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Krausz Katinka

Tapintható emlékezet 

Családi fényképalbumok egy Atwood-regény tükrében

„A  családi  fotográfia  nem  csupán  arról  szól,  hogy  a  család  hogyan  mutat 
a fényképeken, hanem arról is, hogy a fényképek hogyan mutatnak a családban.”1

„[A család] a múltjából meríti a megerősítést jelenlegi egységével kapcsolatosan: 
ez az oka annak, hogy nem  létezik  elfogadhatóbb, megnyugtatóbb és  építőbb 
a családi  fotóalbumnál. Az összes egyedi élmény száműzve van belőle, mely 
az  egyéni  emlékezetnek  a  titok  sajátosságát  adhatná,  és  a  közös múlt,  vagy 
még inkább, a múlt legnagyobb közös nevezője olyan tisztán mutatkozik meg, 
mint egy hűségesen látogatott sírkő. Mivel a múlt megidézésének látszatával 
a  fénykép  valójában  épp  azzal  hatástalanítja  a múltat,  hogy múltként  idézi 
meg,  egyúttal  betölt  egy  normalizáló  funkciót  is,  amelyet  a  társadalom 
a  temetési  rítusok  által  biztosít, méghozzá  úgy,  hogy  egyszerre  idézi  fel  az 
elhunyt emlékét és elmúlásának emlékét is, azt, hogy élt, meghalt és eltemették, 
és léte az élőkben folytatódik.”2

A z első fényképezőgép megjelenése óta a reprezentáció problémája mind 
a fotográfia, mind a fotókritika3 célkeresztjében áll. E kérdés kapcsán a 21. 
század fordulójára a fotográfiával foglalkozó kultúratudósok és filozófu-

sok ugyan arra a konszenzusra jutottak, hogy a fényképeknek valójában kevés 
köze van a valóság megjelenítéséhez, de amint azt Pierre Bourdieu szavai is tük-
rözik, a köznapi, otthoni használatban a fotográfia továbbra is a reprezentációra 

1 „Family photography is not just about how the family looks in the pictures, it’s also about how the pictures 
look  in  the  family.” Gallop, 1999. 82. Az idézetek fordítása, amennyiben máshogy nem jelölöm, 
tőlem származik.
2 „[The family] draws confirmation of its present unity from its past: this is why there is nothing more 
decent, reassuring and edifying than a family album; all the unique experiences that give the individual 
memory the particularity of a secret are banished from it, and the common past, or, perhaps, the highest 
common denominator of the past, has all the clarity of a faithfully visited gravestone. Because, while seeming 
to evoke the past, photography actually exorcizes it by recalling it as such, it fulfils the normalizing function 
that society confers on funeral rites, namely at once recalling the memory of the departed and the memory 
of their passing, recalling that they lived, that they are dead and buried and that they continue on in the 
living.” Bourdieu, 1998. 31.
3 Lásd erről például: Barthes, 2000. Lásd még: sontaG, 2007; BurGin (ed.), 1982; Crary, 1988.
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való törekvéseket szolgálja. A reprezentáció és a valóság kapcsolata azonban ezen 
a szinten is kétséges, hiszen a családot számos konvenció és norma veszi körül, 
amelyeknek igyekszik megfelelni, és ennek megfelelően rendezi portréit is. Noha 
a mai digitális világban a fotóalbumok készítése a fi zikai térből átlépett a virtuális-
ba, továbbra is elvárás a családi fényképekkel szemben, hogy a családot a külvilág 
számára elfogadható, rendezett módon láttassák. Ennek ellenére, és épp az elfo-
gadható reprezentációra való törekvés miatt, gyakran tagadhatatlan ellentét alakul 
ki a családi albumokban megjelenő képek és azon tapasztalatok, élmények között, 
amelyekre a fényképek szereplői emlékeznek. Ez az ellentét, már-már feszültség 
problematikussá teheti a fotók alanyai számára a képekkel való szembesülést, il-
letve azokban az esetekben, amelyekben ők egy személyben a fényképek készítői 
és szereplői is, e találkozás még nehézkesebb lehet – ez az amatőr fényképezés 
megjelenésétől kezdve gyakran előfordult. 

Ezt a feszültséget ritkán állítja középpontba mind a fotókritika és -történet, 
mind az irodalomkritika, pedig az irodalmi szöveg mint médium kiválóan alkal-
mas ennek a kérdésnek a megjelenítésére.4 Margaret Atwood kanadai írónő 1993-
ban megjelent, de magyar fordításban ezidáig nem közölt The Robber Bride (A rabló 
menyasszony) című regényének bizonyos elemei olvashatók e jelenség példájaként. 
A regénynek, amely az 1990-es évek Torontójában játszódik, három nő áll a közép-
pontjában: Charis, avagy Karen, Roz, avagy Rosalind Grunwald, és Tony, avagy 
Antonia Fremont, akik régi, egyetemen szövődött barátságuk fenntartására ha-
vonta egyszer találkoznak. E három nőt egy negyedik, Zenia köt össze, aki mind-
hármuk szerelmi életébe jelentősen beleavatkozott, éppen aktuális kapcsolataikat 
tönkretéve. Noha Zeniát évek óta halottnak hiszik, mégis megpillantják egy talál-
kozójuk alkalmával, ami mindannyiukat arra ösztönzi, hogy felidézzék, és az olva-
só számára bemutassák, milyen szerepet játszott Zenia az életükben. A számomra 
jelentős szövegrészek ugyan kis részét alkotják a regénynek, de fontosnak tartom 
megvizsgálni, hogy Atwood narrációjában Tony édesanyja, Anthea, illetve Roz 
(aki a regényben szintén több gyermek anyja) hogyan viszonyulnak saját családi 
fényképeikhez. Anthea és Roz egyszerre alkotói és szereplői családi albumaiknak, 
amelyeken keresztül igyekeznek belesimulni az őket körülvevő társadalmi sza-
bályrendszerbe. Hasonlóan fontos számomra az, hogy Tony gyermekként szintén 
a valóság és a képeken megjelenő ideál között feszülő kettősségtől szenved. Ez az 
ellentét és annak hatásai állnak tanulmányom fókuszában.5

A családi fotográfi a történeti és kritikai áttekintése

Mielőtt azonban rátérnénk e kérdésre, fontosnak tartom felvázolni azon elméle-
ti keretet és koncepciókat, melyek haszonnal alkalmazhatók a családi fényké-
pek reprezentációjának elemzése során. Noha mind a család intézménye, mind 

4 Az irodalomkritika leggyakrabban az ekphraszisz kapcsán foglalkozik a képek szövegre 
adaptálásának lehetőségeivel és határaival, erről lásd: KrieGer, 2017.
5 Ez a tanulmány a doktori kutatásom részét képezi, melyben a fényképezéssel és a fényképek 
használatával foglalkozom Margaret Atwood regényeiben.
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a fényképezés gyakorlata komoly átalakuláson ment keresztül az 1850-es évek óta, 
a nyugati társadalmakban nagyrészt érintetlenül maradtak azok a konvenciók, 
amelyek hatással voltak a család reprezentációjára.6 Julia Hirsch szerint a csalá-
di „fényképek a  családhoz kapcsolódóan három metaforát  jelenítenek meg: a  család mint 
állapot,  amelynek  kötelékei  a  tulajdonban  gyökereznek;  a  család mint  szellemi  társulás, 
amely  a  közös morális  értékeken alapul;  illetve  a  család mint  ösztönből  és  szenvedélyből 
származó  érzelmi  kötelék.”7 E három, Hirsch által felsorolt metafora közül az első 
áll annak hátterében, hogy a konvencionális családi fénykép általában komolyabb, 
hivatalosabb megjelenésre törekedett. Mindemellett a családi fotók fennköltsége 
a portrékészítés hagyományából is eredeztethető, amely a reneszánsz festmények 
esztétikai szabályrendszerét követi.8

Közönségüket tekintve a családi fényképek általában nem csak a rajtuk megje-
lenő személyek közvetlen használatára készültek, célzottjuk sokkal inkább a csa-
ládot körülvevő társadalmi kör volt. Ez a társadalmi kör lehet a tágabb rokonság, 
amelynek tagjai térben helyezkednek el távolabb, amennyiben a szűk családtól 
távol élnek; lehetnek az eljövendő generációk, amelyek tagjai időben helyezked-
nek el távolabb; illetve lehet az a társadalmi réteg, ahová a család tartozik, vagy 
betagozódni igyekszik. Éppen ezért a konvencionális családi fénykép igyekszik 
fenntartani azokat a normákat, amelyek az adott társadalmi körben elfogadottnak 
számítanak. Ahogy azt már többen is megállapították,9 a fényképkészítés aktusa 
önmagában is az integráció egy formájának tekinthető, amennyiben meghatáro-
zott alkalmakkor a fényképezés az adott társadalmi rétegben normának számít, és 
a fényképek önmagukban is képesek megteremteni és közvetíteni a rajtuk megjele-
nő csoport vagy csoportok integritását. Példaként említhetjük a házasságkötéskor 
készülő fényképet, amely két, korábban elkülönülő családot köt össze.10

Mindebből kifolyólag a családi fényképek számos, a társadalmi szokásokat 
követő formai jellemzővel rendelkeznek, ideértve a fénykép hangulatát, a rajta 
megjelenő személyeket, azok prezentálásának módját és egymáshoz képest való 
elhelyezkedését, illetve a rögzített eseményeket. A fénykép hangulatát tekint-
ve igyekszik a családot elégedettnek és lehetőleg boldognak láttatni. Ez azonban 
időnként szemben állhat a család valós élményeivel, ezáltal disszonáns fotókat lét-
rehozva. Leo Spitzer osztrák irodalomkritikus hasonló élményről számolt be, ami-
kor felnőttként elé került az a számára meglepő és visszásnak tűnő családi album, 
amely szülei Európából Bolíviába tartó útját, a náci megszállás előli menekülését 
dokumentálta. Spitzer tudatában volt annak, hogy nagyapja az út során egy be-
tegség következtében meghalt, ennek ellenére az albumban kizárólag mosolygós 

6 M. hirsCh, 1999. xvi.
7 „[...] images are three ancient metaphors of the family itself […]; the family as a state whose ties are rooted 
in property; the family as a spiritual assembly which is based on moral values; and the family as a bond of 
feeling which stems from instinct and passion.” J. hirsCh, 1981. 15.
8 J. hirsCh, 1981. 21.
9 Így például a korábban idézett Pierre Bourdieu, de hasonlóan Kunt Ernő  Fotoantropológia 
című könyvében (Kunt, 1995), Marianne hirsCh a The Familial Gaze című tanulmánykötethez írt 
bevezetőjében (M. hirsCh, 1999.), illetve Deborah E. MacDowell Viewing the Remains: A Polemic on 
Death, Spectacle, and the [Black] Family című tanulmányában. (MaCdoWell, 1995.)
10 Bourdieu, 1998. 19.
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turistafotókkal találkozott. És épp ez, a turistafotók műfajához való ösztönös alkal-
mazkodás volt az oka annak, hogy a család nem jelenítette meg a gyászt a fényké-
peken, hanem az események egy pozitívabb interpretációját igyekezett mutatni. 
Azáltal, hogy a hajóút különböző megállóiban – esetenként olyan kikötővárosok-
ban (például Barcelona) is, amelyek egyes részei elpusztultak a különböző helyi 
vagy nemzetközi ütközetek során – fontosnak tartották, hogy fényképeket készít-
senek, tudattalanul is végrehajtották a vakációzó család bevett rítusait, amelyek 
esetében a felhőtlen öröm reprezentációja is alapvető volt.11

Annak érdekében, hogy fenntartsa a kép pozitív hangulatát, a konvencionális 
családi fotó igyekszik a családot a lehető legteljesebb, lehetőség szerint hiánytalan 
formájában megmutatni, biztosítva azt is, hogy a család tagjai fenntartják a tőlük el-
várt társadalmi nemi szerepeket.12 Abból kifolyólag, hogy a fényképezés szabályai 
a festészetben gyökereznek, számos, már-már előírásnak tekinthető szokás alakult 
ki a fényképen megjelenő személyek elhelyezkedésére vonatkozóan, amit az egy-
máshoz való viszonyuk határozott meg. Ennek következtében a szakavatott szem-
lélő az elhelyezkedés alapján még akkor is rájöhetett arra, hogy ki kihez hogyan 
kapcsolódik, ha nem ismerte a fotón megjelenő személyeket.13 Ezeket a szabályo-
kat, bár sokszor nem tudatosan, máig fi gyelembe vesszük a csoportképek készíté-
sekor. Ugyanakkor kifejezetten érdekesnek tartom, hogy a Kodak fényképezőgép 
megjelenése lényegében megváltoztatta, honnantól számít egésznek a fényképen 
megjelenő család. Amint elérhetővé vált egy könnyen használható fényképezőgép, 
amely feleslegessé tette, de legalábbis jelentősen redukálta a hivatásos fényképész 
jelenlétének szükségességét, a családfő (aki az esetek túlnyomó többségében az apa 
volt) átkerült a kamera másik oldalára, ezáltal kilépett a képből, hogy családját 
lefényképezze. Bourdieu szerint ez a családi képek két típusának elkülönüléséhez 
is hozzájárult: az egyik egy személyesebb, amit „bennfentes” készített, a másik pe-
dig egy nyilvánosabb, formálisabb, amit hivatásos fényképész készített, amikor „a 
társadalmi  személy kerül megörökítésre”.14 Ez a változás a fényképek számának nö-
vekedését is eredményezte, különösen azokét, amelyek informális alkalmakkor 
készültek.15

Természetesen annak ellenére, hogy általában az apa készíti a fotót,16 amikor az 
esemény nem igényli a hivatásos fényképész jelenlétét, és ebből kifolyólag ő fi zi-
kálisan nem látható a fényképen, a létrejött produktumban valójában ugyanúgy 
jelen van. Ő dönt arról, hogy a kép mit foglaljon magába, hogyan pozicionálják 
a fotóalanyokat, és sok esetben arról is, hogy mely alkalmakkor készüljön fénykép. 
Tehát ő „[a fénykép] ura: a fényképész-apa irányítja a családi fényképet, keretbe foglal-
va  és megkomponálva  az  anyát  és  a  gyermekeket”.17 Atwood a regényeiben gyakran 
felforgatja ezeket a konvenciókat azzal, hogy a fényképezőgépet az anyák kezébe 

11 spitZer, 1999. 214–215.
12 Gallop, 1999. 76.
13 Kunt, 1995. 35. Ennek kapcsán lásd még: BÁn, 2008. 135–145.
14 „[...] when the social person [...] is to be captured.” Bourdieu, 1998. 29.
15 Bourdieu, 1998. 29.
16 Gallop, 1999. 75.
17 „[the photograph’s] master: the father-photographer directs the family picture, framing and composing 
the mother and children.” Gallop, 1999. 76.
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adja. Nincs ez másként például A rabló menyasszonyban, a Lady Oracle-ben18 (1976), 
és a Fellélegzésben (Surfacing, 1972) sem. E változtatás hatásaira a későbbiekben ki-
térek majd.

A családi fényképek egy fontos jellemzője, hogy abbéli igyekezetükben, hogy 
a családi reprezentáció szokásrendszeréhez alkalmazkodjanak, egy ponton elve-
szítik egyéni jellegzetességeiket, és ezáltal egy csaknem teljes mértékben felcserél-
hető képekből álló masszát alakítanak ki.19 Az egyéni jellegzetességek hiánya több 
szinten is megjelenhet: az egyéni portrék szintjén, a csoport szintjén a különböző 
családi csoportképeken, ahol hasonló kontextus és pózok láthatók, illetve a csalá-
di narratíva szintjén is, az albumokban, amelyeket készítőik igyekeznek a családot 
körülvevő szélesebb társadalmi közegben megtalálható képek mintájára készült 
képekkel megtölteni. Erre egy kiváló példa a 20. század eleji magyar paraszti 
fényképhasználat, amelyet Kunt Ernő tárt fel és foglalt össze. Kunt megjegyezte, 
hogy ebben a körben az arcretus alapvetőnek számított, még akkor is, ha ez az 
egyéni vonások elvesztésével járt. „A ruha, a tartás fontosabb volt számukra, s értel-
mezésükben, mint az arc egyedi [...] jellegzetességeit is visszaadó énábrázolás.”20 A retu-
sálás számukra a közösséghez való tartozást jelentette, amely a közösségből való 
kitűnést segítő egyedi vonásokkal ellentétben „a standard elemeket hangsúlyozta”.21 
A nyugati társadalom legtöbb pontján a megjelenő családi fényképek ugyanezt 
az attitűdöt követik. De még ma is alapvető a nyilvános használatra szánt fotók 
esetében a nők számára a smink és a rendezett frizura megléte, illetve minden 
fényképalany számára az eseménynek megfelelő öltözet. Fontos azonban meg-
említeni azokat az okostelefon-alkalmazásokat és fi ltereket is, amelyek pillanatok 
alatt szebbé varázsolják a bőrt, és az arcvonásokat az éppen regnáló szépségideál-
nak megfelelően átalakítják.

A családi albumok, ahogy már korábban is említettem, általában egy bevett nar-
ratívát követnek, amely lineárisan meséli el a család történetét. Ahhoz hasonlóan, 
ahogy minden egyes fénykép a családot mint hiánytalan, sértetlen entitást igyek-
szik reprezentálni, az album is a teljességre törekszik. Ez természetesen egy lehe-
tetlen próbálkozás, mert időbeliségét tekintve egyetlen családi narratíva sem lehet 
teljes, hiszen (ideális esetben) mindig lesznek elkövetkező generációk, akik a család 
történetét tovább folytatják.22 Ugyanígy, a teljességet megkérdőjelezik a minden 
narratívában megjelenő, kisebb-nagyobb megszakítások; mert noha a fényképek 

18 Fran Delacourt-t, a regény főszereplőjének anyját is érdemes lenne egy további kutatásban 
vizsgálni abból a szempontból, hogyan viszonyul az ő albumkészítési és -módosítási módszere 
a jelen tanulmányban tárgyalt Rozhoz és Antheához, és hogyan tükrözik ezek a módszerek az ő 
küzdelmeit anyaként és feleségként a kanadai társadalomban.
19 Ebben a témában lásd például Lorie Novak Collected Visions című tanulmányát. (noVaK, 1999.)
20 Kunt, 1995. 35.
21 Uo.
22 A családi emlékezet időben visszafelé is változhat, hiszen megeshet, hogy idővel elfelejtődik, 
hogy ki van a képeken, vagy hogy jellemét tekintve milyen volt egy távolibb rokon. Hasonló 
helyzetben van Atwood A  vak  bérgyilkos (The  Blind  Assassin, 2000) című regényében a fi atal 
Iris Chase is, aki az ő születése előtt meghalt nagyanyjáról készült fényképekkel találkozva 
a házvezetőnő, Rennie történeteire kell, hogy támaszkodjon, amelyek nem minden esetben 
megbízhatóak. Rennie történeteit Iris később a saját kedvére (tovább)alakítja, így megkonstruálva 
magának egy idealizált felmenőt, aki női mintaként is szolgál számára.
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egy egybefüggő történet egyes epizódjaiként jelennek meg, a hétköznapok jelentős 
része nincs megörökítve – ahogy azt Bourdieu is állítja a tanulmány elején szereplő 
idézetben. Az azonban tagadhatatlan, hogy a képeken megjelenő epizódok a csa-
ládi emlékezet fi zikálisan is tapintható részét képezik. A család ezen keresztül be-
folyásolja és tartja számon, hogy mire emlékszik, illetve ezen keresztül prezentálja 
a külvilág számára a hivatalos családi narratívát. Érdekes szokás volt a 20. század 
elején, amely mára már kiveszett a divatból, a család halottainak lefényképezése, 
különösen egy gyermek halála esetén, amelyen keresztül fenntartották „a nukleá-
ris, házasságon keresztül szerveződő család mint vállalati szervezet, mint együttes, egész, 
autonóm  egység  kulturális  ideálját”.23 Ez is mutatja, hogy a fényképeken keresztül 
a család nem kizárólag a pozitív emlékeket illesztette be vizuális történelmébe: 
a hangsúly az integritáson és az integráción volt.

Az albumon belüli narratíva építése szükségessé tesz egy tudatos és alapos vá-
logatást. A fotográfi a első évtizedeiben ez a megörökítendő események közötti 
válogatást jelentette, később, ahogy az amatőr fényképezés egyre inkább a hét-
köznapok részévé vált, az elkészült képek közöttit. Amint arra már utaltam, 
a fényképezés első száz évében a fényképészek túlnyomórészt férfi ak voltak,24 
de fontos hozzátenni, hogy az albumokat általában nők állították össze. Ennek 
az lehetett az egyik oka, hogy a háztartás működésének szervezését női feladat-
ként tartották számon, míg annak a kontrollálása – amely a fénykép készítésével 
analógnak tekinthető – férfi  területnek számított. Ebből kifolyólag az alapos vá-
logatás és rendezés nyomán kialakuló albumok egy férfi nézőpontot őriznek, de 
az anya rendezi őket egy narratívává. Ha léteznek is olyan pillanatképek, ame-
lyek nem illeszkednek a már korábban taglalt konvenciókhoz, a családi albumba 
túlnyomórészt azok kerülnek – és válnak ezáltal a család vizuális történelmének 
részévé –, amelyek a legjobban illeszkednek a szokásrendszerbe. És mivel a kon-
vencionális családi album nem feltétlenül tekinti céljának az egyéniség reprezen-
tálását (azaz egy „igaz” fénykép megmutatását), az elkészült narratíva ugyanígy 
kihagy egyéni elemeket, amely így egy olyan narratíva létrejöttét eredményezi, 
amelyet a fényképek alanyai sokszor nem éreznek a sajátjukénak, és úgy érzik, ki 
kell tölteniük a hiányokat. Margaret Atwood A rabló menyasszony című regényé-
ben a szakadék, amely a családi albumban megjelenő képek és az album készítő-
jének és alanyainak valós élményei között tátong, végül jelentős konfl iktusokat 
szül a szereplők számára.

23 „The cultural ideal of the nuclear, conjugal family as corporate entity, as autonomous unit, together and 
whole.” MaCdoWell, 1999. 156.
24 Túlnyomórészt, de természetesen nem kizárólagosan, a fényképész=férfi  axiómát a szakma 
is fenntartotta, olyannyira, hogy szinte egyértelmű volt, hogy a férfi  fotósok mellett a (szintén 
fotósként) dolgozó nők képeit is férfi ak nevén értékesítették, vagy publikálták. Ahogy azt 
a londoni Tate Modern 2020-as kiállításának anyagából megtudtam, így volt ez például Dora 
Maar esetében is, aki hosszú éveket dolgozott úgy Pierre Kéfer mellett, hogy noha sok esetben 
Maar egyedül készítette a képeket, azok minden esetben, ha nem is csak Kéfer nevén, de közösen, 
Kéfer-Dora Maar néven voltak szignózva.
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Családi fényképek A rabló menyasszonyban

A regény szereplői közül az első, akire tanulmányomban nagyobb hangsúlyt fek-
tetek, Tony, egy történész, akit az 1950-es évek utolsó éveiben még gyerekként el-
hagyott az édesanyja, Anthea. Az elemzés szempontjából rendkívül érdekes, hogy 
miután anyja elhagyja, Tonyra marad egy meglehetősen rendhagyó, befejezetlen 
fényképalbum, amelyet Anthea állított össze. Bár az album rendhagyó, nem szo-
katlan, hiszen számos esetben előfordulhat, hogy a családi albumok foghíjasak. 
A fragmentáltság oka is többféle lehet: előfordulhat, hogy az album korábban teljes 
volt, de bizonyos okokból kifolyólag eltávolítottak belőle egyes képeket; esetleg 
a képek egyes részeit kivágták abban a reményben, hogy ezáltal az eltávolított ese-
mények vagy személyek a családi emlékezetből is törlődnek; illetve előfordulhat, 
hogy az album félbemarad, ahogy Antheáé is. Ez a befejezetlenség egyfelől Anthea 
abbéli igyekezetét és majdani kudarcát is tükrözi, hogy végrehajtsa az anyák szá-
mára a társadalom által előírt feladatokat, másfelől Tony gyermekkori élményeit és 
konfl iktusait is megjeleníti.

A regény a fotóalbumot meglehetősen röviden, Tony nézőpontjából mutatja be: 

„Ez az idézőjelek közé zárt becenév [Guppi] ceruzával írva áll Tony Kisbabám című, 
fehér  bőrkötéses  albumba  gyűjtött  babakori  fényképei  alatt:  „’Guppi’  18  hónaposan”, 
„’Guppi’  és  Én”,  „’Guppi’  és  az Apukája”.  Egy  idő  után  csak  üres  oldalak  vannak: 
Anthea valószínűleg  felhagyott a képek készítésével, vagy  felhagyott azzal, hogy bera-
gassza őket az albumba.”25

Az album befejezetlenségében tükröződik a család fragmentáltsága, amelyet az 
anya elköltözése okoz, de mutatja Anthea arra való képtelenségét is, hogy meg-
feleljen az őt körülvevő társadalmi elvárásoknak. Ahogy azt Bourdieu is megálla-
pította, a gyermek születését követő fényképkészítés lényege az, hogy végrehajtsa 
és bemutassa a családba újonnan érkező személy integrációját.26 Emellett az album 
címe, a Kisbabám, amit nagy valószínűséggel a gyártó nyomtatott a fedőlapra, jelzi 
az anyák számára, hogy milyen elvárásokat támaszt feléjük a társadalom: a gyer-
mekük születése felőli örömüket úgy is ki kell fejezniük, hogy a róla készült képe-
ket egy albumba gyűjtik, és hogy bizonyítsák odaadó szeretetüket, táplálniuk kell 
az albumot további fényképekkel, amelyeken folyamatosan dokumentálják a gyer-
mek növekedését. Anthea próbál ennek az elvárásnak megfelelni, és az albumon 
keresztül a megfelelő családi idillt prezentálni, többek közt azzal is, hogy férjét 
„Apuka”-ként jelöli ki és címkézi fel, holott Tony értelmezésében „Griff [...] nem az 
Apukája: Griff nem egy Apuka”.27

A regényből világosan látszik, hogy Anthea mentálisan labilis, amelynek hátte-
rében a gyerekkorában, a második világháború alatt elszenvedett traumák állnak. 

25 „This nickname [Guppy]—enclosed  in  quotation marks—is penciled  in  below Tony’s  baby pictures, 
in Anthea’s white leather My Baby photo album: “’Guppy,’ 18 months”; “’Guppy’ and Me”; “’Guppy’ 
and her Dad.” After a while Anthea must have stopped taking these pictures, or stopped sticking them in, 
because there are just blank pages.” atWood, 1993. 141.
26 Bourdieu, 1998. 26.
27 „Griff is not her Dad, though: Griff is not a Dad.” atWood, 1993. 144.
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Számos jel mutat rá, hogy nem szeret a lányával időt tölteni, és amint lehetősége 
adódik rá, lefoglalja valamivel, mert szeretné, ha „nem lenne láb alatt”.28 Mi több, 
meg sem érinti Tonyt a jóéjtpuszik kivételével, amelyeket kötelezőnek érez – ezt 
is egy újabb elemnek tekinthetjük a „jó anyák” által követendő listán. Egy nappal 
azelőtt, hogy elhagyná a családot, enyhén ittas állapotban érkezik haza, és igyek-
szik Tony felé pozitív érzelmeket mutatni azzal, hogy átöleli, de fátyolos kalapját 
és kesztyűjét végig magán tartja, amelyek így egyfajta határvonalként működnek 
közte és Tony között. Ezen felül nyelvi megoldásaiban is távol tartja magát mind 
Tonytól, mind saját anyai szerepétől, így például azt mondja: „azt  akarom,  hogy 
tudd [...] hogy Anya igazán, igazán szeret téged”,29 amellyel kapcsolatosan Tony meg 
is jegyzi magában: „sosem mondja azt, hogy ’igazán, igazán szeretlek téged’; mindig csak 
Anya, mintha Anya valaki más lenne”.30 Végül Anthea bevallja magának is, hogy kép-
telen eggyé válni „Anyá”-val, de még arra is, hogy fenntartsa az igyekezet illúzió-
ját, és elhagyja a családot, hátrahagyva a befejezetlen fényképalbumot is.

Fontos megjegyezni, hogy a fotókon keresztül, amelyeket később Tonynak küld, 
Anthea története tovább folytatódik az albumon kívül is: 

„Fényképeket  küldött,  amelyek,  úgy  tűnt,  hogy mindig  vakító  napfényben  készültek; 
pillanatképeket saját magáról, amelyeken fehér ruhát visel, s kövérebbnek tűnik annál, 
ahogy Tony emlékszik rá; arca napbarnított és olajosan csillog, orra bajuszszerű árnyé-
kot vet. Néhány képen, karját dereka köré vetve, ott állt mellette a szökevény, a bűnös 
Perry is. [...] Egy idő múlva Perry már nem volt a képeken, helyette egy másik férfi  tűnt 
fel; majd később megint egy másik. Tony anyján a ruhák vállai egyre keskenyebbek lettek, 
a szoknyák hosszabbra és bővebbre nőttek, a dekoltázsok elmélyültek, spanyol táncosra 
hajazó fodrok jelentek meg az ujjakon. Szó volt róla, hogy Tony majd meglátogatja a hús-
véti szünetben, a nyári szünetben, de ezekből soha nem lett semmi.”31

Anthea levélküldési szokásai egyfelől tükrözik a nemi szerepekhez való illeszkedé-
sét, miszerint nőként „kapcsolatot tart a [család] távolabbi tagjaival”.32 Másfelől azon-
ban felmerül a kérdés, hogy ki a levelek valódi címzettje, ha fi gyelembe vesszük, 
hogy Tony az apjával marad. Bourdieu azt állítja, hogy „az elköltözött lány által ha-
zaküldött  fénykép  valójában nem  csupán  egy  kép  a  férjéről,  hanem  társadalmi  sikerének 

28 “[…] somewhere out of the way” atWood, 1993. 140.
29 „I want you to know […] that Mother truly, truly loves you” atWood, 1993. 140.
30 „[...] she never says ‘I truly, truly love you;’ it’s always Mother, as if Mother is someone else.” atWood, 
1993. 140.
31 „She sent snapshots taken always, it seemed, in full sunlight; snapshots of herself wearing white, in which 
she looked fatter than Tony remembered, her face tanned and shining as if oiled, with a little moustache of 
shadow cast by her nose. In some of these, runaway, culpable Perry stood beside her with his arm around 
her waist […]. Then after a while Perry was no longer in the pictures, and another man was; and after 
a while, yet another. The shoulders on Tony’s mother’s dresses shrank, the skirts grew longer and fuller, the 
necklines scooped themselves out; Spanish-dancer ruffl es appeared on the sleeves. There was talk of Tony 
visiting, during Easter holidays, during summer holidays, but nothing ever came of it.” atWood, 1993. 
154–155.
32 „[...] of maintaining relations with the members of the [family] who live a long way away.” Bourdieu, 
1998. 22.
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szimbóluma”.33 Így az is előfordulhat, hogy Anthea azért küldi a fényképeket, hogy 
bebizonyítsa, továbblépett boldogtalan házassága után, még akkor is, ha új kapcso-
latainak sikere megkérdőjelezhető.

A fragmentált album amellett, hogy Anthea társadalmi elvárásokhoz való il-
leszkedési nehézségeit mutatja, elemezhető abból a szempontból is, hogy milyen 
hatással van Tonyra, és arra, ahogy az anyjával való kapcsolatát megítéli. Tony ti-
nédzseréveinek elején jár, amikor Anthea elhagyja őt és az apját, és az idézet, amely 
az albumot bemutatja, nem sokkal azelőtt jelenik meg a narrációban, a folytatása 
pedig a következő: „Tonyt elfogja egy vágyódás az után, bármi legyen is az, ami egyszer 
közte és az anyja között létezett a fotóalbumban; de haragszik is, mert már maga a név is 
egy átverés. Sokáig azt hitte, hogy a guppi egy meleg és puha dolog, mint egy kiskutya, 
és bántotta, mikor rájött, hogy egy halról van szó.”34 (Itt fontos megemlíteni, hogy az 
angol nyelvben a guppi [guppy] és a kiskutya [puppy] szavak formailag nagyon ha-
sonlítanak.) Tony tisztában van azzal, hogy anyjával nem harmonikus a viszonya, 
és ennek több ízben hangot is ad, például azzal, hogy mindig Antheaként, és nem 
„Anya”-ként hivatkozik az anyjára, noha az apját sosem szólítja a keresztnevén: 
„Apját Griffnek hívják, de sosem gondol rá Griffként úgy, ahogy anyjára Antheaként. Griff 
sokban hasonlít más apákra, míg Anthea nem igazán hasonlít más anyákra, bár időnként 
próbálkozik.”35 E próbálkozás idillje, ami a fotóalbumban is megjelenik, nosztalgiá-
val tölti el Tonyt. Ez számomra azt mutatja, hogy a fényképeket a valóságot meg-
jelenítő, visszatükröző tárgyakként olvassa, amelyek egy olyan dolgot mutatnak 
meg, ami valaha létezett, de már elmúlt. Itt megemlíteném, hogy Svetlana Boym 
irodalomtörténész a nosztalgia defi niálásakor használja a fényképet mint hasonla-
tot, s úgy tartja, a nosztalgia hasonlatos „egy duplaexpozícióhoz vagy két egymásra vetí-
tett képhez – otthoné és külföldé, múlté és jelené, álomé, és hétköznapi életé. Amint egyetlen 
képbe próbáljuk erőltetni őket, széttörik a keretet, és megperzselik a felszínt.”36 Ugyanígy, 
ahogy a becenév valódi jelentése által okozott csalódás megjelenik, hasonló csa-
lódás fedezhető fel a fényképek mögött is: az, hogy amit a fényképek mutatnak, 
valójában soha nem is létezett, csupán egy póz volt a kép kedvéért.

A feszültségre, amely a „látható és a történelmi összeegyeztethetetlenségéből”37 adó-
dik, és amelyet Atwood is megjelenít a regényében, már többen is felhívták a fi -
gyelmet, köztük Simone de Beauvoir, aki Szelíd halál című könyvében emlékszik 
vissza egy őt és az anyját ábrázoló fénykép kapcsán: „a  tíz  éves  koromban  ismert 
’Maman darling’  kevéssé  értelmezhető ahhoz a mostohához mérve, aki fi atal  felnőtt ko-

33 „[...] the photograph sent by the daughter who has moved away is not the picture of her husband, but 
rather the symbol of her social success” Bourdieu, 1993. 24.
34 „Tony feels a rush of longing for whatever it was that existed once between herself and her mother, in the 
photo album; but she feels annoyance as well, because the name itself is a trick. She used to think a guppy 
was something warm and soft,  like a puppy, and she was hurt and insulted when she discovered it was 
a fi sh.” atWood, 1993. 141.
35 „Her father’s name is Griff, but she doesn’t think of him as Griff the way she thinks of her mother as 
Anthea. He’s somewhat more like the other fathers, whereas Anthea isn’t very much like the other mothers, 
although occasionally she tries to be.” atWood, 1993. 143–144.
36 „[...] a double  exposure,  or  a  superimposition  of  two  images—of home and abroad,  past  and present, 
dream and everyday life. The moment we try to force it into a single image, it breaks the frame and burns 
the surface” BoyM, 2001. xiv.
37 “[…] incongruity between the visible and the historical” spitZer, 1999. 213.
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romban elnyomott”.38 Hasonlóképp, Nancy K. Miller így gondolkodik az őt és anyját 
ábrázoló képet nézve: 

„Amikor  ezt  a  képet  vizsgálgatom,  egyszerre  érzek  örömöt  és  szomorúságot. Örömöt 
azért, mert ez a fénykép egy olyan anya-lánya pillanatot őriz, amelyben a kapcsolódás és 
az öröm is tetten érhető, szomorúságot pedig azért, mert bármennyire is próbálom, nem 
tudok  visszaemlékezni  erre  az  érzésre.  [...] Nem  emlékszem  az  akkori  önmagamra,  és 
nem emlékszem erre az anyára, a jó anyára sem. [...] Ez a fénykép értékes bizonyítéka egy 
gyengédségnek, mely, úgy gondolom, a húgom születésekor tűnt tova.”39

Az nem egyértelmű, vajon Tony emlékszik-e olyan időszakra, amikor olyan közel 
érezte magát az anyjához, amilyen közel az albumban található fényképek mu-
tatják, de lehet olyan utalást találni a szövegben, amely azt mutatja, hogy nem: 
„Tonynak nincs  tisztán körülhatárolható képe az anyjáról. Emléke olyan, mintha  fényes 
darabkákból  állna, mint  egy megrongált mozaik  vagy  egy  törékeny  holmi,  amit  a  földre 
ejtettek. Tony időről időre előveszi a darabokat, hogy át- meg átrendezze őket, hátha egyszer 
összeilleszkednek.”40 A fragmentumok, amelyekből ezek az emlékek összeállnak, és 
amelyeket Tony fel tud idézni, meglehetősen negatívak. Ahogy korábban is emlí-
tettem, Tony érzi a határvonalat közte és anyja között, és Anthea viselkedése sok 
esetben egyértelműen ellenséges. Véleményem szerint ezek a példák is jól tükrözik 
a családi albumok kettősségét, amit a pozitív reprezentációra törekvő portrék és 
azok alanyának – itt a lánynak – valós emlékei közötti feszültség okoz. A fényké-
pek általi bizonyíték megléte, amely arra utal, hogy a fénykép szereplője valamire 
rosszul emlékszik, konfl iktust szül.

Tony és Anthea nem az egyetlen olyan szereplő A rabló menyasszonyban, akik 
fotóalbumokhoz fűződő kapcsolatát érdemes megvizsgálni. Roz Grunwald sikeres 
üzletasszony, aki Antheához hasonlóan egy személyben készítője és szereplője is 
a családi fotóalbumoknak. Számára a konfl iktust nem az anyaság jelenti, hanem 
a házassága: a külvilág felé mutatott idill és a házassága valós állapota között feszü-
lő ellentét. Antheával ellentétben Roznak több albuma is van, amelyeket az 1980-as 
évek végén, illetve az 1990-es évek elején állított össze, és amelyek konvencionális 
értelemben teljesnek tekinthetők. A fotók családi képek (Roz férje, Mitch, ikerlá-
nyaik és fi uk, Larry láthatóak rajtuk), amelyeket Roz készített. Eme aprónak tűnő 
módosítás által Atwood megfordítja a fotográfi ában megszokott hagyományos 
nemi szerepeket, amelyek az apa kezébe adnák a fényképezőgépet. A következő 

38 “[…] the ‘Maman darling’ of the days when I was ten can no longer be told from the inimical woman who 
oppressed my adolescence” BeauVoir, idézi: Miller, 1999. 54.
39 „When  I  study  this picture,  I  feel both happy and sad. Happy because  this picture  records a mother/
daughter moment  of  connection  and pleasure,  sad  because no matter  how hard  I  try,  I  can’t  remember 
feeling this. […] I don’t remember that “me” and I do not remember this mother, the good mother. […] This 
picture is a precious evidence of a tenderness that vanished, I tend to think, with the birth of my sister.” 
Miller, 1999. 60.
40 „Tony has no single clear image of her mother. The memory of her is composed of shiny fragments, like 
a vandalized mosaic, or like something brittle that’s been dropped on the fl oor. Every once in a while Tony 
takes out the pieces and arranges and rearranges them, trying to make them fi t.” atWood, 1993. 135.
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szövegrész a regény egy számomra fontos részlete, amelyben Roz válása és volt 
férje halála után a családi albumokhoz fordul információért: 

„Roz újabb adag viszkit tölt magának, meggyújtja a következő cigarettát, majd előveszi 
a régi fotóalbumokat; azokat a képeket, melyeket szinte vég nélkül készített születésnapi 
kertipartikon, diplomaosztókon, nyaralásokon, havas teleken, a hajón eltöltött nyarakon, 
hogy bebizonyítsa magának, hogy valóban családként működtek, és a konyhában ücsörög, 
míg végiglapozza őket. Képek Mitch-ről, élettelen színekkel; Mitch és Roz az esküvőjü-
kön, Mitch és Roz és Larry, Mitch és Roz és Larry és az ikrek. Mitch arcát fürkészi jelek 
után, bármi után, ami sejteti a katasztrófát, ami végül történt velük. Nem talál egyet 
sem.”41

Nagyon érdekesnek találom a pályát, amelyet az idézet alapján Roz bejár. A re-
gényben egyértelműen látható, hogy Roz tudatában van annak, hogy Mitch-nek 
folyamatosan viszonyai vannak: „Úgy döntött, hogy nem igazán érdekli a dolog, már 
túl  van  ezen.  [...]  Bizonyos  férfi aknak  szükségük  van  kis  kalandokra.  Fitten  tartja  őket. 
Függőség tekintetében ez sokkal előnyösebb, mint az alkohol vagy a golf, és Mitch dolgai 
– dolgok, ahogy Roz hívta őket, hogy megkülönböztesse őket az emberektől – sosem tartot-
tak sokáig.”42 Ennek ellenére később az is egyértelművé válik, hogy az évek során 
Mitch viszonyai egy játszmává növik ki magukat, amelyből mindkét fél ugyanúgy 
kiveszi a részét. „Egy idő után szándékosan fi gyelmetlenné válik [...] Roz tudja, hogy ezen 
a ponton számon kell kérnie [...] hogy Mitch le tudjon vergődni a horogról. [...] Mostanában 
azonban Roz nem volt  hajlandó  lépni.”43 Mindemellett a szöveg azt is sejteti, hogy 
Roz szép lassan elkezdi élvezni a játékot: „De végül kifejlesztett egy képességet és vele 
együtt egy étvágyat is. Ez végtére is ugyanolyan, mint egy üzleti tárgyalás vagy egy póker-
játszma. [...] Nehéz nem élvezni egy olyan dolgot, amiben tehetséges vagy.”44

Mindeközben Roz igyekszik a külvilág felé pozitív képet mutatni a házasságáról 
a családi fényképek segítségével. Roz gyerekkorából már ismeri a fényképek va-
lósághoz fűződő kétes viszonyát apja barátain keresztül, akik a világháború után 
Kanadába érkezve megmutatják neki hamis útleveleiket, amelyekkel Európában át 
tudtak szökni a határokon. Az útlevelekben a fényképek megegyeznek, de a hoz-
zájuk tartozó adatok már aszerint alakulnak, amire az adott országban szükség 

41 „She pours herself another  scotch and  lights another cigarette,  then gets down her old photo albums, 
those pictures she took so endlessly at backyard birthday parties, at graduations, on vacations, winters in 
the snow, summers on the boat, to prove herself they were all indeed a family, and sits in the kitchen going 
through them. Pictures of Mitch, in non-living colour: Mitch and Roz at their wedding, Mitch and Roz and 
Larry, Mitch and Roz and Larry and the twins. She searches his face for some clue, some foreshadowing of 
the catastrophe that has befallen them. She fi nds none.” atWood, 1993. 381.
42 „She told herself she didn’t much care: she was past that. […] Some men needed their little escapades. 
It kept them toned up. As an addiction it was preferable to alcohol or golf, and Mitch’s things—things, 
she called them, to distinguish them from people—never lasted long.” atWood, 1993. 296. (Kiemelés az 
eredetiben.)
43 „Then he becomes deliberately careless […]. Roz knows that at this point she is supposed to call him on 
it […] so he will be able to wriggle off the hook. […] Lately, however, Roz has been refusing her move.” 
atWood, 1993. 299.
44 „But she’s developed a knack, and therefore a taste. It’s the same as a business negotiation or a poker 
game. […] It’s hard not to enjoy something you’re good at.” atWood, 1993. 300.
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volt a zavartalan közlekedéshez. A regényből nem egyértelmű a folyamat, de le-
hetséges, hogy Roz ezen az élményen keresztül tette magáévá azt az információt, 
hogy a fényképek képesek bizonyítani olyan adatokat, jellegzetességeket is, ame-
lyek részben vagy teljes mértékben hamisak. Ő persze nincs közvetlen életveszély-
ben, de mégis fontos a számára, hogy az őt körülvevő társadalmi közegben túlél-
jen. Ezért először is elkészíti a képeket és belőlük az albumokat, azzal a céllal, hogy 
elrejtse, amiről úgy érzi, nem kellene mutogatni, majd évekkel később visszatér 
hozzájuk abban a reményben, hogy felfedik számára a házasság töréspontjait, ami-
ben természetesen csalódnia kell. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a fény-
képek képtelenek arra, hogy többet mutassanak annál, amit a fényképész vagy 
a jelenlévők eredetileg láttatni akartak – épp ezzel foglalkozik Walter Benjamin 
optikai tudattalan fogalma, amely eredetileg a fényképek azon tulajdonságára utalt, 
miszerint képesek a mozgás azon apró részleteit is bemutatni, amelyek szabad 
szemmel nem érzékelhetők, de a fogalom tágabb, elvontabb értelemben is használ-
ható.45 Ami számomra kifejezetten érdekes, az a folyamat, amelyen Roz keresztül-
megy a képek készítésétől az albumok utólagos vizsgálatáig. Ez hasonlatos ahhoz, 
amit akkor élünk át, amikor életünk bizonyos eseményeihez, amelyeket egyszer 
jelenként éltünk át, már a múlt elemeiként térünk vissza annak érdekében, hogy 
újraértelmezzük őket, betöltsük az esetleges űröket, esetleg felfedezzünk olyan rej-
tett igazságokat, amelyek vagy léteznek, vagy nem. Valójában maga a visszatérés 
igénye az, amely a jelenünkre, de a múlt elemeire is leginkább refl ektál.

A korábban idézett részt, amelyben Roz az albumokat vizsgálja, egy olyan rész 
követi, amely egy újabb aspektusát tárja fel Roz albumokhoz fűződő viszonyának: 

„Más nők a helyében fognak egy körömollót, és kivágják a szóban forgó férfi  fejét, csak 
a testüket meghagyva. Néhányan a testüket is kivágják. De Roz nem tesz ilyet, a gyere-
kek miatt. Nem akarja, hogy eléjük kerüljön egy fénykép a fejetlen apáról, nem akar rájuk 
ijeszteni annál jobban, amennyire már egyébként is rájuk ijesztett. Különben sem mű-
ködne, mert Mitch ugyanúgy ott lenne a képeken, egy körvonal, egy üres forma, amely 
ugyanannyi helyet foglal el, pont úgy, ahogy azt Roz ágyában is teszi.”46

Néhány nő, aki itt említésre kerül, Atwood más regényeiben valóban megjelenik. 
Ilyen például Fran Delacourt, a Lady Oracle című regény főszereplőjének, Joannek 
az anyja, aki pont azt a módot választja saját családi albumainak megcsonkítására, 
amit Roz szeretne elkerülni. Úgy gondolom, hogy Roz igénye arra, hogy az albu-
mot a teljes valójában őrizze meg, és ezáltal fenntartsa a pozitív reprezentációt, 
mutatja azt az igényt is, amelyből az albumok a maguk félrevezető formájukban 
megszülettek. Ezt a képet legalább annyira a külvilág, mint amennyire saját maga 
számára, illetve a gyerekei számára is építi: „Szeretné,  ha  biztonságban  éreznék 

45 BenJaMin, 1997. 
46 „Some women in her place take their nail scissors and snip out the heads of the men in question, leaving 
only their bodies. Some snip out the bodies too. But Roz will not do this, because of the children. She doesn’t 
want them to come across a picture of the headless father, she doesn’t want to alarm them, any more than she 
already has. And it wouldn’t work anyway, because Mitch would still be there in the pictures, an outline, 
a blank shape, taking up the same amount of room, just as he does beside her in her bed.” atWood, 1993. 
381.
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magukat, és biztos benne, hogy biztonságban is érzik magukat. Tudják, hogy ez egy bizton-
ságos ház, tudják, hogy ő ott van, szilárdan beágyazva, két lábbal a földön, és Mitch is ott 
van, többé-kevésbé, a maga módján.”47 Ez a részlet azon túl, hogy Roz igényét tükrözi 
arra, hogy gyerekeinek biztos hátteret nyújtson, pontosan mutatja Mitch helyze-
tét is a házasságon belül. Ahogy arra már korábban utaltam, Roz karaktere ellene 
megy a fényképezésben bevett hagyományos nemi szerepeknek, amelyek szerint 
az apának kellene a családi fotós szerepét betöltenie, azonban valahol ez Mitch 
későbbi részleges, majd teljes különválását is tükrözi a családtól. Roz narrációjából 
kiderül, hogy Mitch tudatában volt saját nem túl szoros kötődéseinek a család te-
kintetében: „[...] Mitch sosem volt igazán kibékülve [Larryvel], ahogy egyikükkel sem. Fél 
lábbal mindig az ajtón kívül volt.”48 Ez alapján úgy gondolom, Mitch nem volt képes 
az integráció aktusára, amit a fényképezésen keresztül valósíthatott volna meg. Az 
is előfordulhat, hogy az, hogy Roz átveszi a fotós szerepét egyben azt is mutatja, 
hogy képes és hajlandó átvenni a családon belüli felelősséget is, amely egyébként 
az apát terhelné. Ezek a kérdések azonban nyitottak maradnak, hiszen a regényben 
nincsenek rá egyértelmű válaszok. A regény Mitch karakterét Roz nézőpontjából 
mutatja be, és minden információ, amit megtudunk a házasságukról, Roz szűrőjén 
keresztül érkezik.

Összegzés

Mindazonáltal a szöveg itt tárgyalt részletei és a szereplők fényképekhez fűződő 
viszonya, valamint a mód, ahogyan a képeket értelmezik, számomra plasztikusan 
mutatják a családi emlékezet materializálódott, tapintható elemeinek működését 
és a bennük rejlő kettősséget. Az albumok igyekeznek egy teljes történetet elmesél-
ni, de szereplőik minél közelebb kerülnek hozzájuk, annál világosabbá válnak az 
elhallgatások és a félrevezetések is. Ahogy korábban is utaltam rá, ez a félrevezetés 
nem feltétlenül rosszindulatú szándékok szüleménye, mert az albumok készítői az 
őket körülvevő domináns társadalmi elvárásokhoz és normákhoz igazítják a csa-
ládi reprezentációkat, és ebbéli igyekezetükben gyakran felülírják, vagy elrejtik 
a család történetének különböző epizódjait. Anthea igyekezete, hogy megalkossa 
saját anyaságának pozitív narratíváját, jól tükrözi az 1950-es évek Kanadájában élő 
nők nehézségeit, hogy megfeleljenek a „jó anya” ideáljának. A következtetések, 
amelyeket Tony levon Anthea narratívájából, mutatják egy gyerek konfl iktusait, 
aki később szembesül korábbi élményeinek fényképes reprezentációjával, amely 
meglehetősen távol áll attól, amit ő maga átélt. Míg albumait elkészíti, Roz az anya 
és a feleség szerepében együttesen igyekszik működni, törekedve arra, hogy meg-
idézzen egy családi idillt, saját életét is akként bemutatva. 

47 „Secure, is what she wants them to feel; and they do feel secure, she’s certain of it. They know it’s a safe 
house, they know she is there, planted solidly, two feet on the ground, and Mitch is there too, more or less, 
in his own way” Atwood, 1993. 303. (Kiemelés az eredetiben.)
48 „[…] Mitch was never fully at ease with [Larry], or with any of them. He always had one foot out the 
door.” atWood, 1993. 83.
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