
Önéletrajzi indíttatású írásaiban Herta
Müller nemcsak azt leplezi le, hogyan
mérgezik meg az ideologikus rendszerek
az interperszonális kapcsolatokat, de azt
is, hogy a nõi testnek milyen abszurd és
teljes kizsákmányolását jelentették a ke-
let-európai diktatúrák. Elbeszéléseinek
nõi szereplõi egytõl egyig a totális uralom
alattvalói, legyen szó a sváb falu archai-
kus rendjében férjeiknek kiszolgáltatott
feleségekrõl vagy a pártdiktatúra által
végsõkig kiszipolyozott boldogtalan
asszonyokról. Regényeinek narratívájába
Müller a nõi test kihasználásának teljes
lajstromát rajzolja bele, a megerõszako-
lástól a prostitúcióig: a háborúban a sváb
férfiak orosz nõket erõszakolnak meg, a
patriarkális viszonyokon alapuló zárt fa-
luközösségben az asszonyokat szexuális
tárgyként kezelik, a nyugatra szóló útle-
vél ára az elöljáróknak nyújtott szexuális
szolgáltatás, stb. 

Kritikai berkekben Herta Müllert
egyesek feministaként könyvelték el, má-
sok éppen mûveinek mizogin hangját ve-
tették szemére. Karin Bauer a Fácán kap-
csán például a nõ tárgyiasítását rója fel,
kifogásolja az elbeszélõi nézõpont illesz-
kedését Windisch maszkulin dis-
zkurzusába, amivel szerinte a nõk társa-
dalmi kirekesztettsége teremtõdik újra a

szöveg szintjén.1 E nézettel nem érthetek
egyet, mivel a dominánsabb férfidis-
kurzust sokkal inkább tekintem a patriar-
kális konvenciókból megszólaló, a nõt 
elhallgattató maszkulin hang kritikai le-
képezésének. 

Az írónõ maga visszautasította a 
„feminista” jelzõt, mondván: érdeklõdé-
sének középpontjában nem(csak) a nõ,
hanem a hatalom által üldözött, megalá-
zott egyén áll: „Nem feminista vagyok,
inkább individualista. És persze, nõ.”2

Visszautasítja a nõi áldozati pozíció 
abszolutizálását, szerinte a valóság ennél
lényegesen differnciáltabb. Nem mindig
a nõk vannak alárendelt státusban, és
vannak esetek, amikor a hatalmi viszo-
nyok megfordulnak. Példaként Elena
Ceauºescut említi, aki a mai napig mint a
képmutató elnyomó uralom megtestesítõ-
je él tudatában.3

Dolgozatom a különbözõ totalitárius
rendszerek testhez való viszonyulásait
kívánja vizsgálni, továbbá, hogy ezek a
testképzetek miként jutnak érvényre
Herta Müller írásaiban. Hatalom és test
viszonya hangsúlyosan jelenik meg a
Niederungen címû kötetben, és mivel en-
nek elbeszélõje nõ, elsõsorban a nõi test
poétikáival, tematikus és nyelvi megfor-
málásaival foglalkozom a következõkben.  

106

2010/5
KULIN TAMARA

TESTPOÉTIKÁK 
HERTA MÜLLER NIEDERUNGEN CÍMÛ
ELBESZÉLÉSKÖTETÉBEN

Minden ütés a zsarnokokra irányult, 
egyik sem a zsarnokságra.

E. M. CIORAN

A dolgozat a BBTE magyar nyelv és irodalom magiszteri képzésének Kortárs olvasási technikák címû
tárgya keretében készült. (Témavezetõ dr. Selyem Zsuzsa egyetemi adjunktus)



Patriarkalizmus: 
a politikai rendszerek alapja

A fejezet célja röviden felvázolni az
egyes politikai rendszerek nõi testhez va-
ló viszonyulásait, hogy azután ezeknek
függvényében térjek át az elbeszélések
vizsgálatára.

Az európai fasizmus nemcsak a köz-
életi intézményrendszereket fertõzte meg,
de a patriarkális rend újraképzõdését is
biztosította, hisz a rendszer gördülékeny
mûködéséhez szüksége volt a nemek szá-
mára elõírt, jól bevált normatív mintákra.
A férfi militarista kultuszának jellemzõ je-
gyei – mint az erõ, racionalitás, önfegye-
lem, bátorság – legitimálták a fennálló pat-
riarkális rendet, az ideológia ugyanakkor a
gyakorlati célt is teljesítette: az egyén teljes
manipulációját. Otto Weininger mizogin
és antiszemita nézetei, miszerint a zsidók,
a feketék és a nõk az árja férfi alárendelt-
jei, jól hasznosíthatóak voltak a nemzeti-
szocialisták számára. Weininger szerint a
nõ pozitív tulajdonságait – hogyan is mu-
laszthatná el rögtön hozzá ne tenni –,
amennyiben ilyenekrõl egyáltalán beszél-
ni lehet, a férfinál mindig meg fogjuk talál-
ni. És bár vannak olyan férfiak, persze
csak igen csekély számban, akik „nõkké
lettek”, vagyis nem elég bátrak, fegyelme-
zettek, racionálisak, addig „nincsenek
nõk, akik bizonyos körülírt, nem túlságo-
san magasan megvont, erkölcsi és értelmi
határon túlkerekednének”.4 Katherine
Burdekin írásaiban nemcsak az egekig ma-
gasztalt maszkulinitást, de magát a náci
rendszer mûködési mechanizmusát is le-
leplezi. Proud Man címû regényében a
nem nélküli elbeszélõ a fiúk bátor, erõs
férfivá nevelésérõl értekezik. Az apák, is-
kolamesterek, sõt a papok felelõssége is,
hogy megóvják a nemzet ifjait a nõvé vá-
lástól (effeminacy), és már jó idejében el-
ültessék bennük a férfierények csíráit.5 A
Swatiska Night disztópikus náci férfitársa-
dalmának „krédója”: hittétel a büszkeség,
bátorság, erõszak, brutalitás és egyéb kato-
nai, heroikus erények mellett. A nõknek
pusztán reproduktív funkciójuk van, ala-
csonyabb rendû lények, akiknek egyenru-
hában, lehajtott fejjel kell járniuk.6

A szovjet és kelet-európai szocializ-
mus látszólagos progresszivitással aztán
elrendelte a nõk teljes körû foglalkoztatá-
sát, képviseletét az oktatási és politikai
rendszerben. A nõ részesévé válhatott a
gazdasági termelésnek, jogot kapott a föl-
deken szántani és vetni, az állam a férfi-
val egyenlõvé, munkássá deklarálta. A
patriarchális rendet persze az efféle tézi-
sek sem ingatták, ingathatták meg: a nõ
gyarapíthatta ugyan a családi jövedelmet,
elvégezhetett bizonyos könnyebb, „nõ-
nek való” fizikai munkákat, nem létezett
azonban tiszteletre méltóbb kötelessége,
mint „gyereket nevelni és az államot a le-
hetõ legtöbb gyerekkel megajándékozni”.7

Az, hogy van-e egyéb óhaja-sóhaja, mint
gyereket szülni és ezáltal jó hazafi módjá-
ra az államot szolgálni, nem fogalmazó-
dott meg kérdésként. Az üres frázisok
mögött a pártállami diktatúra valójában a
nõk teste fölötti még teljesebb uralmat je-
lentette: a korabeli román állam, hogy
biztosítsa a munkaerõ utánpótlását, bûn-
cselekménynek minõsítette az abortuszt.
Az ún. szocialista erkölcsi alapelvek és
normák a gyerekszülést a nõk hazafias
kötelességeként hirdették meg. A párt az
egyenruhák és az abortusztörvény révén
így nemcsak a nõk testét, de még termé-
kenységüket is kontrollálta. 

Herta Müller – 
ideológia és szöveg

Herta Müller nem akarja eltörölni a
múltját: apja SS-katona volt, anyját öt év-
re deportálták egy szovjet munkatáborba.
Korai írásai a sváb falu tradícióra és ha-
zugságokra épülõ mikrovilágát, a német
kisebbség fanatikus nemzeti öntudatát, a
nemzetiszocializmus visszamaradt csö-
kevényeit tematizálják, többnyire a gyer-
mek perspektívájából. Elsõ elbeszéléskö-
tete Niederungen címmel még Romániá-
ban jelent meg, persze csak szigorúan
cenzúrázott változatban. Az apafigura
több mint tizenöt embert ölt meg a hábo-
rúban, ezért még kitüntetést is kapott,
amire igen büszke. Feleségét csalja, gyak-
ran megveri, de a „falu nyelve” szerint
több szexuális erõszak is a lelkén szárad.
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Alkoholizmusa és dühkitörései az egész
családot rettegésben tartják. A nagyapa
szeme újból ifjonti fénnyel csillog, mikor
kezében baltával hadonászva elveszett
Németországát keresi. A gyermeket féle-
lemmel tölti el a szülõk kegyetlensége;
önnön fenyegetettségét a környezet tár-
gyaira vetíti ki, az antropomorfizáció és
dezantropomorfizáció különbözõ techni-
káit váltakoztatva. Ez a fluiditás másrészt
a Ceauºescu-rendszer repressziójának in-
direkt kifejezése is, amit a gyerek elbeszé-
lõ még nem képes artikulálni, de már
megsejt, és amit a felnõtt írónõ már nem
mondhat ki a cenzúra miatt. 

Az elbeszélések tömör, szakadozó
mondatai a gyermeki érzékelést és beszé-
det imitálják, akárcsak Joyce Ifjúkori ön-
arcképének nyitó része. Gyakoriak az el-
liptikus, parataktikus mondatszerkeszté-
sek, amelyek az alá-, illetve fölérendelõ
viszonyokról való lemondással a racioná-
lis, ok-okozati gondolkodás elutasítását
sugallják. Adorno tanulmányában rámu-
tat a mellérendelés funkciójára Hölderlin
poézisében, ugyanakkor a líra nyelvét
egyértelmûen a parataxissal kapcsolja
össze. Nézete szerint Hölderlin költésze-
tében a hipotaktikus, alárendelõ szerke-
zetek mellett állandóan visszatérõ mellé-
rendelõ, felsorolásszerû mondatok egy
olyan „nyelvkritikai önreflexiót fejeznek
ki, amely az értelem primátusát a lírai én
feláldozásával a nyelvnek engedi át. A
versnyelv dialektikus formája így ki-
mondja azt, amire a szubjektum mono-
logikus beszéde önmagától nem lenne
képes.”8 Adorno megfigyelései szerint a
parataktikus reflexió poézise, miután füg-
getlenné vált a természet mitikus igézeté-
tõl, „képessé válik egy új, demitologizált
igazság kifejezésére”.9 Herta Müller eseté-
ben ez a diktatúra pátoszától, manipu-
latív nyelvhasználatától mentes lírai 
diskurzus. 

Egy újabb értelmezési lehetõség sze-
rint az akadozó mondatok utalhatnak a fé-
lelemtõl dadogó beszédre. Ezt támasztja
alá Wendel figurája is. Wendel orvosai
ugyanis megállapították: dadogásának
oka a konstanssá vált rettegés. Egy trau-

matizáló élmény valaha oly intenzitással
hatott rá, hogy azóta is képtelen szabadul-
ni tõle. Csak néha, mikor önmagával tár-
salog, és nem sejti, hogy valaki figyeli õt,
képes hangosan, folyékonyan beszélni. 

A gyermeki nézõpont ugyanakkor 
tekinthetõ felhívásértékûnek is: tessék
észrevenni a gyermekek, a kívülállók, a
társadalom periferikus szegmensének a
perspektíváját. A történetekben a gyer-
meket verik, megalázzak, rettegésben
tartják, nem mondhatja ki saját vélemé-
nyét, egyedüli és megfellebbezhetetlen
igazság az, amit a szülõk, fõleg az erõske-
zû apa, annak ítél. Az elbeszélõ(nõ) 
nézõpontja mintha végig megmaradna
egyfajta kisebbségi perspektívának: az
Arbeitstag címû elbeszélésben a felnõtt
nõ még mindig a gyerekbeszédre emlé-
keztetõ stílusban számol be a hétköznapi
élet monotóniájáról. Az írónõ életrajzi
adatait ismerve10 joggal következtethe-
tünk arra, hogy a gyermek felnõtteknek
való alárendeltsége a felnõtt nõ politikai
rendszernek való kiszolgáltatottságává
alakul át, fenyegetésekké és zaklatásokká.

A falu latens veszélyforrásai a tota-
litárius állam nyílt fenyegetésévé ala-
kulnak a késõbbiekben. A Falukirály
(Dorfkönig) helyébe a még kegyetlenebb
Városkirály (Stadtkönig)11 lép. A Városki-
rály maga a diktátor, fegyvere a terror
kézzelfogható, intézményesített mecha-
nizmusa: fenyeget, zsarol, bántalmaz, de
ha mindez nem használ, egyszerûen
meghajtja magát, és öl. A fiatal romániai
költõt, Roland Kirscht egy nap felakaszt-
va találták otthonában. Halála elõtt né-
hány héttel Müller képeslapot kapott tõ-
le, melynek hátoldalán ez állt: „Néha az
ujjaimba kell harapnom, hogy érezzem,
még létezek.”12 Vajon kényszerkihallgatás
alatt halt meg a szekusok kezei között,
akik nem tudták, hogy szabaduljanak
meg a holttesttõl, így hát felakasztották?
Vagy a „Király” elõre megtervezett gyil-
kossága volt? Az egyént a hatalom kont-
rollálható testté redukálja, „amit”, ha
nem hajlandó az együttmûködésre, egy-
szerûen kiiktat a játszmából, likvidál. A
test tárgyiasítása tulajdonképpen már a108
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születés elõtt megkezdõdött, a termé-
kenység ellenõrzése által. Hunger und
Seide: Männer und Frauen im Alltag13 cí-
mû esszéjében Müller bebizonyítja, hogy
a társadalmi kontroll legkonkrétabb helye
a nõi test. Az állam elrendelte az abor-
tusztörvényt, törvényellenesnek minõsí-
tette a fogamzásgátlást, bevezette a köte-
lezõ nõgyógyászati vizsgálatokat, hogy 
ellenõrizhesse, nem végezték-e el házilag
a terhességmegszakítást. A szabályozott
test és a hatalom viszonyát Müller való-
ságos fizikai kapcsolatként határozza
meg, melynek súlyát érezni a tarkón, 
a talpakban, az ujjbegyekben, önma-
gunkban.14

Müller harmadik nagy témája a né-
met kisebbség deportálása, ami sokáig ta-
busítva volt Romániában. Az állam úgy
tett, mintha nem létezett volna Anto-
nescu-kormány, és a román katonák nem
harcoltak volna Sztálingrádnál. A költõ-
társ Oskar Pastior deportálását feldolgozó
Atemschaukel megrázó alkotás kiszolgál-
tatottságról, megaláztatásról, az „éhség-
angyal” kínzásairól. A test, a szexualitás
ellenõrzésének a mechanizmusa itt is
mûködik. Nem is akárhogyan: a homo-
szexualitásért a pártállamban börtön, a
táborban halál jár.

Müller végsõ soron mindig a diktatú-
ráról ír (legyen az nemzetiszocialista vagy
kommunista), annak következményeirõl
az egyén életére, az állandó rettegésrõl. Az
emlékek az elbeszélés révén irodalommá
lesznek, amit õ a Georges-Arthur Gold-
schmidttõl kölcsönzött Autofiktionalität,15

azaz fiktív önéletrajzírás terminusával je-
löl. Az igazsághoz azonban hozzátartozik,
hogy elsõ kötete megjelenése után „földi-
jei” elfordultak tõle, azzal vádolták, hogy
saját fészkébe piszkított bele. Müller a
megnyilatkozás, az írás révén próbál meg
túllépni a saját bõrén tapasztalt kínzásokon,
sötét tematikája azonban az államappará-
tusok korrupt, bepiszkolt nyelvével szem-
ben egy esztétizált, poétikus nyelven szólal
meg. Mûveiben végigkövethetjük életútját a
niczkyfalvi legkevésbé sem felhõtlen gyer-
mekévektõl a városba költözésig, majd Nyu-
gat-Németországba emigrálásáig. 

A falusi családi idill 
dekonstrukciója

Dolgozatom további részében a test-
nek a Niederungen elbeszéléseiben meg-
jelenõ poétikáival foglalkozom, az írások-
ban megjelenõ testképzetek, testhez való
viszonyulások vizsgálatával, illetve azon
irodalmi és nyelvi technikákkal, amelyek
révén ezek kifejezést nyernek.

Fejezetemben az „écriture feminine”
azon elméleteire témaszkodom, melyek a
nõi írás sajátos jegyét a testpoétikában ha-
tározták meg. Hogyan tematizálódik a pró-
zakötetben a nõi lét, hogyan viszonyul az
elbeszélõ(nõ) saját „jelentõs testéhez”, erre
keresem a következõkben a választ.

Az elbeszélések szûk terepen mozog-
nak a Niederungen, vagyis a Lapályok szi-
gorúan zárt, archaikus világában. A cím
földrajzi és metaforikus megnevezés is
egyben: utal a Bánság fekvésére, másrészt
olyan helyek gyûjtõneve, ahol naciona-
lizmus, tekintélyelvûség és terror uralko-
dik. Szexuális erõszak, vérfertõzés, beteg-
ség és a mindenhonnan leselkedõ halál:
ezekrõl szólnak a történetek. Pátosz, iró-
nia nélkül, teljesen reménytelenül. 

Az elbeszélések sorát a Die Grabrede
nyitja. A halott apa képe elsõsorban a te-
metésre érkezõk szemszögébõl bontako-
zik ki. Az õ beszédük nem kap önálló szö-
vegteret a lapon, mondataik belesimulnak
az elbeszélõ gyermek narratívájába. Az
apa, aki valószínûsíthetõen halálra itta
magát, kiterítve a ravatalon. A falubeliek
sírbeszédeikben kegyetlenségére és erõ-
szakosságára emlékeznek vissza. Egy ré-
paföldön megerõszakolt egy orosz nõt,
meséli egyikõjük, sárgarépát dugott a lá-
bai közé, míg a nõ vérezni nem kezdett.
Az operában az énekesnõ hangja az orosz
nõ sikoltozásaira emlékezetette. Ettõl fog-
va minden nõt egyszerûen csak „répának”
hívott. A feleségét sem tartotta sokkal
többre, gyakran megverte és megcsalta. 

A Niederungen bevezetõ passzusa
nem a novella egyes szám elsõ személyû,
hanem az anya retrospektív nézõpontját
mûködteti, mely megjeleníti „kényszer-
házasságának” történetét. Habár ponto-
san tudja, jövendõbelije gyakran megveri
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majd, nem mer tiltakozni a házasság el-
len, a nõket sújtó bántalmazásokat a világ
rendjeként fogadja el. A nõi családtagok
passzivitására, tiltakozásuk hiányára
utalhat a Meine Familie elsõ mondata is:
„Anyám elhallgattatott asszony. Nagy-
anyám meg teljesen vak: egyik szemén
zöld hályog, a másikon szürke.”16

A faluban a munkamegosztás jól rög-
zült szabályok szerint mûködik: a ke-
nyérkeresõ férfiak biztosítják családjuk
jövedelmét, a nõk takarítanak, fõznek,
gyermeket gondoznak. A nõk megítélése
a házimunkában való szorgalmuk alapján
történik, a családi porta gondozottsága,
makulátlan tisztasága azonban nemcsak
az anya, de a család reputációja érdeké-
ben is fontos. Az elbeszélõ anyjának már-
már patologikus tisztaságmániája, állan-
dó takarítási kényszere is ezekbõl a me-
rev tradíciókon alapuló normatív elvárá-
sokból vezethetõ le: a különbözõ seprû-
fajtáknak tizenhat soros felsorolása pon-
tosan visszaadja a részletekben elmerülõ
anya aggályoskodását. A háztartási köte-
lességeit elhanyagoló, idejét ehelyett ol-
vasással töltõ szomszédasszony viselke-
dése „botrányosnak” minõsül a faluban,
ugyanakkor a férjéé is, aki mindezt eltûri
neki. A nõi tevékenységek terét, a kony-
hát falvédõk teszik még otthonosabbá. A
spór felett függõ, habár az évek folyamán
kissé megkopott és piszkossá vált falvédõ
a jó házasság „receptjét” hirdeti: a feleség
süssön-fõzzön, a férj pedig kerülje a kocs-
mát és a bort. Az archaikus nyelven meg-
szólaló felirat ürességét maga a gyerek
leplezi le néhány sorral késõbb, amikor a
maga ártatlan módján azon tûnõdik: va-
jon apja ma is tántorogva érkezik-e majd
haza. A gondosan kihímezett nõalak, vi-
rággal a hajában és fakanalat tartva a ke-
zében a jól fõzõ, csinos feleség sztereoti-
pizált képét adja vissza.

A kötet történetei, akárcsak Haneke
Fehér szalagja, azt példázzák, miként vá-
lik az egyén bármilyen politikai vagy val-
lási ideológia abszolutizálása esetén
szükségszerûen kegyetlenné és emberte-
lenné. A német kisebbség ideológiává lett

etnocentrizmusát nemzeti identitásának,
tradíciójának megõrzésével legitimálja.
Valójában egy szigorúan zárt közösség ez,
amely kiveti magából mindazokat, akik
másként gondolkodnak, éreznek, vagy
bármiben is eltérnek a felállított norma-
és elvárásrendszertõl. A falunak minden-
re megvannak a jól bevált címkéi: amire
titokban gondolsz, „szégyen”, amirõl a
többiek is tudnak, „bûn”.17 A legveszélye-
sebb olyan dolgokról gondolkodni, mint
„ki vagyok én, milyen is vagyok, mik a
céljaim, mit szeretnék tudni”. Mezítele-
nül tükörbe nézni veszélyes játék, inti
óva nagymama az unokáját. Egyének,
akik önmagukra reflektálnak, akiknek
másak a vágyai, máshogy gondolkoznak,
más-más dolgot ítélnek fontosnak, nem
képeznek csoportot. Müller úgy emlék-
szik vissza gyermekkorára, mint állandó
harcra a látszat fenntartásáért. Hisz ha
tudták volna, mi jár a fejében, ha ismer-
ték volna gondolatait, betegnek, õrültnek
bélyegezték volna. Azon tûnõdik, hogy-
hogy senki sem látott át a cselén. Vajon
egyszerûen csak nem számoltak annak a
lehetõségével, hogy valaki szimulálja az
odatartozást? Vagy mindenki a saját maga
kis (ön)csalásaival volt elfoglalva? 

Antropomorfizmus 
és állati metaforika

Az elbeszélõ testének a természettel
mint anyaggal való egyesülése, azonulása
változatos poétikai képek formájában vé-
gigvonul az egész köteten. Ezeknek funk-
ciója egyrészt a szabadság és helyhez kö-
töttség, a közösség felé igyekvés és az attól
való elhatárolódás kettõsségeinek érvény-
re juttatása, mint a Niederungen vonat-je-
lenetében. A földeken átrobogó vonat vi-
dáman integetõ utasaival a „testemen gá-
zol át”, és „itt kell meghalnom egy halom
friss, gõzölgõ lótrágya bûzében”. A föld, a
víz motívumai a továbbiakban megerõsítik
a statikusságot, az el- vagy kimozdulás le-
hetetlenségét: „belõlem nõ ki a fû, a levél”,
„én vagyok a mocsaras táj”, „behálóznak
az ágak, húznak lefelé”. A víz, „ami a ha-
samban hullámzik”, ugyanakkor jelentheti
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a bináris oppozíciók felbomlását, a határ-
vonalak elmosódását, ami által létrejön
természet és test szimbiózisa. 

Az elbeszélések többségében azonban
a természet inkább mint fenyegetõ, irraci-
onális erõ jelenik meg. Nagyapja figyel-
meztetései szerint még a látszólag legár-
tatlanabb növény vagy élõlény is potenci-
ális veszélyforrás, legyen szó lila akácvi-
rágról vagy akár egy parányi hangyáról.
Mindezek után akár egy kisebb horzsolás
is elég ahhoz, hogy iszonyú halálfélelmet
váltson ki a gyerekbõl, elképzeli, ahogy
nyílt sebén keresztül a halál behatol a tes-
tébe. A testi nyílásokon áthatoló termé-
szet több konkrét képi megnyilvánulásá-
val találkozunk az elbeszélések folya-
mán, mint például „fülbe mászó bogár”,
„torokba repülõ méh” vagy az „élõ eleven
húst felszaggató madárraj”, de ez akár po-
zitív konnotációt is nyerhet, amikor
összefügg a test kitágítási vágyával, egy-
értelmûen mint a szabadság, a végtelen-
ség felé törekvés képi megnyilvánulása.

A gyermeki ártatlanság elvesztése
szimbolikusan összefügg a kígyó és a rot-
hadó gyümölcs motívumaival, amelyek
konvencionálisan is a testiség bûnös jel-
legét idézik. Apja és nagynénje szexuális
kalandját nemcsak a szülõ hûtlensége te-
szi ,,szégyenteljessé”, de saját nemiségé-
nek megsejtése is, ami így egyértelmûen a
bûnhöz, a tiltotthoz rendelõdik. A kígyó
motívuma, amirõl indulásukkor mesél
neki unokatestvére, hogy „óriás halakat
fal fel”, „mérget köp a molnár lisztjére”,
visszaérkezéskor újra felbukkan: „a folyó
fekete és üres”, „a nagy kígyó összeteke-
redve”, mint olyan kísértés, amelynek
hangját már lehetetlen meg nem hallani.
Anyja kérdése, miszerint egy ágyban
aludtak-e a felnõttek, éppolyan értelmet-
len, mint az õ (ön)hazugsága, mert
,,fekete az álom”, „fekete ágyak csünge-
nek a fehér vázról”, és „nem párolog ki a
rothadó gyümölcs bûze a pórusaimból”.

A gyerek belsõ szorongásainak, félel-
meinek az elbeszélésekben leginkább te-
ret nyerõ beszédmódja az állati metafori-
ka, saját életét éppolyan veszélyeztetett-
nek ítéli, mint a tarka kisborjúét, amelyet

a szülõk teljes brutalitással gyilkolnak le.
A távolban lesben álló vadállatok fenye-
getése mellett a háziállatok lemészárlása
közvetlen tapasztalattá válik, hisz látja,
anyja miként trancsírozza szét a madárfi-
ókákat, apja hogyan töri ki a fiatal borjúk
lábát, a kutyákat, amelyek a véres húsca-
fatokat széthordják az udvaron. Míg az 
elbeszélések túlnyomó többségében az
anya territóriuma a konyha, az apáé in-
kább a külsõ világ, napközben többnyire
nincs is otthon, az állatok leölése egy
olyan találkozási pont, ahol férfi és nõ
egyaránt jelen van. A testpoétikák szem-
pontjából talán legsokkolóbb jelenetben
az elbeszélõ elképzeli a csontig hatoló
kés vágását, a szõnyegen szétfolyó szer-
veket, belsõségeket, a plafonról alácsün-
gõ beleket. Eközben kintrõl visítást halla-
ni, apja leszúrta a disznót. A gyerek elõ-
ször azonosul az állattal, „a kés a torkom
felé közelít”, majd félelmei szürreális ké-
pek formájában öltenek testet és vetülnek
ki a külvilágra, ,,gyomrok és belek min-
denütt”. A fehér hóra kiömlõ vér Hófe-
hérke-hasonlata, vörös, akárcsak annak
ajkai, nemcsak groteszk hatást kelt, de az
elbeszélõ (nõi) kiszolgáltatottságára, se-
bezhetõségére is utalhat. Az animalitás
szexuális vonatkozásokat is nyerhet, mint
a már említett kígyómotívum esetében
vagy az anya túlzott, már-már erotikus bi-
zalmaskodásakor, amikor (fél)testvére
ingujját tûri fel a mészárláshoz. 

Az antropomorfizmusok és zoomor-
fizmusok révén nemcsak a felnõttek ge-
nerálta rettenet és kiszolgáltatottságérzet,
de a rendszer burkolt kritikája is kifeje-
zést nyer. A testek reprezentációjának
szempontjából relevánsak a vizuális tor-
zítások, az arc- és testkontúrok már-már
szürrealisztikus elmosódásával szemben
a kalap, a haj, de fõleg a szem túldimen-
zionálása. A szem motivikája végigvonul
az elbeszéléseken, tartalma kontextustól
függõen a hatalom kiteljesítésével vagy
annak hiányával kapcsolódik össze. A
mindent látó szem metonimikusan egyér-
telmûen a diktátor kontrollját idézi, a
mindenhol és mindenben jelen levõ fe-
nyegetettséget: „a békalencsék óriási zöld
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szemek”, „a kilométerkövek fehéren me-
rednek rá” stb. A szemen elkövetett ke-
gyetlenségek nyers deskripciói ellenben a
teljes kiszolgáltatottságot jelenítik meg,
mint a borjúfejbõl kivájt szem vagy a kín-
zásoktól kidülledõ macskaszemek gro-
teszk képeinek esetében.

Az elnyomó hatalom nemcsak képi,
de különbözõ lingvisztikai technikák al-
kalmazásában is jelentkezik, a Niede-
rungen prózája azonban a semleges gye-
rek narrátor látszólagos alárendelõdése
révén a falu kódolt beszédmódjának

(„háborúban elesett” az, akit „lelõttek”,
„párzás” helyett „keresztezõdést” mon-
danak stb.), e domináns diszkurzus 
sztereotipizált metaforáit is leleplezi. A
nagyszülõk babonás történetei a régi
idõkrõl, illetve az eufemizmusok halmo-
zása jól példázzák, milyen hatékony esz-
közévé válhat a nyelv a zsarnoki hata-
lomnak, ugyanakkor az archaikus nyelv-
használattal vagy a túlzás retorikájával a
Dorfchronikban Müller a megörökölt
(anya)nyelvi tradíció regulatív normáit
is dekonstruálja.
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AZ ERDÉLYI GYERMEKIRODALOM
UTÓBBI ÉVTIZEDE

Gyakran olvasok gyermekirodalmi fó-
rumokon arról, hogy Magyarország 10-15
éves lemaradásban van a nemzetközi gye-
rekkönyvpiachoz képest. Már közhelynek
számít a gyermekirodalom ügyéért elköte-
lezett szakmabeliek körében, hogy nem-
csak a magyar gyermekkönyvpiacot ma-
rasztalják el a külföldi fejlett gyermek-
könyvpiacok gyakorlatához képest (a
megjelenõ értékes gyermekirodalmi alko-
tások mellett nagy a ponyvaszerû, gics-
cses illusztrációkkal kísért gyermekköny-
vek száma), hanem sajnálkozva veszik tu-
domásul gyermekirodalmunk elméleti
alapjainak a kidolgozatlanságát, egy ma-
gyar gyermekirodalom minden korszakát
felölelõ, a határon kívüli gyermekiroda-
lomra is kiterjedõ egységes szemléletû
enciklopédikus mû hiányát.1 2000-ben
Adamikné Jászó Anna így kezdte a ma-
gyar gyermekirodalom oktatásával kap-
csolatos elõadását: „Nincs még egy ország

a földkerekségen, amely oly keveset tö-
rõdne a gyermekirodalommal, mint ha-
zánk.”2 Lesújtó vélemény. És valószínûleg
nem alaptalan olyan szakember szájából,
aki jól ismeri a külföldi gyermekirodalom
helyzetét.

Az erdélyi gyermekirodalom utóbbi
tíz évének bemutatására vállalkozva nem
hagyható ki Végh Balázs Béla a hazai
gyermekirodalom korábbi évtizedeit tár-
gyaló két tanulmányának3 áttekintése. 
Tanulmányaiban a szerzõ korszerû iroda-
lomelméleti, recepcióesztétikai szempon-
tokat figyelembe véve igen részletes mû-
elemzések által, a gyermekirodalom fejlõ-
dését befolyásoló intézmények számbavé-
telével állapítja meg, hogy az erdélyi gyer-
mekirodalmi alkotások az utóbbi évtize-
dekben mind az irodalmi produkció,
mind a recepció felõl lényegesen átértéke-
lõdtek. Elemzésének történeti szempont-
jai az elõzmények feltárásában, a jelenlegi

Részlet egy hosszabb tanulmányból




