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hölgynek(20)isnevezi,félelmesnek(21),aki„a körmehegyéigimmorális”(23),
„hazudik,csal,eladnáédestestvérét”(23),sakibôlaz„értelmielem”tökéletesen
hiányzik(23).mintBorgosannarámutat,ebbenaszövegbenanôrevetítettösszes
fantázia,illetveanôiséggelkapcsolatosösszeskulturálissztereotípiamegtalálható,
a„transzcendens,éteri,testetlenszépségtôl”a„kispolgárifem me fa ta le-ig”,sazidea-
lizálásésdémonizálásefolyamataitegyarántatekintetésahatalomtárgyiasító
gesztusahatározzameg(466–468).
máskéntfogalmazvaaztmondhatjuk,hogyazelbeszélôegyszerretöbbdiszkur-

zustólmegképzettkéntjelenítimeganôt;ekkénttöbbekközöttjelenvanazidea-
lizált,tökéletesnôszkriptje,afeleségszkript,18 avágyaitólvezérelt,olcsónôszkript-
je,valamintaférfifalófem me fa ta le-szkript.S anarrátorkiábrándulásátvégülnem
isazokozza,hogyfelismernivélianôben–akisebbtökéletlenségek(rövidlátás,
ajakharapdálás)mellett–azerkölcsésazértelemhiányát,hanemaz,hogyrádöb-
benanôiségösszesjegyénekkonstruáltvoltára.rájön,hogyezanagyontermésze-
tesnektûnônô„valamimoziszínésztôlleshetteel”manírjaitésallûrjeit,melyeken
mostaférfiátlát:„látomama chét, ezkiábrándít,ilyendolgokatnekiösztönbôlkel-
lenetudnia”,mondja(24).demégis,amikoranôleszáll,úgyérzi,örökreelvesz-
tett„valamipótolhatatlanjótésszépet,valamitazéletnagyjavaiból”(25)–talán
azesszenciálisanigazinakhittkonstrukciót.

ajólmegcsináltnô(máraiSándor,Ignotus,Szôcsgéza)

anôtárgyirögzítésenemválaszthatóelattólafolyamattól,melyneksoránaszép
nôelôállítódik:szépruhákból,széptestbôl,festékbôl,ékszerekbôlélôtárggyááll
össze,saférfitekintetésaférfivágytárgyáváalakul.Eza„jólmegcsináltnô”,aki
saját„megcsinálását”úgyvégzi,ahogyanaza„nagykönyvben”–aszépségszkript-
ben,asszonyszkriptben–megvanírva.
máraiSándorszerintanônagymûvész;napontatöbbszörisremekmûvérakja

magátössze:

[a]nôkmindennap,néhatöbbszöris,összerakjákmagukat,rizsporból,hajból,
körömfestékbôl,rongyokbólésékszerekbôl,súgyvigyáznakazárnyalatokra,
a kifejezésfinomságára,mintegyáruházipénztárosnôvigyázszemöldökének

18 afeleségszkriptmegképzômechanizmusaméglátványosabbantárulfölegymásiktörök
Sophie-novellában,a„Boldogasszonyok”címûben.Ittamegesettlányanôgyógyásználné-
hánypercighagyjamagátmegképeztetniettôlaszkripttôl,melyetaszégyenpalástolásárata-
lálkimagának.Ezaröpkeszínésznôség–a„törvényes,rendesasszony”szerepe,akinekvédel-
mezô„uraéskülönotthonavan”(11)–végül„hitványkiséletelegboldogabbperceit”(13)
adja.miutánazonbanrádöbben,hogyafeleségszkriptalapjáncsakfantáziájábanfolyhataszíni-
elôadás,öngyilkoslesz.
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vonaláravagymitesszereinyomáraazarcbôrönvagykézbôrénekfinomságára
[…].nagymûvészekanôk;sajnos,mûvükromlandó.(„égésföld”,300)

anôtevékenységénektárgyatehátômaga,akiaférfivágyánaktárgyakéntmûal-
kotássáválik.Ezamindennaposösszerakásperszeinkábbazelôadómûvész(ésnem
azalkotómûvész)alakításáhozhasonlatos:olyanújrajátszás,amelyhûenkövetia
jólismertkulturálisszövegkönyvet,aférfiáltalírthatalmidiszkurzust.
másuttaztdicsérimáraiegynôben,ahogyanbelép:ennekamutatványnaka

lényegeabelépés,eztadjaelô;ôatekintetekmagáravonzásánakképességét–azaz
apar ex cel len ce tárgyipozíciót–fejlesztettemûvészifokra:

Ezanôsemmiegyebetnemtudott,csakbelépni.Úgylépettbe–egytársalgó
ajtaján,emberekközévagyfürdôkádba,vagyazágyba,aholkedvesevárta–,
mintegynagyénekesaszínpadra,mintegypápaatrónterembe,aholavilág
hívôinekhódolóküldöttségétfogadja,mintegyhadvezérameghódítottvárosba,
amelynekkulcsaitsápadtésszakállaspolgárokmindjártátnyújtják,selyemván-
koson.ígytudottbelépni.megjelentaküszöbön,vagyhelyetfoglaltazágyban,
sazünnepiesvárakozásérzésehatottaátaszemlélôket.deaztán,abelépésvará-
zsánakmultával,nemkövetkezettsemmi.a belépésselelmondottésmegcsinált
mindent,amitazéletbenmondaniéscsinálnitudott.aztáncsakültvagyfe-
küdt,vagybeszélgetett.a világegyszerreeltakarta.Elvégeztedolgát,nemvolt
többfeladatatöbbé,akármegishalhatott;mertmárbelépett.(„égésföld”, 186)

afolytatásazonbanmindkétesetbenkiábrándító:anapontaösszerakottnô„rom-
landó”,sabelépônônemistudjamegtartaniaráirányulófigyelmet–egyiküksem
képesatárgyipozícióbólalannyáelôlépni.a performanszmindkétesetbenegy
meglevôéskényszerítôdiszkurzívnormátadelô.a nôolyanszemély,sugalljamá-
rai,akiamásokáltalírtszövegkönyvbôlnyerikétesegyediségét.mintnádaspéter
írjaaPár hu za mos tör té ne tek egyiknôiszereplôjérôl(akiéppenaférfiáltalirányított
szeretkezésfolyamánazonosulazottelvártszereppel):„Ezekazelôremegírthan-
gokkiénekeltekveleegyszemélyt,akibenmeglepettenismertönmagára”(I,299).

*

vegyünkegyigazánaprólékosanmegírtösszerakásijelenetet,Ignotus„madame
récamier”címûnovellájából,amelylépésrôllépésrekövetinyomonanôtárggyá
válásánakfolyamatát.amegképzettmetafora-katakrézisreferenciapontjaaz„igazi”
vagy„tökéletes”nôtársadalmiszövegkönyve:ennekalapján–mintegyreceptalap-
ján–készülel,tárgyiasulnapontamadamerécamier.
az1918-banírt„madamerécamier”izgalmasszöveg,mertanôiségetmintegy

diszkurzívmegképzésfolyamatánakvégeredményétmutatjabe,mégpedigépp
madamerécamier-nkeresztül,akianôiprincípiumvagyesszenciahordozójaként
vonultbeatörténelembe.Ignotuslegalábbiskétdolgotállít.Egyrésztazt,hogyaz
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„igazinô”attól„igazi”,hogyeljátsszaaz„igazinô”szerepét;másrésztazt,hogyezt
aszerepetnemkellkitalálni:létezik,megvanírva,csakelôkellvenniaszöveg-
könyvet,apartitúrát,akoreográfiát.az„igazinô”pontosantudja,hogyönmaga
„megcsinálása”soránmelyikazaszkript,amelyszerintdolgozniakell.
madamerécamierreggelirituáléjamindamellettazértleszhatásos(azértlesz

cselekedeteinekperformatívhatálya),mertközbenvalóbanmegistörténikaz,ami
aperformatívaktustárgya:azazmegszületikaz„igazinô”.a nemiidentitásittnem
reprezentáció,hanemperformativitáskérdése;azazperformatívmódonvalósulmeg
anôiség,akáraperformatívigékáltalacselekedet.akár,mondjuk,azígéret,az
esküvagyakeresztelésperformatívaktusában–amelybenazígé rem, es kü szöm, meg -
ke resz tel lek szókiejtésével(ésbizonyosegyébfeltételekteljesülésével)magaazaktus
(ígéret,esküvés,keresztelés)ismegtörténik–,úgy„a nô”isanemiszerepekjólis-
mertrituálisaktusainakelôadásanyománjönlétre.

reggeltízóravolt.
madamerécamierfölébredt,sfejefölényúlva,meghúztaafalonottcsüngô
hímzettcsengettyûpántot.Belsôszolgálójatálcánhoztabe,kínaicsészében,az
újfôzetûcsokoládéitalt,amelyetazágybanivánki,aszépasszonyfölkelt,át-
mentbenyílóöltözôszobájába,holakádlangyosszamártejjeltelevárta,smin-
denféleszerszámokkalfölszereltasztalmellettafürdetôasszonylesteparancsát.
karcsútermetétittmegszabadítvánmindenkülsôésbelsôtisztátalanságtól,

alacsonyfapadonengedelmeseneléjefeküdtanémbernek,kiszagosecetbemár-
tottgyapjúszövetteldörgöltevégigaszépasszonyt,majdizzódióhéjjalittis,ott
islepörkölterózsástestérôlafeleslegespihét,smelegítettvászonlepedôbeburkol-
vánúrnôjét,alábasakezekörmétsimára,gömbölyûreéskorallszínûrecsiszolta.
ígyadtaátafésülôasszonynak,kiaszépasszonyhajátgondosankisûrûzte,

vigyázvaátfestette,csigákbasütötte,sátkötöttefehérszalaggalsaszalagfölött
gyöngyfüzérrel.
azöltöztetôkomornapedigselyemharisnyáthúzottasszonyalábára,stérden

alulhímzettszalaggalkötötteát,ugyancsakszalaggalkötözvénszintetalpáraa
mélyenkivágottaranyfüsttopánkát.patyolatbólvalóigenkevésalsóruhájának
vállfûzônélkülvetette,szintelehelteföléjeazegybeszabott,könnyûfehérruhát,
amelyetmellenalulszéles,puharáncokbavetettselyemövvelkötöttát,hátul
pedig,derékonalul,megnedvesítetteavékonyfehérszövetet,hogyjobbansta-
padóbbantérjenvissza,mintagenfibölcskívánta,atermészethez.(103–104)

madamerécamierezutánmagaveszikézbeadolgokirányítását:titkosfiókjaiból
pamacsokat,tégelyeket,üvegcséketveszelô,arcánfölkeltiazálmatagrózsákat,sze-
mefeketéjétsejtelmessétágítja,rózsákattûzmagára,leheletétmegillatosítja,ke-
zérecsipkekesztyût,ujjairagyûrûkethúz,vállárafátyolkendôtvet,smielôttsza-
lonjábalép,gyöngyházlegyezôvelakezébenkipróbáljatükrébena„mosolyát,
szemöldökeéscsuklójaívétsfogacsillogását”.ímearégireceptszerintelkészülta
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nô:felszolgálható.madamerécamierindulisrendesdélifellépéseinekszínhelyére,
anagyhírûszalonba.

ígynyitottbefogadószobájába,holreggelihódolatravárták,sszétnézvénaz
egybegyûlteken,szelídmosollyalszólott:
–Ittvagyok,uraim,decsakegyföltétellel:haolybávesznek,minthaférfi

volnék!(104)

Ignotusnemhagyhatjakieztacsattanót:anagyasszisztenciávalésmásfélóraike-
ménymunkávalaszemünkelôtttökéletesnôvéformálódószépasszonyaztszeret-
né,hahódolói–akiketfeltehetôenvízszinteshelyzetbenfogadmajdahírespam-
lagon–férfiszámbavennék.azolvasóelnézômosolyátazazellentétváltjaki,amely
egyrésztareggelirituáléüzenete–„énvagyokazigazinô”,„vanszabadvegyérté-
kem:kösdle!”,„ellenállhatatlanvagyok,mindenférfitmeghódítok”–,másrészta
szépasszonyhiúábrándjaközöttfeszül,hogyvegyékkomolyan,azaznenônekte-
kintsék.a mulattatóellentmondásabbóladódik,hogyaszemünkelôttlétrejött
„igazinô”egykulturálisdiszkurzusterméke,éscsakebbenadiszkurzusbankép-
zelhetôel.madamerécamieregyigenjólismert,szintebanálisszerepmûvésze,aki
pontosantudja,hogyszerepetjátszik:ôaférfivágytárgyaabbanatársadalomban,
aholanôiidentitástatestmegfelelôkipreparálása,valamintahozzárendeltruha,
illetvejelmezkiválasztásateszi.
amimégnagyonfontos:nôiségenemegyszerûenperformatívkonstrukció,ha-

nemabeauvoirimásiktárgyként,illetvetárgyipozícióbanvalómegkonstruálása.
Javarésztmásokpreparáljákmadamerécamiertestét:afürdetôasszony,afésülô
asszony,azöltöztetôkomornavégzielrajtaaSandraBartkyáltal„diszciplinárisgya-
korlatoknak”(435)nevezettrituálét,amelynekfolyamántesteátalakul,ceremo-
niálisanfeminizálódik.madamerécamieresetébenkülönösennyilvánvalóaz,amit
Butleratestgen der révalóstilizálásárólír:afrancianagyasszonybizonyos„aktusok
stilizáltismétlése”(„performative”,402),illetve„ritualizáltismétlése”(Je len tôs testek,
12)révénveszifellátványosanatársadalminempregnánsjegyeit;szubjektivációja
abbóláll,hogybizonyosszabályoknakvagynormatívkényszereknekvetialámagát
(Un do ing, 41).Ezakonstrukciótehátnemcsakidôbelifolyamat,denormákatismétlô
éscitálóperformatívfolyamatis(Je len tôs testek, 23skk.).mindeztmadameréca-
miervalóbancsaktárgykéntviseliel–sôt:páciensként„szenvediel”;elôbbtárgy,
majdalany.pontosabban:tárgykéntleszalany,hiszenaperformatívaktusoklényege
szerintazzálesz,amitjátszik.olyantökéletesenjátszik,hogyközbenátalakul:a jel-
mez,azál-arcmagaleszanô,ajátékmagaazélet,aszerepmagaazén.debár-
mennyireszeretnéis,haolybávennék,minthaférfivolna,madamerécamier-nak
nincsidentitásaazonkívül,amitmegkonstruáladélelôttperformatívrítusafolyamán.
mennyiremásazIgnotus-féleportré,mintgertrudeSteinhasonlótémájúrö-

vidprózaiszövegében,aMa dame Ré ca mier címû„operában”megrajzoltkép.lássunk
belôlenéhányrészletet:
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mmE réCamIEr Hátradôl.[…]Feladatokban,amelyekgalambok.Hangtala-
noklesznek.Csüggedtségeilesznek.olyanvalószínû,mint
ahogynápolyzöld.madamerécamierismerteakirálynôt.

[…]

mmE réCamIEr teszivagytetteWilliam.Jöttekörömök.vagyjönniükkell,
vagymárelisjöttek.

JanICE CuttEr megváltoztatjaanevét.

mmE réCamIEr azzal,hogynemmegyelésahelyénvan,megerôsödnek
megerôsödhetnek-ekegyelemáltal.a kegyelemakincshez
kapcsolódik.a kincsöröm.

[…]
mmE réCamIEr tessékcsak,legyenhosszaéskiûzetve.Jó,hogymegôrizte-

tettéseltûnik.nagyonaztakarják,éskiûzetnek.Hogysze-
retikamagotésôkûznekki.Ezértfognaktávozniéskiûzni.
köszönömösszesgondolatát.19 (Gert ru de Stein Re ads)

aszintaktikailagnagyrészthelyes,deszemantikailagértelmetlennektûnômondatok-
kalSteinmegfosztjaanyelvetreprezentációsfunkciójától,azazittanyelvnemajelölt-
nekalárendeltjelölôkegyüttese,nemajelentéspusztahordozója,nemavalóság
szimbolikusmegjelenítôje,hanemavalóságegydarabja.Steinazokbólazelemek-
bôlalkotjamegmadamerécamiertárgyiasultikonját,amelyekkultúránkbanerrôl
afrancianagyasszonyrólélnek.ráadásulezekadeautomatizáltjelölôkolyanvaló-
ságdarabok,amelyekhangzóvoltuk(ésnemjelentésük)révénhozzáklétreasszo-
ciációskontextusukat(„treasure’sapleasure”).mintZsadányiEditegymásikStein-
szöveggelkapcsolatbanrámutat:Steinnéla„jelölôkjátékánakfelszabadításáról”
vanszó(„azelveszett”,529),saszöveg„[n]emfiguratívésnemtranszcendens
alakzat,aszavaknemábrázoljákatárgyakat,hanemmagukismateriálissáválnak”

19 mmerécamierSheisreclining.[…]Indutieswhicharedoves.theywillbenoiseless.She
willhavedistresses.Itisaslikelythatnaplesisgreen.madamerécamierhasknownthe
Queen.[…]
mmerécamierdoordidWilliam.pleasureshavecome.theymustbeeithercomingor
havecome.
JaniceCutterShechangeshername.
mmerécamierBynotleavingandinplacetheymustwilltheybeincreasingbygrace.
graceconnectswithtreasure.treasure’sapleasure.[…]
mmerécamierItisverywelcometohavelengthandbanish.verywelcometohavesaved on
andbanish.verymuchthattheywantandtheywillbanish.thattheyliketheseedand they
willbanish.thatiswhytheywhytheywillleaveandbanish.thankyouforallthought.
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(534).Steinkezébenanyelvmindigisajátékosságeszköze:ittnemabeszélôbe-
szélia nyelvet,hanemanyelvbeszéliabeszélôt,aminekeredményekéntanyelv
egészenújdolgoklátásátteszilehetôvé.mígIgnotuscsakanôtkényszerítettetárgyi
szerepbe,addigSteinanôrôlszólóbeszédetistárggyáalakítja,éreztetvetapintha-
tóságát,kézzelfoghatóságát.Számáraanôrôlalkotottszavakkonkréttárgyak,ame-
lyektaktilisvoltukbanérzékelhetôkésélvezhetôk,„szó-voltuk”élményszerûlesz.
aStein-féle„opera”többismertelembôlkonstruáljamegapamlagonheverô

nôikonját.madamerécamier-rôlazttudjuk,hogykörülöttejönnek-mennek(és
közbenesetlegszexuálisankielégülnek)azemberek(„theymustbeeithercoming
orhavecome”),egyidôbenszámûzetésbenélt,kiûzetett(„banished”),atestörö-
meitnemutasítottael(„pleasureshavecome”).utoljárahagytamalegkézenfek-
vôbbelemet,amelyetadavid-képtárgyiasításarévénismerünk:madameréca-
mierhát ra dôl (hever)(„madamerécamier,sheisreclining”)–azazeggyéválikazzal
azülô-/fekvô-alkalmatossággal,amelyetazamerikaiakrec li ner nek(’heverô’-nek)
hívnak.Ezaközismertrécamier-ikon:eztrögzítetteadavid-portré,eztfestette
megkésôbbmagritteéletnélkülinek,ezthasználtacha i se lon gu e-kéntnapóleon,
s metonimikusjelentésátvitellelezttárgyiasítottabútornévvéamagyarnyelv(szem-
benafranciávalvagyazangollal).milyenkár,hogySteineztnemtudta–biztosan
örültvolnaneki(egyébkéntakártudhattaisbécsimagyardajkájától).mindeneset-
reteljesanôobjektiválása:akulturálisnormaszöveghûlejátszásaeredményeképp
madamerécamierszószerinttárgyiasul,miközbenmetafora-katakrézisséperfor-
máljaaz„igazinô”ikonját.

*

Szôcsgéza„találkozásaJózseftéren”címûprózaversében(1979)nemegy,hanem
három„igazinô”szerepel:vajdaJulianna,SzendreyJúliaéskratochwillgeorgina,
akikegyszerretérnekbeegylipótvárosigyógytárba.

– énkeletiszôrvesztôszertkérek–mondjalilla,hímzettbattiszteresztékkel
diszitettüberrockjában,fehérgyapjúgombkötômunkával,rojtszéllel,részínt
szürkesrózsaszínbéléssel.

– énegyüveglilionese-tvásárolnék–szólJúlia,metszetlentintakékbársony
páltójában,simatörökbuzaszintafotaruhájában,nyiltmagasderékkaléscsip-
keszegélyzettel,gyöngyszinpo ur la so ie kétszélesfodorral,kalapjábankazuár-
tollal,redôzöttatlaszszalaggalkörülszegettkeztyüjében.

– nekempedigadjonkinaihajfestô-szert–ígygina,velenczeicsipkéspelerine-
jében,tört(broché)tarlatanruhájában,tafotabéléssel,félbôujjakkal,amelyek
könyökignyitvák,scsokrokkalfölkapcsolvák,úgy,hogyahosszúegészenszük
alujjakláthatók.(64)

aversszövegtestébôl(melybealábjegyzeteknemértendôk)alapvetôenkétfajtain-
formációhozjutunkaháromnôrôl:hogyannéznekkiésmitvásárolnak.Figyelme-
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senösszeválogatottöltözéküketaköltôfinomanarchaizálórészletességgelírjale–
minthaegykorabelidivatlapotolvasnánk,mégahelyesírásiskorhûnektûnik.
amásikszatirikusantúlzórészletezéseellenéretökéletesdámákjelennekmegelôt-
tünk,akikküllemüketmégtökéletesebbékívánjáktenni,ezérttértekbeagyógy-
tárba.Ezenapontonaszerzômárkeresztnevüket,sôtirodalminevükethasználja,
segyreintimebbdolgokattudunkmegróluk.mintaszöveghezírtlábjegyzetek-
bôlkiderül,ahetvennyolcéveslillaidôskoribajuszkájátólkívánmegszabadulnia
keletiszôrvesztôszersegítségével,Júliaaszeplôitôlszeretnémegtisztítaniarcát,gi-
napedighajfestékértjött.a prózaversmágikusrealizmusfeléhajlóutolsórészében
acsodálatosjelenetetarésztvevôkközülegyedülfelfogógyógyszerészsegédelôtt
egyfantasztikusdivatkavalkádbanolvadösszeaháromnômúltja,jeleneésjövôje,
valóságéslehetôség.

aztán,feketeszaténtáskájukbanacsodaszerekkel,mégegyutolsó,áthatópil-
lantástvetveatátottszájjalbámulógyógyszerészsegédre,elvonulnakpikéblú-
zukban,guvrirozottmoarészoknyájukban,princedegalleskockás,csipôígérô,
elölnyitottkiskabátjukban,fejüköntüllfélkendôvelésparadicsommadár-
tollakkal,naturszínûsantungkosztümjükben,narancssárgajerseystrandpizsa-
májukban,hegyesorrúkígyóbôrcsizmájukban,zöldnercbundájukkal,fekete-
fehérzsorzsettmenyasszonyigyászruhájukban,plisszírozottderékkal.(64)

afelsorolásvégevalójábanmárnemisillikaháromtökéletesenöltözködôdámá-
ra.a paradicsommadár-toll,asantungkosztüm,anarancssárgajerseystrandpizsa-
ma,ahegyesorrúkígyóbôrcsizma,azöldnercbundaésafekete-fehérzsorzsett
menyasszonyigyászruhainkábbgroteszkkévagymágikusrealistamódonabszurd-
dátágítjaanôiségmintperformanszfogalmát.a legutolsóelem,aszövegcsatta-
nójakéntmegjelenômenyasszonyigyászruhapedigazaruhadarab,amelyösszekö-
tiaháromasszonyt,hiszenmindhármantúléltékaztaférfit,akinekarévén
egyáltalánismerjüknevüket,azazakineklétüketköszönhetik.20 alábjegyzetekbôl
pontosankiderül,amitaverselôfeltételkéntsugall:hármójukéletébenközös,hogy
jóllehetmindnektöbbférfivalvoltkapcsolata(akiketegyébkéntalábjegyzetekpre-
cízenfelsorolnak),Csokonai,petôfi,illetvevajdaszerelmétkésôbbiházasságaiknem
homályosíthattákel.(Ezazelôfeltevésolvashatókiaszövegbôlfüggetlenülattól,
amitazirodalomtörténetbôltudunk:azazhogy,legalábbislillaésginaesetében,
ezazidealizáltszereleminkábbcsakavalóságbantúlságosanisbátortalanköltôk
szüleményevolt.)Szôcsverseemlítésreméltónaktaláljavéghmihályesperesnek,
vajdaJuliannamásodikférjénekgesztusát,akiazasszonysírkövérealillanevetvé-

20 megjegyzendô,hogyesetükbenaszerzôkeztameggyászolt-megszenvedetttúléléstazo-
nosítjákjófeleségvoltukkal–szembenaSpivakáltalemlítettindiaigyakorlattal,amikor„ajó-
feleségnek-levéstteljesmértékbenazonosítjákaférfimáglyájántörténôfeláldozással”(„Szóra
bírható-eazalárendelt?”481).
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sette,fejethajtvaezzelaplátóimúzsa-szerepszentségeelôttamagukbanálisanel-
háltházasságávalszemben.nyilvánSzendreyJúliasemvéletlenülhaltmeg„két
nappalelsôházasságának21.évfordulójaelôtt”:bizonyosanezvoltazistenijelea
petôfihezfûzôdôszerelemmindenekfelettiségének.Ezekazasszonyokbizonynem-
csakküllemükbenvoltaktökéletesek,deaférfiuralmútársadalomértékrendjesze-
rintalegmagasztosabbnôisorsnakisrészeseivoltak:nagyköltôketalkotásraihle-
tômúzsáklehettek,sezzelönmaguknak,sôtkésôbbiférjeiknek,illetveélettársaiknak
ishalhatatlanságotszerezhettek(hacsakegy-egylábjegyzeterejéigis).nôiidenti-
tásukhasonlóamadamerécamier-éhez,amennyibenaférfivágyatbegyûjtô(de
amúgyönmagábanüres)szentkehelylehettek–azzalakülönbséggel,hogyatö-
kéletesnôiszerepazôesetükbenamúzsáétismagábanfoglalja.
Hogyaszámunkraolyismerôstársadalombananôiidentitásleginkábbahiány

jellemzôivelírhatóle,hogyanôiségnemmás,mintatestésazaztbeburkolóru-
házat–nos,errenemcsakafeministákjöttekrá.meglepômódonazelszántnô-
gyûlölôk21 közt(méghaellentéteselôjellelis)találunkegyigazelvbarátot:Jona-
thanSwiftet.„a gyönyörûnimfa,mikorlefekvéshezkészülôdik”(„aBeautiful
youngnymphgoingtoBed”)címûverséregondolok,amelybenamadameréca-
mier-tólismertösszerakásiéskikészítésifolyamatfonákjátmutatjabe,performa-
tívmódonbontvaleanôitestkatakrézisét.Corinna,a„rozogautcaiszépség”vet-
kôzésénekvagyunktanúi,amikoranôiségettársadalmilagmegképzôtestrészeit
sorraleveti(hogyegyébkéntmásnapújraösszerakjaôket).

Saháromlábúszékreülve
elsônekmûhajakerülle;
kiemeliüvegszemét,
megtörli,úgytesziodébb.
majdmindkétragasztott,egérbôr
szemöldökétgonddalhelyérôl
lefejti,kisimítja,végül
egykönyvetrakránehezékül.
kiveszkétarctömôgolyót:
aszottarcaattólpufók.

21 akortársmagyarköltészetbenoraveczImrénéltalálhatjukaleplezetlenmizogünszö-
vegektalánlegbanálisabbpéldatárát,különösenaz1988-banmegjelent,1972. szep tem ber cí-
mûkötetében.a fiatalnôketittszintekivételnélkülvisszataszítótesttelésnemiszervekkel
jelenítimeg,akikpusztajelenlétükkelisatavisztikusfenyegetôerôkéntlépnekfel,saférfiak
vagyáldozattá,vagymegfélemlítettségükbenimpotensséválnak(lásdaz„Elôttetöbbszöris”
címûverset).másholelítélianôkönzôéskielégíthetetlenszexuálisétvágyát,ezértkurváknak
ésragadozóknaktekintiôket,selítélifeminizmusukat,amelyaköltôszámáraértelmezhetet-
lenönállósággalésintelligenciávalruháznáfölôket(lásda„nemvoltálegészen”címûverset).
Ezekbenanôgyûlölôszövegekbenanôka„perverzió”elôidézôi,hiszenmégtávollétükbenis
bûnbeviszikaférfit,akirájukgondolvakezdmaszturbálni(lásda„mostarról”címûverset).
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ínyénegydrótotmegtekerve
egykomplettmûfogsortemelle.
adúcolórongyotkihúzva
fonnyadtkeblelelottyanújra.
aztánazistennôacél
bordájúfûzôjéhezér,
mitügyesenkezelahölgy:
dudortlenyom,völgyetkitölt.
letoljaapárnát,amelyet
derekánhord:csípôhelyett.
gyengédujjaivalmegérint
lábszáránpörsenést,fekélyt,mind
olysokkatasztrófanyoma:
egy-egytapasztragasztoda.
letörliapiros-fehér
púdert,mielôttágybatér,
kisimítjaráncait:
arcárazsírpapírtszorít;
altatótveszbeéjszakára,
sgyorsantakaróthúzmagára.
[…]
Sreggel,bárdúltan,tagjait
animfaösszerakjamind.
dehogyírjamle,milymûvészet,
mígmegkerülnekmindarészek;
vagyhogymutassammegakint,
mellyelegésszéállmegint?
amúzsátmegölnéaszégyen,
hogyilyenszínbeközbelépjen!
Corinnafelrakmindenéket:
halátod,hánysz,abûzeméreg.22
(„agyönyörûnimfa”,632–635)

22 then,seatedonathree-legg’dChair,
takesoffherartificialHair:
now,pickingoutaCrystalEye,
Shewipesitclean,andlaysitby.
HerEye-Browsfromamouse’sHyde,
StuckonwithartoneitherSide,
pullsoffwithCare,andfirstdisplays’em,
theninaplay-Booksmoothlylays’em.
nowdextrouslyherplumpersdraws,
thatservetofillherhollowJaws.
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Igazánôszintebeszéd.a külcsínhamis,abelbecshiányzik.azöregecske[öre-
gecskedô?],csúnyácskaCorinnamindenrészemû-,pót-,ál-,vendég-.Csalásésha-
zugságminden,miszemneklátható.ugyanakkoranôbelülteljesenüres,identi-
tásamagaahiány.Csaktárgy,denemalany.Swiftazonbannemúgymutatjabe
ezt,mintIgnotusvagySzôcs–azazatest,akülsô,aruházat,ajelmezidentitást
építôoldaláról–,hanemazürességetelfedniképtelen,illetveazürességetnapon-
tafelfedôkülsôleépítésénekazoldaláról.mígIgnotusésSzôcsesetébenahalmo-
zottfelsorolásazempatikushumoreszköze,addigSwiftnélatávolítóéselidegení-
tôiróniáé.Báregyazonfolyamatnakkét,egymástkiegészítôperspektívájaáll
elôttünk,mégis,mígaszínérôlmegmosolyogjukasemmitvalamivékonstruáló
igyekezetet,addigafonákjárólundortérzünk.ígyaszerzôadidaktikusutolsósor
nélküliskiváltanáakívánthatást.

22 untwistsaWire:andfromhergums
aSetofteethcompletelycomes.
pullsouttheragscontriv’dtoprop
Herflabbydugsanddowntheydrop.
proceedingon,thelovelygoddess
unlacesnextherSteel-rib’dBodice;
Whichbytheoperator’sSkill,
pressdownthelumps,theHollowsfill,
upgoesherhand,andoffsheslips
theBolstersthatsupplyherHips.
Withgentlesttouch,shenextexplores
HerShankers,Issues,runningSores,
Effectsofmanyasaddisaster;
andthentoeachappliesaplaister.
Butmust,beforeshegoestoBed,
ruboffthedawbsofWhiteandred;
andsmooththeFurrowsinherFront,
Withgreasypaperstuckupon’t.
[…]
thenymph,tho’inthismangledplight,
mustev’rymornherlimbsunite.
ButhowshallIdescribeherarts
torecollectthescatter’dparts?
orshewtheanguish,toil,andpain,
ofgath’ringupherselfagain?
thebashfulmusewillneverbear
InsuchaScenetointerfere.
Corinnainthemorningdizen’d,
Whosees,willspew;whosmells,bepoison’d.


