
JÓRY JUDIT:

VVeettkkõõzztteettiikk  aa
mmeennyyaasssszzoonnyytt
Képek egy regénybõl

Megannyi nõi portré a világ arckép-
csarnokában, s közülük számtalan
Jóry Judit elsõ kötetében: �Mûugró
lányok, fodrászlányok, kiszolgáló lá-
nyok, szomszédlányok, úri lányok,
lányok a püspöki palotából, lányok a
nagyerdei kertvárosból, orvos lá-
nyok, körzeti orvos lányok,
lányok Panni robogóval, lá-
nyok mezítláb és papucs-
ban, repedtsarkúak és ma-
gas sarkúak, tanítónõk, ta-
nyasi copfosok, csinosak és
csúnyák, úszómesterek ba-
rátnõi, a strandlovagok, a
sötét, sportos férfiak barát-
nõi, a jó nõk.�

Folytathatnánk a sort, az idéze-
tet. De úgyis hiába vennénk fel a ver-
senyt a jelenségek, a lehetõségek, az
arcképek végtelenségével. S ebbõl a
végtelenségbõl valami az elbeszélés
megformált végességébe, szükség-
szerû technikai lehatároltságába is át-
sugárzik. Ezt teszi a mûvészet hatal-
ma, az írói technika nem elhanyagol-

ható uralása. Az, hogy végeredmény-
ben �vérbeli regényrõl� van itt szó, hi-
ába a szerénykedõ (vagy éppenséggel
különlegesítõ?) alcím. A cím pedig bi-
zony jelképesen értendõ: a femina
mint rögtöni �menyasszony�� Kon-
vencionális? Inkább erõteljes, meg-
gyõzõ, természetes. A nõi lét valami
misztikus, megfoghatatlan dolog-
ként áll az elõadásmód középpontjá-
ban. Ennek érzetét erõsíti a személy-
telenség, amely egyrészt a narrátor
véleményalkotásbeli tartózkodását

sejteti, másrészt általánosít-
hatóság lappang mögötte,
szinte kinyilatkoztatássze-
rûen állítva az olvasó elé:
ilyen maga a nõ. �Levet-
kõztetve.�

Mégis, a befogadói fo-
lyamatnak éppen a szemé-
lyesség válik a leginkább el-
engedhetetlen részévé,

hiszen az a nyíltság, kendõzetlen érzé-
kiség, ahogyan az írónõ a nõi létrõl
beszél, igazi önvizsgálatra késztet. Ba-
rangolásra saját érzelmeink, a létrõl
alkotott képzeteink útvesztõjében.

A három, római számmal jelölt
regényrész mindig ugyanúgy indul,
és mintha mindig ugyanúgy is
folytatódna� A körkörösség érzete
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lengi be a textust. A temetés és a tükör,
a Még egyszer az elmozdult fotók szépsé-
gérõl és Az életrõl és a halálról címû fe-
jezetkezdõ írások egyformán tartal-
mazzák ugyanazon mozzanatokat a
létezés�elmúlás gyönyörteljes, egy-
ben fájdalmas kontrasztjával, vala-
mint a dokumentálás megõrzõ-meg-
merevítõ (el-/meghalasztó?) szépsé-
gével. És számos hasonló megfelelést
lehetne felsorakoztatni az egyes ré-
szek további alfejezetei, passzusai,
�képei� között. Minden egyes �kép�
vagy mozzanat a nõ mint olyan kive-
tülésének tekinthetõ, minden egyes
papírra vetett betû csak errõl a témá-
ról szól. S ehhez a nõhöz olyan jelen-
téktelen természetességgel tartozik
hozzá a férfi mint olyan, mint maga
az õt elmaradhatatlanul körüllengõ
érzékiség, életteljesség.

Látszatra kis igényû, többnyire
kis terjedelemben rögzített benyo-
mások követik egymást, ám valójá-
ban nagyszabású, legalábbis plaszti-
kusra sikerült meseanyagok ezek,
amelyek elénk tolják a �nõi létezõt�
minden szenvedélyével, bûnével, bá-
jával együtt. Életmozzanatok rajzo-
lódnak ki a szemünk elõtt, s a képze-
let magas fokú szárnyalása láttán az
a sejtésünk támad, hogy minden
egyes sor élvezetes �természettudo-
mányként� bõvíti ismereteinket a
Lényrõl, melyet egyszerûen csak
�gyengébbik nemnek�, �másodren-
dû állampolgárnak� szokás nevezni,
holott szervezete bizonyos fokig
erõsebb, kitartóbb, mint a férfié; ho-

lott valójában õ áll a Létezés közép-
pontjában, a harcos, társadalomal-
kotó férfi érdeklõdésének �elsõren-
dû állampolgára� gyanánt�

Ehhez hozzájárul az a közvetlen-
ség, �frontalitás�, ahogyan az írónõ
halálról, vetélésrõl, betegségrõl, fáj-
dalomról beszél, s ahogyan a múltat
és a jelent számtalanszor azonossá
teszi, valamint ahogy a fikciót a va-
lóság fölé helyezi. S Jóry nem palás-
tolja a szexualitást, az erõszakot, a
vért sem, behatol a nõi lélek minden
eldugott szegletébe; ettõl az õszinte-
ségtõl válik ez a próza szinte tükörré
a nõi olvasó számára.

�Jóry Judit mûvészettörténész,
Budapesten született� � áll a borí-
tón. De mikor? Hagyjuk meg a jóté-
kony, diszkrét inkognitót legalább
olyan mértékig, mint ahogyan õ is
az általánosság méltóságfátylába
burkolja regényében a Nõt�

VÁRSZEGI ANITA

(Kalligram Kiadó, Pozsony, 2005, 
292 oldal, 1900 Ft)

LEONARD COHEN:

SSzzééppssééggeess  LLúúzzeerreekk

Leonard Norman Cohen a beatkor-
szak emblematikus alakja. Zenei pá-
lyafutása háttérbe szorítja költõi és
írói érdemeit, pedig zeneiparbeli si-
kere után is jelentetett meg verseket.
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