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1. Célkit zések 

Jelen disszertáció célkit zése, hogy bemutassa Sylvia Plath kései verseinek történelmi, politikai és 

társadalmi vonatkozásait, és bebizonyítsa, hogy ezekkel – az alkotó személyén túlmutató – témákkal  

költészete meglehet s éleslátással foglalkozik. Ezek az általánosabb jelent ség  témák minden esetben 

az egyén – a vers beszél jének – sajátos helyzetével összevetve tárulnak fel. Miután az egyén sorsa 

kibogozhatatlanul fonódik össze a társadalmi-történelmi összefüggésekkel, ezért elkerülhetetlen, hogy 

ezek az átfogó struktúrák jelent s hatással legyenek az egyén életének alakulására, jelent sen korlátozva 

annak döntési, illetve cselekvési szabadságát. A történelmi, politikai és társadalmi struktúrák dönt  

hatása és az ebb l következ  megszorítások az egyén szabadságára nézve arra sarkallta Plath-t, hogy az 

egyéni méltóság nevében fellázadjon ezen elnyomást gyakorló er k ellen. Noha az újabb szakirodalom 

már felhívta a figyelmet Plath abbéli jelent ségére, hogy költészete elválaszthatatlanul f zi egybe a 

magánszféra és a közélet kérdéseit, és rávilágított költészetében bizonyos, véletlenszer nek t , 

politikai, illetve környezetvédelmi aggodalmak megjelenésére, Plath kései verseit eddig még nem 

vizsgálták olyan, témájukban összefügg  versek együtteseként, amely a kés  modern társadalmak 

következetes kritikáját adják, és – a költészet szintjén – fellázadnak e társadalmi jelenségek ellen. A 

disszertáció érvelése szerint ez a lázadás nem csupán a patriarchális kultúrával szemben valósul meg, 

hanem történelmi-politikai folyamatok és társadalmi rendszerek ellen is, melyeknek a patriarchátus csak 

egy részét képezi. 

 

2. A téma lehatárolása 

A disszertáció Plath kései költészetét vizsgálja, melyeket az 1962 júliusa és 1963 februárja között írt 

versekként határoz meg. Ez az id szak nagyjából egybe esik az Ariel cím  verseskötet alkotói 

periódusával – mind a Hughes által 1965-ben kiadott, mind pedig Plath saját kez leg összeállított 

válogatásának darabjait tekintve. Tehát két, jelent sen eltér  Ariel kötet létezik, és mivel Hughes 

válogatása jelent meg el ször, évtizedekig ezt hitték és ezt tekintették a költ  szándéka szerinti, eredeti 

összeállításnak. Ezért a kései verseket nem lehet átfogóan „az Ariel-verseknek” nevezni. A dolgozat 

néhány, a meghatározott id szaknál némivel korábbi verset is tárgyal: már az 1961 októbere és 1962 

júniusa között írt versek némelyikében is megjelennek olyan költ i képek és motívumok, melyek aztán 

az úgynevezett kés i versekben meghatározó szerepet kapnak. Ilyen például a „Three Women,” melyben 

a férfias közszférát jellemz  hadviselés áll éles ellentétben a magánéleti közegben elhelyezett anyasággal 

– ezt az ellentétpárt számos kései vers felhasználja a korabeli háborús viszonyok kritikájának céljából. 

Hasonló kivételek a „Berck-Plage,” „Last Words,” „An Appearance” és a még ezeknél is korábbi „The 

Stones” cím  versek, melyek el revetítik a leválasztott és önálló életre kel  testrészek és tárgyak 

szürreális költ i képeinek technikáját. 
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3. Módszerek 

Jelen disszertáció legfontosabb módszertani jellemz je a szoros olvasás: a dolgozat els sorban a 

szövegek elemzésére összpontosítva igyekszik bizonyítani f  állítását, miszerint az intézményesített 

társadalmi elnyomás elleni lázadás a kései költészet legjelent sebb tematikai szervez elve. A részletes 

verselemzések mind az újabb, mind a korai szakirodalmat felhasználják, a források szerz ivel folytonos 

párbeszédet folytatnak az értelmezési folyamat során. A dolgozat egyik alapvet  kiindulópontja, hogy 

az életrajz-központú, illetve pszichoanalitikus megközelítések – melyek túlnyomóan jellemzik az eddigi 

szakirodalmat – nem mozdítják el  a versek mélyebb megértését, és ezért kerülend k. Ebb l következik, 

hogy az életrajzi anyagokat – naplókat, leveleket, életrajzi monográfiákat – a disszertáció csupán elvétve 

használja fel. Hasonlóképpen Plath prózai m vei és korábbi költészete is mindössze említés szintjén 

jelenik meg annak érdekében, hogy a disszertáció kitér k nélkül összpontosíthasson a kései költészetre, 

ahol a lázadás motívuma a leger teljesebb és legösszetettebb módon kerül ábrázolásra. 

 

4. Elméleti háttér 

Noha jelen disszertáció túlnyomóan a szoros olvasás szövegközpontú módszerét alkalmazza, nem 

mond le bizonyos elméleti m vek, illetve kordokumentumként olvasható tanulmányok felhasználásáról, 

amennyiben azok el segítik a versek megértését, és releváns bizonyítékként szolgálnak az érvelés során. 

Ennek értelmében, a lázadás központi fogalmát Camus: The Rebel cím  esszégy jteménye alapján 

magyarázza a dolgozat: Camus-nél az öngyilkosság etikai szempontból való megközelítése szoros 

összefüggésbe kerül a lázadás mint morális szükségszer ség gondolatával – a gondolatmenet Plath kései 

költészetének esetében különösen releváns. A lázadó egyén által óhajtott szabadság és a közszférában 

való cselekv  részvétel összetartozása Arendt: On Revolution cím  m vében kerül megvilágításra. Az 

elkülönülten létez  magán- és közszféra létrejöttének okait és ezeknek a n k társadalmi helyzetére 

vonatkozó hatását Pateman: The Sexual Contract cím  monográfiája mutatja be mélyrehatóan. A kései 

költészet alapvet  motívuma a háborús közszféra, és az ett l elhatároltan létez , a n ket a társadalmi 

részvételt l elzáró magánszféra koncepciója: a költészet ezen aspektusának vizsgálatához az említett két 

 megfelel  elméleti alapot nyújt. Arendt gondolatmenete a francia forradalomban el térbe kerül  

képmutatás problematikájáról szintén idevágó a kései versek szempontjából, mert ezekben az abszolút 

hitelesség iránti törekvés és az igazság keresésének m vészi-etikai kényszere jelenik meg.  

Mint a szabadság ellenpontja, az elnyomás fogalma szintén kulcsfontosságú a lázadás 

értelmezésének szempontjából: az elnyomás eredetének és fenntarthatóságának jelenségét Weil: 

Oppression and Liberty cím  munkája segítségével vizsgálja a dolgozat, a versekben ábrázolt többség 

általi elnyomás alátámasztásához pedig Tocqueville alapm vét idézi. Az egyének hozzáállását a tömeg 
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által gyakorolt elnyomáshoz Ortega y Gasset: The Revolt of the Masses illetve Riesman: The Lonely 

Crowd cím  tanulmányaiban bemutatott alaptípusok felhasználásával magyarázza a disszertáció. 

 Az egyénnek azt a bels vé tett kényszerét, hogy alkalmazkodjon a társadalmi normákhoz, a 

psziché szintjén megvalósuló büntetését, illetve b ntudatot ezen normák áthágásának esetén a dolgozat 

a versekben megjelen  kriminalitás diskurzusának segítségével vizsgálja. Ebben Althousser: Ideology 

and Ideological State Apparatuses és Kristeva: Black Sun cím  m veire támaszkodik, mivel mindkett  

szoros összefüggést talál az egyén öntudatának kialakulása és a b ntudat között. Ennek a kapcsolatnak 

a felismerése vezethette Plath-t, hogy a kriminalitás képeit és diskurzusát alkalmazza kései verseinek 

egy csoportjában. Ez a kapcsolat alapozza meg az egyén jogos lázadásának gondolatát az autonómiát 

megsemmisít  struktúrákkal szemben. A transzgresszív viselkedést mindinkább a lélekre, mintsem a 

testre hatva büntetik: ez a modern büntetésvégrehajtás sajátossága. Ez jelenik meg ebben a 

verscsoportban, ahol a különböz  testi kínzások a pszichés nyomásgyakorlás metaforái, melyek 

megel legezik Foucault a Discipline and Punish cím  könyvében leírt fejtegetéseit. Ahhoz, hogy a 

kínzó és az áldozat szerepének nemek szerinti különböz ségét, és a bántalmazó férfi viszonyulását a 

nösnek tekintett n höz a dolgozat értelmezze, valamint ahhoz, hogy a b nös n  szimbolikus alakját a 

kriminalitás diskurzusában elhelyezze, Lombroso kriminológiai alapm vét – The Female Offender – 

idézi. 

 Felismerve a büntetés tekintélyelven és ellen rzésen alapuló természetét, Plath verseinek 

beszél i megpróbálják kívül helyezni magukat az autoritás hatáskörén, a személyes magánszféra 

határain belül keresve védelmet. A magánszféra, valamint az ehhez kapcsolódó elszigetel dés, intimitás 

illetve a közszemlére tétel fogalmainak meghatározását a dolgozatban Etzioni, Inness, Petronio és 

Schneider témába vágó monográfiái szolgáltatják. Végeredményben Plath beszél i a valódi 

magánszférát és autonómiát csak az anyagi kötöttségekt l felszabadító n i transzcendenciában találják 

meg – ezt az elméleti konstrukciót Simone de Beauvoir: The Second Sex cím  m ve alapján magyarázza 

a dolgozat. A n i transzcendencia szimbólumaként megjelen  állatok, mint a méhkirályn  vagy a 

stény oroszlán, szoros rokonságot mutatnak a jungi pszichoanalízis integrált személyiségét, a Selbstet 

megjelenít  szimbólumokkal, ezért Jung archetípusokról szóló m ve is említésre kerül. Míg Jung 

archetípusokkal operáló pszichoanalízise hasznosnak bizonyul a Plath-i n i transzcendencia fogalmának 

magyarázásában, addig Sigmund Freud elméleteit nem tartja a kései költészettel kapcsolatban 

el remutatónak a jelen disszertáció, mivel egyetért Millett: Sexual Politics cím  monográfiájában 

kifejtett gondolatmenettel, amely szerint Freud m vei inkább meger sítik a patriarchális kultúra 

ideológiáit, mintsem lehet séget adnának bármiféle egyéni felszabadulásra az ideológiai elnyomás alól. 

 Az egyén azon törekvése, hogy a nemkívánatos beavatkozásoktól mentes magánszférát 

kialakítsa, végs soron felveti két, elkülönül  szféra létezését: egy viszonylag rejtett magán- és egy, a 
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nyilvánosság által átlátható közszféra létezését. Ez utóbbi velejárója a nyilvánosság illetve a közszemlére 

tétel, de magában hordozza a nyilvános elismerés, a hírnév lehet ségét is. Woolf: Három tálentum cím  

esszéjében a közszféra egyetlen hatalmas nyilvános térként jelenik meg, ahol a férfiak szabadon zhetik 

politikai és egyéb tevékenységeiket, míg a n ket elzárják a nyilvánosságtól és a közösségi életben való 

részvételt l, hiszen életük a magánházba zárva, rejtetten, és a férfiaktól való teljes anyagi függésben 

zajlik. Az egymástól elkülönül , n i magán- és férfias közszféra gondolata kulcsszerepet játszik Plath 

kései verseinek egy csoportjában, ahol az el bbit a gyermekszülés, az utóbbit a háború motívuma 

jelképezi legmarkánsabban: ezeket a m veket a disszertáció háborús verseknek nevezi. A n knek a 

közszférából való kizárásának okát Pateman fent említett m ve a terhességben és a gyermekszülésben 

látja, amely gondolat Plath háborús verseiben is el térbe kerül. Háborús versként elemzi a dolgozat a 

„Daddy” és a „Lady Lazarus” cím eket, melyek a Holocausttal kapcsolatos metaforáik miatt Plath talán 

legismertebb versei közé tartoznak. Jelen disszertáció mind a n i áldozat-beszél t, mind a megszólított 

náci apafigurát szimbolikus alakokként értelmezi, melyek a patriarchális kultúrában jellemz  tipikus – 

jóllehet eltúlzott – n i, illetve férfi attit döket ábrázolnak. A férfialakot gyászoló vagy azért rajongó, 

alávetett n i beszél k hozzáállását Anna Freud „azonosulás az agresszorral” fogalma, illetve Kristeva: 

Black Sun cím , depresszióról szóló monográfiája világítja meg. Ugyanakkor az átlagosságánál fogva 

meghatározhatatlan, és éppen ezért tisztességesnek látszó gonoszság jelenségét, melyek a beszél  

ellenségét jellemzik, valamint számos, a versekben el forduló, náci atrocitásokat ábrázoló részletet a 

disszertáció Arendt: Eichmann Jeruzsálemben cím  könyvéb l tart magyarázhatónak. 

 Plath háborús verseiben az állandósult hadviselés együtt jár a széleskör  gépesítéssel, valamint 

az emberi élet leértékel désével és tárgyiasításával. Mind a hadviselés, mind pedig a kés  modern 

fogyasztói társadalom látszólag békés jelensége rendelkezik közös vonásokkal, ezek pedig egyrészt az 

emberi test elidegenítése és tárgyiasítása, másrészt a gépek és tárgyak növekv  jelent sége. A fogyasztó 

szintén emblematikus figurává emelkedik Plath kései verseiben – ennek a jellegzetes egyéntípusnak a 

leírását a disszertáció Hayward és Dunn tanulmányainak segítségével végzi. A dolgozat a fogyasztói 

magatartás nemek szerint eltér  modelljeit mutatja be: míg a férfit –  vagyis a „szabványos” fogyasztót 

– a fent említett m vek írják le, addig a n i fogyasztó bemutatásához részben Baudrillard: The 

Consumer Society cím  könyve, részben pedig a Kristeva: Powers of Horror és Desire in Language 

cím  tanulmányaiban kifejtett abjekt fogalma bizonyul relevánsnak. A kristevai terminológiában 

használt abjekció, mely a Más elutasítását jelenti az Azonos közösségéb l, nem csak a n k helyzetére 

alkalmazható a társadalomban, hanem a testi betegséggel vagy fogyatékossággal él kére is. Jelen 

disszertáció érvelése szerint a testi fogyatékosság elválaszthatatlan, noha rejtett áramlata a fogyasztói 

társadalom m ködési folyamatának. A fogyasztói társadalom értékrendje szerint az egyénnek azért kell 

növelnie termelékenységét, hogy azután többet fogyaszthasson. Mindazonáltal a fogyasztás nemcsak 
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kielégülést nyújt az egyénnek, hanem alapját képezi az egyéni identitás kialakításának és fenntartásának 

egy mindinkább homogenizáló kultúrában, ahogy azt Hayward és Baudrillard kifejti. A termelékeny test 

hatékonyságának növelése azonban hozzájárul annak géphez, illetve tárgyhoz való hasonulásához, és ez 

magában rejti a rokkanttá válás veszélyét. A test teljes tárgyiasulása azonban nem a termelékeny 

fogyasztói egyén esetében valósul meg, hanem a mozgásképtelen vagy halott test esetében. Mivel a 

betegséget, a testi fogyatékosságot és a halált kiveti magából a fogyasztói társadalom kultúrája, ezek az 

abjekt Más szerepét töltik be. Azt a jelenséget, miszerint a fogyasztói társadalom ideológiája tagadja a 

test sérülékenységének és halandóságának tényét, számos, a testi fogyatékosság és betegség témájában 

alkotó  elméletíró  –  Wendell, Pafunda és Siebers – m veire támaszkodva hangsúlyozza a dolgozat, 

ezzel is megvilágítva Plath kései költészetének azt a tabudönt  vonását, hogy összefüggést mutat fel a 

fogyasztói kultúra és a testi fogyatékosság között. Az egyén énjének abjekciója, melyet a versek a 

vállalati alkalmazott férj és a kertvárosi feleség alakjában mutatnak fel, Kristeva fent említett két 

monográfiájából nyer elméleti megalapozottságot. A tárgyak megsokszorozódott jelenlétének és a 

leválasztott testrészek képeinek a versekben Baudrillard fogyasztó társadalmat vizsgáló monográfiája 

tart tükröt teoretikus szinten. 

 

5. Szerkezet és f  gondolatmenet 

A Bevezetésben a disszertáció a szakirodalom f  áramlatainak rövid áttekintését nyújtja saját f  

állításának szempontjából, mely szerint Plath lázadó költészetének az egyénen túlmutató társadalmi 

vonatkozásai vannak. A bevezet  fejezet megemlíti a leggyakoribb kritikai irányzatokat, mint amilyen 

az életrajz-központú és pszichonalitikus elemzések, melyek a költ  személyét helyezik el térbe a 

szövegek rovására. Az az irodalomtörténeti nézet, mely szerint Plath szigorúan véve a vallomásos költ k 

csoportjába tartozik, költészete jelent ségének kisebbítéséhez és leegyszer sített értelmezéséhez vezet, 

hiszen a versekben ábrázolt témákat és motívumokat kizárólag az egyéni szenvedés kifejezésének 

keretei közé szorítja. A fenti irányzatokkal ellentétben jelen dolgozat leszögezi f  célkit zését, hogy a 

verseket a kés  modern társadalom számos aspektusának kritikájaként és azok elleni lázadásként 

olvassa. Végezetül, a Bevezetés röviden összefoglalja a dolgozat fejezeteinek tartalmát, és ezáltal 

el revetíti azt az érzelmi-gondolati folyamatot, amely a költ t a korabeli társadalmi elnyomás versekben 

való feltérképezésére és arra indította, hogy lehet séget keressen egy valóban szabad és független 

öntudat kialakítására e társadalmon belül. 

Az els  fejezet az elnyomás és a lázadás kulcsfontosságú koncepcióit vizsgálja a kései versek egy 

csoportjában, melyek mindegyike a közösségi elnyomás különböz  aspektusát állítja középpontba. A 

„Burning the Letters” cím  vers vezeti be az egyén és a közösség konfliktusát, melyben a felháborodott 

i beszél  egyszerre megcsalt feleség és el nem ismert m vész. Noha az árulást és a lebecsülést 
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els dlegesen a h tlen költ -férj részér l szenvedi el, a helyi közösség, mely meghajol a férfi tekintélye 

el tt és feloldozza t a h tlenség és megtévesztés vétségének terhe alól, éppilyen mértékben felel s. A 

kutyafalka által felhajtott és szétmarcangolt róka képe Plath költ i halhatatlanságának szimbólumává 

válik. A tömeg felel tlen és meggondolatlan viselkedését jelképez  kutyafalka a „The Swarm” cím  

versben Napóleon hadseregét jeleníti meg. Napóleon birodalomépítésre irányuló becsvágyának 

legfontosabb eleme a végtelen dics ség iránti sóvárgás, ezt a rajzó méhek szimbolizálják, és éles 

ellentétet képeznek a kés  modern társadalom gyakorlatias, üzleti szemléletével. Ez utóbbit a méhrajt 

szolgaságba hajtó, gépiesen embertelen méhész alakja testesíti meg. A korabeli társadalom durva 

közömbössége az egyéni nagysággal szemben még drasztikusabban fejez dik ki a „Totem” cím  

versben, ahol minden tevékenység vagy ragadozóvá vagy zsákmánnyá min síti részvev it, összhangban 

a világegyetemet m ködésben tartó eleve elrendelés elvével. Nemcsak a bölcsességet, a szépséget és az 

ártatlanságot tiporják el ebben a világegyetemben: a személyiség metaforájaként megjelen , az úticélját 

soha el nem ér , b röndbe gyömöszölt, kopott öltöny azt sugallja, hogy mindenféle egyéni törekvés 

kudarcra van ítélve ebben a halál-uralta, közömbös világban. Utolsóként a fejezet a „Kindness” cím  

verset elemzi, melyben a beszél  meger síti elhatározását, hogy semmi áron sem fogadja el a társadalom 

által rá kirótt n i immanencia szükségszer ségét. A kedvességet megszemélyesít  n i alak azt a 

patriarchális ideológiát képviseli, hogy a n  egyetlen lehetséges szférája az otthon, és a szelíd háziasság, 

miközben szemet kell hunyni a férfiak világában a gyengék és ártatlanok ellen elkövetett er szak felett. 

A háziasság ideológiája nemcsak elhallgattatással fenyegeti a beszél t, aki egyszerre anya és m vész, 

hanem  –  közvetett  módon  –  halállal  is;  ennek  ellenére  a  beszél  nem  hajlandó  elfogadni  azokat  a  

feltételeket, melyekkel a képmutató társadalom engedélyezi számára a létezést. 

A második fejezet abban az irányban folytatja a vizsgálódást, hogy a normáknak ellenálló, és ezért 

transzgresszív egyén hogyan válik a status quo-t megbolygató „b nöz vé.” Azt a jelenséget, hogy a 

közösség képes az ellenálló egyénben egyfajta meghatározhatatlan b nösség érzetét keltenie, a 

legtalálóbban a kriminalitás diskurzusa segítségével lehet megragadni – különösen igaz ez a 

hidegháborús feszültségekkel teli korszakra, melyben Plath alkotott. „A Birthday Present” cím  vers 

i beszél je úgy érzi, titokban megfigyelésnek és lassú mérgezésnek van kiszolgáltatva: a feszült 

légkört a volt partner részér l várható büntetés okozza. A kapcsolat felbomlását a kriminalitás metaforái 

érzékeltetik; a beszél , hogy szabaduljon a b nösség és büntetés fokról-fokra mérgez  légköréb l, 

inkább az egyetlen csapással való kivégzést választja. Míg itt a beszél  nem firtatja, vajon 

megérdemelten kapja-e a büntetést, addig a „The Jailer” cím  versben az a kérdés kerül a középpontba, 

hogy ki a b n elkövet je, illetve mi a b ntudat forrása.  A n i beszél  valóságérzékelését teljesen 

eltorzítja a fogva tartó által alkalmazott megtévesztések arzenálja, így tehetetlenül szenvedi végig a 

börtön r által kiötlött kínzásokat, melyeket büntetésként szenved el egy meg nem nevezett b nért, 
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melyet végül saját egyéniségének feladásaként ismer fel. A n  egyéniségének feladása és fokozatos 

megsemmisülése a f  témája a „The Detective” cím  versnek. Itt a Sherlock Holmes-szer  beszél  a 

ház úrn jének elt nése ügyében nyomoz: a ház asszonyának n iességét, illetve életadó szerepét 

jelképez  testrészei elcsökevényesednek, majd mintegy felszívódnak az otthon és a környez  kert 

méreggel áthatott légkörében – elt néséért azonban nemcsak a mérgez  környezet, hanem a hazug 

férfipartner is felel s. 

A kriminalitás diskurzusa nyomozásra és lejelentésre épül – egyszóval az egyének megfigyelésére. 

Azért, hogy elkerüljék a magánéletükbe való nemkívánatos beavatkozást, Plath beszél i megpróbálják 

felderíteni magánterületük határait. Ennek értelmében a harmadik fejezet azokat a verseket értelmezi, 

melyekben a magánszféra, illetve az azzal összefügg  elszigetel dés, illetve nyilvánosság fogalmai 

állnak a középpontban. A „Letter in November” cím  vers a n i beszél nek a magántulajdonhoz való 

ellentmondásos viszonyával foglalkozik: ahogyan képzeletében a békés, szi kert fokozatosan, a 

történelem során a birtokszerzésért folytatott küzdelmek harcmezejévé válik, a beszél  arra kényszerül, 

hogy tulajdonosi büszkeségét átértelmezze, és felismerje saját b nrészességét a múlt igazságtalan 

vérontásaiban. Plath beszél je a háziasszonyok által uralt, és a férfiakat kizáró otthon világában próbálja 

magánzónáját fellelni a „Lesbos” cím  versben. Azonban arra kell keser en rádöbbennie, hogy egy 

alapvet en n ellenes kultúrában, a kizárólag háztartásbeliként létez  n k nem tudnak egymás számára 

érthet , közös nyelvet találni. Még élesebb hangvétellel mutatja be a n k közötti ellenségeskedést az 

„Eavesdropper” cím  vers, melyben a n knek, hogy meger sítsék a közösséghez való tartozásukat, 

kémkedniük kell egymás után. Így az otthont mint a n i magánzóna elhelyezési pontját Plath beszél i 

elutasítják, és még közelebb, a test határai köré vonva próbálják megtalálni a védelmez  magánszférát. 

Így a „Purdah” cím  versben a n  létezése saját, tárgyiasított és más által birtokolt testére sz kül le. A 

tárgyként való létezés kibírhatatlan korlátozása alól csak az énjét is elbitorló férfin való véres 

bosszúállással tud kitörni. Végs soron Plath beszél i arra a belátásra jutnak, hogy csak az anyagi világ 

kötelékeinek eloldozásával tehetnek szert valóban autonóm énre és másoktól érintetlen magánzónára. A 

„Stings” cím  versben a beszél  fellázad az t szolgasorba kényszerít  háziasszonyi szerep ellen, mely 

az immanencia anyagi világába zárja be. Ahogy azonosul a kiteljesedett személyiséget, a Selbstet 

jelképez  méhkirályn vel, végre megtalálja a vágyott szabadságot és autonómiát egy transzcendens 

létezési formában. Végül, az „Ariel” cím  költemény a felszabaduló n i ént ünnepli, mely dinamikus 

mozgássá, testetlen száguldássá alakul át a transzcendencia végtelensége felé. 

A negyedik fejezet Plath úgynevezett háborús verseivel foglalkozik, melyeknek legfontosabb 

motívuma a háború kihatása az egyén életére. A „Three Women” cím  vers a két szféra koncepcióját 

alkalmazza. A férfias közszférát leginkább a hadviselés, az intézményesített er szak és a pusztító gépek 

jellemzik, ezzel is hangsúlyozva a n k sebezhet ségét egy olyan társadalomban, mely 
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megtermékenyíthet , és gyermekszülésre képes testük miatt zárja ki ket a közszférában való teljes 

részvételb l. A „Mary’s Song,” „Letter in November,” és „Cut” cím  versekben a vérontással terhelt 

történelmi múlt kísérti a beszél t, aki felismeri jelen helyzetében saját b nrészességét az emberiség 

egykori er szakos tetteiben. Míg ezek a történelmet végigpásztázó versek azt a folyamatot szemlélik, 

melyben a múlt háborús atrocitásai elvezetnek a beszél  jelenlegi helyzetéhez, addig a „Daddy” és 

„Lady Lazarus” cím ek kizárólag a második világháborúra összpontosítanak, és a Holocaustot 

megidéz  költ i képekkel élnek. Jelen disszertáció az Apu-figura szimbolikus vonásait hangsúlyozza, 

és úgy érvel, hogy Apu a n k életében szerepl  valamennyi férfi tekintély-figurát megszemélyesíti. Ezt 

a férfitekintélyt jelképez  alakot kell a beszél nek rituálisan meggyilkolnia ahhoz, hogy belépést nyerjen 

a férfiak kiváltságaként rzött autonóm nyelvhasználat és m vészi alkotás világába. Hasonlóképpen, a 

„Lady Lazarus” beszél je csak úgy tud felszabadulni az elnyomó férfitekintélyt megtestesít  náci figura 

hatalma alól, ha ismételten meghal és feltámad. A m vészi fejl dés fájdalmas folyamatának allegóriája 

ez, melynek során jogot nyer arra, hogy testetlen és halhatatlan alakban térjen vissza, és elégtételt vegyen 

az elnyomón. A fizikai test burkának lehántása központi motívuma a „Fever 103°” cím  versnek, ahol 

a n  szexuális vágyai révén válik b nrészessé a háborús pusztításban: mindkett t a Hiroshimát beborító 

pokoli füstköd ábrázolja. Utolsóként a szintén szexualitással összefügg  metaforákat alkalmazó 

„Getting There” cím  verset tárgyalja a fejezet, ahol a létért való küzdelmet csatatérként ábrázolja a 

költ . A beszél  emberi sebezhet ségét éles kontrasztba állítja a gépesített és gépies társadalmi er k 

egyént eltipró vasakaratával. 

A gépek és tárgyak egyre növekv  jelent sége, és ezzel párhuzamosan, az egyének tárgyiasulása 

kerül el térbe számos kései versben. Az ötödik fejezet a kés  modern társadalom két, egymással 

összefügg  aspektusát vizsgálja, melyek egymást er sítve, együttes er vel hatnak mind az egyéni 

szabadság, mind az élet szellemi dimenziója megsemmisülésének irányába: ez a fogyasztói magatartás 

ideológiája és a testi betegséghez való viszonyulás. A férfi fogyasztói modellt ábrázolja a „Gigolo,” 

melyben a beszél  nemcsak mások, hanem saját termelést végrehajtó testét is tárgyiasítja annak 

érdekében, hogy még többet fogyaszthasson. Ezzel szemben a „Morning Song” és a „Last Words” n i 

beszél i a fogyasztási cikkeket a gyermekkel helyettesítik. Azonban mind a férfi, mind a n i 

fogyasztóról elmondható, hogy az árucikkek fogyasztása nem csupán kielégülésükre, hanem identitásuk 

kialakítására és fenntartására is szolgál. Az én-tudat keletkezésében azonban mégis van egy fontos, 

nemek szerinti különbség: míg a férfiak az Azonos közösségének tagjai, addig a n ket mint a Mást 

kivetik a szimbolikus rendb l. Míg a n k az abjekt részei maradnak, addig a férfiak megszabadulhatnak 

saját énjük kezdeti abjekciójától azzal, hogy a n t abjekt alteregóként használják, és így beléphetnek a 

szimbolikus rendbe. Ez a folyamat figyelhet  meg az „An Appearance” és „The Applicant” cím  

versekben, ahol a kertvárosi feleség tárgyiasult robot-n ként jelenik meg, mely kizárólag azért létezik, 
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hogy a Más megtestesítésével egzisztenciális biztonságérzetet teremtsen a férfi számára. A 

feldarabolódott emberi test képei a versekben a fogyasztói társadalom orvosi ideológiájára utalnak, mely 

alapjában véve tagadja a test halandóságát, és azt folyamatosan tökéletesíthet nek és megújíthatónak 

tételezi. A leválasztott és elidegenített testrészek szürreális képalkotási rendszere teremti meg a „Berck-

Plage” cím  költemény sajátosan komor világát, melynek színhelye egy betegek számára létesített 

tengeri üdül hely: a fürd k erotikusnak ábrázolt testrészei, és a háttérben, a félig rejtetten felsejl  

protézisek, egymás megfelel ivé válnak. Ezt a fogyasztói egyén a testet és a szexualitást tárgyiasító 

szemlélete magyarázza, melynek eredményeképpen a rokkantság rejtett veszélyként állandósul a gépies 

fogyasztói magatartás következményeként. Zárójelenetében a temetési menet, melynek megjelenítése 

szexuális vonatkozású metaforák és lélektelen tárgyak képeinek segítségével történik, a spiritualitás 

teljes összeomlását sugallja a fogyasztói társadalomban. Mind az orvosi ideológia, mind a n i fogyasztói 

viselkedés szerepet játszik a „The Other” cím  versben, ahol a beszél  által lenézett szeret  élvezettel 

fogyasztja mind a házastársak tárgyiasított kapcsolatát, mind a férfi társadalmi státuszát, míg a feleség 

a gyengélkedésben talál menedéket a konfliktus el l. A n k árucikk funkcióját testesítik meg a „The 

Munich Mannequins” kirakat babái: a modellbabák karcsúsága és terméketlensége a szakrális áldozat 

szerepét tölti be a fogyasztói társadalomban, mely a testet egyszerre magasztalja fel és tagadja meg. 

Mivel a fogyasztói egyén állandósult elégedetlensége nem sz nhet mindaddig, amíg teste termel  marad, 

az egyetlen kilépési pont a kötelez  termelés-fogyasztás körforgásából a rokkantság, amely kizárja az 

egyént az Azonos termel  közösségéb l. A „Paralytic” kirekesztett férfi beszél jére többé nem 

vonatkozik a termel -fogyasztó egyén testének elidegenített és szétszórt volta: a lebénult férfi 

visszanyeri teljességét és visszatér az anyai Más rendjébe. Másrészt viszont az „Amnesiac” betegséget 

színlel  férfi beszél je az orvosi diskurzusra támaszkodva függetleníti magát tettei következményeit l. 

A szándékos amnézia, amiben szenved, jelképes érték , amennyiben a fogyasztói társadalomban az 

id síkok összeomlását mutatja fel: a csupán a jelenben létezésre felbátorított fogyasztók felel tlen 

viselkedése végs soron az emberek és emberi kapcsolatok tárgyiasításának a következménye. 

A disszertáció Befejezés fejezete hangsúlyozza Plath kései költészetének jelent ségét és 

eredetiségét, majd röviden összefoglalja az öt f  fejezetet. Ezután Plath lázadó költészetét etikai 

szempontból megközelítve a költ  öngyilkosságát egy olyan lázadó gesztusként értelmezi, mely az 

igazság és a kegyelem etikai értékeinek konfliktusából ered, és azt a folyamatot is felvázolja, mely során 

Plath egy viszonylag konformista fiatal írópalántából az abszolút, és etikai szinten igazolható lázadás 

költ jévé n tt. 
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6. Eredmények 

1. A disszertáció a versek szövegére összpontosító megközelítést nyújt, mell zve az életrajzi tények 

és a pszichoanalitikus spekulációk a költészett l eltérít , felesleges használatát. 

2. A dolgozat feltárja Plath verseinek szélesebb körben érvényes jelent ségét a kés  modern 

társadalom számos aspektusára vonatkozóan, melyeket a versek költ i képek és drámai szituációk 

alkalmazásával jelenítenek meg. Ezáltal a dolgozat megcáfolja az életrajzon alapuló, illetve a 

költészet vallomásos jellegét hangsúlyozó korábbi szakirodalom kizárólagos érvényességét. 

3. A disszertáció bebizonyítja, hogy a kései versek agresszívnek, illetve bosszúállónak ható 

hangvétele és jelképei nemcsak a patriarchátus – mely csupán része az ennél jóval átfogóbb 

elnyomást gyakorló társadalmi struktúráknak –, hanem minden olyan elnyomó er vel szembeni 

lázadást célozzák, melyek révén a szorosabb vagy tágabb értelemben vett közösség hatást gyakorol 

az egyénre. 

4. Jelen dolgozat bemutatja, hogy Plath kései költészete a kés  modern társadalom alábbi 

jelenségeivel szemben lázad fel: 

a. a nagyságra vagy az anyagi világba zártság meghaladására irányuló egyéni törekvések 

következetes eltiprása, a többség zsarnoksága, illetve a kegyetlenkedés és er szak megt rése 

ellen; 

b. a kriminalitás diskurzusának alkalmazása ellen azokkal az egyénekkel, különösen a n kkel 

szemben, akik nem alkalmazkodnak tökéletesen a társadalmi elvárásokhoz: a normáknak 

nem megfelel  n ket férfi partnerük a társadalmi tekintély letéteményeseként bünteti meg; 

a tekintély-figurák szándékos amnéziája ellen, mely el segíti a képmutató viselkedést és az 

újabb b ntettek elkövetését; 

c. a hatalmi struktúrák által folytatott megfigyelések és – a tudományként el adott ideológiák 

és az egyének együttm ködése révén – ezeknek a magánélet minden területére való 

beférk zése ellen, ideértve az otthont és a testet is; 

d. a történelmi múlt háborús atrocitásainak és igazságtalanságainak szándékos feledésbe és 

elhallgatásba burkolása ellen; a társadalmat köz- és magánszférára osztó ideológiai rendszer 

fenntartása, és a n k a gyermekszülés képessége miatt való magánszférába szorítása ellen; a 

k autonóm és tekintélyt érdeml  nyelvhasználattól és m vészi alkotás jogától való 

megfosztása ellen; 

e. az emberi test tárgyiasítása, az egyének túlzott fogyasztása, az arra való ösztönzés és az ellen, 

hogy identitástudatukat fogyasztási magatartásuk alapján hozzák létre és tartsák fent; az 

emberi test elidegenítése és szétszórható, kicserélhet  testrészekként való kezelése, valamint 

ezzel párhuzamosan a tárgyak mértéktelen elterjedése ellen, melyek egyre növekv  



12 
 

jelent ségre tesznek szert, és hozzájárulnak az egyének és emberi kapcsolatok 

tárgyiasításához. 

5. A disszertáció hangsúlyozza, hogy a kései költészet tematikája magában foglalja azokat a 

ciklikusan visszatér  történelmi folyamatokat, mely során üldözik a kisebbséget és a 

kiszolgáltatottakat. Ezen túlmen en a kései versek arra is utalást tesznek, miszerint az elnyomás a 

teljes világegyetem szerves része, és nem csupán az emberi társadalmak sajátja. 

6. A dolgozat kiemeli, hogy a kései költészet a n i transzcendencia gondolatával és költ i képekben 

való megjelenítésével foglalkozik, és azt a lázadás egyedül lehetséges etikus formájaként mutatja 

be. A Plath-i transzcendencia a kiteljesedett egyéniség állatalakú szimbólumait, valamint a 

testetlenné válás és felemelkedés motívumait használja: az átalakulás eredményeként a beszél  

énje megtisztul, és halhatatlan lesz. 
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