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A NŐISÉG KERESÉSE BERNICZKY ÉVA 
„MÉHE NÉLKÜL A BÁBA” CÍMŰ REGÉNYÉBEN 

HĽADANIE ŽENSKOSTI V ROMÁNE 
ÉVY BERNICZKY „BABA BEZ MATERNICE”

SEARCH FOR FEMININITY IN BERNICZKY EVA’ S  
NOVEL „MIDWIFE WITHOUT WOMB”

u Fazekas Andrea, Debreceni Egyetem, Irodalomtudományok Doktori Iskola

Abstrakt: Berniczky Éva je jednou z najvýraznejších spisovateliek v súčasnej zakarpatskej maďarskej literatúre. Publikuje 
poviedky od konca 90-tych rokov. Diela  Evy Berniczky vznikali už za éry postmoderny, čo je zriedkavým javom v zakar-
patskej maďarskej literatúra. Stredobodom jej diel nie sú sociálne problémy, ale otázky jednotlivcov, individua. Ich naj-
výraznejším prvkom je videnie sveta v konštantnom paradoxe. Môj príspevok skúma stvárnenie a opis ženských rolí v jej 
románe s názvom „Baba bez maternice“.
Kľúčové slová: román, diár, ženskosť, ženské roly, individuum, literatúra v zakarpatského regiónu, súčasná literatúra

Abstract: Berniczky Eva is one of the most outstanding representatives writer of the Transcarpathian Hungarian contem-
porary literature who has been publishing mostly short stories since the late 90s. Berniczky Eva’s works were born under 
the influence of postmodern trends, we can find very few such examples in the Transcarpathian Hungarian literature. 
The focus is usually not on the social problems, but on individual issues. Her most distinctive style element is placing the 
world into constant paradox and deep thought leaning skills.
The main subject of my lecture, in compliance with the title is the analysis of Berniczky Eva’s novel “Midwife without a 
womb”. In my study, I explore the novel that appeared in 2007, in the terms of women’ roles.
Keywords: novel, diary, femininity, women’ roles, individual, Transcarpathian, contemporary, literature.

Bevezetés
Berniczky Éva írásaiban rendszerint nincs konkrét utalás 
arra, hogy hol játszódik a történet, idejét pedig csak sej-
teni lehet, hogy valamikor a rendszerváltás küszöbén 
járunk. Nincs ez másként regényében sem, ahol csak a 
fülszöveg említi, hogy Kárpátaljáról van szó, valamint az 
orosz szavak, a települések szláv hangzású nevei és a feli-
dézett orosz márkanevek is ezt bizonyítják. A Kárpátalján 
tett utazások és az egyes településekre érkezve érzékel-
hető évszázados mozdulatlanság érezhető az elbeszélő 
élményvilágában. Egy olyan vidékről szól a regény, amely 
eleve meghatározza az ott születők sorsát. A szereplők a világ 
rendjeként fogják fel a megaláztatásokat, amelyek ember-
ként és nőként egyaránt érik őket. A szövegben két részt 
különíthetünk el: magát az ismeretlen nő egyes szám első 
személyű elbeszélését, melyet nevezhetünk akár azoknak 
a naplószövegeknek a magyarázatának is, melyet az elbe-
szélő fordít le egy könyvgyűjtő történelemtanár, Szvitelszki 
megbízásából. A napló szerzője egy Alla nevű nő, akiről 
nem sokat tudunk meg, többek között azt sem, hogy milyen 

nyelven írta a naplóját, és azt sem, hogy milyen másik 
nyelvre fordítja le az elbeszélő. 

A Méhe nélkül a bába című regény központi témái a 
női test, a szülés, a meddőség, a vetélés. Az írónő műveit 
egyébként a legtöbb kritika is a nőirodalom fogalomkörébe 
rendeli. A regényben szintén két női sors töredékeit követ-
hetjük nyomon. A naplóban csak események, emlékek, 
hangulatok rögzítődnek, a naplót fordító-narrátor életét 
is csak hiányosan, töredezetten, apró darabkák alapján 
ismerhetjük meg. Ez a tematikus és egyben szerkezeti 
megoldás egyrészt rámutat a fordítás problematikusságának 
kérdésére, másrészt az önmagát meghatározni kívánó 
identitás működésmódjára, lehetséges stratégiáira is reflektál.

Berniczky Éva művei már a posztmodern égisze alatt 
születtek, amire kevés példát találunk a kárpátaljai magyar 
irodalomban. A szövegei erősen lirizáltak, a próza és a líra 
határán mozognak. Az írónő műveiben a középpontban álta-
lában nem a kisebbségi problémák, hanem az egyénnel 
kapcsolatos kérdések állnak.
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Alla és fordítója
A regény női szereplői nem képesek a konvencionális női 
szerepek betöltésére és nem anyaságra születtek: Odarka, 
a bába elhagyta gyermekét, méhét is kioperálták, Alla folyton 
elvetél, a postás Kamenyica vénkisasszony, Szvitelszki feleségét 
pedig, Mokrinkát jobban érdekli a házaló postás portékája, 
mint saját fiai. A narrátornak sem ajánlott több gyermeket a 
világra hoznia: „bevezetés nélkül kérdezte meg, ugye nem 
kívánok a régi kínlódással több gyereket kihordani. Eszembe 
jutatta megint, hogy engem nem szülésre teremtett az isten.”1

A regény karakterei között az olvasás folyamán létrejön 
egyfajta kapcsolatrendszer, történeteik összefolynak, a 
csak fragmentumokban létező kézirat nőalakja, a fordító- 
elbeszélő és a történet jelenlevő és emlékképekben élő 
szereplői között. Adalékként szolgál a vele kapcsolatba ke-
rülő asszonyok misztikus, alávetettségükben is a romlott-
ságból kiutat kereső életére. A szereplőket ugyanis olyan 
erős szenvedély, megszállottság határozza meg, amely bu-
káshoz vezeti őket. Kiderül azonban, hogy a fordítónő sem 
mentes ettől, hisz számára az írás/fordítás jelenti a rom-
lottságot, és egyben a kiutat. A nők ugyan házasságukban 
asszonyként a férfi alávetettjei, ugyanakkor romlottságuk 
szabadságot biztosít számukra, függetlenednek az akara-
tukban gyenge, örök álomképet kergető, kapcsolatokból 
idegen női bájakért kiugró, női bűbáj rabjaivá váló férfiaktól. 
Az ábrázolt női karakterek ezzel párhuzamosan a romlottság 
következményeitől szenvednek örökké.2

A regény főszereplőjének a fordító-narrátor tekinthető, 
bár nem tudunk meg róla túl sok mindent, többek között 
a nevét sem: a történelemtanár Szvitelszki megbízásából  
fordítja le Alla, a rejtélyes költőnő naplószövegeit. A for-
dítás a narrátor számára nem csupán egy elvégzendő 
munkává lett, hanem a Szvitelszkivel kötött „meddő szö-
vetségük” önmegvalósításának fontos részévé vált, „kí-
váncsiságból, játékból, gyengeségből” kívánt fordítani. A 
fordítás végére teljesen Alla hatása alá kerül. „Megszülte” 
az ismeretlen lányt, de közben ő is átváltozott, ahogyan a 
nők a szülés által, és nem tud mit kezdeni helyzetével: „ami 
rajtam van, az nem az enyém. […] nincs mire lecserélnem, 
és egyelőre visszaadnom sincs kinek, […]. Istenem, kinek a 
szoknyájába bújtam bele már megint?”.3   

Alla, a fordító-narrátor mellett a regény másik központi 
alakja: ki így, ki úgy, de körülötte mindenkire hatással van, 
mintha valamiféle varázslatot birtokolna, ebből a szem-
pontból hasonlóságot mutat az anyjával, aki szintén kap-
csolatban áll az összes szereplővel. Viszont ő gondosan 
elrejtette magát a többiek elől. Az öreg Mirku meg is je-
gyezte róla, hogy mindenkiről tudott mindent. Alla oda tér 
vissza, ahol született. Anyja, „a fiatal bába majdhogynem 
műhibából, merő véletlenségből hozta erre a világra. Aztán, 
amíg elkötötte a kislány köldökzsinórját, hosszú vékony 

1 Berniczky, 2007: 108.
2 Balcsik-Tamás, 2007.
3 Uo. 199.

ujjaival gyorsan helyrehozta, amit elrontott”.4 Darabos Enikő 
írja Nádas Péter Párhuzamos történetek című regényének 
elemzésében, amelyben szintén olykor áterotizált irodalmi 
nyelvhasználattal találkozunk, és hogy ilyen módon a test 
és annak érzéki tapasztalatai irodalmi műalkotássá mi-
nősülhetnek, és felhívhatnák magukra a reflektáló értel-
mezői figyelmet.5

Alla állandó vetélése nem véletlen, nem képes utódot 
hozni a világra, mintha a romlottság olyan magas fokán 
állna, ahonnan már nincs visszaút: „istenem, hányszor kell 
kihevernem, hogy magam vagyok a saját gyermekem, ami 
rosszabb a vérfertőzésnél, mégis el kell viselnem, hogy 
megállíthatatlanul gyűlik bennem a gonoszság”6. Ezért a 
természet sem engedheti meg, hogy még egy olyan nő 
születhessen, mint ő. Vetélése közben álmában csúf ma-
dárnak látta magát „összetört bennem a tojás, […] úgyis 
pontosan éreztem a langyos ragadós folyás vonalát, már 
megint elvetéltem”7. A pszichoanalitikában elég gyakori 
az álommal kapcsolatos pszichológiai elemzés, amely Alla 
esetében gyermekkori traumára és az anya hiányára is 
visszavezethető. 

A megszülető szubjektumok
A regény „nőiségét” erősíti, hogy a metaforák többsége 
a születéssel, a szüléssel asszociálódik. Erre Balcsik-Tamás 
Kinga is felfigyelt, aki a regényről szóló tanulmányában 
írja, hogy az írás-szülés metafora erősen szubverzíven je-
lenik meg a szöveg önreflexív megnyilvánulásaiban, mivel 
a narrátor számára az írás éppoly undort keltően érzéki, 
akár a szülés fogalma. A fiktív kéziratfordítások kommentár 
nélküli beékelése folytán a fordítás teremtő folyamattá válik. 
A történet karaktereinek a sorsát az elbeszélő a történet-
mondással csak érinteni tudja, azonban a csak az írott for-
mában létező nőalak megismerésének vágya és a fordítás 
lehetősége által motivált elbeszélő az írás révén alkotja 
meg a kézirat szerzőjét. Ez ebben a formában nem más, 
mint teremtés, ami egyben önmaga létrehozását is jelenti.8 

A születés metaforája, mint az előbbi idézetből kiderül, 
számos lehetőséget rejt magában. Az egyik asszociációja 
a szerelem, amivel sokszor párosítják. Miglena Nikolcsina 
írja, hogy a születés az egyik átlényegülése a másikba és a 
másikon keresztül, a szerelmesek pedig a halhatatlanság 
felé és egymásba egymás által jutnak el.9  A regényben egy 
szereplőnél sincs szó szerelemről, kéjes vágy és vonzódás, 
állati ösztön van helyette. Alla az, akinél beszélhetnénk 
róla, de ő is belátja, hogy „nem való nekem a szerelem”.10

A narrátor a fordítás befejezését is a gyermekszülés  
élményéhez hasonlítja: „Még néhány oldal maradt hátra, 

4 Uo. 180.
5 Darabos, 2007: 312.
6 Uo. 71.
7 Uo. 115.
8 Balcsik-Tamás, i. m.
9 Nikolcsina, 2000: 137.
10 Uo. 164.
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és befejezem. Mit kezdek ezután magammal? Idő előtt kiürül-
tem, azt hiszem. Újra és újra az jut eszembe, hogy már a 
fiam születésekor is a vártnál majd két hónappal korábban 
folyt el a magzatvizem. […] Meg voltam győződve arról, 
abban a sárgás, kicsit ragacsos lében feloldódott a gyerekem, 
s amikor a tényleges ideje eljön, akkor majd nem lesz kit 
megszülnöm”.11 A fordító-narrátor azt a feminista iroda-
lomtudományban jól ismert kijelentést teszi, amit Elaine 
Showalter idézetével foglalhatnánk össze: „az irodalmi 
alkotás folyamata sokkal inkább hasonló a terhességhez 
(annak analógiája is), a vajúdáshoz és a szüléshez, mint a 
megtermékenyítéshez”.12 Maga az írás az által válik nőivé, 
hogy a szüléssel lesz azonosítható. A narrátor a fordítandó 
szövegeket szülésével azonosítja, és a bábája szemén keresztül 
próbálja magyarázni magát a fordítás folyamatát: „Ezért 
igyekszem az ő szemével babonázni a nyílást, az elvárha-
tónál sokkal szélesebbre tágítani a réseket, míg meg nem 
tanulom világra segíteni a természetes úton megszületni 
képteleneket”.13

A szülés mellett a szüzesség elvesztése is a nőiség 
sorsfordulói közé tartozik, így érthető, hogy ez is fontos 
metaforája a regénynek. Nem mellesleg pedig a szülés 
inverzeként is interpretálható. Az érintetlenség meghatá-
rozó jelentéssel bír, főleg egy archaikus társadalomban, a 
legfontosabb erények közé tartozott. Ezzel szemben a mo-
dern kor szexuális kultúrájában a szüzesség vitatott téma 
lett, ma már az sem olyan egyértelmű, hogy kit tekintünk 
szűznek, és kit nem. Alla álmában a menyasszonyi ruhában 
látja magát, ami a szüzesség egyik szimbóluma: „érin-
tetlennek tűntem, mint a fehér lepelbe burkolt szemetes 
tartály a sarkon”14. A napló szerzője sokszor ironikusan 
ír magáról, ami az egyes idézetekből is kitűnik. Bár lehet, 
hogy archaikus társadalomban, környezetben nevelkedett, 
mégsem követte annak hagyományait, ártatlanságának 
elvesztése sem bírt különösebb jelentőséggel számára: „visz-
szaengedtem a kertünk alatt csobogó patakba, ahol egy-
szer régen elveszítettem a szüzességemet, s azóta nem bí-
rom a forró fürdőt, a behatárolt vizeket, a fürdőszobákat, 
talán ha emlékeznék arra, ki volt az első szeretőm, akkor 
halat sütnék vacsorára”.15

A narrátor saját és Alla alakját teremti meg a fordítással, 
ezért a regény másik – a címben is megjelenő – központi me-
taforája is a fordítás/identifikáció problémaköréhez kap-
csolható. Odarka, a gyermekét évtizedekig elismerni kép-
telen asszony végre anyaként jelenik meg, ami egyben a 
lány szimbolikus megszületése is16: „évtizedekig visszatartott 
vajúdása közben felnőttem a testében, kitöltöttem a méhét, 
nyálkás burka örökre rám tapadt, addig vastagodott, míg 
sajátommá kérgesedett, […] mindketten megfizettük az 

11 11 Uo. 87-88.
12 12 Elaine Showaltert idézi: Szabó, 2008.
13 Uo. 85.
14 Uo. 113.
15 Uo. 85.
16 Kolozsi, 2007: 99.

utólagos árát annak, hogy pár napja váratlanul megszü-
lethettem”.17

A narráció óhatatlanul is identitást szül. Alla naplójának 
fordítása a fordító-narrátor mindennapi létét meghatározó 
munka, nem csupán művészeti, hanem egzisztenciális jelen-
tőségű. Azért érzi jól magát a szöveg világában, mert át-
változhat, feladhatja addigi létét, elveszítheti identitását, 
megsemmisülhet a másik nő létrehozásával egy időben. 
Az elbeszélő így elveszíti személyiségét, de éppen ezáltal 
találja meg magát a fordítás végére érve, még ha nem is 
változatlan formában. Az elbeszélő identitása megerősödik, 
mert részben felismeri magát a „fordított” nőben, részben 
pedig éppen a kettejük közötti különbségek által válik 
önmaga számára láthatóvá. Miközben megírja a másikat, 
voltaképpen önmagát írja meg. Egyaránt igaz ez a fordítás 
és az identitásképződés működésmódjára. Ezt a hasonló 
struktúrát, mozgásformát kiválóan ismeri fel a szerző, és 
egy ötletes megoldással regénye szerkezeti és tematikus 
alapelvévé teszi.18 Mint azt már említettem, Berniczky Éva 
regénye posztmodern, ennek a korszaknak a lényege pedig, 
hogy megkérdőjelezi a szubjektum önazonosságát. Ezért 
az egyén identitása, azaz az egységes én általában szembe-
kerül a posztmodern decentralizált szubjektumfelfogásával.  
Viszont Szabó Szilviánál azt olvashatjuk, hogy bár a regény 
szövegvilágának egyik centrális problémája a női identitás 
kérdése, ennek ellenére mégsem kerül ellentmondásba 
ez említett szubjektumfelfogással. Ugyanis nem az „egy-
séges női én” rekonstrukciójára törekszik a mű, hanem egy-
mástól különböző, mégis kapcsolatba kerülő, egymásra 
ható női identitáskonstrukciók felvonultatásával igyekszik 
a női jelleg összetettségét felmutatni a regény. Az egymástól 
különböző, a patriarchális diskurzuson belül más-más szere-
peket betöltő női szubjektumok nem kerülnek egymással 
szembe, hanem a státusuk, szerepkörük másságát elfo-
gadva létezhetnek. Ezt a multikulturalizmus esztétikájának 
és a mágikus realista írásmód poétikai jegyeinek szövegbe 
épülése segíti elő. 

Zsadányi Edit A másik nő című könyvében a posztmo-
dern és a feminista szubjektumfelfogás ellentmondásait 
oldja fel, szerinte az önazonosság narratív módon konst-
ruálódik. 

Igazi női regény
Hogy női regényről van szó, arra már a könyv borítója 

is egyértelmű utalást tesz: egy leselkedő, tágra nyílt zöld 
szemű női arc látható a sötétzöld tónusú árnyak között. 
A feszült figyelemről árulkodó pillantás megelőlegezi a 
szöveg strukturális alaphelyzetét, azt a megkettőzöttséget, 
amelyben egy nő figyel egy másikat, és erről a reflexióról 
számol be saját életének eseményeivel együtt. 

A regény megértéséhez – már a címből kiindulva is – 
szorosan kapcsolódik a bábaság fogalmának és szimbólu-

17 Uo. 111.
18 Kolozsi, i. m.
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mának jelentésmezeje. A régi patriarchális rendszerben 
igen kevés olyan szakma volt, amit kifejezetten nők végez-
hettek, de a bábaság ilyen volt. Történelmileg a bábák ezer 
szállal kötődnek a társadalom egész életéhez, a születéstől 
egészen a halálig, a keresztelésektől az oktatás és tanítás 
elterjedéséig. 1917 ̶ 1945 között rendszeres bábaképzés 
is volt Magyarországon. A II. világháború korszakváltást 
jelentett a hazai szülésznőképzés terén is, megszűnt a bába-
képzés, a modernizációs törekvések első jeleként pedig 
megindult az addig hagyományos házi „otthonszülés” foko-
zatos visszaszorítása. Az 50-es és 60-as évek fordulóján a 
szülések gyakorlatilag 100%-ban már egy intézményben 
folytak le.19 

A bába szó szláv eredetű, ahol elsősorban öregasz-
szonyt jelent, de jelent boszorkányt is. Ezzel teljesen azonos  
magyar megfelelője is, hiszen a néphitben a boszor-
kányt, gonosz öregasszonyt hívták bábának (pl. vasorrú 
bába). Ipolyi Arnold a babona szóból eredeztette a báb, 
bába elnevezést, amely szerinte ősvallásunk elemeként 
tündér minőségben gyógyító, bűvölő-bájoló lényből ala-
kult ki szülésznő – obstetrix jelentésben és a rossz tün-
dérből lett vasorrú bába megfelelés.20 A regényben is 
többször elhangzik a „bűbájos bába” kifejezés Odarka 
említése kapcsán. A női írással foglalkozó nyelvészeti és 
textuális elméletek vizsgálatakor a feministák egy cso-
portja különös jelentőséget tulajdonít Robert Graves 
irodalomtörténész egyik elméletének. Graves A fehér  
istennő című könyvében nagyvonalúan áll ki amellett, 
hogy létezett női nyelv a történelem előtti idők matriarchátu-
sában, és a nemek nagy csatája után, miután megdöntötték 
a matriarchátust, ez a nyelv a föld alá kényszerült, hogy 
Nyugat-Európa boszorkány-gyülekezeteiben éljen tovább. 
Néprajzi adatok vannak arról, hogy bizonyos kultúrákban 
a nőknek saját, szigorúan egymás között használt kom-
munikációs csatornáik voltak. Ez természetesen nemtet-
szést váltott ki, hiszen a boszorkányokat is azért égették 
meg, mert csak a beavatottak számára érthető tudással 
és beszéddel gyanúsították őket.21 Tehát a boszorkányság 
a női idegenség egyik jelképe lehet, a meg nem értett nő 
megtestesítője. Metaforikusan így szoros kapcsolatban áll 
a bábasággal, hiszen mindkettő csak néhány ember számára 
volt elérhető, így főként a férfiak szemében volt egyfajta 
irigyelt hatalom, ezért válhatott deviánssá. A bábaság 
mindig meghatározó szerepet játszott a társadalom életében, 
viszont az intézményesítéssel ez is elvesztette eredeti jel-
legét. Míg régebben lelki támaszt is nyújtott egy bába a 
vajúdás során, ma már kizárólag orvosi segítséget ad.

A címszereplő bábát sem jóságos nőként ismerhetjük 
meg, hanem egy megkeseredett öregasszonyként, aki 
megszállottan keresi elhagyott gyermekét. Pieldner Judit 
észre is veszi, hogy Odarkának hol élő, hol élettelen hússal 

19 Dr. Werling, 2000: 109-12.
20 Dr. Deáky, 2003: 3.
21 Sarah B. Pomeroyt idézi: Showalter, 1994: 425.

van dolga, hiszen páros napokon bábaként a szülészeten, 
páratlan napokon pedig a kolbászgyárban dolgozik, miközben 
más asszonyok férjeit csábítja el.22 A lányát, Allát, szüle-
tése után hagyta el, aki „anyányivá nőtt azóta, pontosan 
olyan veszedelmes lehet most, mint a bába volt valaha”23. 
Felnőtt gyermekét különös módszerrel keresi: a vajúdó 
nők orra alá dugja saját fiatalkori fényképét, bízva abban, 
hogy lánya az ő vonásait örökölte, és valaki felismeri róla. 
Alla ismeretlen helyről érkezik Csornoholovára és tölt el 
ott némi időt. Az öreg bakter, Mucsicska hatáskörén belül, 
a falu végén lévő, forgalomból kivont vasúti szerelvény 17-es 
hálókocsijában fogadta folyton változó férfi vendégeit. A 
bakter bizonyos idő és kellő mennyiségű pálinka elfogyasz-
tása után egyenesen Allával azonosította a hálókocsit. Úgy 
élt a vidéken, akár egy száműzött, és naphosszat verset írt. 
Miután elhagyta ezt a vidéket, ismét nyoma veszett.

Érdekes mozzanata a regénynek, hogy a „sátáni vigyorú” 
bábában csak „nőisége” elveszése után ébredt fel az anyaság 
utáni vágy: „nincs már neki se méhe, se melle. Tőből met-
szették ki belőle a gonoszságot is, véglegesen kiürült”24  – 
jegyzi meg Havackóné, az iskola takarítónője Odarkáról, 
amikor a narrátornak mesél róla. Mintha a vétkes és bűnös 
a teste miatt lenne, mintha nőisége lenne gonoszságának 
eredete. Az eltávolított szervek és az egykor elhagyott 
gyermek képét metaforikusan egymásra vetíti a szöveg.  
A naplóíró én is érzékeli ezt a kettősséget: „érzem magam 
inkább kimetszett, erőszakkal eltávolított szervének, mint 
gyerekének”.25

A földszagot árasztó bába félelmet keltő megjelenése abból 
is fakad, hogy foglalkozása miatt egyfajta isteni transzcen-
dens pozíciót tulajdonítanak neki. A Méhe nélkül a bábában 
Odarka egyfajta bukott istenként interpretálható, hiszen 
meddő, meg van fosztva méhétől, termékenységétől, így 
teremtő erejétől is. 

A bába fogalom mellett a méh jelentésének vizsgálata 
is fontos. A méh jelentése antropológiai kontextusokat is 
felhoz, sok ilyen kapcsolódási pont van a regényen belül is. 
A feminista irodalomban is kitüntetett a szerepe. Sandra 
M. Gilbert és Susan Gubar a női írást analizáló könyvükben,  
a The Madwoman in the Attic-ben az irodalmi apaság meta-
foráját állították középpontba a következőképpen: „A patri-
arkális nyugati kultúrában a szöveg szerzője egy apa, egy 
ősapa, egy nemzőapa, egy esztétikai patriárka, akinek a 
tolla éppúgy a nemzés szerszáma, miként pénisze.” Ennek 
alapján felmerül a kérdés, miszerint, ha a toll metaforikus 
pénisz, milyen szervükből teremtenek a nők?” Elaine 
Showalter egy kívánkozó analógiával válaszol erre: a nők 
az agyukból hoznak létre szövegeket, vagy hogy a számí-
tógép, a belsejében kódolt mikrochipjével, inputjával és 
outputjával metaforikus méh.26

22 Pieldner, 2008.
23 Uo. 108.
24 Uo. 111.
25 Uo. 200.
26 Showalter, 1994: 422.
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A programadó feminista gondolkodók is nagy metafo-
rikus jelentőséggel ruházzák fel a méhet. Hélène Cixous  
A medúza nevetése című könyvében írja, hogy a nő „maga 
a méh, az anya, a ringató odaadás, egyszerre a saját anyja, 
gyermeke és húga”.27 Miglena Nikolcsinánál pedig azt 
olvashatjuk, hogy az anyaméh az élet, amely „bedaráló 
halál”-lá változik azok számára, akik nem akarnak elválni 
tőle.28 Ilyen halállá változhatott Odarka méhe is, aki bár 
megválik gyermekétől, de képtelen elgyászolni azt. Még 
mielőtt „bedarálta” volna a bábát, eltávolították testéből.

Az ukrán nyelvben, mint Kárpátalján használatos több-
ségi nyelvben is ott van a nő = méh metafora, mivel a matka 
(матка – méh) szónak közös szótöve van a mati (мати – 
anya) szóval.29 Ez a magyar–ukrán nyelvi kapcsolat egyik 
bizonyítékaként is értelmezhető. Mivel a szerző kárpátaljai, 
ezért ennek a szempontnak a figyelembevétele is fontos a 
regény elemzésekor.

A méh nélküliség a gyermek elhagyásaként is interpre-
tálható: „pár napja váratlanul megszülethettem, hiszen 
méhe nélkül maradt az anyám, ez a nőiessége híján meg-
roggyan szerzet”.30 Ezt megerősíti, hogy Kárpátalján gyak-
ran használatos a méh szó a gyerekre (pl.: édes méhem = 
édes gyermekem). 

Allánál is kitüntetett szerepe van a méhnek, de eddig el-
térő értelemben – az anyai érzést azonosítja a szerelemmel: 

„mintha én hoztalak volna erre a világra, […] itt az én mé-
hemben képzelheted el a tested magzatpózba tekeredve, 
[…] mert ahogyan a többiek, te sem hiszed el anyádról, […] 
hogy szeretkezett apáddal valaha”.31 Az idézet arra enged 
következtetni, hogy a szerelem és a szülő-gyermek kapcsolat 
érzelmi viszonylata hasonló, és ennek közös tere a méh. 
A méhbe való visszavágyás természetes érzés, hiszen az 
egész emberi kultúra visszavágyik a magzati helyére, egy 
ősrégi egységbe való visszatérés. A magyar pszichoanalitikus 
iskola megteremtője, Ferenczi Sándor 1924-es tanul-
mányában olvashatjuk ezt a regresszió-elméletet, mely 
szerint a közösülés iránti vágy tulajdonképpen mindkét 
nemnél az anyaméhbe való visszavágyás (thalasszális reg-
resszió), de nemi szerve által ez csak a férfinak adatik meg, 
míg a nőknek legfeljebb a szülés adhat kétes örömet.32 A 
méhbe való visszavágyódás tényét támasztja alá az, hogy 
egyes teóriák szerint koraszülöttként jövünk a világra, hiszen 
születésünkkel nem válunk önállóvá.33 A szexus és a testiség 
kínos tematikáját is feltárja Alla egy tabu témával: a szülők 
szexusával. Alla is, bár nem ismerte, de anyja méhébe vágyik 
vissza: „kívülről nem tudtam szeretni ezt a belülről oly jól 

27 Cixous, 1997:365.
28 Nikolcsina, 2000: 129.
29 Мельничук, 1983:415.
30 Uo. 201.
31 Uo. 113.
32 Zsák Judit, 2009: 28.
33 Lacan is ezen a véleményen van, a következőt olvashatjuk Füzesséry Éva Lacan 
és az „Apa neve” c. tanulmányában: „Az újszülött tehát testi hiánnyal indul, amely, 
az idegrendszer nem teljes érettsége miatt, az állatvilág nagy részével ellentétben, 
megakadályozza őt az önellátásban.”
Füzesséry, 1993: 48.

ismert asszonyt, mindenáron visszakívánkoztam belé, arra 
vágytam, bárcsak ismét elvackolódhatnék puha mélyén”34.

A pszichonalitikus irodalomtudományban a péniszirigység,  
a kasztrációs komplexus és az ödipuszi fázis lettek a nőknek 
a nyelvhez, a fantáziához és a kultúrához való viszonyát 
meghatározó freudi koordinátáik. Lacan hatására pedig a 
kasztrációt a női irodalmi és nyelvi hátrány egészére kiter-
jedő metaforává tágította. Ebből kifolyólag a pszichoanali-
tikai értelemben vett „hiányt” a nőiessel azonosítják.35

Kirekesztett nők
A Méhe nélkül a bába női szereplői közé tartozik még Szvi-
telszki írástudatlan felesége, Mokrinka, a férj nélküli, fiát 
egyedül nevelő takarítónő, Havackóné, és a „gyümölcsfe-
nekű” vénkisasszony, Kamenyica. Mindannyiukat, mintha 
egyfajta kirekesztettség jellemezné. Közülük Szvitelszki 
felesége az, akit ki lehet emelni. Ő sem a történések szem-
pontjából, sem pedig a szereplők számára nem bír meg-
határozó jelentéssel, alakja mégis felülemelkedik a többi 
mellékszereplőn. A szláv nyelvekben nevének jelentése 
vizes, ezért nem lehet furcsa az sem, hogy a „testében az 
örökkévalóságot szolgálva keringtek a nedvek”.36 Szvitelszki 
nem véletlenül ítélte analfabetizmusra, mintha direkt módon 
gyakorolná felette a maszkulin társadalmi elnyomást, aminek 
elsődleges eszköze a nyelv. Nemcsak a betűk világától van 
megfosztva, hanem a házastársáétól is. Ő nem csupán a 
másik diszkurzív pozíciójába kényszerített nő, neki lehető-
sége sincs a diskurzusba való belépésre. Kirekesztettségét 
szimbolizálja, hogy a könyvekkel teli hátsó szobát férje, 
Szvitelszki elzárva tartja előle, és az agyonégetett vasaló-
pokrócon át sem sikerül belátnia a tiltott területre, bárho-
gyan is kukucskál. Mokrinka nem tud koherens, önmagát 
beteljesítő egységes szubjektummá válni, mivel a „világ” 
befogadásához nélkülözhetetlen kódokat nem ismeri.37   
A narrátor jegyzi meg, miszerint: „Féltem, ha egyszer 
Szvitelszki hátulról átölelné, letörné asszonya száraz gubó-
fejét”.38 A „száraz gubófej” kifejezés a tudatlanságra való 
asszociációt hordozza magában. Szvitelszki azért nem taní-
totta meg írni és olvasni feleségét, hogy így óvja könyveit a 
hozzá nem értő szemektől. Mokrinka pedig meg sem kér-
dőjelezve férje akaratát engedelmeskedik neki mindenben.  
Neveli közös gyermekeiket, de azokkal is csak annyira törődik, 
amennyire szükséges, így ő sem anyának termett, aho-
gyan a regény többi szereplője sem.

Szvitelszki „szánt szándékkal küldte a napra analfabéta 
feleségét, szívatta ki maradéktalanul a színeit, tette kifa-
kulttá, észrevétlenné, hagyta, hadd uralja el a végletekig a 
terméketlen sivárság. Minden lehetőséget felkínált ahhoz, 
hogy a képzeletbeli asszony saját színeivel írhassa felül a 

34 Uo. 201.
35 Showalter, i.m. 426.
36 Uo. 13.
37 Szabó, i.m.
38 Uo. 28.
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létezőt”39 – az egyik nő a másikra íródik. Ott talált rá a titkos 
nőre, ahonnan a létezőt hozta, ugyanis Mokrinka szülői 
házában lel rá a titkos vágyának tárgyát képező naplószö-
vegekre.

Van valaki, aki a regénybeli asszonyokat összeköti, s az 
nem más, mint aki olykor élet-halál ura lehet. A „bűbájos 
bába” mintha a többi szereplő felett állna, s a nők az ő 
alakváltozatai lennének. Mintha az összes gonoszság és 
romlottság belőle lenne eredeztethető. Allát ő teremtette, 
belőle való és a narrátornak is különös viszonya van vele. 
Pieldner Judit arra lesz figyelmes, hogy a fordítóban is ott 
van Odarka nyoma, beleivódott annak tekintete: „lámpaként 
világított belém az átkozott [...] magamban hordom Odarka 
kegyetlen melegét”.40 Mokrinka lehetne az ő egyik vizes 
változata, aki annak a férfinek a felesége, akit ő elcsábított, 
Alla megteremtésével pedig bármikor elveheti az ő férjét is.

A regény végén összeállni látszanak a dolgok: Alla tudja, 
hogy az anyja keresi őt, és hogy Szvitelszki is rá szeretne 
találni: „ahogyan ő rám talált, eljut hozzám végre az a férfi, 
akinek az apját ő csábította el”.41

A naplószöveg és annak fordítása alkotja a regény egyik 
pólusát.  Láthattuk azt, hogy a narrátor Alla szövegeinek 
fordítása alatt maga is megváltozik. Ez erősen utalhat a 
fordítás–szülés metaforikusságára, hiszen összefüggésbe 
hozható azzal, hogy a szülés után a nők mennyire megvál-
toznak. A regény másik pólusa Odarka, a bába emblema-
tikus figurája, aki összeköti a regénybeli asszonyok sorsát. 
Ő segíti világra gyermekeiket, miközben önmaga méhe 
nélkül marad. A méhnélkülisége több értelmet hordoz 
magában, hiszen a gyermeke elhagyásával és a terméket-
lenségével is interpretálható. 

Berniczky Éva írásmódja hasonló Cixous stílusához.  
A híres francia feminista filozófus művéről írja Zsák Judit 
a tanulmányában, hogy a női szubjektum leírására használt 
metonímiái, allegóriái, rímei, alliterációi és szójátékai, a 
pókhálószerűen egymásba fonódó történetek folyamatos 
mozgásban tartják a szöveget, s felszabadítják a nyelvet 
a rárakódott jelentés merevségétől.42 Ha be kéne bizonyí-
tani, melyek a női írás jellemző vonásai, akkor az előbbi 
idézetben leírt jellemzőkkel tudnánk legjobban alátá-
masztani. S kétségtelen, hogy Berniczky is ezekkel a nyelvi 
fordulatokkal írja műveit. A Méhe nélkül a bába című regény 
pedig egy olyan látásmódot tár elénk, amely jellemzően 
női pozícióból táplálkozik.
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zo-toebblet, letöltés ideje: 208. április 3.
• SZABÓ Szilvia 2008. A fordítás mint a szubjektum-(re)
konstrukció  figurája – a gyönyörszöveg tex/(s)tuális mul-
tiplikálásának aktusa, Google sites, www.sites.google.com, 
http://sites.google.com/site/berniczky/konyvek/me-
he-nelkuel-a-baba/szabo-szilvia-a-forditas-mint-a-szubjek-
tum--re-konstrukcio-figuraja, letöltés ideje: 2018. március 25.
 

A NŐISÉG KERESÉSE BERNICZKY ÉVA „MÉHE NÉLKÜL A BÁBA” CÍMŰ REGÉNYÉBEN


