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A fikcionalizálás aktusai Sylvia Plath Az üvegbura címő regényében 

Sylvia Plath egyetlen regénye, Az üvegbura 1963 januárjában, Angliában jelent meg elıször, Victoria 
Lucas álnéven; a második kiadást, 1964-ben, még mindig ezen a néven publikálták. William Heinemann, a kiadó 
ehhez azonban már a következı kommentárt főzte: „A Victoria Lucas egy írói álnév, a kiadó pedig nincs abban a 
helyzetben, hogy a szerzı kilétét bármilyen módon felfedje” (idézi Brain, 2). Bár Francis McCullough azt írtja, 
„London irodalmi életében mindenki pontosan tudta, hogy Plath a szerzı”, Brain megjegyzi, nem szabad 
elfelednünk, hogy „London irodalmi élete” alatt nem túl nagy számú embert kell értenünk (2).  

Az írónı néhány héttel a regény megjelenése után öngyilkosságot követett el. A könyv, amely egy 19 
éves lány pszichés leépülésének, öngyilkossági kísérletének és gyógyulásának történetét meséli el, azóta a 
háború utáni amerikai irodalom egyik legolvasottabb regénye lett.  

1987. január 21-én, ahogy azt a New Yorker is hírül adja, megkezdıdött az a per, melyet Dr. Jane V. 
Anderson pszichiáter, Sylvia Plath egykori ismerıse rágalmazásért és jóhírének megrontásáért indított a regény 
filmváltozatának készítıi ellen.1 Az ügy során Ted Hughes – akit Anderson szintén beperelt, amiért megengedte, 
hogy Edward Butcher kritikusnak egy a regényrıl szóló interpretációja megjelenjen – arra kényszerült, hogy 
eskü alatt vallja, hogy Az üvegbura fikció (vö. Rose, 187-188). Anderson arra alapozta a feljelentést, hogy az 
egyik karaktert a regényben Plath róla mintázta. Mindenekelıtt az háborította fel, hogy a regénybeli figura, Joan, 
homoszexuális hajlamokat mutat.  

A fikció és valóság elkülönítésének problémája, a referenciális olvasás, mint a fent említett eset mutatja, 
akár egyenesen a vádlottak padjára juttathatja az írót (vagy annak örököseit).2 A fikcionalizálás folyamatának 
felfedése persze jóval több munkát kíván, mint „lenyomozni” a szerzı életének eseményeit; az író, ha arra 
kényszerül, hogy „lenyugtassa a kedélyeket”, jobb híján legfeljebb esküt tehet rá, hogy története kitaláció. A 
fenti, már-már groteszk eset kapcsán alábbi elemzésemben azt próbálom feltárni, hogyan mennek végbe a 
fikcióképzési aktusok Plath regényében. Elemzésemhez Elisabeth Wurtzel Prozac-ország címő mővét hívom 
segítségül. 

Az üvegbura helye a háború utáni amerikai regények sorában és Sylvia Plath mővein belül 

Bár Az üvegbura 1963-ban jelent meg, alapvetıen még a konvencionális, mimézis alapú regények 
sorába tartozik, akkor is, ha a szöveg egyes pontokon bizonyos tekintetben azon túlmutat. Nem véletlen, hogy 
Plath regényét gyakran hasonlították Salinger 1951-es Zabhegyezı-jéhez. Holden Caulfield és Esther 
Greenwood mindketten „lázadó-áldozatok”3, akiknek „pszichés szenvedése és széthullása valójában a 
társadalom általános rossz közérzetének tünete”(Britzolakis, 31). Gyakori, hogy Az üvegburát tematikája alapján 
más olyan regényekkel említik egy lapon, amelyek, ahogy Ellen Moers írja, „tónusukat tekintve nagyon is 
különböznek egymástól, de mindegyik azt tárgyalja, hogyan kezelik az ırültséget intézményi keretek 
között”(Moers, 202). Itt elsısorban Hannah Green Nem ígértem rózsakertet (1964), Janet Frame Faces in the 
Water (1961), Ken Kesey Száll a kakukk fészkére (1962) címő regényét említhetjük, az utóbbi idıben pedig 
Susanna Kaysen Girl, Interrupted (1993) és Elisabeth Wurtzel Prosac-ország (1994) címő memoárja kapcsán 
emlegetik Az üvegburá-t.  

Plath Naplójában nem sok információt találunk a regény keletkezésének körülményeirıl, néhány 
bejegyzés azonban mutatja, hogy Plath hosszú ideig készült a megírásra. Anyjához írott levelében így beszél a 
regényrıl: „Azt csináltam, hogy a saját életembıl vett eseményeket fikcionalizáltam, hogy valami színt adjak a 
dolognak – talán tényleg csak arra jó, hogy pénzt hozzon, de szerintem megmutatja, mennyire elszigeteltnek érzi 
magát az ember, mikor összeomlik… Megpróbáltam lefesteni a világomat és benne az embereket úgy, ahogy egy 
üvegbura torzítós lencséjén keresztül látszik…(idézi Harris, 107). Egy késıbbi levélben már ír: „Felejtsd el a 
regényt, és ne említsd senkinek. Csak arra jó, hogy pénzt hozzon, csak gyakorlás” (Letters Home, 77). A 
megjegyzés valószínőleg már inkább annak szólt, hogy Plath maga is úgy gondolta, figurái túlságosan 
felismerhetık; más forrásokból ugyanis kiderül, hogy a regény megírása életének legnagyobb élményei közé 

                                                 
1 Anderson már 1971-ben olvasta a regényt, amikor az megjelent Amerikában, ekkor azonban még eltekintett a 
pereskedéstıl.  
2 Erre a jelenkori magyar irodalmi életbıl is kínálkozik példa: nemrég Grecsó Krisztián Pletykaanyu címő kötete 
kapcsán került majdnem bíróság elé, mert néhány ember felismerni vélte magát az elbeszélésben.  
3 Vö. Ihab Hassan “rebel-victim” fogalma a Radical Innocence címő munkájában (Princeton University Press, 
1961). 



tartozott, mohón, felszabadultan dolgozott a könyv születésének három hónapjában (vö. Wagner-Martin, 234). A 
fenti idézetek megmutatják, hogy alapvetıen Plath is önéletrajzi regényként definiálta a mővét – már 
amennyiben bevallja, hogy a vele magával történt dolgok szolgáltak alapul.  

A korabeli kritikák – nemcsak az 1966-os kiadásé, amikor a mő elıször jelent meg Plath neve alatt, 
hanem az elsı, álnéven megjelenık is – kedvezıen fogadták Plath (illetve Victoria Lucas) – könyvét. Robert 
Taubman kritikus például Joyce The Thin Red Line és Updike Pigeon Feathers címő mőveivel összehasonlítva 
méltatja Az üvegburát. (Taubman, 5). Miután a regény 1971-ben az Egyesült Államokban is megjelent, az ottani 
kritikák általában már csak másodlagos teljesítménynek tekintették a mővet az Ariel-versek után. Saul Maloff 
regényíró – számomra döbbenetes mellélátással – azt írja, hogy a regény témája Plath „saját fájdalma és 
betegsége”, amelyet „bető szerinti hőséggel fest le, napló ez, amit regénynek álcáz […], csak a neveket 
változatja meg, semmi mást: amennyire egy regénynél egyáltalán lehetséges, annyiban Az üvegbura nem 
fantáziára épülı mő, hanem puszta beszámoló”, sıt, megjegyzi, hogy miután már tudjuk, mi történt Sylvia Plath-
szal, „a legrosszabb hírekre számítunk, ezért vagyunk itt, azért, hogy a szörnyőségeket olvassunk, nem pedig ezt 
a iskoláslány-csacsogást.” Maloff végül arra jut, hogy a regényt Plath elsı kötetével együtt az írónı ifjúkori 
mővei közé tanácsos sorolni (103-105).  

A regényrıl azóta annyi elemzés született, hogy elsı pillantásra azt hinnénk, nem is lehet már róla újat 
mondani. A szakirodalom két alapvetı csoportba sorolható: a kritikák egyik része kór-, illetve esettörténetként 
olvassa a regényt, és ezt megpróbálja összekötni szociológiai kérdésekkel; a kritikák másik része – elsısorban a 
feminista irodalomkritika területén született számos elemzés – úgy interpretálja a könyvet, mint olyat, amely 
bemutatja, hogyan hullik szét a nıi szubjektum az 50-es évek amerikai (és patriarchális) társadalmában, és 
milyen lehetıségek adódnak az újjászületésére, újrateremtésére. (Látjuk, hogy a két fent említett megközelítés 
tulajdonképpen ugyanazt a fogalomstruktúrát használja – ráadásul ugyanazzal a dinamikával és belsı renddel –, 
legfeljebb más attribútumokkal.) 

 Lynda Bundtzen szerint a regény „formáját és stíluság tekintve közelebb áll az allegóriához, mint az 
autobiográfiához”, minthogy allegorikusan jeleníti meg a feminitás három aspektusát: „a nınek a társadalomban 
elfoglalt helyét, speciális kreatív energiáját és feminitásának pszichológiai megtapasztalását”. Axelroad 
ugyanakkor azt javasolja, hogy az autobiografikus és az allegorikus olvasatok helyett az intertextuális olvasatra 
kellene koncentrálnunk; ı Esther Greenwoodot és Woolf Mrs.Dalloway-jének fıszereplıjét, Clarissát együtt 
kísérli meg olvasni.  

Teresa de Lauretis a regényben kibontakozó újjászületés-mítoszra hívja fel a figyelmet, és rámutat, 
hogy a regény sikere „sokat köszönhet annak, hogy szerzıje képes rá, hogy egyesítse a történelmi, diakronikus 
ént […] a szinkronikus, idıtlen, mitikus struktúrával[…]”. A regény „követi ugyan a pszichoanalitikus regények 
és esettörténetek mintáját, de míg az utóbbi érdeklıdésének középpontjában a kulturális és egzisztenciális 
folyamatok leírása helyett a pszichológiai folyamatok leírása áll, Esther történetét átszövi a részletesen ábrázolt, 
specifikus kultúra, melybıl a történet életet és jelentést nyer” (De Lauretis, 124).  

Britzolakis megállapítása az, hogy a regény olvasása körüli kérdések „makacsul a megnevezés 
problémája körül forognak: mindenekelıtt annak a viszonynak a megnevezése körül, ami a szerzıt az én-
narrátorhoz főzi, valamint amely a szerzıt és a narrátort »Sylvia Plath-hoz» főz.”(32). Az egyik legsarkalatosabb 
kérdés tehát, hogy milyen mértékben autobiografikus mő Plath regénye, mit jelent az, hogy Az üvegbura 
önéletrajzi regény.  

A fikcionalizálás aktusai Az üvegburá-ban 

A referenciális és fiktív mőfajok elkülönítésekor az önéletrajzi regényt különösen nehéz egyik vagy 
másik kategóriába sorolni. Jóllehet, a szókapcsolat azt sugallja, hogy fikcióval van dolgunk, az autobiografikus 
olvasást mégsem lehet kikerülni, hiszen az „önéletrajzi” jelzı éppen ezt engedi meg. Márpedig, ahogy Mekis D. 
János írja, „valószínőleg minden autobiográfia-értés a referencialitás valamely fölfogásán nyugszik. A megértés 
alapjaként és a megértendıként funkcionáló közös létezı éppúgy lehet az én, a világ tapasztalata, az emlékezet, 
sıt, az irodalmi tradíciók” (48). A poszt-strukturalista korban pedig, amikor megkérdıjelezıdött a fikció-valóság 
– és ezzel együtt a regény-önéletrajz – dichotómia relevanciája, csak még nehezebbé vált a helyzet. Míg „Henry 
James korában még tisztán megkülönböztethetı volt az önéletrajz és a fikció, Proust és Joyce (…) hozzálátott 
ahhoz, hogy a két mőfajt közeli kapcsolatba hozza. Számos késıbbi író az ı munkásságukat követte. A 
vallomásos regényírók a francia mővész nyomában indultak el, míg a személytelenebb (…) alkotók inkább Joyce 
harmadik személyben írt önarcképeit vették modellül” (Szegedy-Maszák, 104). Az önéletrajzi mővek 
besorolásának nehézségeivel kapcsolatban Northrop Fry úgy fogalmaz, hogy „ha egy könyvtárba egy önéletrajzi 
mő érkezik, a könyvtáros a nem fikcióhoz sorolja, ha hitt a szerzınek, s a fikcióhoz, ha azt hiszi, hazudott” 
(262). A helyzet azért ennél persze bonyolultabb; a továbbiakban Fry az önéletrajzi regény kialakulását 
Rousseau-ig vezeti vissza. Fry rendszerében nem használja az önéletrajzi regény terminust, hanem a vallomásból 
indul, amely „önéletrajz a prózafikció egyik formájaként, illetve prózafikció az önéletrajz formájában” (315). 
Ahogy írja, „Rousseau után – valójában már Rousseaunál – a konfesszió beleárad a regénybe, és a keveredésbıl 



létrejön a fikciós önéletrajz, a künstlerroman, és a vele rokon típusok”(266). A mőfaj hibriditását Fry abban látja, 
hogy míg „a konfesszióban majdnem mindig a vallás, a politika vagy a mővészet iránti teoretikus vagy 
intellektuális érdeklıdés játszik vezetı szerepet”, valamint „a konfesszió szerzıjével e tárgyak sikeres, 
szellemileg egységes megragadása érezteti meg igazán, hogy érdemes írni az életérıl”, addig „az eszmék és a 
teoretikus tételek iránti érdeklıdés […] idegen a tulajdonképpeni regény szellemétıl, hiszen ott a technikai 
probléma az, hogyan lehet mindenfajta elméletet egyéni viszonyokban feloldani” (266). Fry ezek után arra jut, 
hogy a regény formai vizsgálatakor négy típust kell elkülönítenünk – a regényt, románcot, konfessziót és 
anatómiát –, ezeknek a „szálkötegeknek” és kombinációiknak elkülönítése azonban szándékoltan strukturális 
felosztás felé mutatnak, holott a legtöbb esetben több szál és több kombináció is felfedezhetı egy mőalkotáson 
belül.  

Marinovich Sarolta írja, hogy a Plath-kritikában uralkodó két ellentétes felfogásnak – nevezetesen 
annak, amelyik patologizálni próbálja Plath-t, illetve amelyik Plathnak a patriarchális társadalomban betöltött 
áldozatszerepét hangsúlyozza4 – közös vonása, hogy „Az üvegburát önéletrajzként, és nem fikcióként olvassák, 
az önéletrajzi dokumentum faktualitását olvassák ki egy önéletrajzi regény fikcionalitásából” (194).  

A faktualitás és fikcionalitás közötti feszültség feloldására Nancy Miller – egyébként Germaine Brée 
egy tanulmánya alapján – a „kettıs olvasás” módszerét javasolja, amely „sem az autobiográfiát, sem a fikciót 
nem preferálja, hanem a kettıt szövegstátusuk alapján együtt kezeli” (60).  

Az üvegburát több helyütt mint nıi bildung-, illetve künstlerromant említik, sokszor Joyce Ifjúkori 
önarcképé-vel párhuzamba állítva. Marinovich Sarolta tanulmányában a Miller-féle kettıs olvasatot alkalmazza, 
és azt írja, „a kezdeti bizonytalankodás után az írás folyamán és következtében a szerzıi szubjektum textuális 
ténnyé válik. Valójában ezért tekinthetı, értelmezhetı Az üvegbura igazából mővészregényként, nem csak azért, 
mert Esther Greenwood, a regény hısnı-narrátora híres író akar lenni” (196). Marinovich azzal érvel tovább, 
amikor mővészregényként olvassa a mővet, hogy Esther az én megjelenésének különféle formáival játszik el – 
ezeket jelenti számára Elly, Doreen, Betsy, Joan figurája. Esther „mindegyik és egyik sem akar lenni, ahogy 
nevetı kívülállóként ön-reflexív iróniával próbálja magát az egyes szerepek megaláztatásaitól és a széttöredezett 
én szenvedéseitıl elhatárolni egy autentikus írói identitás keresése közben”(197). Ugyanakkor, ha a Fry-féle 
struktúrát alkalmazzuk, azt látjuk, hogy Plath regénye leginkább a románc és regény kombinációjával (melyek 
közül a regény extrovertált és személyes, míg a románc introvertált és személyes ) írható le, a konfessziós szál 
pedig, ami Frynál az introvertált, tartalmilag intellektualizált jelzıkkel íródik le, közel sem kap akkora 
jelentıséget, mint éppen Joyce regényében, az Ifjúkori önarcképben, mellyel Az üvegburát többször 
összevetették. Igaz, a regényben a nıi szubjektum fejlıdéstörténetének vázát a kreatív erı adja, ez azonban még 
nem elég ahhoz, hogy künstlerromanról beszélhessünk; a regény, véleményem szerint, inkább megmarad a 
bildungsroman kategóriájában.  

Marinovich elemzésében, Ellen Moers megközelítésébıl kiindulva, aki gótikus regényként olvassa 
Plath mővét, végül „nıi gótikus mővészregény”-ként definiálja Az üvegburát (198-208)5. Teresa de Lauretis a 
regényt a keresés-regény (quest novel) valamint az önéletrajzi porté almőfajába sorolja (133).  

 Elemzésem elsı részében annak a kérdésnek szeretnék a nyomába eredni, miért mondhatjuk, hogy 
Plath regénye fikció, miért nem nevezhetı memoárnak vagy önéletírásnak, hogyan történik meg a fikcionalizálás 
aktusa. A kérdés alapvetıen nem arra irányul majd, amit Rose úgy fogalmaz meg, hogy „vajon Az üvegbura (a 
fikció álcájában) szó szerinti vagy teljesen fiktív ábrázolása-e Plath élete tényeinek” (107) ,mivel 
meggyızıdésem, hogy ez a kérdés eleve elhibázott és nem megválaszolható. Azon kívül, hogy a „szó szerinti” 
és a „teljesen fiktív” két olyan határvonalra utal, amelyek nem felrajzolhatók (hiszen hogy lehetne valamit „szó 
szerint” elmesélni, illetve hogyan lehetne egy regény „teljesen fiktív”), a releváns kérdés nem az, hogy történik-e 
fikcionalizáció (nyilván igen, hiszen végig regényrıl beszélünk, másrészt láttuk, hogy a nemfikciós[nak tartott] 
mőfajok is fikcionalizáltak), hanem az, hogyan történik. Federman szürfikció fogalmát felidézve be kell látnunk, 
hogy minden történetmesélés egy másikra való „rámesélés” csupán; izgalmasabb kérdés, hol mutathatók ki a 
fikcióképzıdés momentumai az egyes szövegekben (vö. Federman). 6 Mivel elemzésemben végig szem elıtt 
tartom a fikcionálás aktusát – hiszen Plath szövege szépirodalom–, ehhez a fejezethez Elisabeth Wurtzel Prozac-

                                                 
4 Marinovich a patologizáló álláspont jellegzetes képviselıjeként Anna Stevensont, míg a feminista nézıpont 
példájaként Linda Wagner-Martin könyvét említi; némileg kibıvítve a listát, a “patoligikusuk” legfontosabb 
képviselıjeként említhetı Alvarez, Butcher és Holbrook könyve, a feminista megközelítést alkalmazók között 
Aird, Malcolm, és Uroff munkája.  
5 A gótika és a nıi irodalom kapcsolatáról Szalay Edina A nı többször címő munkájának bevezetı fejezetében ad 
remek összefoglalót.  
6 Rose kérdésfeltevésének további problémája az, hogy eleve feltételzi Plath, mint a szerzı életének ismeretét, 
ami még akkor is problémás, ha elfogadjuk, hogy Plath élete valamilyen szempontból “nyitott könyv” lett az 
olvasók számára. Itt megintcsak Federman egyik megjegyzésére utalnék, aki blogjában megírja, egyszer azzal 
utasították vissza egyik regényét, hogy az “túlságosan önéletrajzi”. “De uram, mit tud ön az én életemrıl, hogy 
ezt mondja, kérdeztem. Semmit, szólt a válasz.” (http://raymondfederman.blogspot.com/) 



ország címő, 1994-ben megjelent könyvét hívom segítségül. „Elizabeth Wurtzel alig múlt húszéves, amikor 
megírta ezt a könyvet depressziójának történetérıl, s ma már Sylvia Plathszal és William Styronnal együtt a 
depresszió-irodalom legfontosabb szerzıi között emlegetik” – írja a magyar kiadás fülszövege. Valóban, a 
könyvet mint a 90-es évek „üvegburáját” reklámozták, és a szerzı maga is többször említi Platht. A könyv 
alcíme „Fiatalon és depressziósan Amerikában”. A magyar kiadásból azonban kimaradt a mőfaji megjelölés, az 
eredeti címben ugyanis ez szerepel: „ A memoir”. Wurtzel könyve tehát bevallottan dokumentum, nem pedig 
„tiszta” fikció, és erre a szöveg elıtt elhelyezett szerzıi megjegyzés is utal:  

Ami engem illet, ennek a könyvnek minden szava az igazságot és csakis a teljes igazságot tartalmazza. 
Csak persze az én igazságomat. Tehát az ártatlanok – valamint a bőnösök – védelmében a szereplık 
nevét a legtöbb esetben megváltoztattam. Egyebekben, fájdalom, minden adat hiteles.” (5) 

Mielıtt tehát belekezdünk a szöveg olvasásába, már két helyrıl is jelzést kapunk arról, hogy „igaz 
történetet” olvasunk. A magyar kiadás könyvborítója az eredeti felhasználásával készült, és a szerzıt, Wurtzelt 
ábrázolja – igaz, ezt külön nem jelzik a könyvben, de ha az begépeli Wurtzel nevét egy képkeresı-programba, 
másodperceken belül bizonyossághoz jut. A fikcionalizálás aktusa persze szövevényesebb dolog ennél; a 
referencialitáson túl van valami más, ami alapján az olvasó úgy érezheti, Wurtzel szövege nem megy túl a 
beszámoló mőfaján, nem épül ki benne egy olyan – a valóságból táplálkozó, mégis fiktív – világ, mint Az 
üvegburá-ban. Plath regényében (és ez természetesen más regényekre is érvényes) a fikcionalitás mértéke és 
mibenléte nem abban mérhetı, mennyi „kitaláció” érhetı tetten a történetben, hanem abban, megtörténik-e az 
iseri értelemben vett határátlépés.  

„Hogyan létezhet olyasmi, ami jelen van ugyan, mégsem rendelkezik a valóság jellegével?” – teszi fel a 
kérdést tanulmánya elején Wolfgang Iser (52). A reális-fiktív oppozíció helyett ı a reális-fiktív-imaginárius 
triadikus viszony bevezetését javasolja. (A triád harmadik tagja sem teljesen új dolog persze; Iser megjegyzi, 
hogy a képzelıerı, imagináció és fantázia fogalmakról azért mond le, mert azok mindegyike „jelentıs 
hagyományterhet visz magával s [azokat] nagyon gyakran pontosan meghatározható emberi képességként 
igazolják, s gyakran más képességektıl elhatárolják”. Minthogy azonban „az irodalmi szöveg tekintetében nem 
lehet arról szó, hogy az imagináriust mint emberi képességet határozzuk meg, hanem arról, hogy 
manifesztációjának és operációjának módjait bekerítsük, e megjelölés kiválasztásával inkább egy programra, 
mint egy meghatározásra” utal (54). ) 

Plath regényének már elsı bekezdésében, sıt, elhíresült kezdımondatában megtörténik a 
határátlépésnek az a formája, amit Iser „irrealizálásnak” nevez:  

Furcsa, fülledt nyár volt, azon a nyáron ültették villamosszékbe Rosenbergéket, és én nem tudtam, mi 
keresek New Yorkban. Nem bírom a kivégzést. Ha csak rágondolok, milyen is az, villanyszékben 
végezni, rosszul leszek tıle, márpedig az újságokban egyébrıl sem vol szó, mint errıl – gülüszemő 
fıcímek meredeztek felém minden utcasarkon, minden dohos, amerikaimogyoró-szagú földalatti-
lejárónál. Semmi közöm az ügyhöz, mégis folyton az járt az eszemben, milyen lehet, amikor elevenen 
megég az ember, amikor az idegszálakon végigfut a tő. (5)7 

A bekezdés elsı sorában a „valóságos világ” jelenik meg: a Rosenberg-ügy kapcsán pontosan 
beazonosítható, hogy 1953 nyaráról van szó, a mondat azonban hordoz valami hátborzongatót, baljósat. 
„Amennyiben […] a fikcionális szöveg a valóságra vonatkozik ugyan, de nem merül ki annak jelölésében, akkor 
az ismétlés a fikcionálás egyik aktusa, melyen keresztül olyan célok tőnnek elı, melyek a megismételt 
valóságnak nem sajátjai. Ha a fikcionálás nem vezethetı le a megismételt valóságból, akkor rajta keresztül 
valami imaginárius jut érvényre, amely a szövegben megismételt realitással összeillesztıdik. Így a fikcionálás 
aktusa azzal nyeri el sajátszerőségét, hogy kieszközli az életvilágbeli valóság visszatérését a szövegben, s épp 
ebben az ismétlésben kölcsönöz alakot az imagináriusnak, miáltal a megismételt realitás jellé, az imaginárius 
pedig az ezáltal jelöltek elképzelhetıségévé alakul” – írja Iser (53). A „Rosenberg” név használata a szövegben 
beidézi, felismerhetıvé teszi a konkrét tárgyi világot, abban a pillanatban azonban túl is lép rajta, jellé válik. 
Annak valódi jelentése, hogy a kivégzést és a narrátor „triviális” problémáját, („nem tudtam, mit keresek New 
Yorkban”) Plath merész módon összekapcsolja, abban a jelenetben bontakozik ki tisztán, ahol Esther, az 
elbeszélı elektrosokk-kezelést kap. A második mondat („Nem bírom a kivégzéseket.”) elsı olvasásra szintén 
furcsán hangozhat, hiszen az olvasó elgondolkodhat, mennyi ennek a közlésnek a valódi információ-értéke: 
valószínőleg senki sem állítaná magáról ennek ellenkezıjét, nevezetesen, hogy „bírja”, szereti a kivégzéseket. 
Nem sokkal késıbb azonban ez a mondat éppen abban nyer jelentést, hogy kiderül, nem mindenki van ezzel így:  

A hallgatás úgy elterebélyesedett már közöttünk, hogy az volt az érzésem, ez némiképp az én hibám. 
Ezért mondtam aztán: - Hát nem szörnyő ez a Rosenberg-ügy? 
Aznap éjjel kellett Rosenbergéknek a villamosszékbe ülniök. 

                                                 
7 Dolgozatomhoz a regény 1987-ben, az Európa könyvkiadónál megjelent változatot használom, a fordítás, 
hacsak nem jelölöm, Tandori Dezsıé.  



– Igen! – mondta Hilda, és én végre azt hittem, emberi húrt pendítettem meg valahol a macskaszíve 
mélyén. Csak késıbb, ahogy ott vártuk kettesben a tanácskozóterem kriptaszerő félhomályában a 
többieket, akkor magyarázta meg Hilda, hogyan is érti az elıbbi igent. 
– Szörnyő, hogy ilyen emberek is élhetnek a föld hátán. 
Aztán ásított, és sápadt, narancsszínő szája hatalmas, sötétlı üreggé tárult. Lenyőgözve bámultam az 
arca mögött megnyílt vaksötétet, míg ajkai újra összecsukódtak, megmozdultak, és a szellem megszólalt 
rejtekébıl: – Úgy örülök, hogy megdöglenek. (104)  

Bár Esther már a szöveg elején elmondja, tudta, hogy vele van valami baj („Tudtam, ezen a nyáron 
valami nincs rendben velem, mert örökösen csak Rosenbergékre kellett gondolnom […] ), az olvasónak mégsem 
szőnik az az érzése, hogy a világgal van baj. Az általunk ismert világra vonatkozó reáliák nagyon is 
felismerhetıek, a regényvilág történelmileg és társadalmilag meghatározottnak tőnik, a szövegben létrejövı világ 
mégis fiktív, vagy, máshová helyezve a hangsúlyt, a szövegben létrejön egy világ, amely túlnı a fenti 
ismertetıjegyeken és azok azonosításán. Ez annak a folyamatnak az eredménye, amelyet Iser „szelekciónak” 
nevez: „a szelekció annyiban határátlépés, amennyiben a realitáselemek, melyek bejutnak a szövegbe, többé már 
nem kötıdnek azon rendszerek szemantikai vagy szisztematikus szervezettségéhez, amelybıl vétettek. […] A 
szöveg környezetébıl a szövegbe átvett elemek önmagukban nem fiktívek, csakhogy a szelekció a fikcionálás 
aktusa, mely révén a rendszerek mint vonatkozási mezık épp azáltal válnak egymástól elhatárolhatóvá, hogy 
elhatárolásukat az aktus átlépi. […] A vonatkozási mezık így létrehívott érzékelhetısége abból nyer 
perspektivikus beállítást, hogy egyrészt olyan elemekre hasad szét, amelyek a szövegben aktualizálódnak, 
másrészt olyanokra, melyek inaktívak maradnak.” (58) A Rosenberg-házaspár mint a „való világban” létezı 
emberpár átemelése a szövegbe a szelektálás során úgy történik meg, hogy „a megismételt realitás jellé” válik ; 
ha pedig „a fikcionálás nem vezethetı le a megismételt valóságból, akkor rajta keresztül valami imaginárius jut 
érvényre, amely a szövegben megismételt realitással összeillesztıdik” (Iser, 53). A szövegbeli Rosenberg-
házaspárról, azon kívül, hogy villamosszékbe ültetik ıket, nem tudunk meg semmit. A fent idézett jelenet, ahol 
Hilda szörnyetegnek nevezi ıket, és örül a kivégzésüknek, éppen nem a házaspárnak, hanem annak a világnak a 
szörnyőségét érzékelteti, amelyben Esther él; ahol embereket – kövessenek el bármit is – villamosszékbe 
ültethetnek. Az, amit Iser imagináriusnak nevez, máshol is így jut szerephez a szövegben: az épületek, 
magazinok, intézmények felismerhetık ugyan, de nem ábrázolnak, hanem jelentenek, „az imaginárius reálissá 
lesz” (ez Iser szerint a határátlépés másik formája az irrealizálás mellett), megteremtıdik a fiktív világ. Plath 
szövegébe – bár, mint utaltam rá, minden és mindenki felismerhetı, a szereplık mégsem eredeti nevükön 
szerepelnek – a Rosenberg-házaspár névváltoztatás nélkül kerül át. Az üvegburá-ban felbukkanó nevek ugyan 
leképeznek egy térben-idıben beazonosítható valóságot, az iseri értelemben vett szelekció útján azonban létrejön 
egy fiktív világot, amely magát valódiként ismerteti fel, hiszen „a fikcionális szövegben egy világosan 
felismerhetı világ tér vissza, mely azonban magán viseli a fikcionáltság jegyét. E világ tehát zárójelbe van téve, 
hogy tudtunkra adja: az ábrázolt világ nem egy adott világ, csak úgy kell érteni, mintha az lenne. Ezáltal jut 
érvényre a fikció leleplezésének egyik fontos következménye. A fikcionálás felismertetésében lesz az irodalmi 
szöveg által szervezıdı világban minden Mintha [Als-Ob]” (Iser, 70).  

Ezen a ponton lehet érdemes megvizsgálnunk Plath névadását. Fıszereplıjét Esther Greenwoodnak 
nevezi. Gyakran idézik a regénynek az a jelenetét, amikor Esther regényt kezd írni, és nevet keres hısnıjének:  

Szívemet gyengédség hulláma öntötte el. A hısnı én leszek, csak persze álcázva. Elaine lesz a hısnı 
neve. Elaine. Ujjaimon leszámoltam a betőket: Esther: hat bető ez is. Jó jelnek látszott. (123) 

A névadás nagy jelentıséggel bír Esther számára, mint ahogy Plath számára is. Az üvegburá-ról írott 
kritikák szinte kivétel nélkül vizsgálják, hogyan értelmezhetı az, hogy Plath a Rosenberg-ügyet, a Rosenberg-
házaspárt átemeli a szövegbe. A tanulmányok az elektrosokk-villamosszék párhuzamot említik. Van azonban 
egy érdekes tény, amire talán érdemes itt kitérnünk. Plath fıhısét Esther Greenwoodnak nevezi el. A Rosenberg 
házaspár nıi tagját Ethel Rosenbergnek hínták; az Ethel hangázásban nagyon hasonló az Estherhez (ami, ahogy 
Plath naplójából kiolvashatjuk, eredetileg Judith8) ,és ami még érdekesebb, hogy Ethel Rosenberg lánykori neve 
Ethel Greenglass volt. A kivégzett feleség lánykori nevének monogramja így megegyezik Esther 
monogramjával, továbbá fel kell figyelnünk még arra a párhuzamra is, hogy a regény központi motívuma az 
üvegbura, bár az angol cím (The Bell Jar) éppen nem tartalmazza az üveg („glass”) szót, pedig az angol szótárak 
szerint létezik a „glass bell” szóösszetétel, és a definíció szerint ez „üvegbıl készült bura”. Még ha a forrásokban 
nem is lelhetı fel pontosan, hogyan jutott el Plath hısnıje nevének végleges változatához, aligha lehet véletlen a 

                                                 
8 Robert Phillips az Esther név használatában annak megerısítését látja, hogy Plath költészetének alapját az 
ödipális konfliktus képezi; Esther ugynanis nemcsak az, aki megszabadítja a zsidókat Hámántól, de az a 
gyönyörő szőz is, aki Ahasverus királyé lesz, miután azt felesége, Vashti királynı megvetéssel kezeli. Philips itt 
felhívja a figyelmet a párhuzamra, ti. hogy Esther anyja is valamiféle megvetéssel kezeli Esther apját, aki 
meghalt, és pénz nélkül hagyta ıket (129).  



fent vázolt egybeesések sorozata, fıleg, ha tekintetbe vesszük, hogy Plath sokszor játszadozott álnevekkel9 (vö. 
Rose, 184).  

Wurtzel könyvében, ahogy fönt már idéztem, a szereplık neveit megváltoztatta, a könyv elıtti 
megjegyzésben viszont közli, hogy mindezt csak azért tette, hogy védje a történetben szereplıket. Azzal, hogy 
ezt bevallja, éppen írása nemfikcionalitását kívánja leleplezni, azt akarja még bizonyosabbá tenni, hogy valóban 
dokumentum-irodalomról, és nem „puszta kitalációról” van szó. 

Wurtzel saját nevét megtartja a mőben, Lizzy, Elisabeth, Elly beceneveken jelenik meg, többször a 
családnevét is kiírja. Mint láttuk, Plath könyvében a való világból átvett nevek a fikcionalizálás következtében a 
szövegvilágban önmagukban is jelentéshez jutnak, a referenciális jelentésen túllépve a fiktív világ építıköveivé 
válnak. Ezzel szemben a Wurtzel szövegében megjelenı nevek – elsısorban elıadók és együttesek nevei, a 90-es 
évek amerikai szubkulturájának szereplıi – csak mintegy „díszletként”, illusztrációként szolgálnak arra, hogy 
bemutassák, milyen korban él a memoár írója. Wurtzel pontosan megjelöli a helyet és az idıt, megkísérli 
lefesteni a nyolcvanas-kilencvenes évek Amerikáját, Plath viszont egyszer sem beszél konkrét idırıl, még a 
földrajzi helyek is, amelyek egyébként beazonosíthatóak, egyfajta mitikus színezetet kapnak. Wurtzel – aki 
egyébként a fülszöveg szerint Plath mővét túlságosan „udvariasnak” és „bocsánatkérınek” találta, és ı maga 
ıszintébben akart írni, valószínőleg ezért is tartja szükségesnek külön megjegyezni könyve elején, hogy az az 
„igazság” – nem mitizál, bár saját bevallása szerint egy egész generáció képviselıje akar lenni, és a mitizálásnak 
az az eleme, hogy egyéni életproblémáját egy egész generáció gondjaként ábrázolja, még megvan mővében, ezen 
azonban nem lép túl úgy, mint Plath, akinek regényében felfedezhetı az újjászületés mítoszának váza (vö. De 
Lauretis). 

Wurtzel a következıt írja: 

Egy egész nemzedéknek vagyok jellegzetes példánya: azokat a gyerekeket képviselem, akiknek a szülei 
elváltak, nem tudták megfelelıen kezelni a magánéletüket, és akik így aztán sérülten nıttek fel. (173)  

Amit ı bevallottan narratívának tesz meg – az elvált szülık sérült gyermekének nehézségei –, az persze 
egy lehetséges narratíva, és ezzel (bármennyire is „elviszi” a szöveget ez az értelmezés végig a könyv során, nem 
engedve teret szinte semmilyen más interpretációnak) ı maga is tisztában van, legalábbis kifejezi kétségét afelıl, 
hogy mindenért a család okolható:  

De hát felelıssé tehetı-e minden problémáért a családdinamika? Nem lehetséges-e, hogy az agyam 
biokémiája is közrejátszik a dologban? (173)  

A narratívaépítés, mint azt az elızı fejezetekben részletesen tárgyaltam, nem csak a fikcionális mővek 
sajátja; ezért volt hasznos az elemzés elején bevezetni az Iser-féle triádot. Wurztel, a már említett bevezetı 
megjegyzésben, ahol megvallja, tisztában van vele, hogy csak a „saját igazságát” mondhatja el, illetve a fent 
idézett bekezdésben, ahol (valamennyire) reflektál saját narratíva-építésétre, szintén fikcionalizál, nem jelenik 
meg azonban az imaginárius, ami a szöveget valóban „fikciós mőfajjá” tenné, hiszen a fikcionalizálás még nem 
azonos az imagináriussal.  

Az alábbiakban két konkrét példát szeretnék kiemelni annak illusztrálására, hogyan mutatkozik meg, 
hogy Wurtzel könyve memoár, Plathé viszont fikció. Szilasi László Isert értelmezve írja, hogy a „fikcióképzési 
aktusok egyik teljesítménye éppen az, hogy a nyelv rámutató funkcióját a figuráció feladatává teszik: az irodalmi 
szöveg – mi mást is tehetne – szóképek és alakzatok által hozza létre a referencia (önmagát mindig leleplezı) 
illúzióját” (Szilasi, 3). Plath szövegében a figurális nyelv fikcióképzı aktusa jól tetten érhetı a tér ábrázolásban. 
Bármennyire is felismerhetı New York vagy a tipikus amerikai kisváros és a campus, a nyelvi jelek nem 
egyszerően rámutatnak, hanem önmaguk is jellé válnak. Az alább idézett részletek mutatják, hogyan lesz 
szimbolikus, lelki tájjá a környezet a figuratív nyelvhasználat következtében:  

Elég szörnyő volt már New York is. Az a kis hamis erdı-mezı lehelte frissesség, mely éjjelente 
valahogy beszivárgott, reggel kilencre mindig elpárolgott már, akár egy édes-szép álom utója. 
Szemkápráztató szürkén vibráltak a napban a gránitszakadékok mélyén húzódó forró utcák, izzó-tüzesen 
szikráztak az autótetık; száraz, hamuszerő porral lett tele a szemem, torkom. (5) 

A szürke, párnázott autótetı olyan volt a fejem fölött, mint egy rabszállító kocsi plafonja, és a fehér, 
csillogó, egyforma deszkaburkolatú házak, köztük az ápolt, zöld kertek úgy maradoztak el odakint, 
egyik kerítés a másik után, mint egy hatalmas, de kitörésbiztos ketrec rácsai. (118)  

Kékes fényben, immár jól kivehetıen derengett a szoba, és elcsodálkoztam, hová lett az éj. Anyám 
ködös fadarabból szunnyadó, középkorú asszonnyá változott, szája nyitva, torkából horkolás tört fel. 
(126)  

                                                 
 



Dr. Gordon várószobája csendes volt és bézs színő. 
Bézs színőek voltak a falak, bézs színőek a szınyegek, és bézs színőek a párázott székek meg a 
díványok. Képek, tükrök sehol, a falakon csak latinul írott oklevelek dr. Gordon nevével, mindenféle 
orvosi diplomák. Halványzöld, kókatag páfrányok még sokkal sötétebb zöld, cikcakkos szélő levelek 
sorakoztak az asztalon, a kávézóasztalon meg az újságtartó asztalon álló kerámiacserepekben.  
Elıször nem is értettem, miért érzem olyan biztonságosnak a helyiséget. Aztán rájöttem, azért csupán, 
mert nincsenek ablakai. (130)  

A szövegben a terek, ahogy Esther az összeomlás felé halad, egyre szőkülnek, hogy végül elvezessenek 
a lépcsı alatti pinceüregbe, ahová az öngyilkosságra készülı lány behúzódik, és amely üreg, groteszk módon, 
éppen magává a szülıcsatornává alakul át, az ájult lányt ugyanis, ahogy késıbb megtudjuk, úgy kell kihúzni a 
résbıl.  

Wurtzel memoárjában a térábrázolás nem megy túl az illusztráción. Míg Plath könyvében, mint láttuk, 
egy egyszerő autóbelsı is alkalmas arra, hogy belıle lelki tájat alakítson ki, addig Wurtzelnél a terek realisztikus 
díszletek, amelyek alig jutnak komolyabb szerephez annál, mint hogy felismerhetıvé teszik a helyszíneket, ahol 
a fıhıs megfordul, így mintegy a hitelesítés eszközeivé lesznek:  

Egy nagy, álomszép lakásban lakom, amelyet az egyik újságíró kolléganımtıl bérelek, aki próbaidıre 
összeköltözött a barátjával. Amikor megnézem a lakást – amelyért mindössze háromszáz dollárt fizetek 
havonta, vagyis kevesebbet a heti béremnél –, úgy éreztem, hogy én ilyen gyönyörőt még sose láttam. 
Szárnyas ajtók, mennyezeti ventillátorok, buján zöldellı és virágzó növényekkel teli kis terasz, 
kovácsoltvas és üveg reggelizıasztallal, lakókonyha, kék-fehér mediterrán csempével, amitıl azonnal 
kedvem támadt, hogy cserepes főszernövényeket tegyek az ablakpárkányra, és felakasszak mellé egy 
szélharangot. A kádnak kis lábai voltak, és a széle úgy volt kialakítva, mint a habos kávés csésze 
peremén túlcsordulni készülı tejszínhab. (203)  

A narrátor kersztül-kasul utazik a világban, mintegy a depresszió ellen menekülve – nyári táborok, 
Dallas, London, a campus –, a külsı tér és az enteriırök azonban csak vázlatként, egy-egy vonallal felskiccelve 
jelennek meg a szövegben, a fenti, viszonylag hosszabb leírás pedig kivételnek számít. A térábrázolás legfeljebb 
addig a határig megy, hogy az elbeszélı körüli zőrzavart érzékeltesse – a táj azonban nem válik olyan 
értelemben önmagán túl mutatóvá, mint ahogy azt Plathnál láttuk:  

Néha körülnézek a Kirkland Street-i lakásban. Látom, hogy a poszterek, amelyeket szeptemberben olyan 
nagy gonddal válogattam össze és ragasztottam fel a falra, sorra lepotyognak, ahogy a hidegben 
megfagy a celluxban a ragasztóanyag. Tudom, hogy vissza kellene ıket ragasztani, de hagyom, hogy 
lecsússzanak a pamlagra, a fotelekre meg a padlóra. A konyhában idıközben számtalan zsáknyi szemét 
győlt össze, és tudom, hogy ha valaki nem csinál velük valamit, akkor hamarosan patkányokkal fogunk 
együtt lakni. (283) 

Wurtzel könyvében a fıhısnı öngyilkossági kísérletére szintén egy szők, zárt térben – egy mosdóban – 
kerül sor, az ide vezetı út azonban nem rajzolódik ki olyan tisztán és szimbolikusan, mint Plath regényében; a 
tér tulajdonképpen ebben a jelenetben sem bír igazi jelentıséggel.  

Az üvegbura-szakirodalom másik többször tárgyalt témája a regényben megjelenı divatvilág. Eshter 
korábban csak képekrıl, magazinokból ismerte a környezetet, amelybe a regény elején bekerül.10 Az amerikai 
álom világa ez, ahol minden elérhetı, mindenki lehet valaki: 

Mi minden meg nem történhet ebben az országban, mondogatták. Itt egy lány, él tizenkilenc évig valami 
isten háta mögötti városban, olyan szegény, hogy még egy folyóiratot sem tud megvenni, és akkor 
egyszer csak felveszik ösztöndíjjal a legjobb iskolába, rendre-sorra nyeri a díjakat, s végül úgy tartja 
kezében egész New Yorkot, akár autója kormányát. (6) 

Esther problémája azonban, ahogy ez már a regény elsı oldalain kimondásra kerül, éppen az, hogy 
mindezt nem tudja saját álma megvalósulásaként megélni. Akárcsak a térábrázolásnál, a szöveg itt is „szőkít”, 
vagy ha úgy tetszik, fokoz. Esther betegsége ebben a vágyott, de elidegenítı divat-világban jelentkezik elıször. 
Elsıként a gyönyörő ruhák válnak élettelenné (a lány a szekrényben lógó ruhákat döglött halhoz hasonlítja), ezt 
követi az étel méreggé válása (egy divatos fogadáson a lányok romlott kaviárt esznek, és ételmérgezést kapnak), 
majd az, hogy az emberekbıl bábu lesz (vö. Séllei, „A fügefa”, 121-131; 147-150). A figuratív nyelvhasználat 
következtében a döglött hal illetve a romlott ikra Esther betegségének metaforáivá lesznek, és a szöveg – egy 
flasback-jelenet beiktatásán keresztül, amiben Esther felidézi azt, amikor Buddy Willard a kórházban üvegbe 
zárt magzatokat mutatott neki – egy sajátos törzsfejlıdést vázol fel, ami az üvegburáig vezet, amelyrıl Esther azt 
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mondja, „annak, aki ott él az üvegbura alatt, bezárva, üresen, mint egy halott csecsemı, annak maga a világ a 
rossz álom” (kiemelés tılem) 11.  

Séllei megmutatja, hogyan válik a nıi magazinok és a mozgófilm világa a regényben a Baudrillard-i 
értelemben vett szimulákrummá: „Ez az a világ, amely »hiperreális«, azaz »egy eredet és realitás nélküli 
valósnak a modelleken keresztül történı generálása«. A szimuláció esetében – ellentétben a referencialitást 
megırzı jelhasználattal – »a valósnak a valós jeleivel történı helyettesítésérıl van szó, azaz arról, hogy minden 
valós folyamatot önnön mőveleti hasonmása akadályoz meg létrejöttében. A valós soha többé nem jöhet létre” 
(Baudrillard-t idézi Séllei, ”A fügefa”, 126).  

Wurtzel szövegében, ezzel szemben, a divattal kapcsolatos leírások – ahogy azt a térábrázolásnál is 
megfigyeltük – nem a figuratív nyelv eszközein keresztül szólalnak meg. 

 Arra hivatottak, hogy a szövegen kívüli világra utaljanak, hogy azt beazonosíthatóvá tegyék, még akkor 
is, ha történetesen arról szólnak, hogyan „lóg ki” a narrátor a saját környezetébıl, mennyiben jelzi öltözködése a 
különcségét, azt, hogy „valami nincs rendben” vele. Ellentétben Plathéval, Wurtzel szövegének ebben a részében 
is hemzsegnek a beazonosítható nevek és márkák:  

Akkor én már egyébként is minden szempontból csudabogárnak számítottam. Ebben az évben volt nagy 
divat a mazsorettstílusú miniszoknya, amely Norma Kamali és Betsey Johnson jóvoltából terjedt el a 
divatot sajnálatos módon vakon követı lányok között […] Én meg még mindig Stevie Nicks stílusánál 
tartottam, állandóan hosszú, áttetszı szoknyákban pompáztam, amelyek majdnem a bokájáig leértek a 
lovaglócsizmámnak, és romantikus, bı blúzokat viseltem […]. Öveket, szalagokat, pántlikákat viseltem, 
szinte roskadoztam a sok textil súlya alatt, és mindezt a nyolcvanas évek elején, a Reagan-korszak 
optimizmusának kezdetén, amikor már a jókedv, a könnyedség és az élénk színek dívtak. […] Azért egy 
kicsit igyekeztem hasonulni a többiekhez. Vettem magamnak egy Betsey Johnson-féle bársony 
partigöncöt, Lycra felsırésszel és kis, libbenı szoknyával.  

Mindkét szövegben olvashatunk arról, hogy a fıhıs hetekig egyetlen ruhadarabot hord, mert nem képes, 
nincs már ereje átöltözni. De míg Elisabeth esetében „pusztán” arról van szó, hogy a téli szünetet a szobájában 
töltı lány a depressziója miatt képtelen tiszta ruhát venni magára, addig Esther zöld szoknyája és fehér blúza a 
regényben megjelenı diszkurzusok hálójában újabb és újabb jelentést nyer és vet le: a lány hazautazása elıtt 
minden ruhájától megszabadul, egyedül a Betsytıl kapott két ruhadarabot tartja meg. Betsy kezdetben valamiféle 
ártatlanságot, tisztaságot jelképez Esther számára de, mint Séllei rámutat, végül ez a jelentés is leválik a 
ruhákról, ugyanis „még a látszólag »természetesnek« ható ruhadarabok is kulturális jelölıkké válnak ebben a 
mátrixban. […] A vonaton hazafelé tartva Esthernek […] idegennek tőnik Betsy »természetes« öltözéke, 
amelyre a negyvendolláros, kényelmetlen ruhák szétszórása után Esther elcserélte egyetlen megmaradt 
ruhadarabját, a búzavirágos hálóköntöst. Semmi más oka nincs annak, hogy utána hetekig ezt hordja, csak az, 
hogy nincs másik ruhája, illetve tulajdonképpen mindegy mit vesz fel, mert minden ruhadarab ugyanúgy jelölné 
a testét – legfeljebb más jelentéssel, de a szöveg szerint éppen a »jelentések« alól próbálna kibújni, hisz épp arra 
tesz kísérletet, hogy saját »szövegét« írja” („A fügefa”, 131).  

A fentiekkel tehát tulajdonképpen azt vettük számba, mivel érvelhetett (volna) Ted Hughes, amikor 
Plath regényének fikció-voltát kellett bizonyítania, vagy, kicsit ironikusan úgy is fogalmazhatnánk, hogy a fiktív 
regény poetológiai vizsgálata valóban feltárja a fikcionalizálás azon aktusait, melyek egy bírósági eljárás során, 
ahol a szerzıt a közvetlen valóságreferencialitás vádjával illetik, bizonyítékul szolgálhatnak. Láttuk, hogy a 
regényben az írás folyamatának során az elemek úgy kerülnek kiválasztásra, úgy kerülnek egymás mellé, hogy 
azok önmagukon már túlmutatnak, jelöltbıl jelölıvé válnak –„ritkítás, kiegészítés és súlyozás a világteremtés 
alapvetı mőveleteinek bizonyulnak”(Iser, 59). Ez az tehát, ami nem történik meg egy memoárban, amely persze 
szintén nem mentes a fikciótól, amennyiben a narratívaépítést fikcionalizáló aktusnak tekintjük.  
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