
A 20. század elejétõl kezdve hiá-
ba zajlottak le a különbözõ „szexu-
ális forradalmak”, alakultak át a ne-
mi szerepek, kérdõjelezõdtek meg
a szexuális normák, került terítékre
a monogám és a heteroszexuális
kapcsolatok alternatíváiról való
gondolkodás, máig erõsen élnek bi-
zonyos, a szexualitással kapcsola-
tos tabuk és sztereotípiák. A gyere-
kek, az idõs emberek szexualitásá-
ról és nemi életérõl például egyál-
talán nem „illik” beszélni, és bár a
tudományos diskurzusok körében
mára már jelentõs elõrelépések tör-
téntek, a közbeszédben a nõk sze-
xuális aktivitása még mindig sok-
kal inkább az elhallgatás tárgyának
számít, mint mondjuk a férfiaké. 

Michel Foucault óta tudjuk, hogy
a szexualitásról és a szerelemrõl va-
ló beszéd alapvetõen három nyelvi
utat követ: a vulgaritásét, a klinikai
nyelvhasználatét vagy a szimboli-
kus beszédét, amelyek megkerülé-
sével a legutóbbi évtizedek magyar
nyelvû szépirodalma igencsak so-
kat foglalkozott. Ennek a tendenci-
ának a kezdõpontját Nádas Péter
életmûvéhez szokás kötni, aki az
érzékiség, az érzékien létezõ test
megszövegesíthetõségének egy új
alternatíváját kínálta, és egyszer-
smind egyfajta nyelvi felszabadu-
lást hozott a testrõl való beszédben
akkor, amikor a magyar irodalom
számára a testiség ábrázolása még

sok tekintetben nagyon is proble-
matikusnak tûnt. Az utóbbi évek-
ben azonban egyre gyakrabban je-
lennek meg olyan mûvek, amelyek
hangsúlyos törekvése a nõi testtel
való foglalkozás, például Király
Kinga Júlia, Tompa Andrea, Tóth
Krisztina, Szécsi Noémi, Kiss Noé-
mi, Karafiáth Orsolya szövegei.

Szeifert Natália Az altató sze-
rekrõl címû harmadik kötete is sok
tekintetben ebbe a sorba illeszkedik.
A regény két elbeszélõ-fõhõs törté-
netét mondja el egyes szám elsõ sze-
mélyben. A harminc év körüli
Zelma és a negyven fölötti Zsuzsa
élettörténete húsz számozott feje-
zetben bomlik ki, oly módon, hogy
az egyes egységekben elõször min-
dig Zelma, aztán Zsuzsa mesél, a
szólamváltást pedig (a két elsõ feje-
zetet leszámítva, amely nincs is szá-
mozva, és ahol a fõhõsök neve jele-
nik meg határként) csillag jelöli.

Ez az a speciális eset, amikor 
a kritika feladata nem föltétlenül a
regényben található melléfogások
vagy botlások megmutatása, mert
bár vannak ilyenek is (például a zá-
rófejezetek nem eléggé kidolgozot-
tak, ahogy a Holland-szál sem), az
ezekrõl való beszéd kitakarná
Szeifert Natália kötetének érdeme-
it. Így mindössze egyet emelnék ki,
amely hatással van ugyanakkor az
ábrázolt világra és a hivatkozott ér-
demekre: a két pesti nõ szólamai
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(nyelvhasználata, tudása, tempera-
mentuma stb.) nem különülnek el
kellõképpen egymástól, amit vi-
szont indokolnának az elbeszélõk
helyzetébõl fakadó különbségek: a
szereplõk életkora, társadalmi, szo-
ciális és anyagi differenciák, életta-
pasztalataik stb. 

A regényben a nõi szexualitás-
sal kapcsolatos két végletet követ-
hetjük végig: egyrészt ott van a fo-
lyamatosan a kielégülést hajszoló,
szexfüggõ Zelma, másrészt pedig
Zsuzsa, aki nem tudja megélni sa-
ját szexualitását (csak késõbb, a há-
zasságán kívül), nem ismeri a testét,
stb. A nyelv, amit a testük és szexu-
ális élményeik, intim tapasztalása-
ik leírására használnak, mégis elég
hasonló, pusztán azt tapasztalhat-
juk, hogy a Zelma-szálban az errõl
való beszéd gyakrabban jelentke-
zik, de végül is ez mennyiségi kér-
dés. Ez alól kivétel például Zsuzsá-
nak a terhességtõl való félelme,
visszatérõ álmai arról, hogy egy
torzszülöttet hord ki, a szülés utáni
reflexiók a saját testére vagy magá-
nyára vonatkozóan, a szülést köve-
tõ idõszak fizikailag és lelkileg is
megterhelõ jelenetei. Van ennek
egyébként a Zelma élettörténetében
is egy tükörjelenete, amikor gyerek-
ként legjobb barátnõjével, Marával
eljátszanak egy szülést. Vagy éppen
jól eltalált epizód az is, amikor
Zsuzsa férje nemi szervét igyekszik
megnevezni, amely során a szexua-
litás obszcénnek ítélt szókincsének
spontán használata teljesen naturá-
lisnak és normálisnak hat: „a lába
között volt valami, amit nem is
tudtam, minek illik nevezni, az 
orvos fütyinek nevezte, ez egy kis-
legény, mondta. Jézusmária, kisle-
gényt fogok szülni? Bandi úgy me-
sélte a társaságnak egyik szomba-
ton, hogy tökös gyerek, töke van,
de még mekkora! És megmutatta a

képeket a sárga lényrõl. Jézusmá-
ria, ez tényleg túlzás, a gyereked fa-
szával verni a csalánt! Ami azt ille-
ti, Bandinak nem is nagyon lett
volna oka rá, hogy a sajátjával di-
csekedjen. […] Bandi átlagos szer-
száma, szóval a farka, a pénisze ne-
kem tökéletesen megfelelt, eszem-
be sem jutott egész odáig, amíg a
még meg sem született fia tökössé-
gét nem kezdte emlegetni, hogy ta-
lán valamivel nem teljesen elége-
dett saját magán.” (92–93.)

A teremtett nyelv és prezentált
világ így mégiscsak emancipatorikus
– a szólamok esetenkénti egyhan-
gúságának ellenére is –, hiszen ter-
mészetes módon beszél az olyan
eseményekrõl, mint az elsõ menst-
ruáció, a maszturbáció, a szülés, a
szexuális eredetû problémák, füg-
gõségek stb. Így az alcím, ágyre-
gény, amelyet elsõre kissé hatásva-
dásznak érezhetünk, a regény végé-
re teljesen megtalálja a jelentéseit,
ugyanis nemcsak a különbözõ sze-
xuális vagy testi élményekkel áll
kapcsolatban, hanem az álmatlan-
ság problémájával is, amely a re-
gényben szintén hangsúlyos kérdés.
Ahogy Szilágyi Zsófia az ÉS-
kvartett beszélgetésén a kötet kap-
csán megjegyzi, az álom fontos iro-
dalmi téma, nagyon terhelt jelentés-
mezeje van, és fontos vonatkozása,
hogy ez egyes irodalmi mûvek sze-
replõi nagyon gyakran az álmaikon
keresztül értik meg magukat, ál-
mukban szembesülnek fontos dol-
gokkal. De gondolhatunk Freud
álomelemzéseire, vagy általában ar-
ra a pszichoanalitikus felfogásra is,
amely szerint az álmokon keresztül
betekinthetünk a tudattalanba, így
azért is lehet a fiziológiai vonatko-
zásokon túl probléma a szereplõk
álmatlansága, mert mintha el lenné-
nek vágva ettõl a megértési és
traumafeldolgozási lehetõségtõl. 
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A nõi szexualitás különbözõ
formáiról való beszéd mellett tehát
az is rendkívül fontos, hogy a re-
gény a krónikus alvászavarról úgy
beszél, mint ami egy széles társa-
dalmi réteget érintõ probléma, de
ami nem betegség, hanem sokkal
inkább egy rövidebb vagy hosszabb
ideig fennálló szimptóma, amelyet
különbözõ események és állapotok
váltanak ki, például a gyász, a de-
presszió stb., és amelyet gyakran
kevéssé veszünk komolyan, sõt elõ-
fordul, hogy szinte észrevétlenül
jelentkezik és szokunk hozzá.
Zelma történetében ez akkor követ-
kezik be fokozatosan, miután elve-
szíti mindkét szülõjét, és egyedül
kezd élni, állandó munkahelye
nem lévén pedig elszakad minden-
féle közösségtõl, Zsuzsa életében
akkor, amikor elõször gyanakodni
kezd jogász férje, Bandi kétes üzle-
teire és arra, hogy szeretõt tart.
Mindkét nõ esetében arról van szó,
hogy bár szednek altatókat és
antidepresszánsokat, a „gyógyu-
lást” más szerektõl remélik: így a
regény címébe emelt altató szerek
nemcsak a pirulák, hanem azok a
pótcselekvések is, amelyek hozzá-
segíthetik õket az alváshoz vagy ki-
töltik az ébrenlét óráit, Zelma ese-
tében például a pornó, az alkalmi
szexpartnerek, a drogfogyasztás
vagy az alkohol.

Ami a két nõt összeköti, az tehát
egyrészt az alvásproblémájuk, más-
részt a magány. Zsuzsa esetében a
társas magány, amit Bandi mellett
él meg, az egyébként is magába for-
duló Zelma pedig a szülõk elvesz-
tése után nem képes visszaintegrá-
lódni semmilyen közösségbe. A két
szereplõ sok tekintetben egymás el-
lenpólusaként mûködik, mégis az
útjaik nagyon hasonló problémák-
hoz vezetnek, például Zelma sze-
xuálisan tapasztalt, függõségi prob-

lémái vannak, az egzisztenciája bi-
zonytalan, családja nincs, ezzel
szemben Zsuzsának (férjének kö-
szönhetõen – az anyagi viszonyaik
leírásából az derül ki, hogy a felsõ
középosztály részei) biztos egzisz-
tenciája van, család veszi körül, az
õ szexualitással kapcsolatos prob-
lémája pedig éppen a tapasztalat-
lanságából fakad. Az érintkezési
pontok a kettejük történetében na-
gyon elegánsan vannak egyébként
megoldva: a ház alakú mesekönyv,
amely mindkét nõ gyerekkorát
meghatározza, és amelyet Zelma
apja, más tárgyaival együtt, való-
színûleg abban az Antik nevû ká-
vézóban vásárolt, ahol évekkel ké-
sõbb Zsuzsa és Zelma találkoznak
egy rövid idõre, és felismerik egy-
másban az álmatlant; aztán való-
színûsíthetõ, hogy Zelma egyik
szexuális kapcsolata Zsuzsa fia, il-
letve Zsuzsa balesetekor a fiatal
költõ papírlapokra írt versei kire-
pülnek a csomagtartóból, és Zelma
szedi össze õket, majd rakja ki újra
a szomszéd Cseressel. 

A regényben különben elég so-
kat olvasnak, Zelma idõs apjának
és szintén idõs családi barátaiknak
olvas fel, majd meséket egy rádió-
adásban, késõbb végsõ stádiumban
lévõ betegeknek a kórházban, kéz-
iratokat korrektúráz, mégis inkább
a zene szervezi a mindennapjait.
Bár zongoratanárnõ anyja akarata
ellenére sosem lesz zongorista, pél-
dául a szólamában nagyon gyakori-
ak a tempójelek, amelyek az egyes
cselekvéseit követik, de feltûnõen
sokat hallgat zenét is. Zsuzsáé az
Antik, ahol hetente felolvasóesete-
ket rendeznek, rengeteg könyv ve-
szi körül, õ maga is gyakran olvas,
amikor épp nem bír elaludni. Ezek-
nek az olvasási eseményeknek
azonban nincs a cselekvésen túl-
mutató jelentõsége, mégis oly gyak-114
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ran kerülnek elõ, hogy az olvasó-
nak hiányérzete támadhat, hogy
ezzel nem kezdett többet a szerzõ. 

Valószínûleg az álmatlanságból
fakad az is, hogy a regényt kevésbé
az idõ szervezi, sokkal inkább a te-
rek: azokat is csak ritkán lehet lo-
kalizálni, de például a cselekmény
idejére is csak következtethetünk
(a szereplõk gyerekkora valószínû-
leg ’89 elõttre esett). Ez néha azt
eredményezi, hogy a retrospektív
elbeszélés jelenidejûnek hat. Bár
Zelma gyakran sétál vagy utazik
különbözõ tömegközlekedési esz-
közökön, mégis a regény nagy ré-
sze rendkívül szûk terekben zajlik,
még akkor is fullasztónak és fojto-
gatónak érzékeljük õket, ha egyéb-

ként tágasak, például Zsuzsáék óri-
ási lakóháza vagy Zelma lakása,
amit azonban a szülõk tárgyai tesz-
nek zsúfolttá és szûkössé – az az ér-
zésünk támad, mintha a tárgyak 
folyamatosan ránehezednének a la-
kójukra. Mindkét záró szólam vé-
gül is az ezekbõl a terekbõl és ezzel
együtt élethelyzetekbõl való kisza-
badulás gesztusaként is értelmez-
hetõ: Zelma kisebb, immár saját la-
kásba költözik, Zsuzsa pedig szere-
tõje elutazását követõen lomtalaní-
tásba kezd az Antikban, és vissza-
tér az összeköltözéskor elzárt baba-
házakhoz – hogy a lakásmagányból
és álmatlanságból való kiszabadu-
lás végül mennyire lesz sikeres, azt
persze nem tudjuk. 
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IMPÉRIUMVÁLTÁS 
TÖRTÉNELMI HÁTTÉRREL
Romsics Ignác: Erdély elvesztése, 1918–1947

„Semmire sincs nagyobb szüksé-
günk, mint magunk és környeze-
tünk reális megismerésére” – írta
Makkai László az 1944-ben megje-
lent Erdély története címû könyvé-
nek elõszavában. Megállapítása
több mint 70 év elteltével sem ve-
szített idõszerûségébõl. A sokak ál-
tal „Tündérkert”-nek is nevezett Er-
dély 20. századi történelméhez
ugyanis – a tudásszerzés lehetõsé-
geinek jelentõs kibõvülése ellenére
– a magyar köztudatban számos
makacsul továbbélõ tévhit, illúzió
vagy összeesküvés-elmélet kapcso-
lódik. Erdély és ezzel együtt a Felvi-
dék, Délvidék és Burgenland el-
vesztése, az ezt eredményezõ tria-

noni békeszerzõdés, annak okai, az
oda vezetõ út megítélése kapcsán
még ma sincs társadalmi konszen-
zus Magyarországon, sõt mintha et-
tõl egyre távolodnánk. 

Romsics Ignác monográfiája Er-
dély Romániához kerülését tárgyal-
ja. A szerzõ a rá jellemzõ tárgyila-
gos, de korántsem száraz vagy
szenvtelen stílusban kíséri végig
452 oldalon keresztül Erdély 1918
és 1947 közötti történetét, kitekint-
ve az ezt megelõzõ idõszakokra is.
Bízvást állíthatjuk, hogy a három-
kötetes Erdély története 1986-os
megjelenése óta ez a legfontosabb
és a legtöbb új kutatási eredményt
felmutató szintézis e kérdéskörben.

Helikon Kiadó, [Bp.] 2018.




