


Bokor Zsuzsa

NÕI ÉLETEK ÉS TÖRTÉNETEK
A XX. SZÁZADBAN.

EGY NÉPRAJZI KIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA1

Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem
sokan mások is provokatívnak találhatják. Az elsõ kérdés
bennünk, hogy mit tud megmutatni egy néprajzi kiállítás a XX.

századi asszonyok életébõl: nõi munkaeszközöket, a nõi élet sorsfordu-
lóihoz kapcsolódó viseletet, textíliákat vagy a gyereknevelés kihagyha-
tatlan eszköztárát? Városi vagy falusi nõt fogunk látni? Nem véletlen-
szerû, hogy ezeket a kérdéseket tesszük fel egy társadalomnéprajzi
kiállítás megtekintésekor, hiszen megszoktuk, hogy a múzeum a
tárgyak tárháza, és hogy a klasszikus muzeológiai hagyomány is sokáig
azt a múzeumkoncepciót éltette és virágoztatta, amelyben a múzeum
a tárgyakat és esetleg a tárgyakhoz kötõdõ embereket mutatott meg,
a múzeumlátogató rendszerint gondosan leporolt, felcímkézett, eseten-
ként elzárt tárgyakat nézhetett végig, ha múzeumba érkezett. Tudjuk,
hogy a skandináv múzeumok és skanzenek túlléptek már ezen a
szemléleten: a koppenhágai munkásmúzeumban például az ember
magát is munkásnak érzi, amikor a Sorensen család otthonába lép, és
az õ saját életterükben az õ életvilágukat követi végig. A skanzenekben
ugyanígy megfeledkezünk arról, hogy a parasztporták körül XXI.
századát éli egy város. Azt hiszem, a kulcsfogalom itt a beleélés, a
szórakoztatva tanítás, amely ezt a múzeumszervezést jellemzi, hiszen
a múzeumnak a lényege nem csak az öncélú adatgyûjtés, hanem a
megmutatás is, a mai társadalomban élõ, sokfele szervezett emberi
figyelem ráirányítása a múltban történt dolgokra és/vagy a másságra,
az érdeklõdés, a kíváncsiság felkeltése.

Az Anna címû kiállítás is valami mást hoz, mint amit megszoktunk.
Egy 1920-ban született nõ fõbb életepizódjait saját élettörténetén
keresztül követhetjük végig 1989-ig. A történetet azok a mindennapi

1 Anna. Asszonyélet a XX. században. Haáz Rezsõ Múzeum, Székelyudvarhely, 2015.
május–december. A kiállítást rendezte: Baróti Hunor, Kinda István, Kolumbán
Zsuzsanna, Miklós Zoltán, Salló Szilárd, Szõcs Levente, Vajda András.



tárgyak veszik körül, amely a XX. századi, paraszti származású erdélyi
nõ életét és munkáját jellemezték. Annát nem látjuk, csak a hangját
halljuk, nem tudjuk, hogy hol született, a kiállítás tárgyaiból, a zenébõl,
táncból következtetünk arra, hogy erdélyi magyar településeken, ezen
belül is talán Gyergyóban zajlanak az életesemények. A gyerekkoráról
annyit tudunk meg, hogy paraszti családba születik, és lánykorát is
nagymértékben meghatározza az a közösségi kontroll, amelynek követ-
keztében teherbe esése után marginalizálttá válik. A magzatelhajtását
követõen két életpálya-lehetõség bontakozik ki elõtte: az egyik az, hogy
apja akaratának engedelmeskedve hozzámegy egy hozzá hasonlóan
marginalizált helyzetû, szomszéd falubeli vénlegényhez, „meghúzza
magát”, majd a férjet ápolja súlyos betegségében, ennek halála után
magára marad, végül a kollektivizáláskor teljes vagyonát elveszíti, így
kerül be a varrodába, és 50-es éveiben „blokklakó” lesz belõle. A másik
lehetõség pedig az, hogy nem engedelmeskedik az apjának, hanem
elszökik városra cselédnek egy zsidó családhoz, majd a II. világháborút
követõen irodista és az államosítást támogató népi aktivista válik
belõle, végül egy varrodában alkalmazzák, késõbb pedig beköltözik egy
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városi tömbházba és ott éli nyugdíjas éveit. Innen írja meg élete
történetét. A történet(ek) váza nagy vonalakban ez lenne. A két
élettörténet ugyanonnan indul, és bár egy adott ponton elágazik, ismét
találkozik, mintegy azt is sugallva, hogy, bár több lehetõség is adott,
ezek valójában rendkívül korlátozottak, kontrolláltak, és ugyanannak
a pályának különféle variánsait jelentik.

De amint a tárlat rendezõi a tárlatot kiegészítõ anyagokban jelzik,
nem a válaszok, hanem a kérdések a fontosak ebben az Anna-életútban.
„Választhattunk volna konkrét személyt, akinek életútját bemutatjuk,
a lehetõ legvalószerûbben, leghitelesebben. Most nem ezt tettük, hanem
olyat alkottunk, amilyet amúgy nem szoktunk. Megalkottunk egy fiktív
személyt, Annát, aki sohasem élt. Úgy akartuk megalkotni, hogy önök
végül elmondhassák: bár Anna sosem élt, de akár élhetett is volna.
Hiszen vannak Anna, általunk elképzelt két lehetséges életsíkján, sokak
által ismert, tapasztalt vonatkozások. Mondjuk úgy, sok valós életútból
csipegettünk, de nem vontunk átlagot. Nem ez volt a célunk...” – írják
a kiállítás szervezõi a katalógusban.
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A tárlatot végig a szûk, sötét átvezetõk, folyosók jellemzik. A tárlat-
tervezõk ötletesen kihasználták a múzeum adottságait, a szûkebb
helyiségeket, hogy ezeken végighaladva megélhessük azt a szûkösséget
(értelmezésemben a lehetõségek, az alternatívák, a problémamegoldá-
sok szûkösségét), amit maga Anna is megélhetett. Ugyanezek a szûk,
sötét folyosók, amelyek idõnként szélesebb, fényesebb termekbe vezet-
nek, a magunkban végigjárt utat is jelenthetik, az értelmezés útját, a
bennünk kikerekedõ történet folyamatát. Az ajtón belépve egy nõi hang
és egy elsõ világháborút követõen készült falusi utcakép fogad. A nõi
hang ezúttal nem a tárlatvezetõ hangja, hanem a tárlat fõszereplõjéé.
Anna szólal meg, önmagáról egyes szám elsõ személyben beszél. Az a
hang, amit Gyõri Klára2, Kocsis Rózsi3 vagy Zsigmond Erzsébet4

írásából ismerünk. Az önmagát feltáró, írásban magát megjelenítõ nõ
hangja.

„Már román világ volt, ’20-ba, mikor megláttam a napvilágot, s a
hegy alatt a katolikus templomba 2 hetüs koromba, Szent Anna napján
meg is kereszteltek. Anyám sovány, kicsi asszony; apám alig maradt
meg a háborúba’, de sebesülten, Isten tudja hogy, valahogy hazakeve-
redett, s osztán dógoztak eleget. A sok gyermekbõl ötön maradtunk
meg anyámnak. Engem, a legkisebbet már inkább a nagyok neveltek,
s ez biza meg is látszott. Iskolából csak az elemit jártam, ahogy a
nagyobbakot, engem is várt a sok tennivaló: kapálni, takarni, fonni-
szõni kellett s az állatokkal hét baj volt örökké.” – kezdi Anna a
történetét.

Egy valamivel vidámabb jelenet következik Anna életébõl: fentrõl
pillanthatunk be egy csûrbe, és táncoló fiatalokat, suhogó tarka
szoknyákat látunk, sõt, a tárlatszervezõk leleményességére vall, hogy
mindezt csûrt idézõ szénabálák és csiszolatlan fenyõdeszkák között
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tehetjük meg, ezeknek sajátos illata és tapintása még erõteljesebbé
teszi a táncokat megjelenítõ vizuális és auditív effektek benyomását.

Anna narrációja azonban már a második mondatban elõrevetíti a
„bajt”, a falusi lányokkal megtörténhetõ legnagyobb szégyent, a meg-
esést, így a szépirodalmi mûvek esetében oly ismerõs szerelmi szál
nem tud kibontakozni, nem válik élvezhetõvé.

„Osztán addig kívánkoztam, hogy mehessek, hogy apám csak elen-
gedett. De örökké mondogatta anyám, hogy vigyázzak magamra s a
híremre. De ha nem voltam eszemnél... (...) Mit csináltál, Anna?
Megvert az Isten... de meg apám is a nadrágszíjával. Uram, bocsásd
meg a bûneinket!”

Kénytelenek vagyunk lemenni egy szûk lépcsõn, amely Rebi néni
mellett vezet el, a megesett lányok által oly jól ismert falusi „minden-
tudó” mellett, aki „segít” Anna bajában, elhajtja a magzatot. Hogy ez
a megoldás mennyire félkészmegoldás, azt Anna kétségbeesése és
zavarodott lelkiállapota jelzi, a hová menjek, mivé legyek helyzet.

Tudjuk azt, hogy rendszerint a férjhez menésen és a cselédkedésen
kívül még két másik, ún. „dekonstruktív” megoldás is kínálkozott a
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teherbeesésük miatt perifériára sodródott nõk számára: a prostitúció,
valamint az öngyilkosság, de Anna számára ezek nem kínálkoznak
megoldásként, meg sem villannak a történetben.

Az abortuszt kísérõ, zavarodott tudatállapotot a tárlatlátogató is
megéli: két, szûkre méretezett, becsukott ajtó közül kell választania:
mit nyitna ki Anna helyében, férjhez menne-e, vagy elmenne városi
cselédnek, szolgálni. Itt sincs válasz, a tárlatszervezõk hagyják, hogy
mindkét úton végigmenjünk, és megéljük a zsidó családnál szolgáló
Anna belsõ fájdalmát, majd az aktuális politikai, gazdasági helyzetnek
való megfelelést a népi szövetségnél, illetve a varrodában. Végül a
magány egy szocialista lakásbelsõben, egy ’60-as évek stílusában
berendezett tömbházlakásban teljesedik ki.

A másik út semmivel sem vidámabb: sötét kis szobácskába vezet,
ahol Anna éppen vacsorához terít. A férj, a falusi vénlegény mellett
tovább élheti falusi asszonyi szerepét, és míg az elõbbi utat valamiféle
harciasság, az új világ létrehozásában való szerep túlhangsúlyozása
jellemzi, ez az élet a csendes, szótlan tûrés és alárendelõdés tere.
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Anna városi politikai szerepvállalása emancipációs lehetõségnek is
tûnhetne, hiszen lelkesen mesél arról, hogy milyen akciókban vehetett
részt a gazdag földbirtokos parasztok ellen (amely közegbõl, bizonyos
értelemben maga is származik, de amely társadalom valaha kilökte õt
magából). De mivel ez az út sem vezet máshová, mint a gyári munka
felé, azt is gondolhatjuk, Anna egy szerencsétlen eszköze volt egy
újonnan alakuló politikai hatalom berendezkedésének. Ugyanazt élheti
meg, mint sok más nõtársa: a szocialista állam sajátos társadalompo-
litikáját, amely fizetett munkát nyújtott a nõknek, és elhitette velük,
hogy egy új világ embereivé válhatnak ezáltal.

Ez a kiállítás tehát, úgy gondolom, hogy a történeti eseményeket
szimuláló, és a látogatót ezáltal interakcióra, beleélésre késztetõ „living
history museum” szemléletbe kiválóan illeszkedik. A nézõ maga alkotja
meg a történetet, és ekképpen maga is részt vesz a történetírás
folyamatában. Mindehhez hozzájárulnak olyan ötletesen megoldott
vizuális és auditív effektusok, amelyek a szó legszorosabb értelmében
bevonják a nézõt: például leülhetünk ahhoz az asztalhoz, amelyet épp
Anna terít meg, miközben az érckályhában ég a tûz, vagy táncoló
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párocskákra leshetünk a szénaillatú csûrben, illetve felülrõl, eldolgo-
zatlan betonoszlopok mögül nézhetjük a lendületesen épülõ szocialista
várost.

A felsoroltakon kívül végül kitérnék arra az aspektusára, amely
számomra, nõket, nõiséget kutató számára a legfontosabb volt: miként
mutatja meg a kiállítás az egész életében a paraszti társadalom
normáinak, az apa hatalmának alárendelt, a férjet kiszolgáló „második
nemet”. Az apai szigor és öntörvényûség következtében, majd a nem
kívánt terhesség és annak megszakításáért járó falusi megszólást
követõ szégyen készteti Annát arra, hogy a hasonló helyzetben élõ nõk
számára leggyakrabban elõírt cselédi vagy feleségi szerepbe írja magát
(ezt kiválóan érzékelteti az asztalt megterítõ kéz vizuális megjelenítése,
a nõ ugyanolyan mértékben kiszolgálója a férjének is, mint az õt
alkalmazó zsidó családnak). Már gyerekkorában megtanulja dekódolni
a nemisége felé irányuló elvárásokat, ezeket viszi tovább életében.
A nõiség kereteit érthetjük meg ebben a történetben, illetve azokat a
lehetõségeket, amelyeket a társadalom ilyen esetekben felkínál. Kér-
dés, hogy Anna emancipációs lehetõségként vagy kényszerhelyzetként
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éli-e meg ezeket a továbblépéseket: a szégyenbõl való menekülést a
házasságba, illetve az újonnan berendezkedõ kommunista hatalom
kiszolgálását. Ezt a látogatónak kell eldöntenie, ugyanis Anna nem
adja meg a megoldás kulcsát. Élhetõ-e ez a XX. századi asszonyi sors,
vagy sem?

Anna története által megértjük azt is, hogy mi indíthat egy nõt arra,
hogy hozzálásson életének megírásához, mi az a belsõ kényszer, ami
egy hetvenéves asszonyt visszapillantásra ösztönöz. Egy kicsit azt is
megértjük – bár a kiállításban elhangzó élettörténet-részletek rövidek
ahhoz, hogy bármilyen narrációs módszerrel nekiálljunk az elemzésük-
höz, de nem is ez a cél –, hogy ez a visszapillantás, az írás mint
lehetõség miként oldja fel az élet során hozott feszültségeket, egyáltalán
képes-e arra.

Nem egy tipikus asszonytörténet, de éppen ezek a szélsõségre
mozdított epizódok segítenek leginkább megérteni egy évszázad nõisé-
gét, azt, hogy míg a háborúk és politikai változások forgatagában, a
majdnem hatvan év alatt a dekor (lakásberendezések) és az eljátszott
szerepek (munkaerõ-piaci lehetõségek) nagymértékben változnak, ad-
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dig a szerepekhez ítélt értékek vajmi keveset, és a társadalom hetven
év alatt sem kínál semmiféle megoldást a szerepekbõl adódó traumák
feloldására. Látjuk azt is, amint a nõ interiorizálja, magáévá teszi az
értékeket (öregkorában, amikor visszapillant is, úgy érzi, õ tévedett,
az õ hibájából került oda, ahol van).

A magyar etnográfiában ritkán került sor a paraszttársadalom
nõiségének megrajzolására, pontosabban arra, amire a társadalmi
nemek, a gender studies leginkább kíváncsi: miként konstruálódik a
nemiség bizonyos helyzetekben, bizonyos sajátos közösségekben, vagy
változások frontvonalán. A néprajzban a nõ rendszerint a munka, a
viselet, az életmód, a folklórszövegek kapcsán került bele az elemzésbe.
Ugyan Kiss Lajos5 már 1943-ban ráirányította a figyelmet a nõk
társadalomban betöltött szerepének kutatására, de kevés munka lépett
túl az egyszerû leíráson. Talán Sz. Morvay Judit6, Deáky Zita7, Zakariás
Erzsébet8 majdhogynem monografikusnak számító munkái többek
között azok a kivételek, amelyek nem tekintik egyértelmûnek a férfiak
és nõk közötti különbségeket, hanem azok kulturális konstrukcióira
hívják fel a figyelmet.

Az etnográfiai nõkutatások egy másik irányvonalát jelentik a
narratívakutatások. A nõi elbeszélések mélyebb elemzését már Nagy
Olga szövegei kínálják nekünk, és ezt a Nagy Olga-i szemléletet, a
magáról beszélõ nõ lelkébe való bepillantást sugallja valahol a kiállítás
is (nem véletlenszerû, hogy miközben a társadalomtörténeti dimenziók,
magyarázatok idõnként hiányoznak ebben a tárlatban, a narratívára
való fókuszálás erõsebb, hiszen a tárlat rendezõi közül többen is a
narratívakutatás szakemberei). A megesés mint sorsfordító mozzanat,
majd az ezt követõ, az éppen aktuális helyzetnek való alárendelõdés
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gyakori az általunk ismert, kevés számú, de publikált paraszti nõi
történetekben. Így Anna narrációja egyáltalán nem egyedi, de mint
olyan, nem is általánosítható, hiszen nem minden XX. század elején
született nõ története ez, nem minden megesett lány járta végig ezt az
utat, nem lett minden nõbõl agitátor, a falusi lányokból sem váltak
varrodai munkások.

Egy történet, a „megtörténhetett volna” története ez. Nem egy tipikus
történet. Ez annál inkább igaz, mivel társadalomtörténeti szempontból
további kérdéseket tehetünk fel. Hiszen nem tudunk meg semmit Anna
iskolázottságáról, ami azért volna fontos, mert ha csak elemi iskolába
járt, amint azt mondja, az itt szerzett tudással elég nehezen lehetett
volna irodai alkalmazott belõle. Anna már túl is van a negyvenen,
amikor a kollektivizálás végigsöpör a vidéken és kisemmizik kicsinyke
vagyonából. A Székelyföld iparosítása az 1968-as megyésítést követõen
kap lendületet, ekkor õ már majdnem ötvenéves. A falun élõ negyve-
nes-ötvenes nõk mobilitási pályája nem a városi élet felé irányul,
legtöbb esetben maguk is a helyi kollektív gazdaságban dolgoznak, ide
„csatornázzák be” a korábban szerzett tudást, nem mellesleg ebben az
életkorban már ritkábban választják a nõk a városi életmódot. Nem
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tudjuk, Anna miért ment varrodába és miért vállalta a városra ingázás
nehézségeit.

De ha a kérdéseknél maradunk, a mivé lehettél, mivé lettél kérdé-
seknél, azt is mondhatjuk, hogy Anna élettörténetében több nõi
élettörténet találkozik. A nagy háború után román világba született
lány története, a megesett lányé, a cselédlányoké, a parasztgazda
feleségéé, a kommunista pártmozgalmak asszonyaié, a gyári munká-
soké. Azoké a nõké, akiket még mi is ismerünk és ismertünk, a
világháborúk és a nagy változások csendes aktoraié, nagymamáinké.
Éppen ezért nekünk, XX. században születetteknek külön izgalom a
múltnak Anna történetén keresztül való újranézése.

(A tanulmányban szereplõ fotók a kiállítás anyagából származnak. – Aszerk.)
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