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Bozsó Georgina

A mEGTiszTulÁs fElvoNÁsAi mArGArET ATWooD: FEL- 
LÉLEGZÉS és  sofi oKsANEN: TISZTOGATáS Című művEiBEN*

„A házat kutatom a szememmel, 
szükségem van valami előjelre, de semmi sincs ott.”

(margaret Atwood)
„Aliidének esze ágában sincs azokról a dolgokról beszélni, 

soha, senkinek.”
(sofi oksanen)

A kanadai margaret Atwood, és a finn sofi oksanen szövegei − bár első látásra távolinak 
tűnhetnek – számos ponton egyezést mutatnak. mindketten írónők, akik a nőiséggel, an-
nak lehetőségeivel, ábrázolásmódjával foglalkoznak. műveik főszereplői sokszor az adott 
társadalmi berendezkedés áldozataivá válnak, így a szövegek az ő kiszolgáltatottságu-
kat, a testük feletti kontroll önkéntelen elvesztését, illetve e veszteség észlelését jelenítik 
meg. Atwood és oksanen női karaktereik lelki rezzenéseiből építik fel az őket körülvevő 
környezetet, így a világ, amelyben ezek a figurák elhelyezkednek, egyszerre válik az ő 
szemszögükből klausztrofobikusan szubjektívvé, illetve tágabb, társadalmi értelemben 
kritikussá is. Ezen egymással összefonódó világlátások, a kint-bent fogalomrendszere ro-
konítják a két írónő szemléletvilágát.
 margaret Atwood Fellélegzés és sofi oksanen Tisztogatás című műve központi 
helyzetbe állítja a női testet, hiszen a hatalom mindkét esetben leginkább a testre – és 
a testen – gyakorol hatást. A traumatikus élmények elszenvedése után azonban tovább 
kell(ene) lépniük, visszatérni a hétköznapok normalitásába, azonban ezek a traumatizált 
testek képtelenné válnak a továbblépésre; kicsúszik a lábuk alól a talaj és olyan ingerek 
láncreakciói uralják őket, melyek során a traumától való megszabadulás ellehetetlene-

 * A tanulmány a TÁmoP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program 
– Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működ-
tetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai unió 
támogatásával, az Európai szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.



SZKHOLION104

dik. A két regény ezt a folyamatot különböző körülmények között kíséri végig, úgy, hogy 
a megtisztulás vágya mindvégig jelen van mindkettőben.

A NyElv és Az EmléKEK szErEPE A mEGTiszTulÁsBAN – mArGArET ATWooD: FEL-
LÉLEGZÉS 

margaret Atwood 1972-ben íródott második regénye, a Fellélegzés, felkavaró portrét fest 
egy nőről, aki élete során számtalan eredménytelen kísérletet tett arra, hogy megfeleljen 
a nemére vonatkozó társadalmi normáknak. A regény narrátora a történet folyamán teljes 
névtelenségbe burkolózik: tisztában van saját, normáktól eltérő deviáns viselkedésével, 
ezért szembehelyezkedik az elvárásokkal, mikroközösségében kitaszítottá válik, ami elve-
zet későbbi őrületéhez. Atwood mesterien mozgósítja a nyelv, az emlékezés motívumait, 
ez pedig lehetővé teszi olyan kortárs problémák autentikus megközelítését, mint a nemek 
problémája, a társadalmi feszültségek színrevitele és a megtisztuláshoz való viszony. A 
narrátor kaotikus látásmódja egyenesen szükségessé teszi a megújulásra irányuló törek-
véseit és az előbb említett kortárs problémákra adott önkéntelen reflexióját. Carol P. Christ 
tanulmányában spirituális küldetésről beszél, mely mély vallási gyökerekből fakad.1 Akár 

vallási küldetésről, akár megtisztulás utáni vágyról 
beszélünk, a nyelv szerepe mindkét esetben elen-
gedhetetlen, hiszen összekötő elemként van jelen a 
narrátor és az őt körülvevő társadalom között.
  A nyelv szerepe folyamatosan egy fennálló 
problémaként tételeződik a regényben. A névtelen 
lány többször is gyengének, erőtlennek érzi ma-
gát és ezt még csak tetőzi, hogy képtelen a nyel-
vet megfelelően használni. „minden baj a törzsünk 
tetején levő daganatban van. sem a test, sem a fej 
ellen nincs kifogásom: csak a nyak zavar, amely 
azt az érzetet kelti, hogy két különálló dolgot köt 
össze. rossz a nyelv, nem kellene külön néven 
nevezni őket.”2 Azzal, hogy a rendelkezésére álló 
nyelvet elégtelennek érzi, a lány alapvető léte, eg-
zisztenciája kérdőjeleződik meg abban a társada-
lomban, melynek elvileg ő is a szerves része. Nem 
a nyelv az egyetlen dolog, amely nem biztos, hiszen 

1  Carol P. Christ, Margaret Atwood: The Surfacing of Women’s Spiritual Quest and Vision, signs, 
1976/2, 316–330.
2  Az idézetek az alábbi kiadásból származnak: margaret Atwood, Fellélegzés, ford. l. Pataricza 
Eszter, Bp., Európa, 1984, 87.
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önmaga belső erejét sem érzékeli, ez által nem csak az őt körülvevő világot, hanem a 
saját létét is megkérdőjelezi. ronald David laing „ontológiai bizonytalanságnak” nevezi 
ezt a lelkiállapot: „Ha az egyén nem képes a saját és más személyek valódiságát, élet-
képességét, autonómiáját és identitását bizonyosra venni, akkor az adott illető elmerül 
abban a folyamatban, melynek során megpróbálja ezeket igazivá, élővé tenni mind ön-
maga, mind pedig a többi ember számára, ezzel megőrizve identitását és végső esetben,  
megőrizve saját józanságát.”3 
 olyan mentális folyamat zajlik az én-elbeszélőben, melynek során önmagát kell 
meggyőznie arról, hogy a körülötte lévő emberek és a környezete természetes és léte-
ző. A lány különböző kis történetfoszlányokat oszt meg az olvasóval a gyermekéről, akit 
a férjére hagyott, illetve a múltjának más eseményeiről. A történet körvonalai azonban 
átrendeződnek, amikor a narrátor később már azt állítja, hogy a tanárával volt viszonya, 
és közös gyermekük elvetetésére kényszerült. múltjának története, mely apró fragmen-
tumokból áll össze, tehát folyamatosan változik a regény folyamán, hiszen mindig újabb 
és újabb, egymásnak ellentmondó információkhoz jutunk. Az átalakulás alapvető jelleg-
zetessége, hogy a fedő történetek elhullnak, lehámlanak annak a folyamatnak a során, 
ahogy az elbeszélői szubjektum egyre mélyebbre merül el saját magában és szembesül 
saját – fokozatosan felszínre kerülő – traumáival.
 Ezek a traumatikus emlékek a víziók formájában is gyötörni kezdik a névtelen 
narrátort. A tévképzetek, képzelgések felhívják az olvasó figyelmét arra, hogy a lánynak 
nincsen tisztázott, teljes múltja, személyisége nem rendelkezik igazi fejlődéstörténettel. 
Nem derül ki, hogy mi az oka a cselekedeteinek, melyek azok a belső mozgatórugók, lelki 
rezzenések, amelyek alapján élte az eddigi életét. Tudata gyakorlatilag egy zsúfolt, tele-
írt lap, amely már nem képes további terhelést elbírni – ezért is problémás a viszonya 
az emlékeivel és az érzéseivel is. „vigyáznom kell az emlékeimmel, mindig ellenőriznem 
kell, hogy az emlékek a sajátjaim, és nem másoké, akik elmesélték nekem, mit éreztem, 
hogyan viselkedtem, miket mondtam, mert ha az események valótlanok, akkor a hoz-
zájuk fűződő érzéseim is azok lesznek.” (82.) A névtelen narrátor aggodalmáról tesz ta-
núbizonyságot, amikor felmerül benne az emlékek változtathatóságának lehetősége, és 
rájön, hogy a külvilág és a múlt eseményeinek érzékelése szubjektív tapasztalaton alapul. 
Túlságosan is megijed az emlékek hatalmától: megretten attól, hogy képtelen lesz saját 
magát, a múltját ellenőrizni. Ez a folyamat azonban már régen elkezdődött, valójában 
nem a racionális kontroll, a mások emlékei vagy a róla alkotott vélemények befolyásolják 
leginkább a gondolkodását, hanem a saját tudattalanja. A víziók végül idomulni fognak 
a narrátor saját, aktuális érzelmeihez és ezáltal az olvasó hozzá hasonlóan képtelen lesz 
elválasztani a valóságot a képzelettől.

3  ronald David laing, Onthological Insecurity = r. D. l., The Divided Self: An Existental Study in 
Sanity and Madness, london – New york, Penguin, 1969, 42.
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 Amennyire az emlékek kontrollálhatóságának, úgy a nyelv kifejező képességének 
problémája is előtérbe kerül a regényben, amely anélkül mutatja be Atwood elgondolá-
sait a nyelv alkalmazhatóságáról, hogy túlságosan is teoretikussá válna. meera T. Clark ta-
nulmányában hangsúlyozza, hogy a nyelv olyan autonómiával rendelkezik, amely messze 
áll az objektivitástól, hiszen olyan valóságot teremt, amely sokkal erőteljesebb, és amely 
pusztulásunkhoz és túlélésünkhöz egyaránt rejtélyesen köthető.4 Clark a nyelvet tehát 
olyan erőként definiálja, amely óhatatlanul is formálja az adott egyén világlátását, gondo-
latiságát és kifejező képességét. éppen ezért a nyelvhasználat képességének elvesztése 
és az emlékezet bizonytalansága együttesen vezeti el a narrátort ahhoz a végső ponthoz, 
melyet átlépve az eddig látott rendszer még inkább kifordul önmagából, arra kényszerít-
ve a narrátort, hogy levesse ruháit, alámerüljön a tóban, és a dolgát is a szabadban vé-
gezze el. minden egyes civilizációhoz köthető tárgy tiltás alá kerül: a ház, mint menedék 
megszűnik, a konzervétel mesterséges mivolta miatt szintén tilos. 
 Kizárólag a természet erőforrásai állnak rendelkezésére. „Napnyugtakor befalok 
egy darab káposztát és megeszem a megmosott répákat, amelyeket eldugtam, és most a 
fű alól előszedek. A budiba is tilos mennem, így a trágyát, az ürüléket a földön hagyom, 
és betemetem. A barlanglakó állatok mind így csinálják.” (208.) A megtisztulás tehát a 
kristevai abjekció szerint jön létre, és olyan térbe taszítja a névtelen narrátort, melyben 
a civilizáció szimbolikus, apai rendje összedől, és helyébe az anyatermészet lép. „élő mi-
voltom határaihoz értem. Ebből a horizontból bontakozik ki élő testem. A hulladékok 
hullanak, hogy én élhessek, egészen addig, amíg egyre fogyatkozván már nem marad 
belőlem sem több, és egész testemben lehullok, cadere, a határon túlra hullaként.”5 A 
megtisztuláshoz először szembe kell nézni a vadonnal, hogy saját magát is újra „visszahe-
lyezze” a testébe, és olyan funkcióit is szabadjára engedje, amelyeket a nyugati civilizáció 
nem tolerál. A test először bemocskolódik, alávetetté válik, hogy utána megtisztuljon. A 
narrátor csak azután térhet vissza a civilizációba, miután találkozott az abjekttel. 
 A regény befejezése lezárja ezt a folyamatot – a megtisztulás végbemenetelével 
a névtelen narrátor visszatérhet a társadalomba, azonban a visszailleszkedése nem lesz 
fájdalommentes. „Előrefeszülök, a kérések és kérdések felé, habár a lábaim még nem 
mozdulnak.” (223.) Atwood ambivalensen zárja le a regényt. A narrátor rákényszerül 
arra, hogy az őt előzőleg cserbenhagyó nyelv révén magyarázza el környezetének, miért 
volt szükséges átélnie az őrületet, a visszailleszkedés kedvéért. megtisztulása szubjektív, 
ön-reflexív módon zajlott le, és félő, hogy akárhogy is próbálkozik majd erről magyaráza-
tot adni, senki sem fogja megérteni. 

4  meera T. Clark, Margaret Atwood’s Surfacing: Language, Logic and the Art of Ficition, modern 
language studies, 1983/13, 3–15.
5  Julia Kristeva, Bevezetés a megalázottsághoz, ford. Kiss Ágnes, Café Bábel, 1996/2, 170. 
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TEsTEK mEGTiszTulÁsA A GENErÁCióK TÜKréBEN – sofi oKsANEN: TISZTOGATáS

1992-ben, észtországban Aliide Truut, egy idős észt asszonyt légyzümmögés kelt fel ál-
mából. már-már reflexszerű mozdulattal a légycsapóért nyúl, az ablakon kipillantva azon-
ban meglát egy „csatakos batyut”, amelyről a későbbiekben kiderül, hogy egy kuporgó 
lány, zara. A két nő gyanúsan méregeti egymást, alig-alig szólnak a másikhoz zavarukban. 
Aliide betörőt, rablógyilkost, csalit sejt a lány hirtelen felbukkanása mögött, míg zara 
félelmében alig tud megszólalni. Ezzel a nyitójelenettel indul a finn írónő, sofi oksanen 
harmadik regénye, mely 2008-ban jelent meg finnországban. oksanen még gyerekkorá-
ban hallotta a történetet a kettesben élő édesanyáról és fiatal lányáról, akik egy sebesült 
katonát találnak az erdőben. A katona segítséget kér tőlük, ők hazaviszik, elrejtik, azon-
ban a lányt hamarosan kivallatják, éjszakára sem tér haza. Amikor reggel megjelenik, úgy 
tűnik, mintha fizikailag teljesen rendben volna, ám onnantól kezdve néma marad. soha 
nem derül ki, mi történt vele azon az éjszakán.
 A három generációt felölelő történet több idősíkon játszódik: 1936-tól 1992-ig 
bezárólag követi végig a ii. világháború, majd a szovjet megszállást átélő észtország trau-
máját, melyben a nagymama/anya/lány6 élményei fonódnak össze egyetlen, összefüggő 
egésszé. A test és a megtisztulás viszonya számos ponton kapcsolódik a ii. világháborút 
követő szovjet megszálláshoz. oksanen több interjúban is elmondta, hogy Európában a 
Kelet és Nyugat között a kommunizmussal kapcsolatos megértés hiánya teremt szaka-
dékot. „mivel a száműzötteknek a szovjet időszak alatt hallgatniuk kellett, legtöbbjük 
nem tudta kibeszélni magából a fájdalmat, pedig a beszéd és a mesélés a megrázkód-
tatások túlélésének egyetlen módja. Ennek következtében a Gulag-túlélők ebbéli nyelve 
soha nem fejlődött ki, nem fejeződött be a párbeszéd, ahogyan az a holokauszt esetében 
történt nyugaton. Ha pedig a Gulagot vagy a szovjetek és az európai kommunizmus ál-
dozatait illetően nincs érthető nyelv és elbeszélés, sosem jöhet létre megértés Kelet- és 
Nyugat-Európa között.”7

 oksanen mesterien ábrázolja azt a beszéd és elmondás nélküli traumatikus álla-
potot, amelynek megtapasztalására a megerőszakolt nők kényszerülnek. Kelet-Európá-
ban hangsúlyozottabb szerepet kap a történelem, az identitás felszabdalódik; a trauma, 
az erőszak miatt a testre íródott jelentések átalakulnak. A trauma töréseket hoz létre az 
identitás elbeszélésében, így a narráció is traumatizálttá válik. A nagy történelmi narratí-

6  ingel – Aliide, a nagymamák generációja, ők testvérek; ingel lánya linda; linda lánya pedig zara, 
akit Aliide a regény elején megtalál a kertjében.
7  Borzák Tibor, Jelentés szexuális erőszakról – interjú sofi oksanennel, http://www.szabadfold.
hu/aktualis/jelentes_a_szexualis_eroszakrol_ [letöltés ideje: 2013. október 5.]
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vák elveszítik hitelüket és kialakulnak az ellenelbeszélések, a gúnyos olvasatok,8 hiszen a 
kollektív emlékezet nem egyszer ellent mondott ezeknek a nagy elbeszéléseknek és ezzel 
együtt a hatalomnak, amely ezeket az elbeszéléseket életre hívta.
 Kiss Attila tanulmányában michael foucault teóriája alapján értelmezi a szubjek-
tum születését. „A hatalom és a szubjektum kölcsönviszonyát elemző munkáiban fou-
cault kimutatja, hogy a hatalmi technológiák a szubjektumot a kirekesztés elvére alapuló 
rendszerekben helyezik el, meghatározva, hogy a valóság mely részei válhatnak a kultú-
ra formájában strukturálttá a szubjektum számára.”9 Egy háborúban aratott győzelem 
tehát nem csak a korlátlan hatalom gyakorlását teszi lehetővé, hanem feljogosít a múlt 
eseményeinek elbeszélésére is: a nagy történelmi elbeszélések idealizálóvá válnak. A 
győztes fél vagy felek még inkább éreztethetik a vesztesekkel a vereség érzetét.
 A regény folyamán mind a három generációt látjuk tönkremenni,10 azt, ahogy 
széthullik identitásuk. A tönkretétel folyamatai azonban nem illeszkednek bele valami-
lyen általános értelmezési rendbe, ennek következtében a hiábavalóság, tehetetlenség 
érzése válik uralkodóvá: a teljes jelentés elmondhatatlan mivolta hatja át a szöveget. 
Ezek a nők próbálják megérteni-megértetni saját magukkal a történteket, de tekintve, 
hogy a történetmesélés, az elbeszélés tilos, ezért marad a bűntudat és megértés utáni 
hajsza, a megértetés kényszere.
 A cím, Tisztogatás, már önmagában is több jelentéssel bír: utalhat a sztálin ideje 
alatt végrehajtott népirtásra, de a megerőszakolt asszonyok kétségbeesett próbálkozá-
sára is, hogy megszabaduljanak az erőszak nyomaitól. A könyv elsődleges szereplőként 
állítja elénk a nagymamák és az unokák generációját, mintegy összevető szándékkal – a 
két generáció egymás eltorzult tükörképeiként jelenik meg. Aliidét kihallgatása során a 
szovjet katonák megerőszakolják 1947-ben; zara, az unoka viszont már a rendszerváltás 
utáni években hagyja el vlagyivosztokot, hogy Németországba kerüljön jobb pénzkereset 
reményében. A fiatal lányt két egykori orosz ügynök prostitúcióra kényszeríti. Állandó 
jelleggel verik, úgy bánnak vele, mint egy állattal. zara nagy nehézségek árán szökik meg 
ezektől az emberektől, és Aliidéhoz, nagymamájának a húgához menekül. mindkét karak-
ter teste bemocskolódik az uralkodó rendszer miatt, alávetetté válik, ők pedig egy életen 
keresztül igyekeznek feldolgozni a traumát. oksanen zara esetében explicitebb módon 

8  Jó példa erre az orosz Győzelem napja, amit minden évben május 9-én ünnepelnek katonai pará-
déval moszkvában a vörös téren, így tisztelegve a háborúban győzelmet kivívó katonáknak. 1945. 
május 9-én írták alá a náci Németország megadásáról szóló dokumentumot reimsben. Ez az ün-
neplés mind a mai napig megosztja az embereket oroszországban és a posztkommunista államok-
ban egyaránt. Az oroszok többsége büszke a győzelemre, míg a megszállt kelet-európai országok 
– köztük észtország és magyarország is – traumaként élték meg az úgynevezett felszabadítást.
9  Kiss Attila, Miből lesz a szubjektum? Posztszemiotikai bevezető, Pompeji, 1994/ i-ii, 171.
10  A vallatások, az erőszak átélése állandó terrorban tartja a családot és bár zara generációja nem 
érintett közvetlenül a kínzásokban, közvetve mégis részévé válnak a folyamatnak. Az anya például 
soha nem képes a lánya szemébe nézni az átélt erőszak miatt.
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írja le az erőszakot, azonban az ő és a katonák által meggyalázott asszony tapasztalata 
több ponton is megegyezik: mindkét szereplő kilép saját testéből, és valami mássá alakul 
át. Aliide léggyé válik – zara pedig felvesz egy másik alteregót, Natasát.
 A regényben Aliide alakjával együtt mindig felbukkan a légy motívuma: a rovar 
a szobában repked, rámászik a paradicsomra, belepetéz a kolbászba. Ezt a magányos 
lényt kiirtani lehetetlen, ha az egyik példányt sikerül is elpusztítani, jön helyette azonnal 
egy másik. A legyek általában a rothadó húsra, gyümölcsökre, ürülékre gyűlnek össze, 
azonban ebben a házban látszólag semmi sem rohad. „Aliide a legyet bámulta, és a légy 
kidülledő szemmel visszabámult rá. Aliidét hányinger kerülgette. Döglégy. szokatlanul 
nagy, hangos, és alig várta, hogy lerakja a petéit. leste-várta, hogy bejusson a konyhába, 
úgy dörgölte a szárnyait és a lábait a szobaablak függönyén, mint aki étkezéshez készülő-
dik.”11 A légy Aliide számára jelképes módon a pusztulást, testének és szellemének lassú, 
fokozatos elrothadását hordozza magában. Az a tény, hogy képtelen aprócska üldözőjétől 
megszabadulni, bizonyítja, hogy a megtisztulás egy életen át tartó folyamat, mely feltehe-
tőleg csak saját halálával érhet véget.
 zara alteregója, Natasa azonban nem képezi visszatérő elemét a történetnek. Csak 
akkor jelenik meg az elbeszélésben, amikor arról olvasunk, hogy zara Németországban 
prostituáltként dolgozik. A lány vágyai és kívánságai tekintetében sokkal jobban ismeri 
Natasát, mint az igazi zarát, akinek még csak szerelme volt, szeretője sohasem. „Néha 
megkérdezték, hogy Natasa mit szeret, mitől lesz nedves, hogyan akarja Natasa, hogy 
megdugják. Néha megkérdezték, mit élvez. és ez volt a legrosszabb, mert erre nem tudott 
mit válaszolni. Ha Natasát kérdezték, arra készen állt a válaszokkal.” (71.) zara úgy pró-
bálja védeni magát, hogy inkább nem is gondol arra, ami az aktus pillanatában történik 
vele. számára Natasa burok, szerep, amely mögé el tud bújni úgy, hogy ne kelljen magát 
a végsőkig kiszolgáltatnia. Abban az apró szobában, amelyben dolgoztatják, megszűnik 
a külső világ realitása, csak a testiség van, és a kényszerű behódolás kötelessége. Ez a 
falak között létrejövő alantas testkép elborzasztja zarát, ezért is akar szabadulni mind 
Natasától, mind attól a kényszerű látásmódtól, amellyel saját magára tekint. Amikor zara 
megszökik, egyúttal Natasa alteregóját és vágyait is maga mögött hagyja. A tisztulás utáni 
vágy, ugyanúgy ahogy Atwood esetében is, nemcsak a test fizikai határait, hanem az elme 
szellemi dimenzióit is érinti.
 Bár a két nő története több síkon mozog egyszerre, a megtisztulás utáni vágy 
közös bennük. Az erőszak után zara és Aliide egyaránt elégeti a ruháit és fürdőt vesznek. 
Testük tisztává tétele szimbolizálja görcsös igyekezetüket: a múltjuktól való elszakadást, 
mely egyúttal a nemzeti múlt tisztára mosásának jelképévé is válik. A női test a nemzet  
 

11  Az idézetek az alábbi kiadásból származnak: sofi oksanen, Tisztogatás, ford. Pap éva, Bp., 
scolar, 2010, 8.
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szimbolikus testévé alakul, ezáltal pedig a megtisztulás szükségessége az életben való 
továbblépést, a traumák feldolgozását szimbolizálja.
 margaret Atwood és sofi oksanen esetében egyaránt elmondható: koruk kiemel-
kedő írónői, akik rendkívül finom eszközökkel ábrázolják a női testet, annak minden 
egyes lelki rezdülésével együtt. Az elszenvedett traumák mélyen a karakterek belső vi-
lágában csapódnak le és olyan nyomokat hagynak, amelyekről soha sem lehet tudni bi-
zonyosan, hogy eltűnnek-e. Atwood esetében a névtelen narrátor valószínűleg visszatér 
a civilizációba és talán még képes is lesz valamilyen látszólagos normalitás elérésére. 
oksanennél ez korántsem mondható el ilyen bizonyossággal. Bár a regény végén zara 
megmenekül kínzói elől, Aliide mégis megadja magát a traumának.


