodalomban, hogyan ábrázolja a nőket, milyen 

szerepet szán nekik a regényvilágban, milyennek látja a lengyel társadalmat, ebben hol 

van a nők helye, és hogyan próbálja átformálni a viszonyokat ebben az alapvetően 

patriarchális társadalmi rendszerben.  Bator feminista írónak tartja magát, és véleményem 

szerint Bator feminizmusa leginkább Monika Ksieniewicz meghatározásához áll közel, 

aki azt a nőt tartja feministának, aki a saját, nem pedig egy férfi szemszögéből tekint a 

világra. A feminista nők olyan értékrendszert próbálnak kidolgozni, amely elfogadható a 

férfiak számára is, egy igazi feminista pedig meghagyja a választás jogát minden egyes 

nő számára: ha politikus akar lenni, vagy otthonülő családanya, mindkét cél legyen 

elérhető, és a választás legyen a nő szent joga91. 

A rendszerváltás után tömegesen debütáltak lengyel írónők. Katarzyna Majbroda 

az 1995-1997-es évek kapcsán egyenesen női dominanciát említ92, Marta Włodarczyk 

Julian Kornhausert idézi tanulmányában, aki „kis forradalomról”, „női boomról” beszél93, 

Agnieszka Nęcka pedig Joanna Rewajra hivatkozva ír a ’89 utánra kialakuló női 

fölényről, melynek célja a „szemantikai tér” visszaszerzése volt94. Mindannyian 

egyetértenek abban, hogy a női dominancia a rendszerváltás utáni megváltozott 

 
90 KOCSIS Adrienn, Asszonyok, ne zavarjatok minket, mi Lengyelországért harcolunk!” A lengyel 

feminizmus rövid története, Kalligram, 2016, február, 86–91.  
91 Monika KSIENIEWICZ, Specyfika polskiego feminizmu, Kultura i Historia, 2004, 6, 

https://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/169 (ford. K.A.), letöltés ideje: 2015.04.06. 
92 Katarzyna MAJBRODA, Feministyczna krytika literatury w Polsce po 1989 roku, Kraków, Universitas, 

2012, 82.(ford. K.A.) 
93 Marta WŁODARCZYK, Proza kobieca lat dziewięćdziesiątych w świetle krytyki feministycznej, Annales 

Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historicolitteraria 1, 2002, 131. (ford. K.A.) 
94 Agnieszka NĘCKA, Popfeminizm: Gretkowska, Plebanek, Samson = A.N.,  Co ważne i ważniejsze, 

Mikołów, Instytut Kołowski, 2012, 12.(ford. K.A.) 

https://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/169
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társadalmi helyzetnek köszönhető. Włodarczyk a továbbiakban is Kornhauserre 

hivatkozik, aki szerint a rendszer bukásával eltűntek az utolsó olyan tabuk is, amelyek a 

társadalom legintimebb szféráit érintik. Gretkowskát, Filipiakot és Tokarczukot említi 

név szerint, akik elvetették a korábbi nőmodellt, amely a társadalmi tradíciók rabságában 

szenvedett. Ezek az írónők bátran és provokatívan nyúltak olyan témákhoz, amelyek 

addig kulturális tabuknak számítottak: a női testiség szégyellt aspektusaihoz, mint például 

a menstruáció, vagy a szexualitás megismerésének testi és lelki aspektusai95. 

 Egyes írónők azonban mondhatni „túllőtek a célon”. Nęcka Inga Iwasiów egy 

írásából idéz, aki szerint a patriarchátus a testen keresztül fejezte ki mítoszait, hatalmát, 

fantazmagóriáit. Miután a nők dekódolták a jelentések mozgását, remélhetjük, hogy 

eljutnak azokhoz a szabályokhoz, amelyeket le akarnak leplezni. Azonban észre kell 

venni, hogy a test felszabadítása a fantazmagórikus nyomás alól a test 

kizsákmányolásához és túlinterpretálásához vezet96. Az egyik jele annak, hogy néhány 

írónő túlzásba esett, a „menstruációs irodalom” fogalmának megjelenése és gyors 

elterjedése volt az irodalomkritikában. Elsőként Jan Błoński használta Filipiak Absolutna 

amnezja című regénye kapcsán, majd Krzysztof Varga is a „menstruációs irodalom 

klinikai esetének” nevezte a regényt97. Filipiak regénye nem az Iwasiów által „lágy 

feminizmus”-nak nevezett vonalhoz tartozik. Iwasiów szerint a lengyel irodalomban 

ritkán fordul elő konfrontáció, még ritkábban találkozhatunk a férfi kultúrával szemben 

tanúsított idegenkedéssel. Filipiak regényét azonban Iwasiów a „férfi szöveggel” való 

szembefordulásként kezeli. Iwasiów szerint ezt azzal érte el Filipiak, hogy bevezette az 

beavatásregény kislány-verzióját, valamint az eddig tiltott, nők közti szerelem leírására 

vállalkozott98. 

 Azért volt szükség erre a rövid bevezetőre, hogy el tudjuk helyezni Batort a 

feminista irodalomban és a lengyel írónők között. A korábban említett írónők (Tokarczuk, 

Gretkowska, Filipiak) a hatvanas évek tájékán születtek, akárcsak Bator. Bár ő nem 

közvetlenül a rendszerváltás után debütált, véleményem szerint munkássága beleillik az 

Iwasiów által „lágy feminizmusnak” nevezett vonulatba. Iwasiów említ néhány tényezőt, 

amely megtalálható a rendszerváltás után publikáló írónők munkáiban, ezek Bator 

 
95 WŁODARCZYK, i.m.,131. 
96 NĘCKA, i.m., 13. 
97 MAJBRODA, i.m., 100. 
98 WŁODARCZYK, i.m., 132. 
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műveiből sem hiányoznak: a test és a testiség hangsúlyos megjelenése, a tabudöntések, a 

tudatalatti, a pszichoanalízis szerepe és az anyaság kérdése99. 

 Bator regényei kapcsán elkerülhetetlen a feminista szempontú elemzés is. A 

témaválasztás: az anyaság kérdése, a szülés részletes, naturális leírása, a problematikus 

anya-lánya kapcsolat, a női test, a szexualitás leplezetlen megjelenítése, a szereplők – 

akik hangsúlyosan nők, az új női alak, a „nomád” szerepeltetése és részletes bemutatása 

mind arra irányítják a figyelmet, hogy Bator olyan regényvilágot teremt, ahol csak 

mellékszerep juthat a férfiaknak, és még a háttérben szereplő nő is nagyobb hangsúlyt 

kap, mint például a főszereplő, Dominika vagy Alicja apja. A Homokhegyben és a 

Homokfelhőben az apa, Stefan, egy örök vesztes, akivel kibabrált a rendszer, hiába volt a 

kommunizmus híve és hű szolgája. A Szinte éjsötétben Alicja apja egy hóbortos 

kincskereső, aki elhanyagolja lányait, a kincskeresés közben /miatt észre sem veszi, hogy 

elveszíti gyerekeit. 

 

 

 

4.2.MATKA POLKA – a lengyel anya mítosza, a mítosz dekonstrukciója 

 

 

 

 

A lengyel társadalomban az anya képének vizsgálata rendkívül összetett feladat, 

mivel maga a szó, a „lengyel anya” meghatározása is bonyodalmat okoz számunkra. 

Elżbieta Ostrowska körbejárja a fogalmat, rámutatva a különösen problematikus 

aspektusokra. Ostrowska Sławomira Walczewska Dámák, lovagok és feministák című 

monográfiájával kezdi tanulmányát, hogy bizonyítsa, még Walczewskának is nehézséget 

okozott a fogalom meghatározása. Walczewska szerint a Lengyel Anya a nők részvételi 

formája a nemzeti közösségben, majd azt írja róla, hogy ez egy anti-emancipációs mítosz, 

illetve később személyiségmintaként definiálja. Azért jöhetett létre a szó széles 

 
99 WŁODARCZYK, i.m., 132. 
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szemantikai tere, mert a Lengyel Anya ugyan valójában üres jel, a jelölő állandó, a jelölt 

viszont változik, attól a diszkurzustól függően, amelyben éppen említésre kerül100.  

Monika Ksieniewicz tanulmányában arra keresi a választ, hogy miért nem terjedt 

el széles körben a feminizmus. A válasz a nők helyzetében keresendő, az egyik 

kulcsfogalom itt is a Lengyel Anya. Ksieniewicz Anna Titkow tanulmányára hivatkozva 

mutatja be, hogy a lengyel nők helyzetét tulajdonképpen mindig a történelmi – politikai 

helyzet határozta meg. Lengyelország a történelme alatt szinte állandóan háborúban állt, 

a férfiak harcoltak, a nők pedig otthon maradtak, vezették a gazdaságot, a háztartást. Az 

ország függetlenségének elvesztése után a család politikai üggyé vált, mivel a család lett 

a nemzeti azonosság, a hagyományok megőrzésének egyetlen garanciája. A Lengyel 

Anya társadalmi értéke emelkedett, mivel az ő egyedüli feladatává vált a hit és nemzeti 

kultúra átadása a következő nemzedéknek. A nők effajta idealizálása bár erősítette a 

nemzeti ellenállást, a nőkre nézve súlyos következményekkel járt: olyan erős kapcsolatot 

hozott létre a család és a nemzet között, hogy ebből szinte lehetetlen volt kitörni, és egyet 

jelentett volna a nemzeti hűtlenséggel és a vallási aposztáziával. Titkow szerint éppen a 

felosztás utáni időszak alkotta meg a mai Lengyel Anya mintáját, aki képes a sors 

legnehezebb kihívásait is legyőzni101. 

Ostrowska George Mosse és Benedict Anderson munkáira hivatkozik a Lengyel 

Anya idealizálása kapcsán, akik szerint az anya figurájának idealizálása főként olyan 

társadalmakban rendkívül intenzív, amelyekben a nemzeti ideológia dominál. A két 

említett kutató szerint a nacionalizmus favorizálja a férfiak közti kapcsolatokat, az effajta 

kapcsolatokat a „homoszociális” jelzővel igyekeznek megragadni. Ez a megnevezés a 

kortárs kulturális stúdiumokban honosodott meg Eve Kosovsky Sedgwick 

munkásságának köszönhetően, aki olyan férfiak közti barátság leírására használja a 

fogalmat, amelyet gyakran a homoszexuálisok iránt érzett félelem és gyűlölet jellemez. 

Mosse és Anderson egyetértenek abban, hogy a nacionalizmus olyan társadalmi-emberi, 

férfiak közötti kapcsolatokat preferál, amelyek „heves/buzgó testvériség”-ként (żarliwe 

braterstwo) aposztrofálhatóak, de ezeket a viszonyokat mindenképp el kell különíteni a 

férfiak közti szexuális indíttatású kapcsolatoktól. Mosse és Anderson szerint azokban a 

társadalmakban, amelyekben a homoszociális kapcsolatok dominálnak, a nők anyaként 

 
100 Elżbieta OSTROWSKA, Matki Polki i ich synowie. Kilka uwag o genezie obrazów kobiecości i męskości 

w kulturze polskiej = Gender. Konteksty, szerk.Małgorzata RADKIEWICZ, Kraków, Rabid, 2004,215–216. 

(ford.K.A.) 
101 Monika KSIENIEWICZ, Specyfika polskiego feminizmu, Kultura i Historia, 2004, 6, 

https://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/169  (ford. K.A.), letöltés ideje: 2016.04.23. 

https://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/169
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szentté, a tökéletes nőiség megtestesítőjévé válnak. Ez a fantazmagórikus nőiség 

biztosítja a férfias-férfi kapcsolatokat és a férfias történelmet. A férfi testvériség által 

idealizált anyaság magában hordozza minden, nem reproduktív szexuális diszkurzus 

kizárását a nemzeti diszkurzusból102. 

Ostrowska a tanulmányának további részeiben arra keresi a választ, hogy ez a 

feltevés mennyire állja meg a helyét Lengyelország esetében. Véleménye szerint a 

homoszocialitás nagyon is jellemző a lengyel társadalomra, már a nemesi 

Lengyelországban is fellelhető volt a férfiak közti homoszociális viszony, amely először 

az urak-bátyák közösségében bukkant fel. A nőiség idealizációja akkor a Szűzanyában 

testesült meg. Ostrowska a továbbiakban számba veszi a különböző történelmi korokat, 

és megállapítja, hogy a lengyel társadalomban nagyon is megfigyelhető az idealizált férfi 

kapcsolatok dominanciája, a nőiség pedig az anya fantazmagóriájában valósul meg, 

amely nem veszélyezteti a férfi testvériséget, hanem egy bizonyos szempontból 

legitimálja azt: elvégre minden fivérnek van anyja, ez az anya pedig a tökéletes Lengyel 

Anya fantazmagóriájában testesül meg103. 

Véleményem szerint a homoszocialitás elmélete Bator regényében is fellelhető, 

és ez az elmélet hozzájárulhat ahhoz, hogy megértsük Marian Waszkiewicz, a Szinte 

éjsötét-ben elhangzott zavarba ejtő monológját. Az árvaházigazgató, akit a narrátor 

„férfias, férfiasságkedvelő apának” nevez, az eltűnt kislány, Kalinka történetében 

meghökkentő kijelentést tesz:  

 

„Miközben a felesége kórházban feküdt, Ryba a gyerekekhez kezdett nyomulni. Vagyis, 

ahogy mondják, molesztálni kezdte őket. A gyerekeket. Megerőszakolni. Mind a kettőt. Én 

tudom, hogy ez is, az is gonoszság, de. De ha csak a kislányt, azt még valahogy. Megérteném. 

Hogy a denaturált szesztől totál beseggelve nőnek nézte a gyereklányt. De mind a kettőt?” (Sz.É. 

200.)  

Marian Waszkiewicz rendkívül szószátyár férfi, aki életének két szegmensére 

büszke igazán: az egyik poléziai származása, a másik egy bizonyos Tadeusz-sal kötött 

régi barátsága. Waszkiewicz szinte minden mondatába belefűzi Poléziát, és – bár el kellett 

hagynia szülőföldjét –, identitásának meghatározó eleme maradt: „tősgyökeres poléziai 

vagyok” (Sz.É.191, 193), „egy poléziai érti a módját” (Sz.É. 193), „hogy is boldogulna egy 

bolsevik egy poléziaival”, egy poléziai érti a dolgát”, „mint poléziai mondom magának” (Sz.É. 

 
102 OSTROWSKA, i.m., 216–218.  
103 U.o. 
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196). Ezenkívül sokat beszél Taduesz-sal kötött barátságáról, aki szintén poléziai volt, 

közöttük igazi „férfibarátság” volt, megosztottak egymással mindent, közösen 

vándoroltak Európában, bajtársias viszony, szinte testvériség alakult ki közöttük. 

Waszkiewicz rendkívül férfias férfinak hiszi magát, a „férfidolgok” szakavatott 

tudójának, ezt a tulajdonságát és hazafiságát előszeretettel hangsúlyozza.  

A Rybáról szóló monológjában pedig mintha felmentené a férfit a kislány 

megerőszakolása alól. Elvégre egy igazi férfinak szükségletei vannak, és az alkohol 

hatása alatt felnőttnek nézhette a hétéves lányát, amit Waszkiewicz azonban már végképp 

nem tud elfogadni, az a Ryba saját fián tett erőszak. Hogy lehet az, hogy a kislányon tett 

erőszak még érthető, de a kisfiú megerőszakolása már nem? Azt gondolom, ha elfogadjuk 

Mosse és Anderson okfejtését, és egy kisebb csoportra, vagy egy egyénre, jelen esetben 

Waszkiewiczre szűkítjük az állításaikat, megleljük a magyarázatot Waszkiewicz kettős 

mércéjére: Waszkiewicz kapcsolata Tadeusz-sal tipikusan homoszociális viszonynak 

tűnik, „férfias ügyekről” beszél, olyan dolgokról, amelyeket nők inkább ne is halljanak, 

elbeszéléseiből tehát egyértelműen kiderül, hogy a férfiakkal kötött barátsága kimeríti a 

férfi testvériség fogalmát. Kosovsky Sedgwick szerint az effajta kapcsolatok gyakran 

kézen fogva járnak a homoszexuálisok iránti gyűlölettel, ezt tetézve Waszkiewicz 

patriotizmusával, beleillik Mosse és Anderson gondolatmenetébe, mely szerint a férfiúi 

testvériségre épült társadalom, vagy ez esetben egy szűkebb csoport kizárja annak 

lehetőségét, hogy az azonos neműek közti szexuális viszony bármiféle diszkurzus része 

lehessen.   

 

Magda Środa tanulmányában szintén a nők helyzetével, ezen belül a Lengyel 

Anya fogalmával foglalkozik. Három tényező: a nemesi Lengyelország tradíciója, a 

katolikus hagyomány és a háború utáni kommunista átalakulás mentén vizsgálja a 

terminust. Ő is megerősíti a nők már említett szerepét a nemesi Lengyelország idején, 

nem ismételném el újra a már leírtakat. Amikor azt vizsgálja, hogyan hat a nők életére a 

katolicizmus, megállapítja, hogy Lengyelországban a katolicizmus nem csak vallás, 

hanem életmód, világnézet, az emberek osztályozásának kritériuma is. Emellett az egyik 

legfontosabb nevelési modell, társadalmi szerepek kijelölője, valamint politikai ideát is 

teremt. Míg a nemesi tradíció a perifériára helyezte a nőt, a katolicizmus a középpontba 

állítja, de paradox módon ez sem segít a nők helyzetén. Egyrészt a nő mint Hatalmas 

Istennő, Fekete Madonna minden tiszteletet megérdemel, másrészt viszont a nők érdekei, 

szükségletei, igényei említésre sem méltóak, vagy épp büntetendőnek bizonyulnak. Środa 
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véleménye szerint a vallás véghez vitte a morális jó bekebelezését, minden, ettől eltérő 

etikai álláspontot elutasít. Środa szerint manapság a morális elvárások növekedését, és 

ezek alól a morális kényszerek alól való kitörés technikai repertoárjának bővülését 

figyelhetjük meg: klasszikus esete az abortusz, a fogamzástágló tabletták használata, az 

in vitro megtermékenyítés vagy a válásról szóló rendelet. A vallás másik fontos alapköve 

a morális nevelés, amelynek alapvetően represszív-negatív karaktere van. A bűntudat, a 

szenvedés értelméhez nyúl, kiépítve egy büntetési rendszert, félelemben tart, valamint 

tabukat állít fel, például a szexualitás, a pornográfia vagy a tudás tabuját. A nők esetében 

a katolikus nevelés az úgynevezett „passzív erényeket” tartja követendőnek, mint például 

az alázatosságot, az engedelmességet, a megbízhatóságot. Az egyház nem fogadja el az 

aktív erényeket, vagyis az önállóságot, az önmegvalósítást, az önfejlesztést, egyszóval 

mindazt, ami az úgynevezett amerikai self-made-women ideáját létrehozta. A vallás nem 

tudja a nő helyét elképzelni a házon kívül, a családcentrikus és a sokgyerekes család 

modelljét hirdeti104. 

Az előzőkből világosan látható, hogy a lengyel nők helyzete nem kedvező, 

amennyiben az önmegvalósítás útjára kívánnak lépni. A lengyel társadalomban a mai 

napig él a Lengyel Anya mítosza, amelyet a feministák igyekeznek lebontani, és 

bemutatni a lengyel anyák valódi helyzetét. A szakirodalom ebben a témában 

egyhangúlag nyilatkozik arról, hogy nőnek, anyának lenni sosem személyes ügy, egy nő 

minden döntésének politikai, társadalmi vonzata van. Aneta Lubańska tanulmányában 

Adrienn Rich Nőből született. Az anyaság mint tapasztalat és intézmény című könyvéből 

vett idézettel mutatja be a nők általános helyzetét:  

 

„A menstruációját váró, vagy épp szülő nő, az abortusz vagy a szülés alatt asztalon fekvő 

nő, a spirált használó vagy naponta fogamzásgátlót szedő nő – bármelyiket választva a nő sok 

évszázados stigma hatása alá kerül. Választásai – ha egyáltalán vannak neki – olyan jogi 

kontextusban vagy professzionális kódok, vallási szankciók és erkölcsi hagyományok keretei 

között kerülnek kivitelezésre vagy tiltás alá, amelyek megalkotásából a nők történelmileg mindig 

ki voltak zárva.”105  

 
104 Magda ŚRODA, Kobieta: wychowanie, role, tożsamość = Głos mają kobiety, szerk. Sławomira 

Walczewska, Kraków, Convinium, 1992, 10–13. (ford. K.A.) 
105 Aneta Lubińska Anna RICH: Of woman born. Motherhood as experience and instatution lengyel nyelvű 

kiadásából idéz. Aneta LUBIŃSKA, Być kobietą – być ofiarą?... O prozie kobiecej po 1989 roku = Znaki 

współczesności. Szkice o prozie i poezji, szerk. Karol MAKLES, Agnieszka NĘCKA, Katowice, Górnośląskie 

Towarzystwo Literackie, 2010, 35.(ford. K.A.) 
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Bożena Karwowska tanulmányában Heather Hewett szavait idézi, aki szerint – 

bár az anyaságot hagyományosan női hivatásként tartjuk számon – egyre gyakrabban 

találkozunk olyan felfogással, mely szerint az anyaság egy patriarchális intézmény, 

amelyet merev társadalmi elvárások keretén belül értelmeznek és kodifikálnak, a nőkre 

nézve pedig gyakran elnyomó karaktere van. A lengyel társadalomban az anyaság egy 

normatív intézmény, amely teljesen megfosztott a realitásoktól, és sokkal inkább 

elképzelésekre, fantazmagóriákra épül106. 

 Justyna Wodzik tanulmányában az anya és az anyaság kérdéskörének felfogását 

vizsgálja a feminizmus különböző hullámaiban. A feminizmus kezdetei a 18. századra 

tehetők, ekkor még az anyaságot a nők természetes, nem megkérdőjelezhető szerepként 

értelmezték. A 19. században már megjelentek eltérő felfogások az anyaság – 

önmegvalósítás kérdésében, de alapvetően a gyerekszülés és a nevelés maradt a nő 

legfőbb feladata. Az első írás, amely megkérdőjelezte a minden nő számára normatív 

anyaszerepet, Beauvoir A második nem című műve volt. Az anyaságot egy furcsa 

kompromisszumnak tekinti a nárcizmus, az altruizmus, az álom, az őszinteség, a cinizmus 

között, és véleménye szerint egyszerűen nem létezik anyai ösztön. Szerinte az anya mint 

mítosz funkcionál a társadalomban, azonban az anyaság mint tapasztalat, már láthatatlan. 

A következő, a témában átütő erejű könyv, Adrienne Rich Nőből született című műve 

volt. Rich három gyermek édesanyjaként könyvében intim részleteket is megoszt az 

anyaságról, lerántja a leplet az anyaság idilli, ám illuzórikus képéről. Rich ambivalens 

tapasztalatként mutatja be az anyaságot, amely tele van fájdalommal, szenvedéssel, 

ugyanakkor az egyik legnagyobb öröm forrása is. Rich nagy szolgálatot tett a nőknek a 

mosolygó anya mítoszának lerombolásával, mert ezzel nagyon sok nő számára hozott 

megkönnyebbülést107. 

 Batornál Jadzia Chmura terhességét követhetjük nyomon, amely nem nélkülözi a 

naturalisztikus leírásokat sem, felfedve ezáltal a terhesség minden nehézségét. Jadzia 

esetében a terhesség nem társult semmilyen pozitív érzelemmel. Nem akart teherbe esni, 

„és úgy érezte, mintha mindez nélküle történt volna meg, annál inkább, mert háromszor is 

kiszámolta, mikor fogamzóképes, mikor nem. Viselte a terhét (K.A. kiemelése), hiszen mégsem 

hagyhatta otthon, a lába megdagadt, mintha ott is növekedne valami, ami az akaratától független”. 

(HH.55.)  

 
106 Bożena KARWOWSKA, Druga płeć na wygnaniu. Doświadczenie migracyjne w opowieści powojennych 

pisarek polskich, Kraków, Universitas, 2013, 105–106. (ford.K.A.) 
107 Justyna WODZIK, Krótka historia macierzyństwa w ujęciu feministycznym, Analiza i Egzystencja, 2011, 

16, 92–100. (ford.K.A.) 
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A terhesség első négy hónapja alatt végig hányt, majd zabálni kezdett, elpusztított 

minden ehetőt, úgy érezte, „valami a bensejében egyre többet követel, ez az éhség nem az ő 

éhsége, nem is tud rajta úrrá lenni.”(HH.94.)   Jadzia úgy élte meg a terhességet, mint egy 

tőle teljesen függetlenül végbement eseményt, amelyet valójában nem is akart, 

várakozása a tehertől való megszabadulásra irányult, nem pedig az anyai örömökre, egy 

új élet kezdetére, amely boldogságot hoz. A benne fejlődő gyerek parazitaként élt 

testében, nem találunk utalást arra, hogy érzelmileg kötődött, vagy megpróbált volna 

kötődni hozzá. Idegen lényként tekintett rá, amely nem Jadzia akaratából került belé, és 

tehetetlenül nézte, ahogy egész teste megváltozik, eltorzul a terhesség alatt.  

A végigszenvedett terhesség után a szülés is csak szégyent és megaláztatást hozott 

Jadziának. A szülés „korábban érkezett el, alkalmatlan időben” (HH.95.), az út a kórházig 

fájdalommal, és megaláztatással teli: „Jadziának az aranyere pattan el, meg a sarkán a 

hólyagok. Abban a hóbuckában, amelybe arccal előre zuhant bele, tavaszig ott marad Stefan 

cipője”. (HH.96.) A családot teljesen felkészületlenül éri a szülés megindulása, a férj csak 

hisztériázni tud tehetetlenségében, az anyós int le két rendőrt, akik meglepetten 

konstatálják, hogy egy nő vajúdik a hóban a járdán. A kórházba érve Jadzia egy 

rosszkedvű orvos kezébe kerül: 

 „Az orvos a sors kivételesen igazságtalan eljárásának tekinti, hogy három óra alatt már 

a nyolcadik szülő nőt hozzák be, összebeszéltek ezek a Maryják, vagy mi van, a kurva anyjukat. 

Az ujjával megméri Jadzia tágulását, csöndbe légy, csönd, kiscsaj, nyugtatja meg, rápaskol a 

combjára, mint egy tehén farára”. (HH.98.)  

Karácsony este az orvos úgy kezeli a nőket, mint a futószalagon szülő teheneket. 

Az egymás mellett vajúdó nők teljes valójukban voltak láthatóak, még egy paraván sem 

takarta őket. A nők teljesen magukra hagyatottan üvöltve fekszenek a kórházban, az 

intézmény pedig lelketlen módon kezeli a szülést, amely a kultúrában a női létezés 

alapvető, a lehető legfontosabb attribútumaként van kódolva. Ilyen körülmények között 

a szülés természetes folyamatból traumatikus élménnyé változik. Itt felidézhetjük 

Beauvoir és Rich szavait, akik a társadalomnak a nők szembeni opresszív karakteréről 

beszélnek: a nőktől a társadalom elvárja, hogy kis harcosokat szüljenek, de a szülés 

körülményei, a fájdalom, a megaláztatás, a kiszolgáltatottság – ezek már nem érdeklik. A 

szülés ideje alatt a nő elszemélytelenedik, egy intézmény kezébe kerül, ahol teljesen 

eltűnik a női szubjektum 108. 

 
108 Aneta LUBIŃSKA, i.m., 40. 
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Bator teljes valójában írja le a szülés folyamatát, nem hallgat el egyetlen részletet 

sem. Azokat a momentumokat sem, amelyekről a legtöbb nő sosem beszélne, mert túl 

szégyenteljes rájuk nézve: „Amire Jadzia bejut a kínzások szülőszobájába, már túl késő ahhoz, 

hogy beöntéshez és fenékvagdosáshoz fogjanak”. (HH.98.) „Mindent összeszart nekünk, a 

parasztja, mondta az orvos” (HH.56.) „Amikor úgy látszott, véget ért a megaláztatás, felmutattak 

neki valami vöröset […] Ütöttek egy pecsétet, Leány, majd rögtön egy másikat, Gyermek, és 

elmentek valahová azzal a valamivel, egy cafatnyi Jadziával…” (HH.99.)  

Egy másik asszony, „akit hosszában-széltében összevissza varrtak az őt belülről bika 

módjára irgalmatlanul rohamozó nehézsúlyú fia miatt”(HH.102.), arról fantáziált, hogy 

egyszer majd mesterséges méhek lesznek, amelyekben tetszőlegesen választható utódok 

nevelődnek. Az idézetek alapján szembesülünk azzal, hogy a szülés lefolyása mennyire 

távol áll a társadalom által elképzelt, mitikus keretek közé szorított világra hozataltól. A 

kórház és az ott dolgozók lelketlen, rideg bánásmódja is hozzájárul ahhoz, hogy a nők 

hallgassanak a szülőszobában történtekről. A szülés Bator leírásában tele van 

kiszolgáltatottsággal, szégyennel, kínnal, amelyet az anyák nem mesélnek el lányaiknak, 

akik aztán ugyanezekkel szembesülnek a szülőszobában. A szülés traumatikus 

eseménnyé válik, amely nem kerül soha kibeszélésre, ezáltal feloldásra sem, a trauma a 

hallgatással csak tovább örökítődik nemzedékről nemzedékre. Batornál egy terhesség 

sem jelenítődik meg vágyott állapotként, csupa negatív tartalom társul a szüléshez, 

amelyről, ha a nők őszintén mernének beszélni, a társadalom megbélyegezné őket, mert 

teljesen ellentétben áll a társadalom által elképzelt, boldogan szülő, a gyermekét 

megpillantó, boldogságtól sugárzó nő magasztos képétől. 

 Jadzia a szülés után sem teljesítette az anyáktól elvárt viselkedést: depresszióba 

esett, amely azt eredményezte, hogy látni sem akarta újszülött gyermekét. Félelem lett 

úrrá rajta, nem tudott bánni a gyerekkel, egyszerre érezte tőle teljesen egyedülálló, és 

hozzátapadó, élősködő lénynek. Jadzia megint magára maradt ezekkel a problémákkal, a 

lelki betegsége fizikai tünetekkel is járt, testét kiütések borították, az orvosa sem tudott 

rájönni, mi okozza a panaszokat, ezért vitaminokat írt fel a bajára. Jadzia hol a sarokban 

kuporgott pityeregve, hol pedig kitakarította az egész lakást, időnként elindult otthonról, 

és órákon keresztül bolyongott a városban. Képtelen volt anyai feladatait ellátni, ezért a 

családja úgy döntött, a kislány a nagymamához, Halinához kerül. A segítségnyújtás, vagy 

problémamegoldás helyett, a család inkább rejtegette Jadziát, nehogy „hibbantsága” 

szégyent hozzon a családra, és emiatt törje derékba Stefan munkahelyi és társasági 
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karrierjét. Ebben az esetben is csak a szégyen és az (el)hallgatás jutott Jadziának, nem 

számíthatott segítségre sem a család, sem az egészségügy részéről. 

 A Bator által bemutatott családokban tendenciaszerűen mutatkozik az anyák és a 

gyerekek diszfunkcionális kapcsolata. Ha sorra vesszük az anya-gyerek viszonyokat, azt 

láthatjuk, hogy a klasszikus, a társadalom által elképzelt harmonikus, idilli család nem 

létezik. Bator a Lengyel Anyát, akit a történelem során szakrális magasságba emeltek, 

lerántja a földre, és felfedi valódi természetét. Nem áll szándékomban ismertetni minden 

egyes család történetét, csak a legszembetűnőbb vonásokat említeném, amelyek alapján 

levonható valamiféle konzekvencia.   

 Zofia és Jadzia kapcsolatát Jadzia fogantatásának körülményei határozták meg. 

Mivel Zofia nem tudta, hogy lánya szerelemből vagy nemi erőszakból fogant, örökös 

kételkedés, a gyanú határozta meg az anya- lánya viszonyt. Zofia kényszeresen kereste, 

illetve próbálta eltüntetni Jadzián azokat a jeleket, amelyek Maniek Gorgól, az 

erőszaktevő apaságát bizonyították volna. Zofia mindig az égett hús szagát társította 

Maniekhez, undorodott tőle, ezért valahányszor ezt a szagot vélte felfedezni Jadzián, 

forró ecetes vízben mosdatta, hogy megszüntesse ezt a kellemetlen illatot. A kétely 

megmérgezte Jadzia és Zofia kapcsolatát, Zofiából egy kényszeres, lányát szeretni 

képtelen anyát teremtett. Többet nem tudunk meg kettejük kapcsolatáról, Jadzia csak 

Dominikával vitatkozva említi meg, hogy Zofia sosem szerette őt. 

 Leokadia Wawrzyniak és Maria Waszkiewicz egészen más típusú anyaképet 

jelenítenek meg, valószínűleg köze van viselkedésüknek ahhoz, hogy nekik fiaik vannak. 

Leokadia fia Adaś tiszteletes. Szobáját a Foucault által is elemzett panoptikum elve 

alapján rendeztek be. A szülők bármikor beleshettek Adaś szobájába, hogy az általuk 

tiltott tevékenységen kapják rajta: pornóújságok nézegetése, maszturbáció, és hasonló 

dolgok, amelyek egy pubertás korú fiút érdekelhetnek. Leokadia papi pályára szánta a 

fiát, arról pedig teljesen meg volt győződve, hogy ő és fia, egyet akarnak. Adaśból 

tiszteletes lett, azonban, amikor Dominika kezdte letéríteni a papi pályáról, Leokadia 

megint közbelépett: megszüntette a veszélyforrást, Adaśt a Vatikánba küldte, 

tulajdonképpen helyette döntött a sorsáról. A papi hivatás valójában Leokadia vágya volt, 

nem Adaśé, aki az évekig tartó idomítás alatt megszűnt döntéshozó egyénnek lenni, a 

Dominikával kialakult kapcsolata egy erőtlen próbálkozás volt élete megváltoztatására, 

anyja pedig végleg kasztrálta őt, amikor elvette tőle a döntés jogát. Maria Waszkiewicz 

és fia, Mareczek kapcsolatát a fejezet későbbi részében részletesen tárgyalom. 
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  Külön ki kell térnem Rosemarie-re, Alicja és Ewa anyjára. Véleményem szerint 

erősen emlékeztet Ira Levin Roman Polański által megfilmesített Rosemary gyermeke 

című regényének főszereplőjére. Mindkét anya erőszak áldozata lett, bár Ewa és Alicja 

nem erőszak által fogant, az orosz katonák által megerőszakolt hatéves Rosemarie-be is 

beleköltözött a gonosz, akit a regényben macskafalónak hívnak. Mindkét anya késsel 

támad a gyerekére, de Alicja anyja valóban meg is sebesíti a lányokat, fertőtlenítőszert 

akar itatni velük, hogy kimossa a bennük lakozó gonoszt, a gyermekgyilkosság 

bekövetkezése mások közbelépése miatt hiúsul meg. A másik esetben viszont Rosemary 

elfogadja, hogy a sátán gyerekét szülte meg, győz nála az anyai ösztön, elhatározza, hogy 

anyja lesz a gyereknek, és felneveli őt. Míg Rosemary esetében az anyai ösztön 

erősebbnek bizonyul minden, a fogantatás pillanatában elkövetett erőszaknál, képes 

megszeretni a sátántól fogant gyermekét, addig Batornál nincs fegyver a gonosszal 

szemben: az anya ténylegesen meg akarja ölni a gyerekeit, a macskafalók győzelmet 

aratnak az addig megkérdőjelezhetetlennek hitt anya-gyermek kötelék, az anyai szeretet 

felett is.  

 Az Encylopedia of Gender and Society meghatározása szerint az anyaság a nőiség 

meghatározó eleme, és azokra a nőkre, akik nem szülnek, kulturálisan „hiányos” vagy 

„bukott” jelzőket aggatnak109. Bator viszont éppen az ellenkezőjét mutatja meg 

regényeiben: egyrészt azok a nők, akik problémás családból származnak, akiknek 

komplikált volt a viszonyuk az anyjukkal, továbbadják a problémákat lányaiknak, 

nemzedékről nemzedékre (lásd Zofia, Jadzia és Dominika kapcsolata), ez pedig azt is 

bizonyítja, hogy nem minden nőben van anyai ösztön. Mert, ha az anyaság a nő 

természetéből fakadna, akkor Jadziának annak ellenére kellene szeretnie lányát, hogy őt 

nem szerette az anyja, Zofia. Másrészt pedig a szülő – gyerek kapcsolatban 

elkerülhetetlen a konfrontáció a gyerek személyiségének alakulása és a szülő nevelési 

szándéka között. A szülők, az anyák pedig – Batornál különösen nagy hangsúlyt kapva – 

próbálják saját világnézeteiket átadni / rákényszeríteni a gyerekeikre110.   

 Jadzia szülés utáni belső monológja sokat elárul arról, hogy éli meg az anyaságot:  

 

„Emlékezni fog rá, és majd egyszer felemlegeti a kicsi korától ellenségesen növekvő, életre szóló 

csalódásnak, a keblén melengetett kígyónak, hogy kényére-kedvére ki volt szolgáltatva, ha etette, 

 
109 WODZIK, i.m., 91–92.  
110 LUBIŃSKA, i.m., 35–36.  
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ha tisztába tette, ne nagyon ugráljon tehát az anyja előtt, aki, úgy rémlik, hiába áldozta fel, 

pazarolta el magát.” (HH. 103.) 

 

 Nyoma sincs itt várva várt gyermeknek, anyai szeretetnek, Jadzia számára a 

szülés csak kínlódás, a keblén melengetett kígyó képe pedig azt sugallja, hogy Jadzia 

ellenségként kezeli a gyereket, mintha már eleve készülne a jövőben bekövetkezendő 

konfliktusokra. Az anyaság számára önfeláldozás, heroikus küzdelem valamiért, amit 

valójában nem is akar. Jadzia úgy viselkedik itt, mint egy életről és halálról döntő felsőbb 

hatalom, aki önfeláldozásáért cserébe elvárásokat támaszt Dominikával szemben. Az 

effajta gondolkodás melegágya egy rossz anya-lánya kapcsolatnak, és ez az anyakép távol 

áll a társadalomban élő Lengyel Anya mítoszától. 

 Ahogy a társadalom megbélyegzi a gyermektelen nőket, azokat a nőket is száműzi 

soraiból, akik apa nélkül nevelik gyerekeiket, vagy éppen gyerekeik több (vagy 

ismeretlen) apától származnak. Adrienne Rich azonban megjegyzi, hogy semmilyen 

szótárban nem találkozunk olyan fogalommal, hogy „nemapa”111. A gyermektelen, vagy 

épp több nőnek gyermeket nemző, az apaszerepbe belebukó férfi nem kapja meg a 

„bukott” jelzőt a társadalomtól.  

Bator a bukott nő kérdéseben is ellenpontot kíván felmutatni, mégpedig Grażynka 

alakjában. A sokak által prostituáltnak tartott nőnek számtalan gyermeke született, és 

talán maga Grażynka sem tudja, melyik gyereknek, ki az apja. A regényben a nők 

egyértelműen bukott, züllött, erkölcstelen nőnek tartják Grażynkát, aki ráadásul a 

sztenderdhez képest egészen újszerű nevelési elveket vall. Grażynka nem érti Jadzia azon 

álláspontját, mely szerint az anyaság áldozat, és felteszi Jadziának a nagy kérdést: „Mit 

jelent az, hogy te feláldozod magad, Jadzia?, kérdezte csodálkozva. Nem tudnád egyszerűen 

szeretni Dominikát?” (HH.22.)  

Grażynka megvalósította azt, amire a legtöbb anya képtelen Bator 

regényvilágában: feltétel nélkül szerette a gyerekeit. Nem erőltette rájuk az akaratát, nem 

tekintette őket elhibázott életének helyrehozóinak, nem kényszerítette rájuk saját álmait, 

és hagyta, hogy úgy éljenek, és azzá váljanak, amit belső ösztönük diktál. Bator leckét ad 

a lengyel anyáknak és a mítosznak: azok a gyerekek, akik a társadalomban mélyen 

gyökerező normák szerint neveltetnek, rendszerint menekülnek a családból, anyjukat nem 

tekintik követendő példának, sőt, anyjuk életét leginkább kerülendő hibának tekintik, 

 
111 LUBIŃSKA, i.m., 39. 
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Grażynka gyermekei viszont „sosem mondhatták azt, hogy ez a te hibád, mama, sem azt, hogy 

mindent neked köszönhetek: és csodák csodájára, amit jó néhány anya irigyelt Grażynkától, olyan 

nőkké cseperedtek fel, akik meg vannak győződve róla, hogy ott vannak, ahová valók, hogy testük 

és gondolkodásuk csak az övék.”(HF.23.)  

 

Grażynka már egy új nőtípust, a „nomádot” képviseli, akinek teljesen más az 

életvitele és az életről vallott felfogása is, mint a Bábelen fészket építő, gyerekeiket 

megkötő anyáké. A bemutatott anyák viselkedése rávilágít arra, hogy múltból hozott, 

feldolgozatlan frusztrációkra, labilis alapokra nem lehet családot építeni. A mindenki által 

lenézett Grażynka viszont meg tudja alkotni azt, amire a legtöbb nő csak áhítozik, de 

képtelen saját egóján és elvárásain túllépni, és egészséges, boldog, önálló gondolatokkal 

és akarattal rendelkező, felnőtt embert nevelni. Grażynkának sikerül, és Bator minden 

(ál)katolikus nőnek leckét ad azzal, hogy egy kétes életű nőt jelöl meg követendő 

példaként. 

 

 

 

4.3.A nomád 

 

 

 

„Állítólag sokáig sínylődtünk – sínylődünk még ma is – a viktoriánus rendszer 

jármában”.112 A viktoriánus korszak olyan képet alakított ki a nőről, amelytől talán még 

a mai napig sem sikerült megszabadulnunk. Ez a nőalak a „házi angyal”113, az otthon ülő 

nő, a férfi támasza, a mozdulatlansága miatt mindig elérhető, szolgálatkész nő. Séllei 

Nóra tanulmányában Henry Arthur Jones The Case of Rebellious Susan című vígjátékát 

idézi, amelyben a nőktől elvárt szerep színtiszta definíciója jelenik meg. Eszerint: „A 

természetnek kedves asszony az otthon ülő asszony, aki csak jó feleség és jó anya akar 

lenni”. Az otthon elhagyása az előző mondat értelmében a félrelépés aktusaként 

 
112 Michel FOUCAULT, A szexualitás története, Budapest, Atlantisz, 1996, 7. 
113 SÉLLEI Nóra, Az otthon, az útra kelés és az utazás mint a női szubjektum narratív trópusai, Filológiai 

Közlöny, 2010, 4, 325. 
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értendő114. Az utazás a férfiak kiváltsága volt, így a nők útra kelése bátor és egyben 

pimasz vállalkozás is volt, az addigi rájuk osztott szerep megkérdőjelezése, illetve 

elutasítása. 

A lengyel irodalomban is megjelent az úgynevezett „szétszórt nő” (kobieta 

rozproszona) alakja. A kilencvenes évektől kezdődően fedezhető fel ez a nőalak, amely 

változó, folyton mozgásban lévő identitással rendelkezik. Czapliński tanulmányában 

Gretkowska, Filipiak, Goerke női szereplőit említi, akik az identitást esetlegesként, a 

különböző helyszíneket pedig átmeneti tartózkodási helyként kezelik. Ezek a szereplők 

mindenhol idegenek, sehová tartozásuk tudatos választás, mert számukra a legyökerezés 

egy helyszínen az emberek közti kommunikáció megrekedésével egyenlő115. Bár 

Czapliński nem említi még szó szerint a fogalmat, egyértelműen párhuzamot lehet vonni 

a szétszórt nő és a nomád között, akár elődjének is tekinthetjük. 

Braidotti definíciója szerint a nomadizmus egzisztenciális állapot, amely 

áttevődik a gondolkodásmódra. Bár a nomadizmust a népi és a kulturális tapasztalat 

inspirálja, amely alatt szó szerint a nomádok, és a vándorlás értendő, a nomadizmus 

kritikai tudatot jelent, amely tiltakozik a társadalomban és a kultúrában kódolt 

gondolkodás és viselkedés ellen. A nomád alany képes felszabadítani a gondolkodását a 

fallogocentrikus dogmák alól, visszaszerezve a gondolkodás szabadságát, szépségét és 

élénkségét. Azonban nem minden nomád utazik.  Braidotti szerint a legjobb „utazások” 

akkor történnek, amikor el sem hagyjuk a szobánkat. Ugyanis a nomadizmus a fennálló 

konvenciók megdöntését jelenti, nem a szó szerint értett helyváltoztatást116.  

Visszautalva Séllei Nóra tanulmányára, a szerző megemlíti, hogy a nők számára 

az otthon elhagyása, az utazás egyben önmaguk megteremtésének lehetősége, 

(ön)életírás, munka, vagyis fájdalmas erőfeszítés, vajúdás117. A nomád esetében is igaz, 

hogy az utazás az identitás megalkotásának része, szükséges tényezője, azonban itt nem 

beszélhetünk a szó szoros értelemben vett munkáról vagy „fájdalmas erőfeszítésről”, 

annak ellenére, hogy az útra kelés itt is a fennálló rendszerrel szembeni aktus, csakúgy, 

mint a viktoriánus korszakban. 

„Az a benyomásom, hogy akárcsak nekem fiatalkoromban, neked sincs szükséged célra, 

viszont képes vagy megkülönböztetni az utazást a hányódástól, vándor Dominika”.(HF. 352.)  

 
114 SÉLLEI, U.o. 
115 Przemysław CZAPLIŃSKI, Efekt bierności, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2004, 103.(ford. K.A.) 
116 Rosi BRAIDOTTI, Podmiot nomadyczny, Warszawa, 2009, 24–32.(ford.K.A.) 
117 SÉLLEI, i.m., 327. 
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Ezekkel a szavakkal búcsúzott Dominikától Eulalia Barron, a New Yorkba 

emigrált zsidó asszony, akinek az Odüsszeia részleteit olvasta fel Dominika mindennap. 

Sokan félreértik a nomád fogalmát. Gyökerét vesztett, hányattatott sorsú, céltalanul 

vándorló nőkként értelmezik őket, pedig itt korántsem erről van szó. Mind Dominika, 

mind Alicja utazása valóban nélkülöz egy konkrét úticélt, motivációja, terve és 

célkitűzése azonban van. Mindkét szereplő identitásának szerves része az utazás, a 

változás lehetősége, tehát nem a gyökerek elveszítéséről van szó, hanem egy képességről, 

amelynek köszönhetően bárhol képesek megtalálni azt a legapróbb tényezőt is, amely 

által otthon érezhetik magukat. Nem céltalan bolyongásról, hanem identitás-építésről van 

szó, annak folyamatos újraformálásáról, az újonnan szerzett tapasztalatok önmagukba 

építéséről, amelyek által képesek önmaguk újabb szegmenseik megismerésére. A 

folyamatos változás állandó az életükben, ez hozzátartozik identitásukhoz. 

 

„A regény nyitott műnek tetszik a zárásban, mivel a megkerült, sérült Kalinkát 

magával vinné Alicija, akit magányossága még inkább hátráltat a kislány életének eleve 

kérdéses rendbetételében”.118 Bator regényének totális félreértését és a szakirodalom 

ismeretének hiányát tükrözi a Magyar Nemzetben megjelent Szinte éjsötétről szóló 

elemzés. Mivel a főszereplő neve is helytelenül van írva a recenzióban, így már az elején 

megkérdőjelezhető a szerző szakmai relevanciája. A recenzióíró egy másik homályos 

megfogalmazása ismét azt sugallja, hogy nem sikerült megérteni a regény lényegét, vagy 

legalább megsejteni az üzenetét: „A démonikusság a feltáruló gyerekkorból is fölrémlik, 

feldolgozását nem segíti elő a főszereplő magánya, mely ha nem is olyan, mint Kárász 

Nelli iszonya Németh Lászlónál, de annyiban artemiszi nőalak, hogy normális viszonyt 

képtelen kialakítani a férfiakkal.”119 Az első kérdés, hogy a szerző mire gondol, amikor 

„normális viszonyról” beszél. Milyen szempontból tekintsük az emberi kapcsolatokra, 

amelyek normálisnak számítanak? Az a benyomásom, hogy a recenzióíró nem tudott 

átlépni saját értelmezési horizontján, mert a klasszikus családmodellt tekinti normális 

viszonynak, amelyet erős kritikával illet Bator, nem csak a Szinte éjsötétben, hanem már 

korábbi regényeiben is.  A recenzióban hangsúlyosan jelen van a főszereplő magánya. 

Alicja valóban egyedül él, egyedülálló. De ez valóban magányt jelent? Alicja valóban 

 
118 DOMINKA Ede Harald, Rejtélyes, és rettenetesen gyönyörű, 

https://magyarnemzet.hu/archivum/konyveshaz/rejtelyes-es-rettenetesen-gyonyoru-3897442/, letöltés 

ideje: 2019.06.30. 
119 U.o. 

https://magyarnemzet.hu/archivum/konyveshaz/rejtelyes-es-rettenetesen-gyonyoru-3897442/
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magányosnak érzi magát, vagy csak a társadalmi normák szerint az? Magányos vagy 

inkább önálló? Szerintem tévedett az elemző, állításomat pedig a nomád fogalmának, 

valamint Bator hőseinek bemutatásával igyekszem alátámasztani.  

 

„Jadzia szeretné, ha nem távolodnának el nagyon egymástól, és szeretné, ha Dominika 

nem röpködne annyit. Anyai vágya, hogy a lánya lenyugodjon, és egy helyben maradjon” (HH.7.).  

Már a regény nyitójelenete is beszédes, és előrevetíti az anya-lánya kapcsolat 

konfliktusának forrását: Dominika, az egyetlen lánygyermek, aki elhagyta a szülői házat, 

és Jadzia, az anya, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy lánya ne menjen sehova. 

Az alapkonfliktus adott, az ellentét pedig a két nő fizikumában is kifejeződik: Dominika 

vékony, csontos, dinamikus, testfelépítése segíti a gyors helyváltoztatást, amire Jadzia 

maga is utal: „Dominika nem mehet az esküvőre ilyen soványan és pehelykönnyen, mint akit az 

első szél felkaphat és ide-oda dobálhat” (HH.9.).  

Ezzel szemben Jadzia puha, elhízott, beleragadt egy süppedős fotelbe, a férje által 

kialakított fészekbe, és Jadzia szeretné, ha Dominika mellette ülne „az anyja régi, neki 

fészkelt helyén.” (HH.8.) Egyértelműen kiderül, hogy Jadzia azt szeretné, ha Dominika 

Jadzia életének folytatója, vagy – mint később kiderül – beteljesületlen álmainak 

megvalósítója lenne. 

Mit is jelent az otthon fogalma? P. Balogh Andrea az otthonelhagyás aktusát 

vizsgálva Sarah Ahmedre hivatkozik, aki a migráció és az elidegenedés felől vizsgálta 

meg az otthon fogalmát, ezáltal rávilágítva annak jelentésbeli összetettségére. Az otthon, 

a haza-vagy elvágyódás számos regiszteren keresztül válik identitás- és 

személyiségformáló elemmé120. Mit jelent Dominika vagy Alicja számára az otthon, vagy 

tágabban értelmezve, a haza?  

 

„Dominika még soha nem érezte magát otthon, azt sem tudta, milyen az, ha valaki erre 

vágyik, mert az egyetlen otthona, a homokhegyi, leginkább olyan hely volt, ahonnan menekült, 

ahogy a hazájából menekül el valaki, miközben úgy vonszolja magával, mint a macska, ha 

konzervdobozt kötnek a farkára”.(HF. 364–365.)  

 

Otthonnak lehet-e nevezni azt a helyet, ahonnan menekülni akarunk? Dominika 

számára a homokhegyi lakás egyenlő volt a függéssel, a dolgok egyértelmű 

meghatározásával, a társadalmi és a családi keretek közti letelepedéssel, a jövő és a cél 

 
120 P.BALOGH Andrea, „Otthon, édes otthon”, Filológiai Közlöny, 2010, 56, 4, 343–344.  
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tervezésével121. Véleményem szerint az otthon helyett ez esetben szerencsésebb lenne a 

lakóhely kifejezést használni, hiszen Dominika valójában nem tekintette otthonának a 

helyet, ahol felnőtt. A család és az otthon nem áhított kötelékek a számára, mert ezek csak 

megbénítanák, és eltorzítanák a személyiségét, ha hagyná. Az otthon, a Homokhegy, egy 

közösséget, kollektív identitást jelenít meg, amelyet csak erősít a szocializmus 

egységesítő törekvése. A lokalitás Dominika számára nem követendő példa.  Nem érzi a 

család óvó, védő vagy motiváló funkcióját, nem akar fészket rakni, ahogy már a 

Homokhegy nyitójelenetében említett, szimbolikus fészekbe sem akar beleülni, amelyet 

az anyja feneke koptatott ki számára a kanapén.  

 

 „a megállóban lengyel nők veszekedtek […], mit képzelsz magadról, baszd meg, hogy 

otthon vagy Zabrzéban? Itt azonnal otthon érezte magát Dominika Chmura. Először tudatosította 

magában ennyire világosan, hogy neki is van hazája, olyan különleges fajtájú honvággyal vágyik 

rá, amely arra készteti, hogy emlékezzen rá, de arra már nem, hogy visszamenjen.” (HF.364.) 

 

Az említett két idézet megerősíti Ahmed azon állítását, hogy az el – vagy 

visszavágyódás fontos identitásképző funkcióval bír.  Bár Dominika nem tudja pontosan 

értelmezni az otthonra vágyás fogalmát, az anyanyelv felismerése egy idegen helyen 

mégis az otthonosság érzetét kelti benne. Szabadulna azoktól a normáktól, amelyek 

meghatározzák a családot és az otthont, mert ezek olyan szerepet rajzolnak ki, amelyet ő 

nem akar eljátszani. Olyan pozícióban találja magát, amelyből kívülről tekint az otthonra, 

kritikus tudattal, amely ellenáll a pontosan meghatározott határoknak. Dominika tudatos 

döntés által válik nomáddá, akit az átmenetiség, a nyitottság, a végnélküliség, a soha le 

nem záródás jellemez. Braidotti fogalmával élve, a nomád lét maga a kritikai tudat, amely 

reflektál az őt körülvevő környezetre, és önmagára is. A nomád magával cipeli az 

átmeneti lakhelyét, azonban nem érez nosztalgiát iránta122.  

Dominika és Alicja sem tagadja meg a múltját. Ahogy Dominika is egyszerre 

otthon érzi magát az ismerős nyelv hallatán, vagy Alicja hordja magával az elhagyott 

gyerekkori ház kulcsát. De hazatérni egyik sem akar. Kiinduló pontként értelmezem az 

otthonukat, amely megjeleníti mindazt, amely számukra konvenció, és amelyet tudatosan 

 
121 Elżbieta RYBICKA, Globalni i lokalni. Doświadczenie przestrzeni w literaturze polskiej po 2000 roku, 

Autoportret, 2012, 1, 33. (ford. K.A.) 
122 U.o., 33. 
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elutasítanak, és az elutasítás, a tudatos nemakarás által válik az otthon személyiség-

alakító tényezővé, vagyis „a lokalitás a kozmopolita identitás komponensévé”123. 

Alicja esetében nagyon bonyolult, misztikus és traumákkal terhelt a kapcsolat az 

otthonnal. A hazatérés bemutatásakor az egyes szám első személyű narrátor, vagyis 

Alicja hangsúlyozza, hogy mennyire idegen neki ez a ház. A szülei beköltöztek ide, de 

nem vették birtokba, nem tették magukévá a házat, és a volt német tulajdonosok tovább 

élnek az itt hagyott tárgyaikban. A ház cudarul bánik Alicjával, ezért Alicja, ha nem is 

ellenségként, de olyan „lényként” kezeli a házat, amellyel kölcsönösen nem örülnek 

egymás társaságának: „A ház teátrálisan, tüntetően haldoklott, mintha meg akarná bosszulni, 

hogy olyan hosszú időre elhagytam.”(Sz.É. 19.) Alicja úgy érzi, megzavarta a ház békéjét, 

amely magába zárta a múltat – így Alicja életének egy részét is –, és lassú összeomlásával 

maga alá temeti az egész család történetét. A hazaérkezés küzdelem Alicja számára, mert 

szembe kell néznie mindazzal, amit itt hagyott:  

„Az jutott eszembe, hogy talán tévedtem, amikor azt hittem, hogy vagyok már annyira 

erős, hogy nem sebez meg ez a halállal és szellemekkel teli ház.” (Sz.É. 20.) Tudja, hogy ezek 

hibernált problémák, megoldásukra pedig hosszú időn át készült. Ugyanakkor nem jött 

volna vissza, ha nem rabolják el a gyerekeket. Alicja bevallott célja, hogy feltárja a 

gyerekek történetét, a nyomozás közben azonban a saját életének eddig ismeretlen 

momentumait is fel kell dolgoznia. Amikor Alicja azt mondja: „Azért tértem vissza, hogy 

megértsem, mi történt.”(Sz.É.29.), utalhat a gyerekek elrablására, de saját magára, családja 

sorsára is. A wałbrzychi esetek megszólítják Alicját, érzi, hogy elérkezett a hazatérés 

pillanata. Ezt hasonló jelként értelmezem, mint amikor Dominika lengyel beszédet hallva, 

a hazájára gondol, és tudatosul benne, hogy tartozott valahová, és ez a hely benne van, 

cipeli magával mindenhová, mint Alicja a német ház kulcsát.  

 

Bator a 20. századi vándorlások különböző fajtáit is bemutatja: a zsidók 

kivándorlását Amerikába Eulalia Barron vagy Icek Kac történetén keresztül elbeszélve, 

de gondolhatunk itt az NSZK-ba költöző lengyel nők gazdasági kivándorlására is124. A 

régen még nők számára tiltott, férfi privilégiumnak számító útra kelés, a nők feladatává 

vált. A Homokfelhőben felcserélődtek a szerepek. A homokhegyi bányászok a bányák 

bezárása után megrekedtek, mozdulatlanná váltak. Belesüppedtek a múltba, az addigi 

szokásaik fogva tartották őket, és nem tudtak mozdulni vagy mozdítani az életükön. 

 
123 U.o., 33. 
124 U.o., 33. 
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Sokan már a lakást sem hagyták el, ez a mozdulatlanság pedig a halálos ítéletük lett. A 

férfiak bénultsága hozta mozgásba a nőket: nekivágtak az NSZK-nak, hogy élelemre 

valót keressenek.       

Bator a modern kori vándorlások bemutatása mellett elvégzi az Odüsszeia 

modern, feminista interpretációját is, így a Homokfelhő története fordított Odüsszeiává 

válik. Az elvágyódás, a soha haza nem térés történetét írja meg, amelyben az utazás egy 

belső kényszer, belső hang hatására indul meg, amely soha nem halkul el, így az utazás 

soha nem érhet véget, de soha nem is válik céltalan bolyongássá. A nomádok nem külső 

kényszer hatására indulnak el otthonról: „A mozgás, a költözés szükséglete, ez kellett 

Dominika Chmurának, és egyre világosabban megértette, hogy ez a szükséglet ugyanúgy hozzá 

tartozik, mint az arcán lévő sebhely…”(HF.365.)  

 

De Dominika nem mindig érezte ezt a késztetést magában. Eredetileg másfajta 

jövőt tervezett, méghozzá Adaś tiszteletessel kívánt családot alapítani és letelepedni. 

Dominika balesete miatt azonban soha nem kezdődhetett el ez az élet, amelyet aztán évek 

múlva már másként értékelt:  

„Csak most, az úton töltött évek távlatából látta Dominika, hogy az a menekülés, amely 

annyira tökéletesnek és jól eltervezettnek látszott, pontosan oda tartott, ahol Jadzia sorsa 

ismétlődött volna meg.” (HF.287.)  

Ezt az elméletet erősíti meg Dominika gyerekkori barátnőjének, Małgosiának a 

sorsa, aki évek múlva Dominikával találkozva rájön, hogy ő is lehetne olyan, mint 

barátnője, „ha meglenne hozzá a bátorsága, hogy ne mindent józan terv szerint csináljon…” 

(HF.306.) A nomádok bátrak, képesek szakítani a konvenciókkal, nemet mondani a 

társadalomban meggyökeresedett elvárásoknak. A saját útjukat járják, de mindezt 

tudattalanul, ösztönösen, egy belülről fakadó érzésnek engedve. Małgosia nem tud 

nomáddá válni, mert olyan elvárások rabja, amelyeket a szülők támasztottak felé, de az 

idő elteltével ezeket az elvárásokat már a sajátjainak tekinti. Partnereivel szemben 

anyáskodik, felveszi azt a szerepet, amelyet az anyja soha nem töltött be, és azokat a 

gesztusokat, amelyeket az anyja soha nem volt képes megtenni Małgosiának 

gyerekkorában, Małgosia megteszi az aktuális partnerének. 
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4.4. A nomád változatai 

 

 

 

 

Bator regényeinek fő alakjai, cselekményének legfőbb mozgatórugói, a nők. A 

férfiak csak mellékszerepeket kapnak, nem kerülnek a figyelem középpontjába. A 

legfontosabb szereplők Dominika és Alicja, akiket Bator bevallottan önmagáról 

mintázott, illetve Jadzia, aki véleményem szerint a nomád egy „módosult” változatát 

képviseli. Meg kell említeni még az örökké a saját útját járó Grażynka Rozpuchot, vagy 

Sara-t, de bizonyos szempontból a nomádok közé sorolható Halina Chmura is. Ezek a 

nők, bár nagyon különböznek egymástól, valamiben mégis hasonlítanak: nem akarnak, 

és nem is tudnak beleolvadni a környezetükbe, természetes módon különböznek a 

körülöttük lévő emberektől. Ez az állítás csak félig-meddig igaz Jadzia Chmurára, mivel 

nála a másfajta szemlélet csak idősebb korában jelent meg, változásának első 

momentumait a Leokadia Wawrzyniakkal lefolytatott verekedés eredményeként 

figyelhetjük meg. 

A nomád legtisztább prototípusát Dominika testesíti meg. Klisészerűnek tűnik, de 

Dominika már születésekor is megkülönböztetett helyzetbe került. Dominika túlélte a 

születést, ikertestvére azonban nem. Ez az esemény pedig alapvetően meghatározta az 

anyjával kialakult kapcsolatát, aki később többször is arra gondolt, mi lett volna, ha a 

másik (vagy mindkettő) marad életben. A szülés után Dominika anyja depresszióba esett, 

ezért Halina nevelte a gyereket. A szülők hétvégén vitték haza a kislányt, akinek így két 

teljesen különböző felfogású és nevelési elveket valló nőnek kellett megfelelnie. A csúf, 

senkire sem hasonlító, busman fejű kislánnyal senki sem barátkozott, az iskolában 

egyedül neki nem jutott kislány padtárs, Dimitrin kívül senki nem barátkozott vele, és 

hamar az osztályban a mindenki felett álló „csinosak” céltáblájává vált. 

Dominika bemutatása során párhuzamot vonhatunk A rút kiskacsa meséjével, 

szinte már alig várjuk, hogy kiderüljön, mitől különleges ő, mi az oka, hogy nem illik a 

környezetéhez. A múltját firtató lányról megtudjuk, hogy kimagaslóan jó matematikából, 

valamint zsidó származású. Itt újabb klisével van dolgunk, Bator a zsidókról alkotott 

sztereotípiát használja fel, mely szerint a zsidók rendkívül okosak. Tehát ahogy a rút 

kiskacsáról kiderül, hogy gyönyörű hattyú, úgy Dominikáról is megtudjuk, hogy egy 

bújtatott zsidó unokája, neki köszönheti furcsa külsejét és kivételes számolási képességét. 
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  Dominikát tehát születése óta végig kísérte a magány, ez a folyamatos 

kiközösítés pedig különlegessé formálta. Hamar megtanulta, hogy a legtöbb ember között 

nem talál társra, megértésre, így a hozzá hasonlókkal a több kiközösítettel létesített 

kapcsolatot, akiktől Jadzia leginkább óva intette: a lányokhoz vonzódó Małgosia 

Lipkától, vagy a nem túl okos, pufók Iwona Śledźtől, akiből Demon tanárnő rendszeresen 

gúnyt űzött. Jadzia átlagos kislányt szeretett volna. Olyat, akinek lehet fésülgetni a haját, 

fel lehet cicomázni, akit a saját képére formálhat. De Dominika különcsége belülről 

fakadt, nem felvett viselkedés volt, emiatt képtelen volt megfelelni a lányokkal szemben 

támasztott társadalmi és anyai elvárásoknak. Dominikát a szimbolikus jelentőségű baleset 

térítette el a többség által választott életmodelltől: a majdnem halálos kimenetelű 

szerencsétlenség mentette meg Dominikát a hétköznapi élettől.  

Alicja Tabor már gyermekként sem bírta a bezártságot. Ez felnőtt korában sem 

változott, még télen is nyitott ablaknál alszik, képtelen olyan helyiségben aludni, „ahol a 

fal összes nyílása be van zárva”. (Sz.É. 42.) Gyerekkorában egy szerencsétlen kimenetelű 

cserkésztalálkozón a pajtáslány a hangulat kedvéért becsukta az ajtót, és elfüggönyözte 

az egyetlen ablakot, Alicja pedig bepisilt és elájult. Ez az esemény végérvényesen elvette 

az esélyt arra, hogy beilleszkedjen társai közé. Dominikával is előfordult hasonlóan 

szerencsétlen eset, aki az óvodai beíratás első napján „a nagycsoportosok szobájában a 

szőnyegre taccsolt”. (HH.135.) Mindkét eset megelőzhető vagy – ha már bekövetkezett – 

érthető és megoldható lett volna, hogy a lányok ne szigetelődjenek el, de a környezet 

inkább furcsának bélyegezte meg őket, nem tárta fel a kiváltó okot. Alicját nővére 

Tevécskének hívta gyerekkorukban, ami már akkor is nagyon tetszett neki, „mert a teve az 

utazást, a messziséget és a mozgást idézte fel, mindazt, amire Ewa vágyott, és ami végül az én 

sorsom lett.” (Sz.É. 24.)  

Alicja gyerekkorában egy másik meghatározó momentum, a farsang volt. A 

szczawienkói Chmura asszonnyal, a környék legjobb varrónőjével (aki egyértelműen 

Dominika nagymamája volt) varratott Alicja apja hercegkisasszony-jelmezt. A lányát 

egyáltalán nem ismerő és nem értő apa olyan jelmezt választott, amelyre valószínűleg a 

legtöbb kislány vágyik. Nem ítélhető el az apa választása, hiszen a legtöbb kislány, ahogy 

például Jadzia is, hercegkisasszonyként képzelte el magát, akiért eljön a szőke herceg 

vagy egy nyugatról érkező idegen. Alicja azonban már kislányként is a megszokottól 

eltérő dolgokra vágyott, később így emlékszik vissza az eseményre:  
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„Ha már egyáltalán, szívesebben öltöztem volna tuaregnek, hogy útnak induljak a 

sivatagba egy tevekaravánnal, egyenesen a délibáb felé, amely fénysugárból és homokból 

támaszthatta volna fel a nővéremet.” (Sz.É. 151.)  

 

Ez a két idézet is megmutatja, hogy Alicjának sem volt lehetősége választani. Ez 

az életvitel, amelyet Alicja és Dominika felnőttként folytat, már gyerekkorukban is 

megmutatkozott, belülről fakad, számukra ez a normális, a természetes, és nem is 

tudnának másképp élni. Ez ugyanúgy nem gyógyítható állapot, mint Małgosia Lipka 

vonzalma a nőkhöz. 

Alicja és Dominika abban is hasonló, hogy keveset beszélnek, inkább csak 

hallgatnak. Alicja a munkájából kifolyólag is másokat hallgat, hogy riportalanyai 

megnyíljanak előtte, segít a külseje: „Tizenöt évi munka után már tudom, ha valaki a fülemet 

nézi, beszélni fog. Nyilván a jelentéktelenségemtől van, hogy csak az enyhén elálló füleim vonják 

magukra a beszélgetőpartnereim figyelmét…” (Sz.É. 75.)  

Dominika esetében szintén Dominika külső jegyei segítenek másokat ahhoz, hogy 

megnyíljanak előtte, és elmondják történetüket:  

„Akárkivel találkozott Dominika azóta, hogy felébredt a kómából, az meg volt győződve 

róla, hogy hasonlít valakire, akit elveszített, legyen az akár nagyapa, mindkét nemű felnőtt, akár 

csecsemőkorban elhalt gyermek, sőt, kedvenc állat, mintha Dominika Chmura magában hordozná 

minden hasonlóság lehetőségét, vágyakozást keltene bármi iránt, ami elveszett.” (HF.178.)  

Dominika terápiaként működött azok számára, akiket emlékeztetett valakire, aki 

valaha fontos volt számukra. A német gyümölcsfeldolgozóban találkozott Dominika a 

szökött török lánnyal, Nazannal, aki hasonlóságot vélt felfedezni Dominikában Aysunnal, 

a húgával. Dominika nem tudott meg sokat a történetükről, de nem is a történet teljessége, 

hanem csak egy meghatározó momentuma volt fontos: 

 „talán soha nem ismered meg a történetemet, és én se a tiédet, de köszönöm, hogy, hála 

neked, kimondhattam Aysun nevét”.(HF. 190.)  

A történetek és a töredékesség meghatározó vonása a nomád létnek. Dominika 

mindent magába szív, amit csak elmesélnek neki. Sokáig az ő múltja is rejtve volt előtte, 

Halina a kitalált családjáról mesélt, amelyet a vonaton szerzett album alapján alkotott 

meg. Nagyapja, Ignacy kiléte is csak Dominika tinédzser korában derült ki, ami aztán 

végül megmagyarázott Dominika minden addig furcsának tűnő vonását. Dominika 

Chmura nem halmoz fel, nem gyűjtöget, nem raktároz el semmit a majdani, esetleges 

„ínséges időkre”. A mában él, de a múltat kutatja. Dominika túrkálókban vásárol, használt 

ruhákat, mert ezeknek a ruháknak „múltjuk van, ami beléjük ivódott, beléjük rágta magát” 
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(HF.374.) Megszállottan fotózott, de soha nem az egészet, mindig csak valamilyen 

részletet, nem teljes arcot, csak egy fület, egy ráncot örökített meg, amely valamiért 

megragadta a tekintetét:  

„Most egyszerűen csak fényképezett, mert abban a pillanatban, amikor megörökített egy 

képet, az múlttá változott, és a múlt, és ahogy az a jövőben megjelenik, éppen ez nyűgözte le 

Dominika Chmurát. […] nem érzett kötődést a képeihez, mert maga megörökítő aktus és a 

megismételhetőség érdekelte.” (HF. 366.)  

Małgosia guberálónak nevezte Dominikát, aki valósághulladékokat gyűjt. Csupa 

olyan dolgot, amely a legtöbb ember szemében már haszontalan, de Dominika számára a 

múlt egy darabját jelenti, valamit, aminek története van. A történetek és ezek 

megörökítése, elbeszélése pedig nem merül ki a nosztalgiában, hanem létkérdés és 

létszükséglet. Eulalia Barron és Icek Kac, a két menekült zsidó számára, akik a biztos 

halál elől Amerikába emigráltak, csak az emlékezés maradt:  

„Ő is (Eulalia Barron – K.A.) meg Icek Kac is csak azért éltek, hogy emlékezzenek arra, 

amit elveszítettek, önmaguk szemében változtak át múzeumi tárgyakká. Életük fő célja lett a 

veszteségre való emlékezés, az a vágy, hogy ez a lehető legtökéletesebben sikerüljön. […] Eulalia 

[…] mintha azért élte volna túl a családját, hogy fel tudja idézni a mindennapokat”.(Hf.219.) 

Bator regényeiben az elbeszélés, a történetmondás jelent mindent, az emlékezést, 

önmagunk és a világ megértését is125. 

 

Grażynka Rozpuchot csecsemőkorában egy ajtó elé tették, majd a Teanénikék 

vették magukhoz. Egészen addig velük nevelkedett, amíg el nem vitte egy vonat 

Auschwitzba a nénikéket. Grażynka különleges kislány volt, rendkívül szép, tele élettel, 

kedvességgel, jósággal. Mindig mindenkinek csak adott, és ezt a szokását felnőtt korában 

is megőrizte. Főleg férfiaknak adakozott, ami miatt a többi nő Grażynkát prostituáltnak 

tartotta. Grażyna azon kevés nők közé tartozott, akik NSZK-s férfihoz mentek feleségül, 

de ami ennél fontosabb, a férje szerette is őt, és nem árucikknek vagy rabszolgának 

tekintette. 

Grażynka szintén rendelkezik a nomád filozófiájával. Minden újat beengedett az 

életébe, és mindent elengedett, ami menni akart. Amikor Hanshoz költözött, gyakran tett 

este sétát a közeli erdőben, ahonnan rendszeresen egy új szerzeménnyel ért haza: kóbor 

 
125 Justyna SOBOLEWSKA, Nike 2011. Joanna Bator i przemiana matki Polki, Gazeta Wyborcza, 2011, 215, 

3., http://wyborcza.pl/1,75410,10288786,Nike_2011__Joanna_Bator_i_przemiana_matki_Polki.html 

Letöltés ideje: 2019.06.30., (ford. K.A.) 

 

http://wyborcza.pl/1,75410,10288786,Nike_2011__Joanna_Bator_i_przemiana_matki_Polki.html


103 
 

kutyával, macskával, vagy épp azzal, ami hozzá szegődött. Egyszer Sara-ba, az 

afroamerikai ápolónőbe botlott az erdőben, akit a német család nem akart beteg 

családtagjuk mellé, így egyszerűen kirakták a lányt. Grażynka érezte, hogy nem lehet 

véletlen a találkozásuk, „Grażynkában és Sarában testvéri érzés támadt fel, bár más-más 

földrészen születtek, és a korkülönbség is nagy volt” (HF.124.) A nomádok megérzik egymást, 

egymásra találnak ösztönösen, mintha valamilyen titkos szál kötné őket össze, ahogy 

Dominika és Grażynka is megértették egymást, hiszen Dominika „kezdettől fogva érezte, 

hogy Grażynka hozzá hasonlít, neki is mozgásban kell lennie, hogy életben maradjon.” (HF. 

363.). 

Grażyna egy igazi csodabogár volt, akit csak nagyon kevesen ismertek, értettek 

meg igazán és tudtak elfogadni teljes valójában. Grażyna élettörténetét a narrátor jól 

ismeri, de a körülötte élők nem, csak részinformációkat tudnak róla, mozaikdarabokat, 

amelyek egymáshoz azonban sehogyan nem illeszkednek:  

„Sara úgy emlékezett, hogy Grażynka talán Radomskóból származik, Dominika akár meg 

is esküdött volna arra, hogy nem Radomskóból, hanem Częstochowából; a többi olyasmikből állt 

össze, mint egymással össze nem függő események, férfiak, akiknek hiányzott valamijük, 

városok, városkák és falvak, melyek közül csak Wałbrzych és Merholtz látszott biztosnak.” (HF. 

125.)  

A töredékesség azonban nem hátrány vagy hiba, inkább misztikussá és 

különlegesség teszi Grażynát, akinek életének csak egy-egy meghatározó epizódja ismert, 

de a történet egésze sosem fog feltárulni előttünk. 

Grażynka egyik furcsasága közé tartozott a Merholtz melletti erdőben tett esti 

sétái. Férjét, Hansot ilyenkor nyugtalanság kerítette hatalmába, mert ezek a séták azt 

testesítették meg, amire Grażyna vágyott, és ez teljesen ellentétben állt azzal, amit Hans 

adhatott neki: tárgyak, ház, biztonságérzet, állandóság. Grażyna érti a természetet, a 

növényeket, az állatokat, és ők is értik őt. Ezért nem véletlen, hogy egyre több a kóbor 

állat a házban, de az is teljesen normálisnak számít, ha egy káromkodó papagáj repül be 

az ablakon, és attól a pillanattól fogva új lakóként és családtagként kezelik a madarat. A 

disznók gyorsabban híznak, és boldogabbak, amióta Grażyna eteti és gondozza őket. 

Távolról szemlélve teljes őrültségnek és káosznak tűnik ez a rendszer, de Grażyna 

kiválóan működteti, a rosszakaratú szomszédasszonyok rosszallása és csodálkozás 

ellenére is.  

Grażynka az esti sétáiról szinte átváltozva érkezik haza, megszépülve, felfrissülve, 

a szomszédoknak pedig olyan szavak jutnak eszükbe, mint „hullámzó tenger, szakadék, 
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szirén, örvény; vagy képek valami könyvből, esetleg egy iskolai múzeumlátogatásról, ahol a 

falakon gyöngyháztestű nők képei függtek, amin szégyentelenül erdei tavacskákban fürödtek...” 

(HF.24.)  

A szirén motívummal Bator kétszeresen is visszautal Grażynka korábbi életére.  

Amikor a zsidók deportálása megkezdődött, a mindig egészséges kislány katatón 

állapotba került. A meggyilkolt zsidók beszéltek hozzá álmában, valamit kértek tőle, de 

nem tudta, mit. Egy éjjel a Teanénikék a folyónál találták meg kislányt, „egy vízből kiálló 

fatörzsön, mezítelenül ragyogva énekelt […] mintha nem evilágból lenne.” (HF.57-58.) A 

„szirénség” a Teanénikék történetében is felbukkan, akik Grażynkát megmentve 

eltűntették a színről Taduesz Krukot, majd maguk is vízbe fúltak, és haldoklásuk közben 

sellőkké változtak. A két néni életében is különlegesnek számított, szinte senki nem tudott 

róluk semmit, elvonultan éltek, közel a természethez, növényekből főzeteket gyártottak, 

likőröket, de az sosem derült ki, hogy ők valójában milyen kapcsolatban állnak 

egymással. A szirének előhívják az Odüsszeia történetét is, amelyet majd Dominika olvas 

fel Eulalia Baronnak, illetve a nomád nőket is bekapcsolja az asszociációba, akik 

Odüsszeusszal ellentétben azért indulnak útnak, hogy minél messzebbre menjenek az 

otthonuktól, Dominika pedig Karpathosz szigetén köt ki a regény végén, amely csak 

ideig-óráig látszik nyugvópontnak, a megtalált édennek, ahonnan, ha elérkezettnek látja 

az időt, indulnia kell tovább. 

Halina Chmura is nomád típusú szereplő, bár életében csak egyszer utazott – 

amikor áttelepült a keleti végekről Szczawienkóba –, de ugyanúgy elütött a környezetétől, 

mint az eddig említett nők, és sokkal inkább emlékeztet a nomádokra. Ezt a 

megállapításomat erősíti meg az is, hogy Jadzia sosem jött ki jól Halinával, a konfliktus 

kapcsolatuk alapvető eleme volt. Ezért Jadzia „féltékeny volt, amikor Dominika Grażynkával 

beszélget, ezek a beszélgetések rendszerint Halina nagymamáról szólnak; kirekesztve érzi magát, 

és furcsállja, hogy lehet ennyit összefecsegni az anyósáról.” (HF.110.)  

Ez az idézet is mutatja, hogy két csoportra oszthatjuk a regény nőalakjait: az egyik 

csoport a „normálisak”, ők vannak többen, és a társadalomban rögzült normák szerint 

élnek, a másik csoport a „nomádok”, akiket a társadalom különcnek tart, és nem fogad el. 

A két csoport közül a nomádok az elfogadóak: nyitottak a másik csoport megértésére, 

nem ítélkeznek, próbálnak kapcsolatot teremteni, kompromisszumot kötni, míg a 

normálisak próbálják „átnevelni”, beolvasztani maguk közé a nomádokat. Ez a törekvés 

mutatkozik meg Jadzia Dominika jövőjével kapcsolatos terveiben és törekvéseiben. A 

nomád viszont sosem tenne ilyet. Próbál mindenkit elfogadni úgy, ahogy van, 
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nyitottsággal fordul a világ felé, minden érdekli, mindent magába szív, és hagyja, hogy 

minden menjen a maga útján. 

Halina Chmura volt az egyetlen, aki sosem ítélkezett Grażynka felett. Ajtaja 

mindig nyitva állt előtte, és igazán mély, nem hétköznapi barátság – szinte testvériség – 

alakult ki közöttük, amely a közéjük ékelődött távolság ellenére sem kopott meg soha. 

Halinát nem érdekelték a szomszédok, nem kereste a társaságukat, soha nem pletykált, 

nem követte a menye gyereknevelési tanácsait, az unokája érdekeit nézte, és soha nem 

erőltetett rá olyan dolgot, amelyet a menye akart, de a kislány nem. Dominikát úgy 

nevelte, hogy boldog legyen: szeretettel. Azt a szeretetet és elfogadást nyújtotta az 

unokája számára, amelyet Jadzia nagyon sokáig nem tudott megadni neki. 

Jadzia Chmura teljesen átlagosnak mondható nő sztenderd vágyakkal: jöjjön érte 

egy külföldi herceg fehér lovon, legyen szép konyhája, jókat főzhessen, és szép gyerekei 

legyenek. Ebből csak a főzés valósult meg a Stefannal kötött házasságban, Jadzia minden 

mást szenvedésként élt meg. Dominikával sem alakult ki a számára megfelelő anya-lánya 

kapcsolat, nem ilyen gyerekre vágyott, és örökké ott motoszkált benne a gondolat, hogy 

mi lett volna, ha a másik kislány marad életben. Jadzia igazodott az őt körülvevő 

közösséghez, ugyanolyan frizurát hordott, ugyanúgy öltözködött, mint a bábeli nők, nem 

különült el tőlük sem kinézetben, sem gondolkodásmódban. Az élete akkor vett 

fordulatot, amikor Leokadia Wawrzyniakkal összefutott az utcán, és konfliktusba 

keveredett vele. Ez elindított Jadziában valamit, eltávolodott az emberek többségétől, de 

közelebb került Dominikához. 

„Én a fiamat egyetlen kurvától sem hagyom tönkremenni. Attól a zsidófattyától se!” 

(HF.300.)  

Ez volt az a mondat, amely elindította Jadziában a változást, felébresztett benne 

valamit. Azért tartom nem csak átmenetinek, egy egyszerű veszekedésnek, hanem igazi 

fordulópontnak az eseményt, mert Jadzia olyan tetteket vitt végbe az eset után, amely 

talán banálisnak tűnhet, Jadzia szempontjából viszont radikális: életben hagyta és 

szabadon engedte a karácsonyi pontyot. Ez pedig beismeréssel ért fel egy olyan nő 

számára, akinek egész életében a főzés volt a legfontosabb, ezt a nyelvet ismerte igazán, 

a finom falatokkal kereste az utat lányához. Jadzia tipikus példája a Walczewska által 

bevezetett fogalomnak, a „gasztronómiai anyának”. Csak a gasztronómiai anya ismeri az 

étel titkos összetevőjét, csak ő tudja igazán, mitől lesz zamatos a hús, lágy a tészta126. 

 
126 KOCSIS Adrienn, Asszonyok,…, 90. 
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Jadzia egész életében főzött, gyúrta a tésztát, sütötte a húst. Az ételen keresztül próbált 

közös nyelvet találni a lányával, de ez nem sikerülhetett, mert Dominika vegetáriánus 

volt. Ezért tulajdonítok nagy jelentőséget annak, hogy Jadzia megváltoztatta a karácsonyi 

menüt, mert ezzel egy újabb lépéssel eltávolodott egykori önmagától, és kezdett el 

közeledni Dominika felé. 

Halinát sokkolta Jadzia metamorfózisa: Jadzia életében először megengedte neki, 

hogy emberi módon, kényelmesen az étkezőben dohányozzon. Jadzia elengedi az addigi 

identitását alapvetően meghatározó takarítási kényszert, kezd lazítani a szabályain, nem 

törődve mások véleményével. Barátságba kerül egykori szomszédjával, a homoszexuális 

Jeremiasz Muchával, bár korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy egy „nem heteró, 

nem normális” emberrel kerüljön kapcsolatba. A következő fordulat Jadzia életében a 

częstochowai zarándokúton következett be: 

 „Eleinte még tetszett is, […] de amikor az első megálláskor a zarándokok beszélgetni 

kezdtek, Jadzia megint valahogy furcsán érezte magát.” (HF.402)  

Amikor a zarándokok rasszista, antiszemita, gyűlölködő megjegyzéseket tettek, 

Jadzia kényelmetlenül kezdte érezni magát. Először érezte azt, hogy nem hasonló a 

többséghez: „Jadziának jólesett a fiatalos hangzavar, a lányára emlékeztették, de a legjobban az 

esett, hogy Jadzia felismerte a portugál nyelvet.” (HF.402.)  Jadziát Dominikához kötötte a 

portugál nyelv, a tőle kapott kazettán egy portugál énekes szívhez szóló dalait hallgatta. 

Ezt a tudást viszont rossz néven vették a korlátolt zarándokok, Jadzia pedig érezte, hogy 

szellemi szinten távolodik a csoport tagjaitól. A sokak által ismételt nemzetféltő szlogen, 

mely szerint: „jönnek, és elveszik a földünket” mindenféle konkrétumot nélkülöz, a kik 

és kiktől kérdésekre senki nem tudja a választ, és csak azt éri el Jadzia az 

akadékoskodásával, hogy kiveti magából a csoport. 

Jadzia eltávolodott a többiektől, a városban kószálva egy jelentéktelen Mária-

szoborhoz ért. Mária egy kislányt tartott a kezében. Jadzia katolikus volt, de sajátosan 

kezelte az egyházat és a vallást, mert Mária buzgó híve volt, akit a Szentháromság 

negyedik tagjának tartott. Ez a Madonna-szobor pedig beleillett a hitvallásába127. Jadziát 

megerősítette ez a megvilágosodás, és bizonyossá vált mindabban, amit eddig a világról 

gondolt. Bátorságot merített belőle, mert másmilyen lenni, mint a többiek, és az úton 

 
127 Justyna SOBOLEWSKA, Nike 2011. Joanna Bator i przemiana matki Polki, Gazeta Wyborcza, 2011, 215, 

3., http://wyborcza.pl/1,75410,10288786,Nike_2011__Joanna_Bator_i_przemiana_matki_Polki.html 

Letöltés ideje: 2019.06.30., (ford. K.A.) 
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hazafelé elkülönült a csoporttól, „hallgatott, sóhajtozott, és fensőbbségesen mosolygott, mert 

ő látott csodát Częstochowában.” (HF.407.)  

 

A bemutatott szereplők alapján azt mondhatjuk, hogy a nomád lét sajátosságai a 

következők: a mozgásban lét szükséglete, a váratlanság, a bármi megtörténhet lehetősége 

nem azonos a bizonytalansággal, egy konkrét ház vagy lakás birtoklásával ellentétben a 

„bárhol otthon lenni” képessége, amely így nem azonos a gyökértelenséggel vagy az 

identitás hiányával, hanem egy folyton formálódó, mindenre kíváncsi, minden újat 

magába szívó, nyitott identitást jelent, ami lehetőséget ad az újraformálódásra, az 

újrarendeződésre, a változásra. Bator mindig a „normálissal” szembeállítva, vagyis a 

társadalomban gyakrabban előforduló, „mainstream” nézőpontból mutatja be a 

nomádokat. Mások szemében ez az életvitel devianciának látszik. De Bator szerint a 

társadalom tele van rossz beidegződéssel, gyűlölettel, és a „normális”, számára nem 

követendő példa. Györke Ágnes utal Braidotti „etikai nyitás” fogalmára, amelynek az a 

lényege, hogy minden nomád kapcsolat felkínálja annak lehetőségét, hogy az én a többi 

emberrel megerősítő kapcsolatot létesítsen128. Györke szerint ez a gondolat azért fontos, 

mert eszerint az etika nem különféle elvek (normák) didaktikus rendszere, hanem a 

nomadizmus által kezdeményezett, a transzlokális térben létrejövő affektív reláció.  

A nomád nő olyan figura, amely számára a legfontosabb a mobilitás. Nem 

halmoznak fel, ad hoc jelleggel szerzik be a hétköznapi élethez szükséges dolgokat: a 

túrkálóban vesznek ruhát, mások számára értéktelen, kidobott foteleket, állólámpákat 

gyűjtenek be, költözésnél pedig szívfájdalom nélkül szabadulnak meg a tárgyaiktól, hogy 

azok valaki máshoz vándoroljanak, de már az ő kézjegyüket is magukon hordozva, újabb 

történettel bővülve. Dominika szomszédjai New Yorkban, Malec asszony és Stenia 

asszony azonban mindent bedobozol:  

„nekik a dobozokból mindenre szükségük van, magukra a dobozokra is szükségük van 

[…] A kartondobozokban régi ruhák vannak, amelyeket sajnálnak kidobni, háztartási eszközök, 

melyek vagy nem működnek, vagy semmire se jók” (HF.162.)  

A felhalmozás teljesen értelmetlen, felesleges, és megköt. Tárgyakhoz láncolják 

magukat, ahelyett, hogy az útjukra engednék ezeket a tárgyakat, hogy beléphessenek a 

körforgásba, mozgásba kerüljenek.  

 
128 GYÖRKE Ágnes, A transznacionális feminizmus elméletei: Empátia, affektus és a transzlokális tér, 

Helikon, 2015, 2, 229. 
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Amikor a Homokhegyen elkezdődtek a heves esőzések, a homokra épült Bábel 

egyik sarka megrogyott. A felhalmozott kristályok, csecsebecsék mind összetörtek, 

„Lepkát pedig kis híján megölte a szekrényről lecsusszanó, karácsonyfadíszekkel teli bőrönd”. 

(HF.427.) A narrátor gúnyolódik az értelmetlenül felhalmozó, tárgyakhoz görcsösen 

ragaszkodó embereken, amikor drámaivá változtatja a pillanatot a sosem használt bőrönd 

képével. Amikor elvonul az ár, a víz megtisztítja a sok év alatt felhalmozott kacatoktól a 

Homokhegyet. Az apokaliptikus jelenetben a felszínre kerül minden, ami valaha is 

Wałbrzychhoz tartozott: a bányákból feltörő fekete víz, az itt élt németek fotói, relikviái, 

SS-egyenruhás csontvázak. Mindent elmosott és elvitt az ár, teljes megtisztulást hozott, 

konkrét és átvitt értelemben is: Jadzia Chmura megvilágosodott, és a sok mozaikból 

összerakta a képet, hogyan kapcsolódik össze Icek Kac, Napóleon bilije, Eulalia Barron 

és Grażynka Rozpuch. 

 A nomád alakja eltávolodik a posztmodern negatív kategóriáitól, ezért az új 

bölcsészet irányába mutat. Visszautalva a dolgozat elején bemutatott új humanisztikára, 

szeretném kiemelni, hogy ez az irányzat a posztmodern negatív fogalmai, úgymint a 

fájdalom, a szenvedés és a melankóliával szemben a szerelmet helyezi a középpontba, 

mert ezt az érzést energiaforrásnak tekinti. Az identitás kialakulásához pedig energiára 

van szükség. Ugyanilyen energiaforrásnak tekintem a nomád létben az oly fontos utazást, 

mozgást, ezáltal az utazás motívuma illeszkedik az új humanisztika gondolatmenetébe. 

Az új bölcsészet egy másik fontos feltevése szerint vitalizálni kell az egyént: mind 

fizikailag, mind pszichikailag megújulásra van szüksége, e kritériumnak pedig teljes 

mértékig megfelelnek a nomádok129. Elfordulnak a társadalom kirekesztő, negatív, 

megbélyegző kategóriáitól, fontos számukra a megismerés, a nyitottság, az új élmények 

és tapasztalatok gyűjtése, ami feltétele az egyén folyamatos formálódásának, 

megújulásának. Bator számára ez az attitűd egyértelműen követendő példa, 

bemutatásával bírálja a társadalmat, a nők számára pedig kijelöl egy lehetséges új utat. 

 

 

 

 

 

 

 
129 Az új bölcsészet részletes bemutatása: KOCSIS Adrienn, Az új humanisztikáról röviden, Literatura, 2018, 

1, 9–16. 
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4.5. Tabudöntések: a női test, a női szexualitás és az abortusz 

 

 

 

 

Bár a feminizmus nem nevezhető monolitikus térnek, mégis összeköti a benne 

létező irányzatokat az a meggyőződés, hogy a nők diszkriminált helyzetbe kerülnek 

nemükből kifolyólag. Egyesek ezt a diszkriminációt a polgári és a tanuláshoz való jog 

(liberális feminizmus), mások a munkamegosztás (marxista feminizmus), megint mások 

pedig a szexizmus kategóriájában (radikális feminizmus) értelmezik. Az írónők a 

szexizmussal harcolva a „férfi diszkurzus” sajátos átvételére törekednek, amelynek 

következményeként szövegeikben gyakran adnak helyet a testiségnek és a 

szexualitásnak130. Ezek a témakörök korábban tabunak számítottak, de a feminista írók 

kezében a patriarchális társadalom elleni lázadás eszközévé váltak.  

Zenon Leszczyński nyelvész két szempont szerint kategorizálja a tabu fogalmát: 

a tartalom és a kifejezés szempontjából. Az első esetében a tilalom olyan tartalmakat érint, 

amelyeket a társadalmi normák szerint tilos érinteni, és hallgatunk róluk. A teoretikusok 

és kritikusok szerint a mai irodalomban már nem beszélhetünk semmilyen tematikai 

korlátról.  Az ember fiziológiájának és szexualitásának megjelenítése már rég átlépte a 

tabu határait, ami talán e határok látványosabb feszegetését jelenti, az a nők 

fiziológiájának, különböző állapotainak (a menstruáció, a terhesség, a klimax), a test 

illatának (például a veríték illatának), valamint olyan tevékenységeknek az ábrázolása, 

amelyek az emésztéshez kapcsolódnak (a kiválasztás vagy a hányás). A női test korábban 

a művészet által idealizáltan, mitologizáltan, esztetizáltan jelent meg, ebből kifolyólag az 

„alantas” testiség nem kaphatott helyet a művészi alkotásokban131. 

A nők fiziológiája, de különösen a szőrzete jelenik meg hangsúlyosan Bator női 

szereplőinél. Stefant lenyűgözték Jadzia domborulatai, súlyosan függő keblei, körte 

alakban domborodó hátsója, és majdnem elalélt, „amikor végzetére észrevette Jadzina pici 

lábfejét és rövid, formás, sötét szőrszálakkal borított lábikráját. Stefan soha életében nem látott 

szebbet egy nőn, mint ezek az átlátszó harisnyában lelapult szőröcskék.” (HH.41.)  

 
130 NĘCKA, i.m., 13. 
131 Bożena WITOSZ, Artystyczne manifestacje przekraczania tabu w literaturze polskiej końca XX wieku, 

Język a Kultura, 2009, 21, 115–116. (ford. K.A.) 
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A szőrös női láb esztétikailag vonzó és vágykeltő volt Stefan számára, negyven 

évvel később Alicja azonban már visszalépésként tekintett szőrös testrészeire, mintha a 

civilizáció lépcsőjén néhány szinttel lejjebb állna:  

„Én meg, amióta megérkeztem, nem borotváltam sem a lábamat, sem a puncimat. 

Elvadultam itt, és ez így meg is felelt nekem. Lehet, hogy az egész szőrzetemet békén hagyom, 

nőjön, ahogy akar.”(Sz.É. 394.)  

Jadzia Chmura életében először akkor borotválta le a lábát (egyéb testrészről nem 

esik szó), amikor beköszöntött az életébe egy új szerelem. Stefan halála után Jadzia 

bezárkózott, ám egy elnémetesedett sziléziai férfi, aki számára a nagybetűs külföldit 

jelentette, hatalmas változásokat hozott Jadzia életében. A tenyészbikára emlékezetető 

férfi tüzet gyújtott Jadziában, nyitottabbá vált (szexuális téren is). Míg régebben Stefan 

arról panaszkodott, hogy Jadzia csak „normálisan” szerette, és kísérletezésre nem volt 

hajlandó, addig Gutekkel Jadzia kivirágzott, mondhatni szexuális forradalmon esett át 

néhány óra alatt:  

„Háromszor, méghozzá mindet másképp, ki gondolta volna, hogy rászánja magát, és 

tessék. Elvörösödött, ha eszébe jutott, hogy mégiscsak meglovagolta Guteket….” (HH.241.) 

Ezzel szemben Jadzia sosem élvezte a szexet Stefannal, ezért nem is kezdeményezte. 

Passzív félként vett részt az együttlétekben, szinte csak elszenvedte őket, majd a napokat 

számolta, hogy teherbe esik-e.  

Bator a férfiak alacsony szexuális kultúráját mutatja be Stefan példáján, aki meg 

volt győződve arról, hogy ért a szexhez, és nagy ismerője, tulajdonképpen mestere a 

témának, ugyanakkor voltak szavak, amelyeket képtelen volt kimondani, ilyen: a szex, a 

pénisz, a hüvely vagy a havibaj. Kowalik barátjával folytatott beszélgetés során pedig 

kiderül, hogy még 18. századi tudásuk van a fogantatásról:  

 

„tudd meg, testvér, hogy a csaj csak akkor marad úgy, ha jól esik neki, nem lényeges, 

hogy rögtön a nénike után, vagy pont előtte. Akkor elég egy csöpp is, és már veheted a 

pelenkákat.[…] (Stefan – K.A.) Jadzia túlságos termékenységét az élvezet nem túl élvezetes 

mellékkövetkezményeként fogta fel, bár Jadzia reagálása soha nem volt több, mint néhány 

csendes sóhaj…” (HH.38.)  

 

Ilyen gondolatokat Laqueur A testet öltött nem. Test és nemiség a görögöktől 

Freudig című monográfiájában olvashatunk, ahol a szerző 18. századi elméleteket mutat 
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be a fogantatás mikéntjéről, annak bizonyításáról, hogy női orgazmus nélkül nem 

foganhat meg a gyerek132. 

Visszatérve a női test ábrázolásához, meg kell említeni Grażynka leírását. A 

csendes Halina és az életerőtől majd kicsattanó Grażynka, e két teljesen különböző nő 

mély és nyílt barátságot kötött mindenki megdöbbenésére. A gyíkocskaforma testű 

Halina magának való volt, nemigen beszélt önmagáról, pláne nem tárulkozott ki, hiszen 

féltve őrizte titkát: Stefan egy orosz mutatványostól fogant, erről pedig senki nem tudott. 

Vele ellentétben Grażynka számára nem létezett tabu, nyíltan vállalta testét és 

szexualitását is, a ruhapróbák alkalmával könnyedén szabadult meg ruháitól, és mesélt 

épp aktuális szerelmi kalandjáról. Halina előtt így egy új, addig ismeretlen világ nyílt 

meg:  

„Grażynka pucérsága ráébresztette Halinát, hogy a puncsiszőrt keskeny csíkra lehet 

borotválni, a húsos duzzanattól egész odáig, ahol, mint neki is, sötétszürkén lógott lefelé. Mint 

egy alvó részeg szája, röhögött fel Grażynka, amikor egy pöttyös ruha felpróbálásakor, ami 

annyira szűk volt, hogy csak fehérnemű nélkül ment fel rá, nyilvánosságra kerültek agyonhasznált 

női szervei. [...] Előfordult, hogy (Halina) kenyérszelés közben hirtelen eszébe jutott Grażynka 

súlyos melle, nyirkos szőrcsomókkal teli hónalja vagy az általa varrott szoknya öve fölött 

kipréselődő vajszínű és – állagú izzadság.”(HH.82.)  

Grażynka semmit sem takargatott múltjából, vagy épp a testéből. Pezsdítő hatással 

volt Halinára, akinek sikerült annyira a bizalmába férkőznie, hogy megnyílt előtte, és 

elmesélte neki élete traumáját:  

„Egy ruszkival basztál, nevetett Grażynka, egy ruszki akrobatának adtad a picsádat. Az ő 

szájából nem hangzottak sértően a vulgáris szavak, és Halina meg is ismételte, odaadtam a 

picsámat, és akkor mi van, köhögésben tört ki a nevetéstől, kimutatta szürke és csirkeszárny 

végéhez hasonlatos hegyes fogait.”(HH.82–83.)  

A két barátnő között nem létezett tabu, a Halina múltját és jelenét beárnyékoló 

esemény hirtelen semmivé vált. Grażynka lazasága, életöröme, vulgáris poénja 

elbagatellizálta Halina traumáját, feloldotta benne az évek óta őrzött titkot, Grażynka 

humorával és nevetésével, mint egy terápia, megsemmisítette a Halinát hosszú éveken át 

nyomasztó titkot. 

 

 
132 Thomas LAQUEUR, A testet öltött nem. Test és nemiség a görögöktől Freudig, Budapest, Új Mandátum, 

2003, 1–2.  
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Sławomira Walczewska Damy, rycerze i feministki (Dámák, lovagok és feinisták) 

című monográfiájában a lengyel nők emancipációjával foglalkozik. A 19. századból 

örökölt hagyományokkal kezdi a nők helyzetének bemutatását. Klementyna Hoffmanowa 

két írását, a Pamiątka po dobrej matce (Egy jó anya emlékezete) és az O powinnościach 

kobiet (A nők kötelességeiről) említi, amelyekben a szerző számos tanáccsal látja el a 

nőket. Ezek szerint a nők feladata, hogy elnyerjék a férfiak és környezetük tetszését, 

amelyet nem csak külsejükkel, hanem viselkedésükkel, beszédükkel, testtartásukkal, 

járásukkal tudnak a leginkább kivívni. Hoffmanowa a tanácsok osztogatásakor Łukasz 

Górnicki 1566-ban kiadott Dworzanin polski (Lengyel udvari ember) című írására 

hivatkozik, aki szerint a férfinak olyannak kell lenni, mint a tölgynek, erősnek és 

hatalmasnak, viszont a nő járásában, beszédében ne lehessen felfedezni semmiféle férfias 

vonást. A nőnek Hoffmanowa tanácsa szerint halknak, alázatosnak, kedvesnek kell lennie 

mindenkihez, és ne akarjon feltűnősködni, kitűnni a környezetéből. A nő legyen alázatos 

és szerény, mert ezek az erények kellenek a jó házassághoz, amelyben a férfi a saját 

kényelmére és hasznára fordíthatja ezeket a női tulajdonságokat. A nőktől elvárás volt 

saját testükről való „nemtudás”, nem történt felvilágosítás arról, hogy születik egy gyerek, 

tiltott volt a szerelem művészetéről való nyílt vagy kevésbé nyílt beszéd, a naivitás elvárt 

tulajdonság volt a hajadonoktól133. 

A fentiekkel ellentétben Bator a szexuálisan passzív, befogadó nő helyett a szexet 

kezdeményező, élvező nők képét tárja elénk. Jadzia felszabadulva a házasság béklyói 

alól, olyan férfival találkozik, akinek puszta jelenléte, kisugárzása hatással van rá, kezdi 

felfedezni vele a szexualitását, vágyik a férfira, nem csak kedvetlenül odaadja magát, 

ahogy Stefannal tette.  

Dominika szexualitásáról azonban nem sokat tudunk meg. Az biztos, hogy 

szerelmes volt Adaś tiszteletesbe, hiszen közös életet terveztek a szökés után. A már 

említett baleset miatt egészen más irányt vett Dominika élete, vándorló életmódja miatt 

pedig sok férfival akadt össze. Ezek a románcok néhány hétig tartottak, „Dominika se 

szerelmes nem lett, se nem tombolt” (HF.287.), huszonöt évesen esze ágában sem volt hosszú 

távra tervezni egyik férfival sem, egy tartós kapcsolat számára a megállapodást jelentette 

volna, amelytől minden porcikája irtózott. Dominika hasonlóan gondolkodott, mint 

Grażynka, és a férfiak ezt értékelték benne, mert Dominika „szemmel láthatóan nem akar és 

nem vár el tőlük semmit, és pontosan annyit fogad el, amennyit ő ad cserébe.” (HF.287.) A szex 

 
133 Sławomira WALCZEWSKA, Damy, rycerze i feministki, e-könyv, 11–15. (ford. K.A.), letöltés ideje: 

2016.04.23. 
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Dominika esetében fizikai szükséglet, amelyet időnként kielégítettek az életébe 

betoppanó férfiak. Számára a szex energiaforrás, érzelemmentes kielégülés, nyoma sincs 

szerelemnek, vagy távolabbi terveknek, netán házasságnak, vagy egy gyermek utáni 

vágyódásnak. 

Alicja szexuális életéről már sokkal többet tudunk, konkrét és határozott 

elképzelése van a férfiakkal folytatott viszonyokról. Alicja Varsóban tengődött, egy 

büfében dolgozott, többedmagával lakott egy bérlakásban. Egy este, a sorozatos kudarcok 

után már az öngyilkosságot fontolgatta, célirányosan indult el a panelházak felé, majd ez 

a gyors menetelés észrevétlenül futásba váltott át. Alicja az öngyilkosság helyett az életet 

választotta, ezen az estén új korszak kezdődött az életében. Ahogy erősödött a teste a 

futások során, úgy éledt fel benne a szexuális vágy is: 

 „Ekkortájt kezdtem szexuális vágyat érezni, amit néhány jelentéktelen egyetemi kaland 

ellenére azelőtt voltaképpen nem is ismertem. Nem volt szükségem rá, hogy valakivel együtt 

legyek, de a felébresztett, megmozgatott testem egy másik testre vágyott. Érezni akartam egy 

másik élő nyelvet, hasat, combot, semmi egyebet”.(Sz.É. 65.) 

 Alicja nem várta ölbe tett kézzel, hogy egy férfi rátaláljon, ő maga 

kezdeményezett, és szedett fel férfiakat szupermarketekben, akikkel aztán szállodai 

szobában, vagy egy autó hátsó ülésén bonyolította le az aktust. Érzelemmentes, testi 

kielégülésre vágyott, és ezt meg is szerezte magának. 

„ – Szerinted lefekhetünk csak úgy egyszerűen egymással? (…) Lefekszünk, 

kötelezettségmentes szex, dugunk egyet, és megfeledkezünk erről a szép világról.” (Sz.É. 185.)  

Alicja a szinte ismeretlen Marcinnak teszi fel ezt a kérdést, miután elolvasta 

nővére levelét, amelyet Ewa az öngyilkossága előtt írt neki. A múlt megismerése, Ewa 

halálának részletei fájdalmasan érintették Alicját, aki hirtelen valami élőre vágyott. A 

halált és a fájdalmat pedig jelen esetben egy férfi érintése tudja ellensúlyozni, Alicja az 

együttlétből akar energiát meríteni a túléléshez. Egy fordított erkélyjelent játszódik le a 

szemünk előtt, ahol Júlia kopogtat Rómeó ablakán, a férfi pedig kérdés nélkül behúzza a 

lányt az ablakon. Az együttlét érzékletes és kendőzetlen leírása következik, amely 

azonban talán túl is mutat a puszta fizikai kielégülésen:  

„Olyan férfival szeretkeztem, akiről jóformán nem tudtam semmit, de többet akartam 

tudni róla, mert ez a találkozás más volt, mint a szupermarketes randevúk. A testek élvezetes 

közelsége, a mozgás és a ritmus, akárcsak futás közben, erre volt szükségem.”(Sz.É. 186–187.)  

Az érintések, a szeretkezés, az életet jelentik, a túléléshez szükséges energiát 

adják, amelyre Alicjának szüksége van ezekben a nehéz pillanatokban. Marcin pedig 
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pontosan érti ezt: „Marcin nem kérdezett semmit, mert rájött, hogy ez az éjszaka különleges, és 

se a végét, se a kezdetét nem jelenti semminek, csak lehetővé teszi, hogy átjussak a túloldalra.” 

(Sz.É. 187.) Alicja és Dominika nem misztifikálja túl a férfiakkal folytatott kapcsolatokat, 

mindegyikre ugyanúgy tekintenek: energiaforrásként. 

 

A szülés árnyoldalának leírása, a női test naturális ábrázolása, a szexről való 

kendőzetlen és vulgáris beszéd mellett, az abortuszról való nyílt beszéddel feszegetik a 

határokat az írók. A terhesség megszakítása egyértelműen tabunak számít, az egyházi 

normák szerint bűn, és a nőknek bűnhődniük kell az abortusz miatt. Ahogy már korábban 

említettem, a nők minden döntése politikai és nemzeti ügy is, és ez az abortuszra is igaz. 

1956-ban a társadalmi érdek miatt legalizálták az abortuszt, de 1993-ban ezt 

visszavonták, és a mai napig is csak akkor megszakítható a terhesség, ha az anya életét 

veszélyezteti, ha a magzat súlyos és visszafordíthatatlan egészségkárosodással jönne a 

világra, illetve, ha a terhesség nemi erőszak, vagy vérfertőzés következménye. Kinga 

Jeleńska, a Women on Wawes és a Women on Web aktivistája felhívta a figyelmet arra, 

hogy Lengyelország az egyetlen olyan ország az egész világon, ahol majdnem teljesen 

betiltották a korábban engedélyezett abortuszt134. 

„A gatyáját sem képes kimosni, és gyerek kell neki. És pelenkát ki fog mosni? A török 

szent?”(HH.173.) Jadziának több abortusza is volt, a regényben kettőt említ konkrétan, de 

találunk utalásokat arra, hogy több ilyen eset is történt. Az első abortuszra még Stefan 

kísérte el, ennek Stefan leginkább anyagi vonzatával volt elfoglalva, és megsértődött, 

amikor a betegágyán fekvő Jadzia a fal felé fordul, annak ellenére, hogy Stefan vitt neki 

virágot:  

„kicsit rosszul esett neki, hogy Jadzia egy picit sem volt hálás, sőt, a fal felé fordult. Lehet, 

hogy fájdalmai voltak, de szemre nem látszott, hogy beteg volna”. (HH.39.)  

Akárcsak később a szülésnél, az abortusz során is egyedül vannak a nők. Senkitől 

nem számíthatnak megértésre, magányosak ebben az élethelyzetben is, Stefan nem is érti, 

hogy ezt a folyamatot a felesége hogy éli meg, és megpróbálja egy csokorral 

kiengesztelni, de valójában azt sem tudja, miért. 

Az abortusz legalizálásának voltak pozitív következményei, elsősorban a nők 

biztonságára nézve, de a mennyiség növekedése miatt úgy kezelték a nőket, mintha 

 
134 Agnieszka MROZIK, „Wywołać z milczenia”. Literackie coming-outy aborcyjne ostatnich lat = Nowe 

dwudziestolecie (1989-2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, szerk. Hanna GOSK, Warszawa, 

Dom Wydawniczy Elipsa, 2010, 348. (ford.K.A.) 
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„futószalagon” érkeznének az abortuszra, nem volt pszichológiai segítség, sem szexuális 

felvilágosítás (lásd Stefan és Kowalik aknász idézett beszélgetését). Stefan meg akarta 

tartani a soron következő, „becsúszott” gyereket: „Kiköpöm a tüdőmet, és még egyre fogok 

keresni, ezt kiabálta az előző (abortusz – K.A.) után.”(HH.172.) De Jadzia pontosan tudta, hogy 

alkoholista férje csak fogadkozik, és ezt a terhességet, a szülést, a gyereknevelést is 

egyedül kellene végig csinálnia. A gyereknevelés felelősség, anyagi is, tehát innen vette 

a jogot arra, hogy megszakíttassa a terhességet Stefan tudta nélkül. Nem fért volna bele a 

büdzsébe még egy gyerek, tehát gazdasági okok miatt is döntött az abortusz mellett. 

Amikor Dominika évek múlva megkérdezi, hogy tudja Jadzia összeegyeztetni a 

kaparásokat az egyházával, Jadzia azzal védekezik, hogy a papok férfiak, nem érthetik 

meg a nőket. Dominika egyrészt gúnyolja, „álszent” katolikusként kezeli az anyját, 

másrészt a rendszert is bírálja, amely túl könnyen elérhetővé tette a 

terhességmegszakítást, ennek pedig gazdasági okai voltak: ha túl sok gyerek születik, sok 

anya kimarad a munkából, és ez az állam jólétét fenyegeti135. 

Sok kritika érte a fejezet elején bemutatott ’89 utáni „női boomot”. Az írónők a 

korábban tabunak számító női test és szexualitás kendőzetlen bemutatásával kívánták 

felvenni a harcot a patriarchális rendszerrel, de Dariusz Nowacki szerint hiába 

tulajdonítanak nagy jelentőséget az írók az erotika témájának, ha azt a lengyel regények 

többsége tendenciózusan mutatja be, elsősorban félelem, alárendeltség és (ön)lebecsülés 

formájában. Tendenciaszerűen ez a három fogalom jelenik meg az íróknál, amelyek a női 

mártirológia fogalomkörébe íródnak be. Nowacki szerint Gretkowksa és Samson, aki 

bátran nyúlt a tabutémákhoz, forradalmian újat hozva ezzel az irodalomba, nem tudott 

elszakadni a tradícióktól. Így elmarad a tűzijáték, és csak popkulturális, sztereotip 

elbeszéléseket kapunk forradalmi megújulás helyett. Miért történt ez így? Nowacki 

szerint azért, mert azokban a regényekben, ahol a mártirológia fogalomkörébe írják bele 

magukat a nők, nem lehet vonzó vagy egyszerűen csak „elviselhető” a szex. A férfiak 

érzéketlen, lelketlen lényként vannak ábrázolva, akik hajlamosak tárgyként kezelni a 

nőket, és alapvető hiányosságaik vannak a nők szükségleteire nézve136. 

Ez a leírás siralmas képet ad azokra az írókra nézve, akik szándékaik szerint a nők 

sorsának forradalmi megújítása érdekében írták ezeket a regényeket. Sajnos épp az eredeti 

szándékuk ellenkezőjét érték el a tabuk túlinterpretálásával és a szenvedő nők képével. 

Egyetértek Nowackival, aki szerint Batornál másképp alakult a helyzet. Véleménye 

 
135 MROZIK, i.m., 348. 
136 NĘCKA, i.m., 14–15.  
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szerint Bator szemmel láthatóan problematizálja a női mártirológiát, és nem javasolja 

olvasóinak a nők közötti, egymást támogató barátságot137. Szerintem Batornál az sokkal 

fontosabb, hogy nem csinál hősöket vagy éppen mártírokat nőalakjaiból. Hétköznapi 

emberek, akiket időnként ki is gúnyol – ezáltal tartva a távolságot tőlük –, bemutatja 

életútjukat, azt sugallva, hogy sosem késő változtatni. Bátor és aktív nőket ábrázol, akik 

megpróbálják kihozni a legjobbat abból, amit felkínál nekik az élet, és mindig csak annyit 

adnak, amennyit ők is kapnak cserébe. A folyamatos mozgás mindig új élményeket hoz, 

amelyekből építkezhetnek, beengedik az új dolgokat, embereket, és elengedik azt, ami/aki 

menni akar. Ez a folyamatos körforgás, dinamizmus az örökös megújulás lehetőségét 

hordozza a számukra, amely aztán életben tartja őket a nehezebb időszakokban is. 

 

 

 

 

4.6.„Mindent, amiről csak írok, emberek, városok, jelenségek, úgy kezelek, mint a 

matrjoska babákat”138 – a pszichoanalízis szerepe a regények értelmezésében 

 

 

 

 

Joanna Bator Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza (Feminizmus, 

posztmodernizmus, pszichoanalízis) címen írta a doktori disszertációját, amelynek célja e 

három irányzat kapcsolódási pontjainak vizsgálata volt. Azt állítja disszertációjában, 

hogy strukturális hasonlóság fedezhető fel a feminizmus mint humán tudományos 

reflexió és a pszichoanalízis között, ez pedig évek óta hajtóerőként hat. Bator e két 

irányzat összehasonlításának szentelt fejezetében igyekszik rámutatni a pszichoanalízis 

különböző értelmezési módjaira, kijelöli a feminista kritika helyét a pszichoanalízis 

keretein belül. Több iskola is értelmezési körébe vonja a feminizmus mellett a 

pszichoanalízist is, ilyen a frankfurti iskola (Jürgen Habermas, Alfred Lorenzer), a 

pszichoanalitikus hermeneutika (Paul Ricoeur), a logoterápia (Wilhelm Frankl) vagy a 

 
137 NĘCKA, U.o, 14–15.  
138 Idealny na kwietniową noc (Rozmowa z Joanną Bator), Joanna Batorral Jakub Winiarski beszélget: 

http://www.literaturajestsexy.pl/idealny-sposob-na-kwietniowa-noc-rozmowa-z-joanna-bator/ (ford. 

K.A.), letöltés ideje: 2018.05.23. 

http://www.literaturajestsexy.pl/idealny-sposob-na-kwietniowa-noc-rozmowa-z-joanna-bator/
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poszt-freudi pszichoanalízis (Jacques Lacan). Az említett interpretációs elméletek közül 

leggyakrabban a frankfurti iskola és Lacan pszichoanalízise bukkan fel a feminizmusban. 

Az előző értelmezésben a pszichoanalízis mint társadalmi terápia jelenik meg, a 

pszichoanalitikus dialógus célja a megszakadt kommunikáció visszaállítása. Ez a 

feminizmushoz kapcsolódva a nemek közti párbeszéd helyrehozatalában, a patriarchális 

normák átértékelésében jelenik meg, amelyeken a gyerek szocializációja alapul egy 

nukleáris családban. A lacani pszichoanalízis úgy tekint a pszichoanalitikus dialógusra, 

mint olyan útra, amely a nyelv szerkezetének ontológiai megújulásához vezet, a beteget 

pedig elvezeti a beszéd soha le nem záruló horizontjához.  

A feministák különbözőképpen ítélik meg Freudot. Egyes csoportok ellenségnek 

tekintik, és szexizmussal vádolják. Mások a társadalom elemzésére, a nőket sújtó 

patriarchális társadalmi elnyomás leírására Freud elméletét használják, ezzel „varrják be” 

az embert a kultúrába. Ebben az irányzatban Freud a marxizmus kiegészítője a nemi 

különbségek kategóriájában, a tudatalatti pedig továbbra is csak marginális szerephez jut. 

Jacqueline Rose szerint az volt a feminizmus legnagyobb hibája, amikor felhasználta a 

freudi elméletet, hogy marginalizálta a tudatalattit, és a pszichoanalízis elveszítette 

filozófiai jellegét. A feministák Rose szerint azt gondolták, hogy bár fájdalmas ez a 

„bevarrás” a kultúrába, komplikációktól mentes lesz, és egységes, stabil identitást 

eredményez. Ezúttal a pszichoanalízis fő premisszája éppen az, hogy nincs semmilyen 

erős, véglegesen elérhető identitás. A pszichoanalízis terminusaival élve: az alany éppen 

ott mutatkozik meg, ahol különböző beszédek kereszteződnek, a repedésekben és a 

hasadásokban. Freud antropológiai aspektusában olyan lényként jelenik meg az ember, 

amely a múlt tudattalan bőröndjét húzza maga után, és ez a bőrönd az embert ismétlésekre 

és újabb hibázásokra készteti139. 

Batort pedig éppen ezek a kereszteződések, repedések érdeklik igazán. Saját 

bevallása szerint intellektuálisan és érzelmileg is elbűvölte a disszertációjában bemutatott 

három irányzat. A posztmodern filozófiai gondolkodása azt az intellektuális érzetet adta 

számára, hogy a történetek sosem fejeződnek be, nincs végleges történet, a múlt olyan 

valami, amit a történetben alkotunk meg, és valószínűleg nem is létezik más a 

történeteken kívül. A pszichoanalízis azzal a lehetőséggel ragadta meg, hogy másképpen 

tudjuk elbeszélni az egyént, saját történetünket. A pszichoanalitikus, széttöredezett én, 

 
139 Joanna BATOR, Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza, Gdańsk, Słowo/obraz terytoria, 2001, 81–86. 

(ford. K.A.) 
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amely folyamatosan próbálja megérteni önmagát, és önnön más jelentéseit, szimptómáit, 

repedéseit, amelyek alatt újabb történetek rejlenek, és felfedezésre várnak.140 

Hogyan jelennek meg ezek a repedések Bator szereplőinél, és milyen szerepük 

van a történetek alakulásában? Bator regényeinek olvasása során olyan érzésünk 

támadhat, hogy minden szereplő tudatosan vagy tudattalanul, de titkol valamit. Bator 

narrációs technikája pedig csak erősíti a gyanúnkat: a történetek szereplőit a már kialakult 

szimptómákkal együtt, vagy olyan élethelyzetben ismerjük meg, amelyek magyarázatra 

szorulnak: Rosemarie bántalmazta a lányait, Jadzia mániákusan takarít, Stefan felfalna 

mindent, ami az útjába kerül, Helena Demon gyűlöli a diákjait és rendszeresen fenyítést 

alkalmaz, Mareczek képtelen ellentmondani az anyjának, Jagienka Pasiak pedig a 

legszebb, de egyben a leggonoszabb lány az osztályban, valamint Dominika legkitartóbb 

rosszakarója. A felsorolt szereplők mintha már „kialakult” identitással rendelkeznének, 

és csak később döbbenünk rá arra, hogy eddig csak az egyén identitásának felszínét láttuk, 

a felszín alatt valójában még rengeteg réteg rejtőzik, amelyből az egyéniség összetevődik. 

Mintha Bator az előítéleteinkkel akarna játszani, aztán szembesítene minket azzal, hogy 

túl korán és elhamarkodottan ítélkezünk, és mindig ajánlatos a felszín alá nézni. 

Jadzia és Rosemarie esetében már korábban feltártam múltjuk titkát, ezért ebben 

a fejezetben inkább azokra a szereplőkre koncentrálok, akikről eddig kevesebb szó esett, 

a történetek folyását talán kevésbé befolyásolják, de pont attól fontosak, hogy – bár első 

pillantásra ellenszenvesek lehetnek–, a narrátor elmondja az ő történetüket is, hogy 

bizonyítsa: a látszat csal. 

Az egyik ilyen szereplő Helena Demon, Dominika általános iskolai tanára. A 

tanárnő szereti fenyíteni a gyerekeket, a legtöbbjüket kifejezetten utálja, és jogosnak tartja 

azt, hogy odavág a vonalzóval vagy a pálcával. Nem csak akkor bánik így a gyerekekkel, 

amikor rosszalkodnak, hanem akkor is, ha nem tudnak valamit. Előszeretettel alázza meg 

a diákokat, akik szinte rettegnek a tanárnőtől. Helena Demon despotikus rendszert vezet 

be az órákon, teljhatalmat gyakorol a gyerekek felett, a bántalmazásokat pedig 

jogszerűnek tartja. Mitől lett ilyen kegyetlen és gonosz Helena Demon? 

 „Ha Demon tanárnőt átvilágítanák, belül egy egér méretű kislányt látnának, arca ráncos, 

öreg, magzatpózba kucorodott össze, és merev, mint a kő.” (HH.150.)  

Demon tanárnő árvaházban nevelkedett, ahol kislányként nagyon sok 

igazságtalanság, megaláztatás és bántalmazás érte. A gyerekkorában gyűjtött sebek miatt 

 
140 U.o, 86. 
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viselkedik így az osztályban, a gyerekeken vezeti le a frusztrációját, revansot vesz minden 

egyes elszenvedett fájdalmas pillanatért. Azt hangoztatja nagylelkűen, hogy örüljenek a 

gyerekek, mert nekik nem kell köszönetet mondani a verésért, vagy kezet csókolni a 

tanárnőnek, ahogy neki kellett a Jézus Legszentebb Vérének Imádói árvaházban. Helena 

Demonnak van saját története, a felszín alatti rétegek lehámozása után sokkal több 

mindent is megtudhatnánk róla, de a narrátor csak ennyit sejtet meg. 

Jagienka Pasiak az osztály szépe, a csinosak klikkjének vezetője. 

Felsőbbrendűnek tartja magát, ezért nem ereszkedik le a bozontos hajú Dominika 

Chmura-félékhez. Gyakran gúnyt űz a nála gyengébbekből, rendszeresen hangoztatja 

felsőbbrendűségét, de valójában soha nem mer kiállni senkivel szemben, nem méretteti 

meg magát. A többi gyerekkel szemben mindig őt állítják példának, az iskolagyűléseken 

ő a sztár. Bator tudatosan ellenszenvet épít ki bennünk Jagienka iránt, de mindezt azért 

teszi, hogy a később felfedett, a látszat mögött megbúvó tények miatt át kelljen 

értékelnünk a kialakított véleményünket. Ezért a regény vége felé tudjuk csak meg, hogy 

Jagienka milyen titkokat rejteget valójában. Ha rossz jegyet hozott haza Jagienka, az apja 

borsóra térdepeltette a sarokban, illetve havonta egyszer zsilettpengével tisztította meg a 

lány fogait a fogkőtől. Az apa teljes ellenőrzést gyakorolt a lánya felett, sosem dicsért, 

csak büntetett. Azt sajnos nem tudjuk meg a narrátortól, hogy minek következtében 

alakult ki Pasiak parancsnok kényszeres fogkőeltávolítása, és lánya feletti totális 

ellenőrzési vágya. Jagienka a sérelmekért, akárcsak Demon tanárnő, a gyengébbeken állt 

bosszút, hogy helyre állítsa lelki egyensúlyát. Jagienka viszonyt kezdett Zbyszek 

Lepkivel, az osztály népszerű fiújával, akit azonban Jagienka apja eltiltott a lánytól, mert 

attól félt, hogy a fiú rossz útra csábítja Jagienkát. Zbyszek engedelmeskedett is Pasiak 

parancsnoknak, Jagienka azonban zsarolással rávette Zbyszeket a viszony folytatására. 

Zbyszek és Jagienka együttlétei viharosak és szenvedélyesek voltak, a lány gyakran arra 

kérte a fiút, hogy szex közben üsse meg teljes erejéből.  

Jagienka akkor kapta az első visszautasítást, amikor Adaś tiszteletes tudomást sem 

vett róla, és az egyetemi felvételin sem vették észre kimagasló tehetségét, ugyanis 

Jagienka nem került be a Wrocławi Egyetem lengyel szakára. Ezzel egyidejűleg Zbyszek 

is más lány után nézett, akitől aztán gyereke is született. Ez a nő nem volt más, mint Iwona 

Śledź, Jagienka állandó céltáblája. Zbyszek el akarta hagyni Jagienkát, aki azzal kezdte 

zsarolni, hogy öngyilkos lesz. Zbyszek aztán magnón rögzítette az együttléteket, amikor 

pedig Jagienka Zbyszek feleségéhez és közös gyermekükhöz próbált közelebb kerülni, 

lejátszotta Jagienkának a felvételeket, így sikerült tőle végleg megszabadulnia. 
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Véleményem szerint Jagienka sokkal összetettebb személyiség, mint ami a 

felszínen mutatkozik belőle. Szép, látszólag független, erős nőt látunk, aki kiemelkedik a 

társai közül azzal, hogy alattvalókat gyűjt maga köré, bántja a gyengébbeket, de valójában 

mindig távol marad a konfliktusoktól. Felsőbbrendűségének látszatával leplezi 

gyávaságát, a vereségtől való félelmét, otthon azonban az apjának korlátlan hatalma van 

felette, vele szemben Jagienka akarata megtörik, és mások kínzásával enyhíti 

tehetetlenségét. 

Érdemes közelebbről megvizsgálni Mareczek Waszkiewicz és az anyja, Maria 

kapcsolatát is. Az anya teljes felügyeletet és irányítást gyakorol fia felett, akit 

negyvenvalahány évesen is kisfiúnak nevez, és gyerekként kezel. Alicja csúnya férfiként 

írja le Mareczeket, akivel beszélgetni is nehéz, szinte lehetetlen „leválasztani” az 

anyjáról. Később kiderül Mereczekről, hogy pedofil hajlamai vannak, szereti kukkolni a 

kislányokat, de ténylegesen nem molesztált senkit sem. Marian Waszkiewicz szerint az 

anyja felelős azért, hogy ilyen lett Mareczek: „Annyira elkapatta a mamuskája. Búra alatt 

tartotta, a széltől is óvta, és hová vezetett ez?” (Sz.É. 316.) Itt már gyanút foghatunk, hogy a 

fiú és anyja közti viszony patologikus lehet.  

A feminzimus és a pszichoanalotikus elmélet című monográfiájában azt vizsgálja 

Nancy Chodorow, hogy milyen szerepet játszik az anya a gyermek fejlődésében. 

Chodorow Dorothy Dinnersteint idézi, aki szerint a nő az a szülői személy, aki a gyerek 

első szerelmi tárgyát, főnökét és tanúját testesíti meg, ő gyakorol felügyeletet a gyerek 

felett, és a test első képviselőjeként jelenik meg a gyerek számára. Az anya abszolút 

hatalmat élvez a gyerek felett, ő alakítja a gyerek minden pszichológiai, társadalmi és 

politikai tapasztalatát. Dinnerstein szerint az anya szabályoz, és uralkodik, 

összekapcsolódik a gyerek teljes tehetetlenségével és függőségével, emellett támaszt 

nyújt, megment és csábít. Dinnerstein szerint ez egyértelműen káros hatással van a 

gyerekre, tehát az anya olyan lényként jelenik meg, aki tökéletlen, és gátolja a gyermek 

fejlődését. A feministák azonban felmentik az anyát az előbbi vádpontok alól, és a 

patriarchátust jelölik meg okként. A legtöbb feminista szerint, ha az anyákat sikerülne 

felszabadítani a patriarchátus elnyomása alól, tökéletes anyákká válhatnának.141  

Ahhoz, hogy megérthessük Mareczek és Maria kapcsolatát, Freud tárgykapcsolat-

elméletének vizsgálatához nyúlok, amelyet Madelon Sprengnether elemez tüzetesen 

tanulmányában. A tárgykapcsolat-elmélet szerint az anya és a gyermek kezdetben 

 
141 Nancy CHODOROW, A feminizmus és a pszichoanalitikus elmélet, Budapest, Új Mandátum, 2000, 116–

118.  
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egyfajta kettős egység állapotában létezik, ebből pedig majd fokozatosan kiválik a 

gyermek, és meg fogja különböztetni a saját énjét az anyáétól.  Margaret Mahler szerint 

a gyerek felnövekedése magával hozza azt, hogy a gyerek elhagyja a szimbiotikus létet, 

kilép abból az egységből, amelyet az anyával alkot142. Ez a leszakadás nem történt meg 

Mareczeknél, az anya tudatosan és erőszakkal tartotta és tartja maga mellett a fiát, ez az 

abnormális kötelék okozza Mareczek minden felnőttkori devianciáját. Chodorow 

Sprengnether The Reproduction of Mothering című monográfiáját idézi, mely szerint míg 

az anyák arra ösztönzik a fiúkat, hogy elkülönüljenek tőlük, szilárd ego-határokat 

alakítsanak ki, addig a lányok esetében hajlamosak meghosszabbítani a szimbiózis 

szakaszát143. Chodorow e megállapítását erősíti Jadzia és Dominika kapcsolata: Jadzia 

olyan terveket szőtt, amelyekben az ő álmait valósította volna meg Dominika. De Maria 

Waszkiewicz nevelési elvei ellent mondanak Chodorow elméletének. Ahelyett, hogy 

Maria azon ügyködött volna, hogy Mareczek leszakadjon róla, és önálló, felnőtt férfivá 

érjen, olyan fiút nevelt fel, aki még negyven éves korában is függő viszonyban él vele. 

Mi lehet az oka?  

Véleményem szerint a válasz a kérdésre a mazochizmusban keresendő. A 

mazochizmus a tradicionális pszichoanalízis szerint tipikusan női, a nőkben eredetileg is 

meglévő tulajdonság. A neopszichológia és az új pszichológiai irányzatok szerint 

azonban a mazochizmus a kulturális normák következménye a nőkben. Az a feltevés, 

hogy a mazochizmus a nőkben természetileg adott, ahhoz a következtetéshez vezetett, 

hogy a nők szeretnek szenvedni, feláldozzák magukat, és saját magukat hibáztatják 

boldogtalanságukért. A mai napig kimutathatóak e felfogás következményei a hétköznapi 

gondolkodásban. Erről árulkodik az a meggyőződés, mely szerint a családban a nők 

„természetes módon” alárendelik magukat a férj akaratának, és minden elvárásnak eleget 

tesznek, időnként pedig kifejezetten igénylik az „erős kezet”, vagyis a nők tényleg 

mazochisták, hisz a bántalmazások és verések ellenére is a férjükkel maradnak144. Ezt a 

gondolatmentet erősíti a következő idézet a Homokhegyből: „mert a férfiból időnként 

leküzdhetetlenül kijön az állat. Minden bábeli asszony tudja ezt...” (HH.127.) Eszerint a 

hétköznapi gondolkodásban teljesen elfogadott az, hogy a férfi időnként elveri az 

asszonyt, a bántalmazás a hétköznapi élet része. 

 
142 Madelon SPRENGNETHER, Felforgató nőiség = Pszichológia és feminizmus, szerk. KENDE Anna, 

Budapest, L’Harmattan, 2008, 50. 
143 U.o. 55. 
144 Barbara LIMANOWSKA, Między nami masochistkami = Głos mają kobiety, szerk. Sławomira 

WALCZEWSKA, Kraków, Convivum, 1992, 42 – 43. (ford.K.A.) 
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A pszichoanalízis szerint a mazochizmus biológiailag meghatározott, és 

eredendően női tulajdonság, amelyet három fő kategória alapján értelmezhetünk: 

mazochista az, aki a fájdalomban keresi a boldogságot, de az is, aki meg van győződve 

arról, hogy a fájdalom után boldogságban részesül, emellett törekedhet arra is, hogy a 

fájdalom segítségével megszabaduljon a bűntudattól145. Maria Waszkiewicz 

nagymonológjában felfedezhetőek a mazochisztikus viselkedés jegyei:  

 

„Mindent feláldoztam érted! Annyi évig szenvedtem az apáddal. Mit fel nem áldoztam 

én. Te nem is tudod, mit jelent egy asszonynak egy ilyen férfival. Mindennap! Minden éjjel! Érted 

szenvedtem! És te csak úgy képes vagy semmibe venni az anyádat!” (Sz.É. 379.)  

 

Sajnos nem tudunk meg többet Waszkiewiczék házasságáról, csak néhány 

momentumból következtethető ki, hogy tönkre ment. Marian Waszkiewicz feleségével 

szemben tanúsított mogorva, utasítgató stílusa, Maria alárendelt szerepe a férjjel 

szemben, a fia iránt érzett majomszeretet mind arra utal, hogy ez a család már régóta nem 

működik. Maria szenvedéseinek értelme a fia, Mareczek, ez a szenvedés azonban nem 

önzetlen: magához láncolja a fiút, megfosztja önálló akaratától, eléri, hogy Mareczek az 

anyja nélkül képtelen legyen élni. Hamar megtöri Mareczek ellenkezését, akaratát, 

kettejük nagyjelenetében addig sajnáltatja magát, győzködi a fiút, amíg az fel nem adja a 

küzdelmet, hamar elfojtva ezzel gyenge önállósodási kísérletét. A rövid ideig férfiként 

viselkedő Mareczek megint kisfiúvá töpörödik, és kiderül, hogy az elválasztódás nemcsak 

lelkileg, hanem fizikailag sem történt meg: „(Maria – K.A.) odakínálta neki a mellét. Az meg 

gyerek módjára szopogatta.” (Sz.É. 381.) 

Sokan vitatták Freud koncepcióját, mely szerint a mazochizmus születéstől fogva 

adott, jellegzetesen női vonás. Többek között Paula J. Caplan sem ért egyet ezzel az 

állítással. Szerinte a társadalom taszítja mazochizmusba a nőket, ugyanis mazochistának 

nevezik azokat a nőket, akik engednek a nyomásnak, vagyis eltanulják a társadalomi 

elvárásoknak megfelelő viselkedésmintát: passzívak, önfeláldozóak, törődnek másokkal. 

Azokat viszont, akik nem követik ezt a mintát, nem áldozzák fel magukat, kirekesztik a 

társadalomból. A mazochizmus mítosza kényelmes megoldás, mivel a nőket hibáztatja 

boldogtalanságukért, nem pedig a társadalmat146. 

 
145 LIMANOWSKA, i.m., 41.  
146 U.o., 45. 
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A pszichoanalízis hívei decentralizáltnak, széttöredezettnek látják az egót. Ez 

Bator narrációs technikájában is megjelenik, amely nem lineáris, ugrál az időben, 

bizonyos fragmentumokat beszél el, aztán ezekből áll össze egy nagyobb történet, de a 

történet végét sosem ismerhetjük meg. A freudi elmélet szerint minden szubjektum 

traumákkal terhelt, amelyek bizonyos élethelyzetekben a felszínre törnek. Bator nagy 

előszeretettel ábrázolja ezeket az élethelyzeteket, ezek mozdítják előre a történeteket. 

Tágítja az elbeszélést, tulajdonképpen végteleníti a narrációt, hiszen azt sugallja, hogy 

minden szereplőnek van saját története, amelyet érdemes (lenne) megismerni. Minden 

szubjektum megfejtésre váró talány. Vissza kellene mennünk a szereplők múltjába, hogy 

megérthessük a jelenüket. A megismerés örök vágya a posztmodern elméletéhez 

kapcsolódik, mely szerint nincs végleges történet, mert minden történet újabb epizódot 

nyit meg. Bator szereplői, Dominikával és Alicjával az élen, saját és mások múltját 

kutatják, abból hozzák létre az identitásuk darabjait. De ez az identitás sosem lesz 

végleges, mert a történetek sem zárulhatnak le sosem végérvényesen. 
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5. Az affektivitás kérdése a regényekben 

 

 

5.1. Elméleti háttér: Az affektivitás és az affektumok meghatározásai 

 

 

2015 novemberében jelent meg recenzióm147 a Jelenkor folyóiratban Bator Szinte 

éjsötét című regényéről. Ebben az írásomban azt állítottam, hogy a történetszövés nem 

indokolta a hullaevést, így azt egyszerű populáris fogásként értelmeztem. Az affektivitás 

elméletének megismerése óta azt gondolom, hogy ez az állításom részben téves, és a 

regény említett epizódját szeretném más perspektívából megközelíteni. Véleményem 

szerint az affektivitás elméletének bevonásával a vizsgálat során más / új 

következtetésekre juthatunk, amelyek új horizontot nyithatnak meg a regény 

értelmezésében. 

Először szeretném a szakirodalom segítségével meghatározni az affektum és az 

affektivitás fogalmát. Az irodalomelméletnek nincs könnyű dolga ebben a kérdésben, 

mert több, egymás mellett élő, egymással polemizáló meghatározás létezik. A 

kilencvenes években bukkant fel az affektum fogalma a humán tudományokban. 1995-

ben jelent meg két olyan tanulmány, amely kulcsfontosságúnak számít a fogalom 

szempontjából: Brian Massumi Az affektum autonómiája148,  valamint Eve Kosofsky 

Sedgwick és Adam Frank Szégyen a kiber térben149 című munkája. A két mű alapján azt 

mondhatjuk, hogy az affektivitás kérdésében két járható út is van: az egyik Silvan 

Tomkins pszicho-biológiai koncepciójának reinterpretációját végzi el (Sedgwick, Frank), 

a másik pedig Spinoza deleuze-i olvasatából merít (Massumi munkái)150. 

A modern pszichológiai tudományokban az affektumot a test pillanatnyi pozitív 

vagy negatív (vegetatív, izom, megismerő) reakciójaként értelmezik, amelyet a 

környezetben vagy magában az alanyban végbe menő változás vált ki. Affektumnak 

tekintenek minden olyan rövidtávú, kis intenzitású kellemes vagy kellemetlen érzelmi 

 
147 KOCSIS Adrienn, Alíz a borzalmak országában: Joanna Bator Szinte éjsötét című regényéről, Jelenkor, 

2015, 1175–1178.  
148 Brian MASSUMI, The Autonomy of Affect, Cultural Critique, 31, The Politics of Systems and 

Environments, Part II. 1995, 83–109.(ford. K.A.) 
149 Eve KOSOFSKY SEDGWICK, Adam FRANK, Shame in the cybernetic fold: redaing Silvan Tomkins, Critical 

Inquiry 21, 1995.(ford. K.A.) 
150 Katarzyna BOJARSKA, Poczuć myślenie:afektywne procedury historii i krytyki (dziś), Teksty Drugie, 

2013, 6, 13.(ford. K.A.)  
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állapotot, amely nem lépi át a tudatosság küszöbét, és amelyet nem tud feldolgozni az 

alany kognitív képessége, így ezek az érzelmek megmaradnak a protoemóciók szintjén. 

E felfogás szerint az affektumok tudattalan, automatikus válaszok, amelyekben az alany 

különböző állapotainak leírása a szeret/nem szeret, törekszik rá/elkerül ellentétpárokra 

szorítkozik. Ebben a felfogásban az affektum hatással van az egyén döntéseire, másokkal 

fenntartott kapcsolataira, orientációjára, valamint megismerő és emlékező funkcióira is. 

Egyes kutatók nem különítik el élesen az affektumokat az érzelmektől. Paul Ekman 

szerint léteznek alapvető érzések, amelyek tudatosság nélkül, automatikusan kiválthatók, 

ezek az érzések az evolúció eredményeként alakultak ki, létrejöttük pedig 

adaptálhatóságuknak köszönhető. Ekman ezen érzelmeket affektív állapotok családjaként 

értelmezi151. 

Deleuze affektum-meghatározása is változott. Először úgy értelmezte a Mi a 

filozófia? című írásában az affektumot, mint a telítődés folyamatát, az egyén kihágását, 

amikor átlép önmagán, a megismerésen és az érzéki benyomásokon, ugyanakkor a 

megkülönböztethetetlenség tapasztalatát is értette az affektumok alatt, amelyben 

megtörik az ember, a dolog, az állat, az emberi és az ember feletti közti határ. Proust és 

a jelek című munkájában Deleuze már a szemiológia eszközeivel vizsgálja az 

affektumokat: művészi vagy materiális jelként, olyan benyomásként értelmezi, amely 

gondolkodásra, a jelben rejtőző igazság keresésére késztet. Ezt a jelet – affektumot sokkal 

inkább csak érezzük, semmint ésszel felfogjuk. Ennek nyomán Brian Massumi 

intenzitásként, az emocionális állapot felfüggesztéseként aposztrofálja az affektumokat, 

de ez nem passzivitás, inkább egyfajta vibrálás, mozgás. Az affektumok egyik sajátossága 

az, hogy rögzülnek a testben, ugyanakkor képesek átlépni a test és a dolgok határait is. 

Ilyen értelemben a test virtuálisnak és aktuálisnak is tekinthető: a test a múlt és a jövő 

összekapcsolódási lehetőségévé, a vitalitás, az érzéki és a szinesztetikus megismerések 

helyszínévé, a világgal felvehető interakciók lehetőségévé válik, megnyitva a testet az 

előre nem látható dolgokra152.  

Ezzel szemben Silvan Tomkins pszichológiai szempontból vizsgálja az 

affektumokat. Eve Kosovsky Sedgwick és Adam Frankin közösen gyűjtötte össze, és 

publikálta Tomkins tanulmányait a témában A szégyen és nővérei: Egy Silvan Tomkins 

 
151 Luiza NADER, Afektywna historia sztuki, Teksty Drugie, 2014, 1, 20. (ford. K.A.) 
152 U.o., 21. 
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olvasókönyv153 címen. Tomkins szerint az affektív rendszer az emberi lét elsődleges 

mozgatórugója. Az affektív rendszer komplexitásában illeszkedik a receptorokhoz, az 

érzékelő rendszerhez, a raktározó rendszerhez és a motoros mechanizmusokhoz, 

beleértve az organizmust és a környezeti behatások, kihívások, kívülről érkező elvárások 

széles spektrumát is. Tomkins szerint az emberi szervezet sokkal inkább visszajelző 

rendszernek tekinthető (feedback system), mint kommunikációs rendszernek. A 

visszajelzés (feedback) és az affektum két eltérő mechanizmus, amelyek egymástól 

függetlenül működhetnek az emberi lényekben. Az azonban nyilvánvaló, hogy sem a 

tudatosság, sem az affektum nem nélkülözhetetlen eleme a visszajelző rendszernek. 

Tomkins a termosztát működését hozza fel példának, amely mindenféle tudatosság vagy 

affektum nélkül működik. A homeosztatikus mechanizmusok a testen belül csendben, 

észrevétlenül, érezhetetlenül teszik a dolgukat. Az már valószínűleg kevésbé magától 

értetődő, hogy az affektum nem mindig alapvető része a visszajelző rendszernek, még 

akkor sem, ha aktiválódik. A csecsemő például sokáig passzívan élvezi, vagy elszenvedi 

saját affektív válaszait, mielőtt alkalmassá válna arra, hogy a visszajelző mechanizmusok 

részeként alkalmazza az affektumokat. A csecsemő nem tudja, miért sír, nem tudja, hogy 

el lehet állítani a sírást, és azt sem tudja, mitől áll el. Az affektív válaszok természetesen 

kiváltott válaszok. Léteznek olyan specifikus feltételek, amelyekkel aktiválni, 

csökkenteni, fenntartani lehet őket, később pedig vizsgálhatjuk ezeket a feltételeket154. 

A Tomkins munkásságát feldolgozó és folytató, a The Tomkins Institute 

weboldalon összefoglaló – magyarázó írásokat találhatunk Tomkins előadásairól, 

publikációiról. Ez a weboldal azért rendkívül hasznos, mert Tomkins elméletét 

magyarázza, így segít megérteni az affektumok mibenlétét. Eszerint az affektum 

rendszere segít megtapasztalnunk, mi a fontos a világban. Semmi sem tudatosul, semmi 

sem megjegyezhető, és semmi sem kívánt vagy elkerülendő az affektumok nélkül. Az 

affektum az, ami motivál bennünket, sürgetővé tesz dolgokat. Tomkins kilenc 

affektumpárt állapított meg155: élvezet-öröm, érdeklődés-izgatottság, félelem-rémület, 

aggodalom-gyötrelem, harag-düh, szégyen-megaláztatás, undor-megvetés, meglepetés-

riadtság. Az utolsó affektumpár nem szerepel Nader tanulmányában. Meg kell 

jegyeznünk, hogy az affektumok nem egyenlőek az érzelmekkel. Biológiai rendszert 

 
153 Eredeti nyelven: Shame and Its Sisters: A Silvan Tomkins Reader, szerk.Eve KOSOFSKY SEDGWICK, 

Adam FRANK, Duke University Press, 1995. 
154 Shame andi Its Sisters: A Silvan Tomkins Reader, szerk. Eve KOSOFSKY SEDGWICK, Adam FRANK, Duke 

University Press, 1995, 36–37. (ford. K.A.) 
155 Luiza Nader összefoglaló tanulmányában hét affektumpárt említ, lásd NADER, i.m., 21. 
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alkotnak, amelyen az érzelmek alapulnak. Az affektumok tehát velünk született biológiai 

válaszok a növekvő, csökkenő vagy állandó intenzitású idegsejt „tüzelésére” (neural 

firing). Ez eredményezhet különös érzést, megmutatkozhat az arcon vagy a test és a bőr 

elváltozásában156. 

Nader értelmezése szerint az affektumok automatikus, az ösztönöktől független, 

és egyben az intellektussal összekötött, az emberi lények szabadságát biztosító 

motivációs rendszerét alkotják. A kulturális kutatások, az antropológia, a történelem és 

az irodalomtudomány főként az Egyesült Államokban egyre gyakrabban foglalkozott az 

affektum témájával a társadalmi gyakorlatok kontextusában, a hétköznapok és a test, az 

állatok, a dolgok, az osztályok, a kulturális nemek, a kapitalizmus és a nacionalizmus 

témakörében.157 

Lisa Blackman és Couze Venn azt mutatja be közös tanulmányában, hogyan jelent 

meg az affektum koncepciója a társadalom- a humán- és a természettudományokban, 

megerősítve ezzel azt a tényt, hogy a társadalmi és a természeti jelenségek komplexek, 

processzuálisak, indetermináltak, relációsak és folyamatosan nyitottak a velük érintkező 

folyamatok hatásaira. A telekommunikációs technológiák és a különböző terápiák 

kapitalizálták és ekonomizálták az „affektív munkát” és az affektumot, ami szintén 

felhívta a figyelmet az affektumokra mint olyan jelenségekre, amelyekre szükség van a 

tudományok felfrissítéséhez. A biológia és a genetikakutatás, a matematika, a 

kvantumfizika, az idegtudományok, a narratív analízisek, a média- és az információs 

elméletek mind hozzájárultak ehhez az episztemológiai eltolódáshoz. Ennek 

következtében a társadalmi és a természetes, az elme és a test, a kognitív és az affektív 

közös lételméletben fonódik össze, és ez többek között olyan koncepciókban jelenik meg 

mint a gyülekezés, a flow, a turbulencia, a lehetségesség, a kapcsolatiság, a virtualitás, a 

temporalitás.    

Az affektív fordulatnak különleges szerep jutott a humán és a 

társadalomtudományokon belül a test-tudományok területén. A tapasztalat non-verbális, 

tudattalan dimenziói iránti megnövekedett érdeklődés egyik következménye az érzékelés, 

a memória, a percepció, a figyelem és a hallgatás újra-egyesülése lett. Ha az előzőek közül 

sok van, ami tapasztalatként jut át ebben a tartományban, akkor hogyan tudjuk modellezni 

a pszichikumot és az érzékelői apparátust, amely lehetővé teszi az embodiment-

 
156 http://www.tomkins.org/what-tomkins-said/introduction/affects-evolved-so-we-could-learn-what-to-

seek-and-what-to-avoid/ (ford. K.A.), letöltés ideje: 2020.01.13. 
157 NADER, i.m., 21–22.  
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megismerés sajátos fajtáját? Ha a testeket interkorporalitás és transz-szubjektitivás 

jellemzi, akkor hogyan tudjuk kettéválasztani az ilyen tapasztalatokat az egyedi, 

körülhatárolt és határozottan emberi test esetében, és milyen elméleti és metodológiai 

újítás teszi ezt majd lehetővé? A kérdés arra irányította a kutatók figyelmét, hogy milyen 

transzdiszciplináris együttműködés lehetséges és valósítható meg158.  

Nader tanulmányában további kutatókat nevez meg, akik az affektumok 

vizsgálatával foglalkoznak. Említi, hogy Deborah Gould mutat rá az affektum politikai 

jelentésére, aki szerint az emberi motiváció és a viselkedés fontos aspektusait mutatja az 

affektivitás problematikája, ez ugyanakkor figyelmen kívül hagyja a megértés kognitív 

és racionális próbáit – az affektivitás szembesít minket az emberi értelem és érzelmek 

összetettségével és determinálatlanságával159. 

Az előzőkből látható, hogy nincs egyetértés az affektumokkal foglalkozó kutatók 

között. Egyesek úgy kezelik az affektumot, mint testbe ágyazott, ugyanakkor a kognitív 

képességekhez és a kulturális rendszerekhez is kapcsolódó érzelmet, affektív állapotot, 

mások szerint az affektum tiszta társadalmi és kulturális konstrukció, egy harmadik 

értelmezés szerint pedig az affektum tudatalatti, testben vagy fiziológiában gyökerező 

intenzitás. A három értelmezés közös metszetét az a törekvés adja, amely úgy próbálja 

megérteni az egyént, hogy túllép a test és tudat, a természet és kultúra ellentétpárokon160. 

 

 

 

5.2. Az undor és a „dissmell” 

 

 

 

A Tomkins-életművet gondozó intézmény weboldalán kilenc alapvető affektum 

található. Ebből hét affektumpár, az undor (disgust) és a magyarra nehezen átültethető 

dissmell azonban külön-külön szerepel, ezek nem alkotnak párt161. A már többször 

említett Nader-tanulmányban azonban hat affektumpár található, és Nader nem sokat 

bajlódott a dissmell lengyel nyelvi megfelelőjének megtalálásával, egyszerűen megvetés-

 
158 Lisa BLACKMAN, Couze VENN, Affect, Body&Society, 16, 1, 7–8. (ford. K.A.) 
159 NADER, i.m., 22. 
160 U.o., 21. 
161 http://www.tomkins.org/what-tomkins-said/introduction/affects-evolved-so-we-could-learn-what-to-

seek-and-what-to-avoid/ (ford. K.A.) 
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ként (pogarda) fordította162. Ez azonban téves fordítás, mert a dissmell megfelelője nem 

ez a szó163. Az undor (disgust) és a dissmell rokon affektumok, mindkettő az úgynevezett 

hunger drive (az étel utáni pszichológiai vágy164) segédje / szövetségese, olyan impulzus, 

amely képes távol tartani egy ártalmas tárgytól. Az undor olyan inger, amely kizárja azt 

az ártalmas tételt, amelyet nem szabad lenyelni. Ez affektumként működik, mivel sok 

olyan dolog van, amelyet képletesen, átvitt értelemben fogyasztunk el, például: emberek, 

gondolatok, nézetek, zajok, és ezeket el kell távolítanunk, ha toxikusak. Ezt az affektumot 

a torok hátsó részén érezzük, a garat megemelkedik, a fej előre mozdul, a nyelvet kitoljuk. 

Az undor végső kifejeződése a hányás. Az undor az éhség körül kezdődik, de rövid időn 

belül áttevődik emberekre, illetve nem ehető tételekre is.  

A dissmell terminust Tomkins hozta létre. Olyan ingert ért ezen, amely elhúzza 

vagy eltolja azokat a tárgyakat, amelyeket nem kellene elfogyasztanunk, például: döglött 

állatot vagy savanyú tejet. Ez affektumként működik, amikor a nem fogyasztható elemek 

vagy emberek közti távolságot tartja fent. Tomkins azért hozta létre ezt az affektumot, 

hogy meg tudja nevezni vele az irtózás biológiai válaszát. Ha a dissmell haraggal társul, 

azt megvetésnek nevezzük. A dissmell az arcon mutatkozik, a fejet hátra húzzuk, az orrot 

ráncoljuk, a szemöldököt pedig összehúzzuk165. 

Zofia, Jadzia anyja, Maciej Maślakhoz ment férjhez, akinek „elsősorban azért volt 

szerencséje a szép molnárlánynál, mert az megundorodott a legelszántabban udvarló legénytől, a 

zelesiei Maniek Gorgóltól vastag szája és égetthúsbűze miatt” (HH. 252.) Maniek annyira 

visszataszító jelenség volt Zofia számára, hogy, amikor a nő már sokkal korábban 

megérezte a férfi szagát, még mielőtt az egyáltalán látótávolságba került volna, Zofia 

gyorsan „elbújt a visszataszító szagot itatósként elnyelő liszteszsákok között”. (HH.253.)  

Darwin óta alapvető emócióként tartjuk számon az undort, amelynek négy 

alapvető ismertetőjegye van: az arcon megjelenő kifejezés, a megfelelő reakció (az egyén 

távolodni igyekszik az offenzív tárgytól), a tipikus fiziológiai tünet (hányás), valamint a 

tipikus érzelmi állapot (ellenszenv)166. Bár a Rozin – E. Fallon szerzőpáros az undort az 

étel – ember kapcsolat alapján vizsgálja, jó kiindulópontként szolgálhat, ha a fogalompár 

 
162 NADER, I.m., 21. 
163 A Tomkins-szövegek lengyel nyelvű fordításai egyáltalán nem következetesek. Míg Nader a lengyel 

wstyd-poniżenie, illetve pogarda-obrzydzenie párokat használja, addig Borys Szumański és Weronika 

Szwebs (Silvan TOMKINS, Wstyd-upokorzenie a pogarda-wstręt: natura reakcji, Teksty drugie, 2016, 4, 

163–173.) a wstyd-upokorzenie és wstręt-pogarda párokként fordítja az affektumpárokat. 
164 https://psychologydictionary.org/hunger-drive/ (ford. K.A.) letöltés ideje: 2020.01.13. 
165 http://www.tomkins.org/what-tomkins-said/introduction/affects-evolved-so-we-could-learn-what-to-

seek-and-what-to-avoid/ (ford. K.A.) 
166 Paul ROZIN, April E. FALLON, A Perspective on Disgust, Psychological Review, 1987, 1, 23. (ford. K.A.)  
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étel tagját emberi lényre cseréljük, és párhuzamokat vonva próbáljuk értelmezni Gorgól 

Zofiából kiváltott iszonyatának okait.  

Tehát az említett tanulmányban úgy definiálják a szerzők az undort az étel – ember 

kapcsolat alapján, mint az étel elutasítását, amely egy szennyezett vagy kellemetlen tárgy 

lehetséges lenyelésétől való viszolygáson alapul. Az elutasítást az a hit váltja ki, hogy a 

tárgynak negatívan érzékelhető tulajdonságai vannak. Ez általában azt jelenti, hogy rossz 

szaga vagy íze van. A másik tényező az az előérzet, hogy a tárgy lenyelése kárt, bajt okoz. 

Az undor az elutasítás olyan típusa, amelyet elsődlegesen elméleti tényezők motiválnak: 

a tárgy természete, eredete vagy szociális háttere (például: ki fogta meg). Ellentétben az 

étkezésre alkalmas elemekkel, az undorító tárgyaknak kellemetlen, visszataszító 

tulajdonságuk van, amely abból az előfeltevésből következik, hogy rossz ízű a tárgy. 

Tehát az undorhoz veszély- és a félelemérzet is kapcsolódik167.  

Maniek Gorgól esetében a jellegzetes szag volt az undort kiváltó külső inger. Az 

„égetthússzag” itt véleményem szerint több mindenre is utalhat. Egyrészt a hús miatt 

párhuzamot tudunk vonni azzal az elmélettel, amely az undort az étel – ember relációban 

vizsgálta, hiszen az elégett hús nem alkalmas fogyasztásra, rossz ízű, undort keltő. 

Másrészt itt nem csak az íz, hanem az ízlelést megelőző szag is közrejátszik abban, hogy 

a tárgy / Maniek elutasításra ítéltessen. Harmadrészt pedig közvetlenül a második 

világháború előtti időszakban járunk a regényben, és Maniek attribútuma előre vetítheti 

a hamarosan bekövetkezendő borzalmakat, amikor is az embereknek ténylegesen égni, 

lángolni fog a húsuk. Gorgól kellemetlen, visszataszító szagát a belső romlottság külső 

megjelenéseként is értelmezhetjük. A férfi kék rendőr lett, a megszállás alatt pedig a 

németekkel is kollaborált. Zofia szüleit is ő jelentette fel zsidók bújtatásáért, amiért 

halállal büntették őket. A falubeliek is kitértek Maniek útjából, „dögvésznek hívták” (HH. 

253.), aljasnak és gonosznak tartották az emberek. 

Az undor azonban nem csak belső, pszichikai állapotot jelöl – a testre is hatással 

van, átalakítja a felületét vagy reakciót vált ki belőle. Sara Ahmed szerint 

meggyőződéssel állíthatjuk, hogy az undor mint az undorkeltés intenzív, testi tapasztalata 

mindig a tárgyra irányul. Az undorodás a tárgyhoz kapcsolódik, amely valamilyen 

hányingerkeltő reakciót vált ki („undorító vagy, rosszul vagyok tőled, hánynom kell 

tőled”). Hogyan zajlik le a folyamat? Az undor megtapasztalása függ a kontaktustól, 

mivel a test és az undort keltő tárgy közti közelség hívja elő az iszonyt. Ezért a test arra 

 
167 Uo., 24–25. 
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törekedik, hogy megszüntesse az affektált állapotot. Ehhez el kell fordulnia, el kell 

távolodnia az undort keltő tárgytól168.  

 Maniek másik külső tulajdonsága is taszította Zofiát. Miután Zofia megszülte 

Jadziát, folyton azokat a jegyeket kereste, amely bizonyosságul szolgálhattak a lány 

apjának kilétére: „olyik napon Maniek Gorgól csigaszája jelent meg a lánya pofiján” (HH.286.)  

A Rozin – E. Fallon tanulmányban Angyal András kutatásaira hivatkoznak, aki 

szerint az undor tárgyai rendszerint állatok vagy állati termékek lehetnek. Rozin és E. 

Fallon a megállapítás alapján kutatást végeztek, és a válaszok alapján kijelenthető, hogy 

majdnem minden undorító elem állat, vagy állati eredetű, vagy kapcsolatba került 

állatokkal169 (ők az étel – ember relációban készítették az interjúkat.) Ha összekapcsoljuk 

a csigát és az undort, kell tennünk egy megkötést is: Rozin és E. Fallon az undort keltő 

tárgyak esetében beszélnek egy harmadik tényezőről, mégpedig a kulturális aspektusról. 

A franciák például esznek csigát, a távol-keletiek rovarokat, az ő esetükben nem 

feltétlenül válthat ki undort, ha egy embernek csigára emlékeztető szája van.  A száj 

azonban az arc meghatározó eleme, az étkezéshez kapcsolódik, vele csókoljuk meg a 

másikat, és csigához való hasonlítása, annak nyálkássága működhet affektumként. 

Másrészről a csiga a puhatestűek, vagyis a gerinctelenek törzsébe tartozik, amely utalás 

lehet Gorgól jellemtelenségére, hiszen az „övéi”, a falubeliek ellen fordult, amikor 

feljelentette őket a náciknál zsidók bújtatásáért.  

 Maniek Gorgól esetében két olyan külső jegyet is említhetünk, amely külső 

ingerként kiválthatja az undort, ezért Zofia affektív állapotba került tőle. De mi a helyzet 

Tadeusz Krukkal? 

 

 „Tadeusz Kruk ahhoz a bánatos férfifajtához tartozott, akinek látszólag semmi 

hiányossága nincsen, arca közönséges, sem nem szép, se nem csúnya, termete átlagos, szakmája 

rendes, és mégis, Kamieńskben és környékén őhelyette valamennyi lány végül egy alkoholistát 

választott [...] Nem voltak barátai, csak a lágy szívéről ismert Mateusz Suliga hagyta magát néha 

rábeszélni egy bokszedzésre, az iskola udvarán, és itt a szelíd cukrász, szándéka és szelídsége 

ellenére, valami belső sürgető parancsnak engedelmeskedve, állon vagy hasba ütötte a fodrászt. 

Még a balkézről terhes kleszczówi Elwira Strąk, aki számára a gyors férjhezmenés volt az 

egytelen megoldás [...] még ő is határozottan elutasította a fodrászt [...]. Amikor (Tadeusz Kruk 

– K.A.) utánaszaladt az állomásra, éppen befutott a Radomskóba tartó vonat, de Tadeusz Kruknak 

 
168 Sara AHMED, Performatywność obrzydzenia, Teksty drugie, 2014, 1, 172–173. (ford. K.A.) 
169 Uo., 27. 
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még sikerült megragadnia szürke blúzba bújtatott karját, és akaratlanul is erősebben szorította 

meg [...]. Amikor Elwira, már a vagon lépcsőjén állva, feléje fordult, a fodrász elképedve látta 

meg a tekintetéből sugárzó rémületet és undort, ami oly egyértelmű volt, mint vércsepp a 

havon”.(HF. 67.) 

 

 Olyan sötétség lakozott Tadeusz Krukban, amely, bár fizikailag nem jelent meg 

rajta, nem okozott testi elváltozást, mindenki számára érzékelhető volt. Még ha a 

körülötte lévők nem is tudatosították ezt magukban, mégis mindenki ösztönösen elfordult 

tőle, kerülte a társaságát. A galamblelkű cukrász sem tudta, hogy miért akarja megverni 

a fodrászt, tehát nem tudatosult a kiváltó inger. Véleményem szerint az affektum deleuze-

i értelmezéséhez kell nyúlnunk, hogy megérthessük, mi történik itt valójában. 

 Bojarska tanulmányában a deleuze-i felfogást értelmezve arra jut, hogy az 

affektum valamilyen intenzitás által előhívott, tudatalatti tapasztalat: absztrakt, alaktalan, 

nem megnevezhető potencialitás. Ilyen értelemben az affektum a tudatosság felett, vagy 

éppen előtte lokalizálódik, az egyes testben, illetve a testek között. Az affektumok olyan 

tetteket váltanak ki, amelyek az egyén irányítása, tudata és akarata felett állnak, de éppen 

ezeknek köszönhetjük a túlélést, így tudunk reagálni a külső ingerekre, így tudjuk 

átalakítani azokat170.  

Kruk Elwira reakciójból értette meg, „hogy valami szörnyűség van benne, ami súlyos 

és ragadós, mint a kátrány.” (HF.68.) Ezt nagyon érdekesnek tartom: Krukban van valami 

megmagyarázhatatlan erő, amely úgy hat másokra, hogy azok ösztönösen undorodnak, 

elfordulnak tőle. Vagyis ebben az esetben Kruk az a külső inger, amely affektálja a 

körülötte lévőket. De a folyamat kétirányú: az affektív állapotba került Elwira undora 

visszahatott az undort kiváltóra, tudatosított benne valamit, amit Kruk korábban nem volt 

képes megérteni. Változást hozott az életében, hisz megértette, hogy „most csusszan ki a 

kezéből az utolsó esélye arra, amit Kamieńskben normális életnek neveznek” (HF. 67.)  

Nem találtam arra vonatkozóan utalást a szakirodalomban, hogy az affektív 

állapotba került alany vissza tud-e hatni az ingerre – jelen esetben ez az inger egy személy 

–, de értelmezésem szerint itt azzal, hogy Elwira nem fordult el, hanem felé fordult, 

megfordította a folyamat irányát. 

 Kruk élete megváltozott: felismerte a benne lakozó gonoszságot, és elfogadta, 

nem állta útját.  

 
170 BOJARSKA, i.m., 13. 
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„Tadeusz Kruk nem volt jelen a kamieński Prost utcai műhelyben; nappali kísértete 

forgolódott ott tiszta köpenyben, és csak néha fordult elő, hogy egy langyos védtelen női tarkó 

láttára átvillant az agyán az erőszak gondolata, úgy, hogy ne kelljen hozzá ujjat szorítani vagy 

hasba vágni, elég legyen rémületet kelteni. Megdermedt egy pillanatra, csaknem extázisban, és 

ekkor a tartóshullámhoz becsavarozott, loknizott vagy visszájára frizírozott vendég nő 

megremegett, és megkérte, hogy csukja be az ablakot, mert huzat van.” (HF.68.)  

 

Itt alighanem egyértelmű, hogy a fodrászatban ülő nő nem a hideg miatt rázkódott 

meg, lett libabőrös, hiszen Krukkal kapcsolatban az emberek érezték, hogy valami nincs 

rendben.  

 A „valami nem stimmel” érzés kérdését vizsgálja tanulmányában Roma Sendyka 

a nem-emlékhelyek kapcsán (erről részletesen lásd később). Véleményem szerint a Kruk 

által kiváltott reakciók értelmezhetőek a nem-emlék helyek által kiváltott reakciók 

alapján, mert találhatunk hasonlóságot köztük. Sendyka az affektum egyénre gyakorolt 

hatását különböző példákon mutatja be. Azt állítja, hogy az emberek az ilyen helyek 

meglátogatása során furcsa, megmagyarázhatatlan állapotba kerülnek, mert a helynek 

sajátos, furcsa, nyugtalanító aurája van. Sendyka szerint ezt affektív állapotnak 

nevezhetjük, mert a hatás nem érzelmi alapú, hanem testi aspektusa van, és nem kerül a 

tudat kontrollja alá. A megismert állapotot nem lehet megnevezni, szemiotizálni, és 

annyira testi a reakció, hogy sem az érzelmek, sem a társadalmi emóciók szótárában nem 

találunk rá kifejezést, majd Massumira hivatkozva affektív hatásként értelmezi azt171. 

 Mint Massumi az affektivitás fogalmát vizsgálva megállapítja, kiindulhatunk 

abból, hogy az, ami affektív, elsődlegesen a tartalom és a hatás közti réssel jellemezhető: 

mintha egy kép által kiváltott hatás nem állna logikai kapcsolatban a kép tartalmával. Ez 

nem jelenti azt, hogy nincs semmilyen kapcsolat vagy nincs logika. Massumi úgy érti ezt 

a kijelentést, hogy egy kép tartalma nem más, mint annak indexelése konvencionális 

jelentések interszubjektív kontextusában, illetve szociolingvisztikai minősítése. Ez az 

indexelés határozza meg a kép milyenségét, a hatás erősségét vagy hosszát pedig 

nevezhetjük intenzitásnak. Massumi szerint ebből az következik, hogy a minőség és az 

intenzitás között nincs kapcsolat vagy megfelelés. Ha van köztük kapcsolat, akkor az csak 

más jellegű lehet. A minőség és az intenzitás szintjének is testi tulajdonsága van. Az 

 
171 Roma SENDYKA, Miejsca, które straszą (afekty i nie-miejsce pamięci), Teksty Drugie, 2014, 1, 87. (ford. 

K.A.) 
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intenzitás tisztán autonomikus reakcióban mutatkozik meg, legközvetlenebbül a bőrön, a 

test felszínén, a dolgokkal való érintkezés során manifesztálódik 172.  

 Massumi interpretációjának köszönhetően kaphatnak értelmet a következő 

kifejezések: „kiráz tőled a hideg”, „libabőrös lettem tőle”, „feláll a szőr a hátamon 

ettől”. Itt ismét eszünkbe juthat Kruk vendége, aki megremegett a fodrászatban, mert 

véleményem szerint egyértelműen arról van szó, hogy Kruk nyugtalanító személyisége, 

az iránta érzett megmagyarázhatatlan ellenszenv, nyomasztó aurája képes affektív hatás 

alá vonni a körülötte lévőket. A nő nem tudatosítja magában, hogy mi a remegésének oka, 

a legkézenfekvőbb magyarázathoz nyúl: hideg van. De valójában Kruk váltja ki belőle a 

remegést visszataszító lényével. Gorgólhoz hasonlóan Kruk is gonosz, szadista, aki 

mások rettegésében talál örömöt és kielégülést. 

 

 Gorgól sosem adta fel azt a tervét, hogy Zofia egyszer valamiképpen az övé lesz. 

Zofia férje, Maciek, a frontra került, Zofia pedig egyedül maradt a falu szélén álló 

házikóban. Gorgól mindig figyelte a lányt, és várta, mikor üthet rajta, mikor teljesítheti 

be régóta dédelgetett vágyait és perverzióit. Amikor Gorgól már biztos volt abban, hogy 

Zofia egy zsidót bújtat, elérkezettnek látta az időt, és rájuk törte az ajtót.    

 

 „Maniek Gorgól úgy erőszakolta meg Zofiát, ahogy tervezte, hogy a cipőjét sem veti le. 

[…] Hamarabb végzett, mint szerette volna, Zofia pedig az ágyra ült, és hirtelen elhányta magát, 

a még nyitott sliccig összefröcskölte a kék egyennadrágot. És ha csak elhányta volna magát! 

Egyfolytában okádott, mintha folyó tört volna ki belőle, teli megemésztett árpával, keményítővel, 

döglött hallal és linzerrel.” (HH. 281.) 

 

Mint már említettem, az iszony kialakulása a test és az undort keltő tárgy közti 

közelségtől, kapcsolattól függ. A tárgynak olyan közelségbe kell kerülni, hogy képes 

legyen hatást kifejteni az egyénre. Végül pedig az undor átveszi az irányítást a test fölött, 

és beindítja a testi reakciót: hányingert kelt, és legyőzi a testet. De itt még nem ér véget 

az undor tapasztalata. A test ki akar térni az undort kiváltó tárgy elől, erőszakos mozgással 

akar szabadulni tőle, ez a mozgás pedig a has alsó részén van kódolva. Ezt a mozgást az 

undor hozza létre173. Az egyén arra törekedik, hogy minél távolabbra kerüljön az undort 

keltő ingertől, ez leggyakrabban úgy valósul meg, hogy elfordítjuk a fejünket, a 

 
172 Brian MASSUMI, Parables for the virtual. Movement, Affect, Sensation, Duke University Press, 

Durham&London, 2002, 24. (ford. K.A.) 
173 AHMED, i.m., 173. 
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tekintetünket. Az egyén fél attól, hogy valamiféle kapcsolatba kerül az undorító tárggyal, 

például hozzáér vagy lenyeli, és a bekerül a testébe. Az étel – undor vizsgálata során 

Rozin és E. Fallon megállapította, hogy az orr az első receptorunk, amely érzékelheti a 

távoltartandó elemet, a száj, az ajkak pedig határként, utolsó belépési pontként 

működnek174. Zofiát cserbenhagyta az elsődleges receptora, az orra, és megtörtént vele a 

lehető legrosszabb: átlépte a határt és a testébe jutott az undort keltő tárgy, ez esetben a 

bejutási pont a vagina volt. Tomkins szerint az undor végső kifejeződése a hányás175. 

Zofiánál is jelentkezik ez a reakció, mégpedig kontrollálhatatlan, sugárszerű okádásban. 

Zofián semmilyen érzelmi reakció nem látható, meg sem mozdul, egy hang sem hagyja 

el a száját, egy könnycsepp sem jelenik meg a szemében. Meg akarja szabadítani magát 

az undort keltő tárgytól, azt akarja, hogy eltűnjön a testéből, ami bejutott, meg akarja 

szüntetni a mértéktelen hányással az affektív állapotot. 

 

„Maniek Gorgól távozása után Zofia egy szót sem szólt, Ignacy hiába kért-rimánkodott, 

esedezett bocsánatért és ígérgetett, nem értette meg, hogy erre és jónéhány ezutáni éjszakára 

elfogyott a mondanivalója. Érezte, hogy az asszony reszket, azt hitte, fázik […] De Zofia a 

büntetésre gondolt, arra a büntetésre, amivel Zdunek plébános ijesztgetett a zalesiei templomban. 

A büntetés a bűnösök fejére hull, és igazságos, őhozzá Maniek Gorgól képében jött el.” (HH. 

283.)  

Hogyan kell értelmeznünk Zofia szavait? Milyen logikát követve jutott el oda, 

hogy büntetést érdemel azért, mert segített egy zsidó fiún, megmentette a biztos haláltól, 

szerelmi kapcsolatba került vele? Hogy tarthatja jogos büntetésnek azt, hogy Gorgól 

megerőszakolta? 

Véleményem szerint itt újabb affektummal állunk szemben, mégpedig a 

szégyennel. Tomkins szerint a szégyent belső sanyargatásként, kínként, a lélek 

betegségeként érezzük. Az egyén csupasznak, legyőzöttnek, elidegenedettnek, nem elég 

méltónak vagy értékesnek érzi magát. Tomkins elmélete szerint a bátortalanság, a 

szégyen és a bűntudat nem különböznek egymástól az affektum szintjén, egy és 

ugyanazon affektumnak számítanak. Itt természetesen nem arra gondol, hogy az idegenek 

jelenlétében érzett bátortalanság, a szégyenérzet, amely abból fakad, hogy nem 

boldogulunk a kihívásokkal, vagy a bűntudat valamilyen immorális tett miatt ugyanazok 

a tapasztalatok lennének, hiszen e tapasztalatok tudatos tartalmi részei különbözőek. 

 
174 P.ROZIN, A.E. FALLON, i.m., 26. 
175 http://www.tomkins.org/what-tomkins-said/introduction/affects-evolved-so-we-could-learn-what-to-

seek-and-what-to-avoid/ (ford.K.A.) 

http://www.tomkins.org/what-tomkins-said/introduction/affects-evolved-so-we-could-learn-what-to-seek-and-what-to-avoid/
http://www.tomkins.org/what-tomkins-said/introduction/affects-evolved-so-we-could-learn-what-to-seek-and-what-to-avoid/
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Arról van szó, hogy a szégyen – megalázottság affektum mindhárom említett tapasztalat 

szerves része. A szégyen tipikus testi reakciója a leszegett tekintet, lehajtott fej, az egyén 

nem néz senkire. Gyakran próbálunk elbújni mások tekintete elől (minden kultúrában 

mást takarunk el, attól függően, hogy melyik testrészünk számít a legintimebbnek)176. 

Zofiát és Ignacyt három helybeli férfi mentette meg: 

 „Elvágták a köteleket, miközben meztelenségét bámulták. Egy odavetett pokróccal 

betakarózott, és tovább hallgatott, annyira reszketett, hogy Józek végül elővett egy lapos üveget, 

és egy kis vodkát öntött a szájába.” (HF. 283.)  

Zofia tipikusan a szégyenérzet reakcióit mutatja: leszegi a tekintetét, eltakarja 

magát, meg sem szólal, próbál észrevétlen lenni, de meztelensége és a helyzet 

egyértelműsége magára vonja a három fiú figyelmét. A három fiú viszont nem kezeli 

kellő komolysággal a helyzetet, viccet csinálnak Zofiából, aki „kitett magáért”, nem csak 

megmentette a zsidót, hanem túl is teljesítette a feladatát.  

Tomkins szerint a szégyen alapvetően negatív affektum, olyan intenzív és 

fájdalmas megismerés, amely az egyén állapotához kapcsolódik, attól függ, hogy az 

egyén hogyan érzi, érzékeli önmagát. Amikor szégyent érzünk, bizonyára valami olyat 

tettünk, amitől rosszul érezzük magunkat. Akkor szégyellem magam, amikor kiderül, 

mások is megtudják, hogy rosszat tettem, menedéket keresek, elbújnék a világ elől, 

elfordulok a külső világtól, visszahúzódom a belső világomba. A szégyenérzethez 

azonban szükség van arra, hogy valaki más is tudjon arról, hogy megszegtem valamilyen 

szabályt. A szégyenérzet jelentkezésekor alanya és tárgya is vagyunk saját érzéseinknek. 

Mint ez a megállapítás sugallja, a szégyen megköveteli, hogy azonosuljunk a másikkal, 

aki – mint tanú – saját magával fordítja szembe az alanyt. A másik nézőpont olyan hely, 

ahonnan önmagamra tekintek, úgy látom magam, mintha én lennék az a másik. Amikor 

szégyent érzünk, felfedjük magunk előtt, hogy kudarcot vallottunk egy ideális másik 

tekintete előtt177. 

A szégyen fogalmával Eve Kosofsky Sedgwick is részletesen foglalkozik 

Touching Feeling című monográfiájában. Szerinte a szégyen egyik legfurcsább vonása 

az, ha látjuk, hogy valakivel rosszul bánnak, vagy valaki furcsán bánik valakivel, de 

ennek semmi köze hozzánk, mégis könnyen áttevődik ránk. Úgy gondolja, hogy az a 

különbség a szégyen és a bűntudat között, hogy az előbbi ahhoz kapcsolódik, és annak a 

 
176 Silvan TOMKINS, Wstyd-upokorzenie a pogarda-wstręt: natura rekacji, Teksty Drugie, 2016, 4, 163–

165. (ford. K.A.) 
177 Sara AHMED, Wstyd w obliczu innych, Teksty Drugie, 2016, 4, 196–198. (ford. K.A.) 
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lényegét élesíti ki, hogy a személy kicsoda, míg az utóbbi ahhoz kapcsolódik, hogy a 

személy mit csinált178. 

Zofia leszegett feje, némasága, önmagába zárkózása mind arra utal, hogy 

megszégyenülve érezte magát. Meztelensége és a három férfi tekintete pedig csak fokozta 

ezt az állapotot. Érdekesnek találom azonban, hogy úgy tekintett Gorgólra, mintha Isten 

büntetését hajtaná végre. Valójában azért gondolhatta így, mert Zofia férjnél volt, Maciek 

már évek óta a fronton harcolt, Zofia pedig hűtlen lett, ráadásul egy üldözött zsidóval 

csalta meg a férjét. Zofia tehát a másik oldalon találta magát, egy kirekesztett mellé állt, 

a többség tehát kétszer olyan súlyosnak találta a bűnét. 

 

 

 

 

5.3.Az erőszak 

 

 

 

Szeretnék egy kis kitérőt tenni az affektumok tárgyalásában, és röviden körbejárni 

az erőszak fogalmát, ugyanis Bator általam tárgyalt három regényében hangsúlyosan 

jelen van. Miután Gorgól megerőszakolta Zofiát, azt tervezte, hogy „Elmegy a kastélyba, 

innen csak tíz perc, és a fritzekkel együtt visszajön, az üstökénél fogva kirángatják a nőt az 

udvarra, a zsidrákot a helyszínen puffantják le, a többit meg majd meglátjuk. Lehet, hogy el 

akarnak szórakozni vele.” (HH.282.)   

Miért tűnik Gorgól elképzelése normálisnak, teljesen természetesnek? 

Przemysław Czapliński azt vizsgálja Normalność i przemoc című tanulmányában, 

hogyan válhat a normalitás részévé, a hétköznapok szerves részévé az erőszak. A 20. 

században léteztek időszakok, amikor hétköznapinak, szinte már természetesnek vették 

az erőszakot: a koncentrációs táborokban, a börtönökben, akár napjainkban is, de még a 

kilencvenes években is minden ötödik férj normálisnak tartotta azt, ha megverte a 

feleségét179. 

 
178 Eve KOSOFSKY SEDGWICK, Touching Feeling, Duke Univerity Press, Durham & London, 2003, 36–37. 

(ford. K.A.) 
179 Przemysław CZAPLIŃNSKI,  Normalność i przemoc = (Nie)przezroczystość normalności w literturze 

polskiej XX I Xxi wieku, szerk. Hanna GOSK, Bożena KARWOWSKA, Warszawa, Elipsa, 2014, 136. (ford. 

K.A.) 
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A háború és az erőszak nyilvánvalóan összetartozó fogalmak. Joanna Ostrowska 

Przemilczanie, Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej című 

munkájában a háborút a nők és a szexuális erőszak perspektívájából mutatja be. A 

lágerekben a németek bordélyokat működtettek, amelyben a nőket kényszerítették a 

prostitúcióra, Ostrowska szavaival élve: „nem beszélhetünk saját döntésről”.  Ostrowska 

a németek tetteit vizsgálva megállapítja, hogy a szexuális erőszak háromféleképpen 

jelentkezett a háborúban: egyrészt aki megerőszakolja az áldozatát, az dehumanizálja, ez 

pedig népirtáshoz vezet. Másrészt a helyi lakosság megszégyenítésére használták a 

szexuális erőszakot, így számolták fel a családi és társadalmi kapcsolatokat. A 

megerőszakolt nő elmagányosodik, gyakran tisztátalanként kiveti magából a társadalom. 

Harmadrészt pedig a szexuális erőszak teljesen eltér a privát szexuális élettől. Másképp 

fogalmazva: az erőszak a háborús tettek közé íródik be, így a háborúba ment férfi 

továbbra is szerető és hűséges férj marad a feleség számára180.  

A nők szerepe a második világháborúban nem kérdőjeleződik meg: szerves részét 

képezi a lengyel emlékezetpolitikának. De valami hiányzik ebből az 

emlékezetpolitikából, és tabunak számít, ez pedig a háborúról folytatott diszkurzus nemi 

aspektusa, vagyis a háború és az erőszak női nézőpontja, illetve a következményekre 

vonatkozó társadalmi és pszichológiai reflexió. A lengyel emlékezetpolitika társadalmi 

keretei kijelölték a nőkről való beszédet: a nők a háborúban áldozatkészek és rendkívül 

bátrak voltak, ami a hős toposzát hívja elő. A lengyel nők megerőszakolása azonban a 

hallgatási paktum része: sem az erőszaktevők, sem az áldozatok, sem a tanúk nem 

beszéltek ilyen esetekről. A lengyel nemzeti identitás és a nemzeti emlékezet a 

hősiességen és az igazságosságon alapul, és egyértelműen maszkulin jegyeket mutat. 

Ebben az emlékezetpolitikában nem jut hely a nők megerőszakolásának, illetve a lengyel 

nő és náci férfi közti bármiféle (önkéntes vagy kényszerített) kapcsolat is tabunak számít. 

A német férfiak szexuális kiszolgálása azonban a lengyel nők előírt és (a németek 

szempontjából) praktikus kötelezettségének számított181. 

Ezért támadhatott olyan ötlete Gorgólnak, hogy odadobja Zofiát a német 

katonáknak. Másrészt talán ez a magyarázat arra is, hogy a Zofiáék megsegítésére érkező 

férfiak miért nem tulajdonítottak semmilyen szerepet az erőszaknak. Azt értem ezalatt, 

 
180 http://wiez.com.pl/2019/02/02/wypowiedziec-bol-przemilczane/ (ford. K.A.), letöltés ideje: 2020.02.02. 
181 Dobrochna KAŁWA, Przemoc i zapomnienie. Druga wojna światowa z perspektywy płci kulturowej  = 

Kobiety i historia. Od niewidzialności do sprawczości, szerk. Katarzyna BAŁŻEWSKA, Gdańsk, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, 29–33. (ford. K.A.) 

http://wiez.com.pl/2019/02/02/wypowiedziec-bol-przemilczane/
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hogy nem mutattak semmiféle együttérzést, bámulták Zofia meztelenségét, és viccet 

csináltak a helyzetből:  

„Zofia kitett magáért, nem fogják elfelejteni. Ajjaj, nem fogják, forgatta a szemeit a csipás 

szőke Antek Cudzak, akinek olyan kerek arca volt, hogy körül lehetett volna biciklizni, Józek 

Makara pedig elnevette magát, mintha ez jó vicc lett volna.” (HH. 283.) 

 Ignacyval való szerelmi kapcsolatára pedig úgy tekint ez a három férfi, mintha 

csak Zofia honleányi kötelességét teljesítette volna, azzal, hogy kommunista zsidót 

bújtatott, bár a szexuális kapcsolat nem volt kötelező eleme a megmentésnek, Zofia „kitett 

magáért”, tehát teljes körű szolgáltatást nyújtott. 

Voltak úgynevezett speciális barakkok a koncentrációs táborokban, ahová a 

legszebbek, a telt keblű és a kerek csípőjű nők kerültek. Ezeknek a nőknek megengedték, 

„hogy megtarthassák a hajukat, jobb ételt kaptak, még némi vitamint is, mosdóvizet, micsoda 

bőkezűség ez cserébe azért a kötelességért, hogy kiszolgáljanak naponta tízegynéhány, néha több 

tucat férfit a szekrénynyi közösülőcellákban. A kiválasztott nőket a biztonság kedvéért előbb az 

SS-legények próbálták ki, bár ez verboten volt, aztán pedig húsz perc jutott minden férfira, aki 

utalvánnyal ment a speciális barakkba. […] Amikor a speciális barakkban elhasználódott egy nő, 

nem volt többé szüksége a hajára, és közönséges barakkba került, ahol, ha szerencséje volt, bár 

ez talán nem a legmegfelelőbb kifejezés, sikerült életben maradnia, de felejtenie soha nem 

sikerült.” (HF. 73.) 

Ezekről a koncentrációs táborokban működő bordélyházakról ír a már korábban 

említett Joanna Ostrowska Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny 

światowej című könyvében. A szerzőt arról kérdezték a könyv kapcsán készült interjúban, 

hogy miért nincs tudásunk arról, hogy a koncentrációs táborokban nyilvános 

bordélyházakat – egész bordélyház-hálózatot – működtetek a németek. Ez a momentum 

teljesen hiányzik a lengyel emlékezetpolitikából, miközben a német könyvesboltok polcai 

tele vannak a témát feldolgozó könyvekkel. A szerző szerint ez azért tabutéma a 

lengyeleknél, mert az emberek képtelenek összekapcsolni a szexualitás és a halál 

diszkurzusát. Nehéz elképzelni, hogy a hős, harcos, politikai fogoly lengyel férfinak 

lehetett olyan epizód az életében, amelyben egy bordélyban tett látogatást, a nők pedig, 

akiket a bordélyokban kényszerítettek „szolgálatra”, egész egyszerűen törlődtek a 

történetekből. A nőkhöz nem elsősorban a németek jártak, hanem más nemzetiségű 
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foglyok: ukránok, észtek és még mások, ezek a kényszermunkások díjként kaptak egy 

lányt húsz percre, hogy így ösztönözzék őket munkára182.  

Az említett példákból kiderül, hogy a háború alatt az erőszak – a szexuális is – a 

hétköznapok része volt. De mi a helyzet a 21. századdal, amikor Lengyelországban nincs 

háború? Milyen alakot ölt az erőszak, hogyan szivárog be a hétköznapokba? A Szinte 

éjsötétben megtudjuk, hogy Maria Waszkiewisz „közvetítette ki” a gyerekeket a 

gyerekpornográfiához. Ő volt az, aki egyéni belátása alapján kiválasztotta a kislányokat, 

és választását meg is tudta indokolni:  

 

„A kis szaros! Cigányhulladék. Ravasz kis kígyó. Képtelen volt tartani a száját. Olyan 

kicsi, hogy semmire sem fog emlékezni. Ilyen a nők sorsa, minél hamarabb megtudja, annál jobb.” 

(Sz.É. 379.) „Az ilyen gyerekek amúgy is pocsékba mennek! Én az ilyen elfajzott anyákat halállal 

büntetném, fiacskám. Kínhalállal! […] Mamuska mindig mindent csak érted, minden 

szenvedésem csak érted van. Ismerem az ilyen családokból való kislányokat. Kis kurvácskák. 

Alig látszik ki a földből, máris a legény térdére mászik, illegeti a seggét, a szemét meresztgeti, 

aztán meg az ártatlan embereket vádolják meg valami disznósággal. Tolvaj cigány népség!” 

(Sz.É. 380.) 

 

Maria Waszkiewicz monológjából kiderül, hogy nemcsak önös érdekei vezették 

(a gyerekekért pénzt kapott, amelyből beteg fiának, Mareczeknek akart a fekete piacon 

vesét venni), tettével a közjót is szolgálta. Szerinte, ha ezek a gyerekek felnőnek, ártalmas 

elemei lesznek a társadalomnak, ezért nem kár értük. Czapliński szerint a 21. századi 

próza – Joanna Batoré is – normalizálja az erőszakot. Mindenki – katolikusok és 

anarchisták, nacionalisták és liberálisok, jobb és baloldaliak – erről fantáziál. Az erőszak 

átlépi, relativizálja, és komolytalanná teszi az ideológiai felosztásokat. A 21. század 

irodalma hisz az erőszak hatékonyságában. Nem azt jelenti az eredményesség, hogy az 

irodalom megoldja a problémát, hanem csak annyit, hogy újra felveti, és megmutatja 

emocionális hátterét. Minden csoport hajlandó saját értékeit, ideológiáját erőszakkal is 

megvédeni. De úgy látszik, az erőszak nem más csoportok likvidálására, hanem az 

erővonalak megváltoztatására irányul. Az erőszak sokkal inkább valami 

megváltoztatására, nem pedig az eltüntetésére törekedik183.  

 

 
182 https://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,23915997,tabu-ii-wojny-swiatowej-tam-gdzie-pojawiali-

sie-zolnierze.html (ford. K.A.), letöltés ideje: 2020.02.02. 
183 Przemysław CZAPLIŃSKI,  Normalność i przemoc... 152. 

https://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,23915997,tabu-ii-wojny-swiatowej-tam-gdzie-pojawiali-sie-zolnierze.html
https://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,23915997,tabu-ii-wojny-swiatowej-tam-gdzie-pojawiali-sie-zolnierze.html
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Van még egy erőszakos jelenet a regényben, amelyet érdemes közelebbről 

megvizsgálni. Az álpróféta Łabędź pénzt akart kicsikarni Wałbrzych lakóiból egy 

hatalmas Szűzanya szoborra. Elhozta Jan Kołek holttestét koporsóban a főtérre, hogy a 

prófétának hitt halott férfi által szólítson fel bőkezűségre. Az emberek meg volt győződve 

arról, hogy a Szűzanya szólt hozzájuk Jan Kołek közvetítésével, Łabędź pedig Kołek 

utódjának adta ki magát. Łabędź beszéde alatt érezhetően nőtt a feszültség, egyre inkább 

tűzbe jött a tömeg, majd „kiszabadult a szavak hatalma alól, és forrongani kezdett” (Sz.É. 358.) 

A tömeg rádöbbent arra, hogy a próféta csak a pénzüket akarja, átverte őket, így olyan 

erőket szabadított fel bennük, amelyeknek képtelenek voltak megálljt parancsolni. Azt 

kiabálta a tömeg: „Vért akarunk! Vért!!! Vért!!! (Sz.é. 359.) Majd Jan Kołek koporsójára vetette 

magát a tömeg, ezután az esemény érzékletes, intenzív leírása következik: az emberek foggal, 

körömmel tépték, szaggatták, marták a holttestet, végül már nem maradt belőle semmi. Ekkor az 

emberek „gyorsan szétoszoltak, eltakarták az arcukat.” (Sz.é. 361.) 

Populáris fogásként értelmeztem ezt az eseményt a 2015-ös recenziómban (akkor 

még nem volt tudomásom az affektivitásról), ma már ezt tévedésnek tartom. Akkor még 

azt állítottam, hogy nem követelte meg a hullaevés epizódját a történetszövés, az 

affektivitás elméletének megismerés óta viszont másképp tekintek erre a jelentre. Az 

affektivitás spinozai, deleuze-i és Massumi-féle magyarázatot veszem alapul az 

értelmezéshez.  

Spinoza hatásként, olyan erőként értelmezi az affektumot, amely képes hatást 

gyakorolni. Ezt a meghatározást tovább gondolva Deleuze olyan társadalom előtti 

intenzitásként értelmezi az affektumot, amely képes az átvitelre, és a test biológiai 

mechanizmusaiban rögzített. Az affektum a szubjektum olyan potenciális tere, amelyben 

létrejönnek az interakciók és a kapcsolódások a világgal. Az affektum az alany kilépése 

önmagából, ez a folyamat megelőzi a gondolatot, eltünteti a határt az emberi és az ember 

feletti, a test és az értelem, az alany és a környezete között184.  

A deleuze-i felfogást tovább gondolva Nader összekapcsolja az affektivitást és az 

erőszakot, majd arra a következtetésre jut, hogy az erőszak maga is affektum. Különböző 

definíciókat sorol fel az erőszak meghatározására, melyek szerint az erőszak 

szenvedélyesség, intenzitás vagy behatás bizonyos formája, érzelmi lobbanékonyság, 

extrém mértékű vagy túlzott hév, megszállottság. A továbbiakban Andrzej Zybertowicz 

meghatározására tér át, aki szerint az erőszak fizikai munka, amelyet egyén vagy csoport 

 
184 Luiza NADER, Afektywna przemoc. Moim przyjaciołom Żydom Władysława Strzemińskiego = Pamięć i 

afekty, szerk. Olga KLECEL, Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN, 2014, 206–207. (ford. K.A.) 
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ellen végeznek. Az erőszak olyan erő, amelynek nehéz ellenállni, felülkerekedik rajtunk. 

Akkor alkalmazunk erőszakot, amikor győzni akarunk, megtörnénk valamit, legyőznénk 

az ellenállást. Zybertowicz szerint az erőszak olyan szituáció, amelyben nincs választási 

lehetősége az egyénnek vagy a csoportnak, és nem képes ellentmondani a fennálló 

feltételeknek, amelyekben találta magát. Itt gondolhatunk a fizikai erőszakra, a gazdasági 

vagy a kulturális kényszerre is. Az affektum és az erőszak közti kapocs tehát a hatás, 

hatással lenni másokra.  

Az erőszak és az affektum közti közös vonásként Nader először is Johan Galtung 

definícióját említi, aki szerint akkor beszélünk erőszakról, amikor befolyást gyakorolnak 

az emberekre. Akkor találhatunk másik kapcsolatot affektum és erőszak között, ha olyan 

emocionális állapotként értelmezzük az affektumot, amelyben nincs semmilyen értelmi 

kontroll, ez a kitörés egyik formája, a szív erőszakja, „affektív állapotban” való működés, 

szenvedély, düh. Ilyen értelemben az erőszak par excellence affektum – kitörés, 

erőszakosság, megszállottság, harag. A harmadik kapcsolatot akkor találjuk meg, ha 

olyan erőként értelmezzük az affektumot és az erőszakot, amelyet egy másik személy 

irányában fejtünk ki, annak beleegyezése nélkül. Ebben az esetben minden affektum az 

erőszak egy formájaként értelmezhető, mivel azoknak csak egy részét tekinthetjük 

kulturálisnak, nagy részük azonban az emberi test biológiai és neurológiai 

mechanizmusaiban gyökerezik185. 

A fentiek értelmében tehát a hullaevés előtt egy külső inger hatására az emberek 

affektív állapotba kerültek. Ez a külső inger Łabędź hazug szónoklata volt, amellyel egyre 

inkább tűzbe akarta hozni a tömeget, áldozatvállalásra szólította fel őket, egyre több és 

több pénzt akart kicsikarni belőlük. Végül egy kisgyerek cincogó hangja adta meg az 

utolsó lökést a tömegnek:  

„Ez a bácsi a pénzecskémet akarja! A pénzecskémet a malacperselyből? – A 

pénzecskénket, a pénzecskénket – zúgta a tömeg –, a nyugdíjunkat, a gyógyszerpénzünket? 

(Sz.é.358.)  

A túlságosan felhergelt tömeg megkapta az utolsó ingert, ezután már nem tudott 

megálljt parancsolni magának, és elszabadultak az indulatok. Meggyőződésem szerint itt 

affektummal állunk szemben, mert nem látjuk jelét semmilyen értelmi kontrollnak, nem 

tudjuk megmagyarázni az eseményt semmiféle logika alapján. Az emberek közösen, 

 
185 Uo., 210–212.  



143 
 

csoportosan követték el az erőszakot, a tett után pedig mindenki a szégyen tipikus jelét 

mutatta: eltakarva az arcukat minél távolabb kerültek a tetthelytől. 

 

 

 

5.4. A nem-emlék helyek 

 

 

 

Roma Sendyka tanulmányában Claude Lanzman Shoah című filmje kapcsán 

tárgyalja a nem-emlék helyek fogalmát. Az volt Lanzman koncepciója a film forgatása 

alatt, hogy csak akkor lehet elmélyíteni a holokauszt témáját, ha megnézzük személyesen 

azokat a helyszíneket, ahol ténylegesen végbementek az események. Lanzman ezeket a 

helyszíneket nem-emlék helyeknek nevezi, olyan értelemben, hogy valamiféle traumát 

őriznek, és folyamatos kihívás elé állítják az emlékezetet, annak beindítására késztetnek. 

Sendyka szerint azonban ezek a nem-emlék helyek nem elfeledettek, mint Lanzman 

gondolja, mert performatív emlékezet veszi körül őket. Továbbra is jelen vannak a 

közelükben élő társadalmak életében, mégpedig oly módon, hogy az emberek elkerülik 

őket, nincs megnevezésük, nincsenek megjelölve, nincsenek beépítve, művelve – mint a 

tabu helyek. Nem jelenik meg a materiális kultúra rendjében a róluk való emlékezet 

(például nem helyeznek ki emléktáblákat), de a tagadás, az elfordulás, a szem becsukása, 

vagy más radikális gesztusok, mint például a szemetelés vagy a rombolás, amelyek 

gyakoriak ilyen helyeken, hasonlítanak a rituálékra, a mágikus, elátkozott, tabu helyeken 

folytatott tevékenységekre186. 

Sendyka olyan területekként definiálja a nem-emlék helyeket, ahol népirtás folyt 

az elmúlt évtizedekben. Ezek olyan különböző helyszínek, ahol zsidókat, cigányokat, 

emberek ezreit gyilkolták meg etnikai okokból. Alapvető megkülönböztető jegyei 

ezeknek a helyszíneknek, hogy nincs semmiféle információ, említés, jelölés (tábla, 

szobor, emlékmű, múzeum), amely az ott történt eseményekre vonatkozna. Közös még 

bennük, hogy földjük emberi csontokat rejt, és ezeket a helyeket nem semlegesítették 

temetés vagy bármiféle megemlékezés formájában. Ezek a területek nem rendelkeznek 

semmiféle megkülönböztető jeggyel, lehetnek kiterjedtek vagy pontszerűen 

 
186 Roma SENDYKA, Pryzma – zrozumieć nie-miejsce pamięci (non-lieux de mémoire), Teksty Drugie, 2013, 

1-2, 323–326. (ford. K.A.) 
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elhelyezkedőek, megtalálhatóak városokban vagy egy erdei tisztáson, általában organikus 

(emberi csontok, növények, állatok) és nem organikus (romok, új épületek) elemek 

keverednek itt. Az áldozatok, akikről meg kellene emlékezni ezeken a helyszíneken, 

rendszerint a helyi lakosságtól eltérő identitású csoportból (más etnikumból) származnak, 

ami nehezíti az emlékhely létrejöttét187. A nem-emlék helyek „kényelmetlenek” az őket 

körülvevő társadalom számára olyan értelemben, hogy a rájuk való emlékezés nagyobb 

fenyegetettséget jelent a közösségi identitásukra nézve, mint a történtek elfeledése. Az 

adott helyhez kötődő társadalom nem érzi szükségét az emlékezetnek, vagy egész 

egyszerűen nem akarja ilyen helyen lokalizálni az emlékezetét, el akarja feledni a 

történteket. Ugyanakkor ezek a területek – bár nem rendelkeznek semmiféle 

megkülönböztető jeggyel – mégis nehezen megmagyarázható affektív aurával 

rendelkeznek, területükön érezhetően „nem stimmel valami” (coś nie tak)188. 

A Szinte éjsötét erdeje szintén nehezen meghatározható aurával rendelkezik:  

„A ritkán használt ösvény beleveszett a bozótba, az erdő egyre sűrűbb lett, és bár már 

virradt, itt még homály és csönd uralkodott. Még madarakat sem hallottam, akárha én lettem volna 

az egyetlen élő teremtés a vén fák, kányabangita- és rododendroncserjék, Daisy hercegnő kedvenc 

növényei között. […] Tudtam, hogy ez nem közönséges erdő […] Ez az erdő, amelyben most 

futottam, részét képezte annak a komplex tervnek, amelynek a nácik a Riese fedőnevet adták. Ide 

tartozott a koncentrációs táborok Gross-Rosennek alárendelt hálózata, amely a Bagoly-

hegységben és Książban terült el. Az itteni táborokat tizenháromezer fogoly járta meg, ötezren 

haltak meg, ebben a földben nyugszanak.” (Sz.é. 68 – 89.) „A réten frissen felásott és letaposott 

földdarabot vettem észre. Valaki bizonyára egy állatott temetett el itt, mert ez a hely mágnesként 

vonzza a halált” (Sz.é. 146.) 

 

A książi vár mellett elterülő erdő népirtások helyszíne volt. A föld emberi 

maradványokat rejt, amelyek minden bizonnyal Magyarországról és Lengyelországból 

deportált zsidóké, akiknek az volt a feladatuk, hogy kiépítsék a vár alatti folyosórendszert. 

Bár mindenki tudja, mit rejt a föld, a környékbeliek nem akarnak emlékezni a történtekre, 

és továbbra is sírgödörként használják a területet: itt ássák el az elhullott macskákat, 

kutyákat. A területen burjánzásnak indult a növényzet, a fenti leírásból úgy érezhetjük, 

hogy az erdő meg akarja őrizni titkát, és nem enged betekintést a betolakodóknak. A 

 
187 SENDYKA, Miejsca…, 85. 
188 SENDYKA, Pryzma…, 326. 
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növényzet egyre sűrűbb, a napfény sem hatolhat át rajta, nem csiripelnek a madarak, a 

terület el van zárva az élettől.  

Alicja később Albert út elbeszéléséből megismeri az erdő titkát. Albert úr azon 

kevesek közé tartozik, akik személyesen látták, mi történt az erdő mélyén a tisztáson, 

emlékszik is rá, és tovább is akarja adni ezt az emlékezetet. Albert úr az erdőben 

bujdosott, amikor az SS-legények emberek egy csoportját vezényelték ki a rétre, hogy 

megásassák velük a sírjukat: 

„Láttam az arcukat, és képtelen vagyok leírni, milyen volt, képtelen vagyok elmondani, 

annyira szenvedek ettől a mai napig. Úgy érzem, adósuk vagyok ezzel.” (Sz.É. 121.)  

 

Albert úr szerint a helyi társadalomnak őriznie kellene az itt elpusztult emberek 

ezreinek emlékét, hisz mindenki tudja, mi történt az erdőben. Viszont a helyi lakosok nem 

akarnak emléket állítani az itt eltemetett foglyoknak, így sosem következhet be a terület 

rehabilitációja, folyamatosan borzalmakkal terhelt, véráztatta föld marad, amelyet 

magába akar zárni a természet, hogy eltakarhassa a civilizáció elől. Albert úr nehéz 

feladatot vállal, magára veszi az emlékezet terhét, amelyet úgy próbál enyhíteni, hogy 

továbbadja a történetet, próbálja őrizni az erdőben elhunytak emlékét. Miután az SS-

legények ott hagyták a betemetetlen sírgödröt, a természet reagált a történtekre, 

megváltozott az erdő aurája: „Nem énekeltek a madarak, az erdő megdermedt, teljesen 

elveszítettem az időérzékemet” (Sz.é. 121.) Az utolsó foglyok is meghaltak, az erdő pedig 

örökre magába zárta őket, áthatolhatatlan növényzet borította be a jelöletlen sír helyét és 

a hozzá vezető utat, hogy a halottak háborítatlanul nyugodjanak a tisztás földjében. 

Albert úr elbeszélése után Alicja megint elindult futni az erdőbe: 

 „Gyors, egyenletes tempóban futottam a múltkori ösvényen, de az erdő más lett Albert 

úr elbeszélése után, megnyílt előttem. […] Futás közben az Albert úr történetében meggyilkolt 

foglyokra gondoltam, meg arra, hogy most már rajta kívül az én emlékezetem is összeköti őket a 

világgal.” (Sz.é. 146.) 

Még egy fogalmat szeretnék bevonni az értelmezés körébe a regényben 

végbement változás kapcsán. Szorosan kapcsolódik az affektivitás témaköréhez az 

úgynevezett affirmatív etika és humanisztika. Az affirmatív etika Rosi Braidotti nevéhez 

fűződik, míg az affirmatív humanisztika Ewa Domańskához189. Rosi Braidotti úgy 

gondolja, hogy a kortárs politikai és kulturális diszkurzusokban alapvetően negatív 

 
189 Ewa Domańska elméletéről korábban részletesen írtam a már említett Az új humanisztikáról röviden 

című tanulmányomban( Literatura 2018, 1.). 
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kategóriákban gondolkodunk, amelynek következtében a háborúk, az erőszak és a halál 

szemszögéből közelítjük meg a múltat. Fontos politikai és társadalmi jelentősége van a 

kollektív gyásznak, és például segít kialakítani a kollektív szolidaritást, a lojalitást a 

szenvedőkkel szemben, fenntartja a társadalmi emlékezetet. De Braidotti szerint a 

melankólia és a részvét olyan domináns narratíva, amelyben nem marad helye alternatív 

szemléleteknek a társadalmi, a kulturális és történelmi terek értelmezésében. Braidotti 

szerint új értelmezési keretet kell kialakítani, amelyet affirmatív etikának nevez. Az új 

szemléletmód alapvető fogalmai a következők: kapcsolatok, kitartás, változás, folyamat, 

radikális immanencia. Az affirmatív etika kiindulási pontjai a fájdalom és a szenvedés. A 

fájdalom felfedi az egyén szívét, valamint affektumként képes másokra is hatást kifejteni, 

illetve nyitottá tesz a hatásokra. Braidotti elméletében a fájdalom olyan koncepció, amely 

képes semlegesíteni a negativitást. Ezt azonban nem azért teszi, hogy úgy tegyen, mintha 

nem létezne a fájdalom, hanem azért, hogy átlépjen a rezignáltságon, a tompultságon és 

a passzivitáson, amelyek a sérülések vagy veszteségek következményeként keletkeztek. 

Az affirmatív etika szerint a negatív affektumok képesek átváltozni, mivel tartalmazzák 

magukban a pozitív irányba fordulás potenciálját. Az egyéneket pedig nem elszigetelt 

lényekként, hanem kapcsolatok és cserék sűrű hálózatának résztvevőiként fogja fel. Túl 

kell lépni a fájdalom tapasztalatán, de nem a tagadásával, hanem kapcsolatok 

kialakításával, együttérzéssel, empátiával, közös felelősségvállalással, a remény közös 

megteremtésével190. 

Tehát Braidotti elmélete szerint az affektumok képesek pozitív tartalmakkal 

megtölteni a negativitást, más irányt adhatnak nekik, így a múltról való 

gondolkodásunkban is új értelmezési horizontokat nyithat. A traumával ellentétben az 

affektumok fontos tulajdonsága a változás képessége. A fájdalmat nem bénító érzésnek, 

hanem aktivizáló affektumnak kellene tekintenünk. Albert úr példája alapján is ilyen 

következtetésre juthatunk: Albert úr egyedül képtelen megbirkózni az erdőben 

látottakkal, ugyanakkor feledni sem akarja vagy tudja, ezért továbbadja a történetet. 

Bekapcsolja Alicját a történet folyásába, bevonja azok közösségébe, akik még 

emlékeznek, és akarnak is emlékezni. Alicja fontos feladatot kap: emlékezzen és adja 

tovább ezt a történetet, próbáljon empátiát teremteni mások fájdalmából, pozitív előjelet 

adni a negatív tartalmaknak. 

 
190 NADER, i.m., 15–16.  
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Az affektivitás elméletének ismerete olyan jelenségek magyarázatára is szolgál, 

amelyek felett először talán elsiklunk, vagy amelyeket akár indokolatlannak, 

értelmetlennek tartunk. Véleményem szerint ez az elmélet hozzájárulhat ahhoz, hogy 

jobban megértsük az egyént, a motivációit, tudatosítsunk ingereket, a rájuk adott 

reakciókat, és nem utolsósorban a múltról alkotott diszkurzusban is új fejezetet 

nyithatunk, amennyiben túl kívánunk lépni a rögzült értelmezési kategóriákon. 
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6.Záró gondolatok 

 

 

 

A regények olvasása során szembetűnő, hogy milyen hangsúlyosan jelen van az 

identitás kérdése szinte minden szereplő esetében. Ezért a disszertáció is főleg e 

kérdéskörre épül, bemutatva azokat a tényezőket, amelyek alapján vizsgálhatók és 

értelmezhetők az identitáskonstrukciók. 

A regények szereplői és az őket meghatározó szempontok, bináris oppozíciók szerint 

oszthatók fel: vannak a marginalizált helyzetben lévő kívülállók, a mások, és a többség, 

akik a centrumban foglalják el a helyüket. A többség alatt a társadalmi normáknak 

megfelelő, azokhoz igazodni szándékozó egyéneket értem. Bator nagy hangsúlyt fektet e 

két csoport kapcsolatának vizsgálatára, a közöttük húzódó ellentétek bemutatására, illetve 

megpróbál megoldást kínálni ezen ellentétek feloldására, közelebb hozni egymáshoz a 

két póluson elhelyezkedőket. Amint a disszertációból is kiderül, a két csoport egymáshoz 

közelítése nem lehetetlen, csak a tudatlanságot és az információhiányt kell megszüntetni. 

Az identitás több szempontból is vizsgálható: a faji különbségek vágy-és 

hatalomkonstrukciói kapcsán kialakult posztkoloniális elmélet mellett a 

hatalommegosztás, a pszichoanalízis szempontjait is figyelembe vettem, majd a 

posztmodern elméletektől távolodva a vizsgálódás körébe vontam az új bölcsészet több 

irányzatát is, jelesül az affirmatív humanisztikát és az affektivitás elméletét.  

Az identitás konstruálódása során figyelembe kellett venni a regények helyszínét, 

Wałbrzychot, amelynek története megkövetelte a hely identitásképző funkciójának 

vizsgálatát, hiszen a város olyan hibrid hellyé vált a történelem során, ahol nem található 

semmilyen identitásképző elem, vagyis hagyomány, minta, amelyre az idetelepülők 

támaszkodhattak volna. Azt láthatjuk a regényekben, hogy a betelepülők sem tudtak 

kialakítani semmiféle tradíciót, a fiatalok többsége menekült a városból, itt valójában 

senki sem tudta megvetni a lábát. Wałbrzych a hétköznapi emberek életterévé, a 

hétköznapiság helyszínévé válik, ahol Bator mégis megtalálja, bemutatja a drámaiságot 

és a misztikumot, az álmokat, a vágyakat, amelyekről az író szerint soha nem szabad 

lemondani, mert sosem lehet késő beteljesíteni ezeket. 

A feminista szempontú vizsgálat során bemutatom a feminista kritika lengyel 

vonásait, illetve pozícionálom Batort az úgynevezett „lágy feminizmus” irányzatában. 
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Bemutatom az író azon törekvéseit, amelyekkel le akarja rombolni a Lengyel Anya 

mítoszát, a társadalmi, nőket érintő tabuk eltörlésére irányuló céljait, amelyek során 

kendőzetlenül megjelenít minden, a női testtel kapcsolatos momentumot (például a 

szexualitás, a szülés, a nők fiziológiájának részletes leírása). 

A feminizmus kapcsán bevezetésre kerül egy új típusú hős, a vándorló nő alakja, a 

nomád. A nomád alak szerepeltetése már egyértelműen az új bölcsészet világába tartozik. 

A nomád identitás hátat kíván fordítani a társadalmi szerepeknek, olyan kritikai tudattal 

rendelkezik, amely reflektál a környezetére és önmagára is, ugyanakkor új irányt is akar 

mutatni, amelyet Braidotti etikai nyitásnak nevez. Bator a nomádot egyértelműen pozitív 

példaként mutatja be, olyan identitásként, amely képlékeny, folyton változik, formálódik 

és képes a folytonos megújulásra. Lételeme a változás, a befogadás, az elengedés és 

mentes mindenféle előítélettől. A nomád másik fontos jellemzője az aktivitás, amely azt 

jelenti, hogy az események sosem passzív elszenvedőjeként, hanem aktív résztvevőjeként 

látjuk őket. Gondolhatunk itt a nomádok szexualitására: az együttléteket a nők 

kezdeményezik, élvezik, de érzelmileg nem kötődnek, energiaforrásként tekintenek rájuk.  

Bator az egyének bemutatása során egyértelműen a heterogenitást hangsúlyozza, el 

kell távolodni a homogén identitás és a társadalmak utopisztikus képétől, amely 

véleménye szerint csak vágyott állapot, fantazmagória lehet. A heterogenitás, amely a 

másságból fakad, Bator szerint nem hiba vagy fogyatékosság, hanem olyan tényező, 

amely nem csökkenti, hanem növeli az egyén és a társadalom értékét. Ezeket a tényezőket 

nem titkolni, hanem felfedezni, és vállalni kell. 

Az identitás mellett másik fontos elem az emlékezés és a történetmondás. Ez a három 

tényező nem szétválasztható, kölcsönhatásban vannak, kiegészítik egymást. A múlt 

vizsgálata önmagunk és mások megismerésének eszköze. Minden történet másik 

történetfolyamot nyit meg, így soha le nem záruló folyamatnak látszik. A történetmondás 

szorosan kapcsolódik a pszichoanalízis elméletéhez, tulajdonképpen egymás 

mozgatórugóivá válnak. Az egyén jelenlegi állapotának, személyiségének megértéséhez 

szükség van a múlt megismerésére, amelyben az egyént ért traumák, néhol pozitív, de 

többségében inkább negatív hatások kerülnek felszínre. Ezekből érthetjük meg az egyéni 

szimptómákat. Bator szinte elbeszélés-hálózatot épít, amelyben mindenki kapcsolódik 

egy mellékszálon a fő narratívához, de ezek a mellékszálak sosem találkozhatnak, mert a 

történetmondás – a nomádokhoz hasonlóan – sosem juthat nyugvópontra, mindig újabb 

és újabb történeteket nyitnak meg, legyen szó a múltról vagy a jövőről. A pszichoanalízis 

összefonódik az elbeszélésekkel, legfőképpen ezekből ismerhető meg az egyén. 
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Az új bölcsészet egy újfajta megközelítési módot is kínál, amellyel közelebb 

juthatunk önmagunk és a társadalmi folyamatok megértéséhez. Itt egyrészt gondolok arra, 

hogy az új bölcsészet a negatív élmények helyett a pozitív érzések felé fordul, minden 

külső tényezőre energiaforrásként kíván tekinteni, az egyéneket és a társadalmakat 

összekötő elemeket keresi, és nem a szétválasztó különbségekre koncentrál, ezáltal 

valamiféle közös kapcsolódási pontokat keres látszólag egymással összeegyeztethetetlen 

elemek között. 

Egy konkrétabb, az egyén legbelső folyamatait vizsgáló irányzat az affektivitás 

elmélete, amely egy teljesen új utat nyit meg az ember működésének megismerésében. A 

tudat által irányíthatatlan affektumok az egyén egy külső ingerre adott testi válaszait 

világítják meg. Ezek a válaszok azonban nem csak az egyén, de a csoportok szintjén is 

működnek, ahogy az látható volt a hullaevés jelenetében. Az affektivitás elmélete 

megpróbál magyarázatot adni olyan jelenségekre, amelyeket leginkább csak érzünk, de 

megmagyarázni nem tudunk. Gondolhatunk itt a libabőr jelenségére, a nyelvben is 

jelenlévő feláll a szőr a hátamon ettől típusú megnyilatkozásokra, amelyek egyértelműen 

arra utalnak, hogy a külső ingerekre a testünkben kódolt válaszok vannak, amelyeket nem 

vagyunk képesek tudatosítani önmagukban, és a jóváhagyásunk vagy az irányításunk 

nélkül jönnek létre, ezáltal megszüntetni sem tudjuk őket.  

Nagyon érdekes felvetésnek tartom a nem-emlék helyekre vonatkozó elméletet, amely 

szerint bizonyos helyszíneknek affektív aurájuk van, és ezek a helyek képesek hatni az 

élőlényekre (emberekre, állatokra, növényekre egyaránt), egyfajta más állapotba 

kerülünk az ilyen helyek közelében. Fontos szempont, hogy Braidotti megerősítő etika 

elméletének köszönhetően bevezethetünk egy új nézőpontot ezen helyek vizsgálatakor, 

amely azt tűzi ki célul, hogy a traumákat, a negatív élményeket az affektumok 

segítségével változtassuk át pozitívum élményekké, hiszen az affektumok magukban 

hordozzák ennek a lehetőségét. Az affektumoknak performatív aspektusa is van, amely 

arra késztet, hogy a bénult, passzív állapotra másképp tekintsünk, olyan élményként 

értelmezzük, amely aktivizál, energiával tölt fel, ezáltal képessé válunk arra, hogy 

kimozduljunk a megdermedt állapotból. 

Disszertációmban szándékomban állt rámutatni azokra a legfontosabb egyéni és 

társadalmi kérdésekre, amelyek Joanna Batort foglalkoztatják. Igyekeztem megmutatni 

azt a képet, amilyennek Bator az aktuális lengyel társadalmat látja, és próbáltam 

megtalálni a lehetséges tényezőket, amelyek a lengyel társadalom mai állapotának 

kialakulásában szerepet játszhattak.  
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A továbbiakban szeretném még mélyrehatóbban tanulmányozni az új bölcsészet 

és az affektivitás irányzatát, mert azt gondolom, hogy nagy potenciál rejlik bennük, ezért 

mindenképp szeretném a kutatásokat ezen elméletek irányában folytatni, műveket ezen 

perspektívából újraolvasni, mert ezek a teljesen más nézőpontok újabb információkkal és 

magyarázatokkal szolgálhatnak a műelemzések során. 
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