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míganormatívmegképzésekmegfelelnekaperformativitásúgynevezettboldog-
ság-feltételeinek37 –vagyismindigszabálykövetôk,szabályosak–,addiganorma-
taszítássoránamegképzésrendreeltéraszabályostól,hiszennemelégítikia„bol-
dogság-feltételeket”. Ekképp tolsztoj híres nyitómondata38 szellemében
elmondhatjuk,hogymíganormatívmegképzésekmindig„boldogok”,ésegyút-
talmindhasonlókisegymáshoz,addiganormataszításanormáhozvalóviszonyát
tekintve„boldogtalan”,ésegyúttalminda„magamódján”leszmegképezve.a vég-
telenszámú„magamódján”folyómegképzéspedigazönreflexióraéságenciáraké-
pesénmegtöbbszörözôdésétiseredményezi.
Ezaváltásminthatörténelmilegisegyújszemlélet,anôifejlôdésregényésanôi

mûvészregénymegjelenéséhezvolnaköthetô(melyekesetébenaszerzôlehetférfi
éppúgy,mintnô),illetveáltalábanamodernizmusmegjelenéséhez.Ezazapillanat,
amikorláthatóváválik,mintSélleinórafogalmaz,„a diszkurzusbakódoltmasz-
kulinitásle-éselfedettsége”(„mértfélünk”,6).azújfelfogáshozszükségestovábbá
aférfi/nôbinárisoppozíciómellettmegjelenôegyébbináris–heteroszexuális/homo-
szexuális,valamintazEgyesültállamokban:fehér/fekete–oppozíciókdiszkurzív
konstrukciókéntmegvalósulófelfogása.Ezaváltása20.századfordulójáhozköt-
hetô,pontosabbanaz1890-esévekésaz1910-esévekköztikétévtizedre:anôi
szubjektumekkorkövetelikihelyétanyelvben.

atárgyimegképzettségelbizonytalanodásakétmagyarférfiszerzônél
(Ignotus,kosztolányidezsô)

azújfajtaalanyiságelôbbminthaazidentitásdestabilizálódásábanjelennemeg:a
narrátorés/vagyazilletôkarakternemtudja,hogykicsoda,csakabbanbiztos,hogy
taszítjaaráerôltetettszerep.Eztörténikpéldáulakövetkezômagyarszövegekben:
Ignotusnáléskosztolányidezsônél,amelyekbenanônemillikasémába,skonst-
rukciójaszétfeszítiazismertnormákat.
Ignotus„kimaga”címûnovellája(1918)jópéldájaamegképzésalapjáulszol-

gálónormákésstruktúráklazulásának.Ebbena„hangulatban”,ahogyanmagaa
szerzômeghatározzaaszövegmûfaját,aférfinarrátormindvégigcsakkérdez(„ki
maga?”),miközbenaválasztnyitvahagyjaésezzeldestabilizáljaanôiszubjektu-
mot.a vocatívusbanelôadottmonológelsôpillantásraminthatárgykéntképezné
meganôt:abeszélôpusztánhozzáésrólabeszél,deôtmagátnemhagyjaszóhoz

37 abeszédaktuselméletbena„boldogság-feltétel”(fe li city con di ti on) azokraafeltételekre
vonatkozik,amelyekteljesülésévelabeszédaktusérvényeslesz.lásdpéldáulaustin„perfor-
mative-Constative”címû,1958-as,eredetilegfranciáulelhangzottelôadását,amelybenezek-
rôlafeltételekrôlrészletesenszól.

38 „a boldogcsaládokmindhasonlókegymáshoz,mindenboldogtalancsaládamagamód-
jánaz.”(An na Ka re ni na; ford.némethlászló)
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jutni.valójábanaférfiéppenanôialanyiságrólmereng,nemtekintvemagátólér-
tetôdônekanormatívmegképzést(hiszenakkortudná,hogyanôkicsoda),slehe-
tôségkéntmegengedegysosemvoltkatakretikusszubjektumkonstrukciót.Elmond-
ja,hogyanôúgyvontamagához,hogynemvoltkihívóvagyfelhívó,csak
„másodmagával,egybarátnôjévelösszeölelkezveálltazongoravégénél,karcsúlus-
taságbansüdefelnemtûnésben”(127).amellett,hogyazelvártnormáknakmeg-
felelôenszépésvonzó(„másistudasszonylenni,kérem”[127]),néhányteljesen
egyénitulajdonsággalbír.Ezekközüla„centripetálismozdulatokat”emeliki,me-
lyeketígyhatározmeg:

nemhelyfoglalómozdulatok,nemkitudómozdulatok,nembezsebelô,nemát-
fogó,nemvízfelettmaradómozdulatok.Haneminkábbvisszavonulómozdu-
latok.magamnaknemvagyokelég,mondjákezekamozdulatok,mertsenki
nemelégmagának,denemakarokmásnakterhérelenni,éstalán,hozzáérni
semakarokmindenkihez,ésénhozzámseérjensenki…(128)

aférfitleginkábbanôikonstrukcióapróhibáihatjákmeg:amárdivatjamúltka-
csaorrúcipô,akétszínû,ahajtûkalólkiszabadulóbanlevô,makrancoshaj.Izgal-
masnaktartjaanormakövetésnekésnormataszításnakeztakülönösegyvelegét,
valamintazt,hogyanôaférfitólfüggetlenülislétezik,hogyautonómlény,ésnem
aférfiprojekciója:„nemazénkigondolásom,nemazénlegbelsôbbgyönyörködé-
semneksmeghatottságomnakkitükrözôdése”(129).Ignotusittfelteszkétolyan
kérdést,amelyetanôknormakövetésételváróférfiaksohanemtesznekföl:„mi-
lyenképevanavilágról”és„nemtörtént-emégmegmagával,hogyvalakivelmegis-
merkedett,sattólaperctôlfogvamásképevanavilágról?”(129).kérdéseirévén
megengediaztalehetôséget,hogyanôegyénimódongondolkodikavilágról,és
gondolkodásaazélményekésbenyomásokhatásáraváltozhatis:

nemtörtént-emégmegmagával,hogyvalakivelmegismerkedett,sattólaperc-
tôlfogvamásképevanavilágról?nézze:jólértsenmeg:nemaztmondtam,
hogyjobbvagyszebbképe,csak:teljesebbésmindenesetre,másképe.[…]Úgy
képzelem,hogyakivelmegismerkedünk,akikitárulkozikelôttünk,akibôlegy
találkozáskiváltezersokféleséget,amirôlmagasemtudta,hogymegvanben-
ne[…]ezekazújadalékokbeülnekazidegzetbe,egyszersmindenkorra,sbe-
levegyülneklélegzetünkbe,tekintetünkbeéslátásunkba,sazontúlegyszersmin-
denkorramásképünkvanavilágról.(129–130)

vagyisegyrésztalanyiságottulajdonítanônek,akirôlfeltételezi,hogyvanképea
világról,sezaképkülsôbenyomásokhatásáraváltozhatis.másrésztágenciávallát-
jaelanôt,akihezvégigbeszél,bevallva,hogymásképpszemléliavilágotazóta,
hogymegismerkedtek–vagyishogyanôágenskéntalakíthatjaférfivilágképét.
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kimagakedves,kimagaazzal,hogy:van,kimaga,drágafiatalteremtéseajó
istennek,kimaga,hogyrákellgondolnom,mikornincsenishozzáközöm,s
úgy,olyanmelegen,olyanodagondolóan,minthaközömvolnahozzá?(131)

*

kosztolányidezsôtatársadalminormáktólvalómegképzettségmindenváltozata
foglalkoztatta.mindigkritikusanszóltanormakövetôemberekrôl,többnyiretra-
gikuskéntírvalebábszerûéletüket.Szánjaésezértnevetségessétesziôket:afölöt-
teshatóságnakmindigakedvébenjáróhivatalnokokat(„HivatalosJános”);aszor-
galmasbürokratákat(„vakbélgyulladás”,„páva”);atitkárnôjénekkávéházban
harsányandiktáló„közéletikitûnôséget”(„közéletikitûnôség”);atompánérzéket-
lenpárokat(„rosszorvos”);aháromszormegözvegyültasszonyt(„Erzsébet”);az
ôszinteségévelkérkedô,deaztnemgyakorlóköltôt(„Felebarátaim”).különösen
nôalakjairólmondhatóel,hogybábuk,babák,azôketkörülvevôférfiakjátéksze-
rei(lásderrôlaranyZsuzsannatanulmányát).
anaplóktanúságaszerintmagátólkosztolányitólsemidegenanôtárgyimeg-

képzésénekgyakorlata.Igaz,eztsajátosbájjalteszi,szelídjátékosságbaburkolva
visszatérôreflexiójátarról,amitmaanôeltárgyiasításakéntolvasunk:„Csodálatos
babák,játékokanôk.Úgylátszik,mégisezérlegtöbbetazéletben.megunhatatlan”
(Le ve lek – Nap lók, 843).márnagybetegenaszanatóriumszemélyzeténeknôtagjaiban
iskizárólaganôketlátja:„[m]indennôbeszerelmesvagyokmellettem,mindenszo-
balányba,ápolónôbe,nappalibaéséjjelibe,mindenmûtôsnôvérkébe”,írja(859).
vagyisképtelennemszexuálismódonviszonyulniazokhozanôkhöz,akikmunkájuk
soránvelemintbeteggel,valódipáciensselfoglalkoznak.dekosztolányiesetében
ezaviselkedésfizikaiállapotávalismagyarázható,hiszenhalálosbeteg,akiönáltatá-
sávalmindvégigkapaszkodikazéletbe,vagyislegalábbazágenciaillúziójába.Ezért
veszisorraaszobalányokatésápolónôket,elmerengveazon,hogymelyiküketmi-
lyenszexuálisaktusrahasználhatja(„Egyfellatio,cunnilinguatiocéljára”,860).
ugyanakkorazonbannôképétminthaárnyalnáazaszánakozás,amellyelaszi-

gorúmegképzettségbenelônôkrôlír.vagyisazokról,akiknincsenekistudatában
apatriarchátusgen der diszkurzusátólvalómegképzettségüknek.Ezekbénultanpasszív
nôk,akiknekazéleteegyetlennôiszereprekorlátozódik.a soklehetségesszöveg-
bôlcsaknéhánypéldátkiragadvaelsôkéntrózsiemlíthetôa„Szeretlek”címûel-
beszélésbôl,akinekudvarlója–hogypygmalionkéntfelébresszebenneanôt–meg-
tanítottegyetlenszót:„szeretlek”.azostobapapagájkéntviselkedônôezutánezzel
aszóvalostromoljaaférfit,akihiábapróbálmenekülni.a heteroszexizmus„ido-
mítása”számtalanformában–zsebkendôkbevarrtmonogram,szivartárcábavése-
tettüzenetvagya„vasalónétól”visszaküldöttfehérnemûbôlkirajzóezeraprócé-
dula–átokkénthullvisszaaférfifejére(El be szé lé sei, 144–147).
apéldáksorátfolytatvamegemlíthetôanagyszerû„pletyka”,melyatökéletes

feleség,lolatragédiájáttárjaelénk.a feleségévekenátápoljaabalesetetszenve-
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dettférjet,„ôrjöngôönfeláldozással”(El be szé lé sei, 1243)„álltaaharcotésnemfá-
radtbele”(1245).a férjpedigazelsôlehetôségetkihasználvamegismerkedikegy
nôvel(„elôszörmentkiamagalábán”[…],„akkorvoltazelsôtalálkája”),akimiatt
hamarosanelisváliklolától.Csakapletykátelsusogónarrátorférjevéliértenia
dolgot:szerinte

eztermészetes[…]lolaura[…]elégtételtvettmagának,hogyezazáldott,
kedvesasszonyévekigkitartottmellette,hogyannyiszorláttaôtgyámoltalan-
nakésnyomorultnak,skésôbbolyasvalakitkeresett,akinemismerteígy,aki-
neknemtartozikennyivel,mertilyenadósságotsohaselehetletörleszteni.(1246)

„azisbaj,hanagyonjókvagyunk,azisbaj,hanagyonrosszakvagyunk”,vonjale
akövetkeztetéstanarrátor(1246).a pletykaezzelkitágul,snemcsaklolatörté-
netétérinti,deaztazüzenetetis,amelyanarrátorférjétôlszármazik:nemjó,haa
nôtökéletes,vagyhaafeleségatársadalomáltalbábkéntmegképzettlény.legyen
legalábbtisztábanönnönmegképzettségével,akkortalánnemérikilyenváratla-
nulcselekedeteinekkövetkezményei.
a„pletyka”ekettôstartalmapedigminthamagakosztolányiüzenetevolna,

amelyetafülünkbesúg:normákéstársadalmidiszkurzusokléteznek,sanormák
elvetésebizonyosanhiúábrándmarad.Elôrelátvaa„lányosházak”lakóitfenyege-
tôsokszorosmegképzettséget,ezértírolyegyüttérzônazolyancsaládokról,ahol
túlsokalány(„aleányosházbanvanvalamikomikuséstisztátalan”[„leányok”;
El be szé lé sei, 125]).Ezértírszánakozássala„csúflányokról”többtucatírásábanaz
Es ti Kor nél tólazelbeszélésekig.
dekosztolányiéppolykritikusanírnormataszításról,mintnormakövetésrôl.

azúrnôjeruhájábabújó–ésezzelaszabályokkalszembehelyezkedô–cselédlányt
azértsajnálja,mertaznemvesziészre,hogypusztánönmagátcsapjabe,miközben
helyzeténvalójábannemtudváltoztatni(„álarcosbál”).lesújtóvéleménnyelvan
azokrólanôkrôlis,akikvalóditeljesítményhiányában,pusztánahatalomgyakor-
lásánakvágyátólhajtvapróbáljákelfoglalniaférfiaknakfenntartotttársadalmipo-
zíciókat.Ilyena„mária”címûelbeszélésbenafôszerkesztôfelesége,aki–miután
magaispróbálkozottatollforgatással,dealapnakbeküldöttírásaitrendreelutasí-
tottákazakkoriszerkesztôk–mostafôszerkesztôfeleségekéntabbanleliörömét,
hogyôutasítjaelabeküldöttkéziratokat,mégazírófejedelemmunkáitis:

reszketettazörömtôl,hogyévekelfojtott,magábaharapottkeserûségeitegy-
szerrebosszulhatjamegalegnagyobbon,akitmindenkibámulésdicsér.Úgy
érezte,hogyezzelazegyetlentettelteljesleszamunkája,hiszegyszerrevégez
mindenéhenkórásszal,hafejedelmükfejétütile.(El be szé lé sei, 120)

kicsinyesmachinációjávalvégülaztériel,hogyarégiírógárdaszétszéled,alaple-
züllik,férjebelerokkananagyveszteségbe,svégülmindkoldusbotrajutnak.
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kosztolányiszerintazegyetlen,amittennilehet,atudatosabbáválás,akába
öntudatlanságmegszüntetése,atársadalommegképzôfolyamatainakjobbmegér-
tése.akosztolányi-szövegekbenminthacsakanôkkétcsoportjáróllehetneelmon-
dani,hogyboldog:azok,akikannyiraöntudatlanok,hogyaszereppelvalóteljes
azonosulásbannemveszikészre,hogybábuk,valamintazok,akikkiléphetnekab-
bólahelyzetbôl,amelykorábbancsakszenvedésthozottszámukra.utóbbirapél-
daazanovellaterv,amelyaz1933–1934-esNap ló egyiktételekéntmaradtfönn:

Sógornômsiralmasházassága.[xxx]férje,apjameghal.Sírnak.utánaóriásimeg-
könnyebbülés.azasszonykivirágzik.Boldog.negyvenötéveskorábanmegif-
jodik.Újéletetkezd.(Le ve lek – Nap lók, 815).

azörömlányokkülöncsoportotalkotnakkosztolányinôalakjaiközött:aszerzô
úgyvéli,hogy„a kurvák”nemképmutatók,inkábbtudatábanvannaksajátmeg-
képzettségüknek,scsakálarckéntviselik.ôszinték,mertúgyakarjákhasználnia
férfiakat,ahogyanazokôket.az„éjidal”címûelbeszélésbeneztdicsériaz„öröm
leányaiban”;ezérttekintiôketaköltôkrokonainak.„a költôtiteketnagyonsze-
ret,mertazôarcánisfestékvan,éslelketüzévelölelgetiazokat,kiknemméltók
reá[…]mertbizonymondomnektek,tijókésköltôkvagytok,snagyobbakmin-
denimádkozóleányoknálésalakoskodóasszonyoknál”(El be szé lé sei, 41–42).
talánazÉdes An na tekinthetôazöntudatlannormakövetésleglátványosabbpél-

dájának,aholatragédiátéppenazöntudatlanságokozza.annapéldaszerûennor-
makövetôcselédlány,aki,hapasszívanis,derésztveszönmagatárgyimegképzé-
sében.pontosanúgyviselkedik,ahogyajócselédlánynakviselkedniekell:hajnali
négykorkel,egésznapdolgozik,senkivelnemtalálkozik,smégkimenôjétis„ci-
pôboxolással”tölti.a normáhozvalóigazodássodorjaaszerelembe,aszerelema
kiszolgáltatottságba,aszégyenbeésareménytelenségbe;sanormakövetéssodor-
jaegymásikútrais,amelyagyilkoláshozvezet.normakövetésetehátnormataszí-
tássálényegülát,megalkotvaa„gyilkoscselédlány”ellentétesszemantikaielemek-
bôlképzettkatakrézisét.miközbenpediggazdái amaguknormakövetésén
fáradoznak,valójábanazáldozatáldozataiváválnak.
annáttárgyirögzítettségbenképzimegarólaszólódiszkurzus.mintdobosIst-

vánrámutat,„a »nézvelevés«édesannaállandótapasztalata”(„aregényperfor-
mativitása”,1.rész,67);teste„a hatalmiintézményeknekalávetett,felügyeletalá
helyezett,aközszemlérekitetttest”(1.rész,67),amelyet,tehetjükhozzá,acseléd-
ségintézményiéshatalmidiszkurzusaképezmeg,helyezifoucault-imódonfelügye-
letaláésteszpanoptikusanközszemlére.vizynéélettelentárgyként,valamifélenem
egészenemberilénykéntkezeliacselédlánytabbanatekintetbenis,hogymindig
csakszemélytelenmutatónévmással(ez) utalrá(„Ezaz?”[149];„Szóvalezaz”
[151];„Ezazanna”[241]).Egymásnakellentmondóüzeneteketküldalánynak:
teljesalázatotésengedelmességetköveteltôle(haragszikráavállvonogatás„csön-
descselédmozdulata”miatt[165]),miközbenalanyibeszédetésszelídfeleleteket
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várnatôle,valamintazt,hogynézzengazdaasszonyaszemébe.vagynemérti,vagy
túlságosanisértiannanémaságát,amely–mintveresandrásakritikaikiadáshoz
írtjegyzeteibenírja–„egyszerrevédekezéséstávolságtartáskörnyezetévelszem-
ben”(662).vizynéelvárná,hogyahierarchikusrendellenére,pontosabbanaztel-
fogadva,annaszemélyeskapcsolatotalakítsonkigazdáival,sôtmégszeresseisôket.
nemcsoda,hogyannaösszezavarodik.
tudatlannormakövetéskéntmutatjabearegényapatikáriusJancsivalfolyta-

tottszerelmiviszonyátis:azelsôéjszaka„[n]emegészenértetteahelyzetet.azt
márhallotta,hogyazurakkijárnakacselédekhezmeghogyacselédszeretôjeisa
gazdájának”(363).ígyhátmegtiszteltetésnek(365)vetteaférfiközeledését,és
hagyta(367),hogyölelje.látható,hogyazágybanugyanolyankötelességszerûen
teljesített,mintnapirobotjában:„Úgyengedelmeskedettneki,mintmikoregyke-
fét,egycipôhúzótkért”(383).annaszintetúljátsszaaszerepét,amivellátszólag
alárendelttétesziaférfitazágyban;aszerelmiaktusbanazonbannemkezdemé-
nyezô,csakjócselédkéntúgyszolgáljakiaférfit,ahogyanfeltételezéseszerintaza
szkriptbenszerepel.a helyzetetfélreisérti,amikorelhiszi,hogyJancsiszemélye-
senviszonyulhozzá.Feltételezéseszerintrövididôremegnyílik,destabilizálódika
cselédkéntvalómegképzettsége,mertazúrfiészreveszi,beszélhozzá,sôt,kéri,hogy
magaisbeszéljen(amitegyébkéntmostsemteszmeg[371]).vagyisamindaddig
sohaészrenemvett,láthatatlanéseltárgyiasítottcselédlányhirtelenminthalátha-
tóváválna,sôt:minthaazalanyiságlehetôségétismegcsillantanákelôtte.Illuzóri-
kusszubjektivációjarövidéletûugyan,deahhozelegendô,hogymegízlelje,milyen
isvolnaészrevettszemélynek,potenciálisalanynaklenni–hiszenbeleszeretettJan-
csiba,alanykéntéltemegviszonyukat.E villanásnyiélményutánpedigannálna-
gyobbacsalódása,amikoraférfiszemébenújraláthatatlannáválik,amagzatotpe-
digelkellhajtania(amitperszejócselédkéntszónélkülmegtesz).S bárezután
minthamindentovábbiproblémanélkülvisszazökkenneatökéletescselédszere-
pébe,olyantudásbirtokábakerült,amelyikszükségszerûennyomothagykésôbbi
cselekedetein.
Újranormakövetôcselédlánykéntjelenikmeg,akizokszónélkültûr(a háztöb-

bicselédlányávalellentétben),éstökéletesen,gépiesen,szinterobotszerûenlátjael
munkáját.a megaláztatásokmostmárbántjákvillanásnyiidôremegtapasztalt
önérzetét,svégülateljeselkeseredettségleszrajtaúrrá.azzalpedig,hogyaven-
dégségutánihajnalonazonnalszobaiszolgálatbaáll,olyanhelyzetállelô,amely-
benönérzeteésgyûlöletekibillentiacselédségbôl,cselédkéntvalómegképzettsé-
gébôl.önérzeteésgyûlöleteegymástfelerôsítveolyanerôvelhatrá,hogyágenciává
billentikobjektizálását,sorsszerûendeterminálvaatragédiát.„[o]ttbelül,mélyen,
nagyonmélyenbizonyáralehetettvalami,amiértföltétlenül,szükségszerûenmeg
kelletttennie”(504).deeztadetermináltságot,eztasorsszerûségetcsakmaguka
cselédekértik:ôkazok,akik–mintaveresáltalidézettriportbankosztolányiír-
ja–eztafordulatot„mindenkommentárnélküléreztékmegésfogadtákel”(655).
azôszámukraanormataszítástermészetesfolyományaanormakövetésnek.
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mindamellettnemannaazegyetlenszereplô,akinekkatakretikusmegképzett-
ségételôtérbeállítjaaszöveg.valójábanmindenkitazaszkriptképezmegtársa-
dalmilag,melylehetôvétesziagazdáiszolgálatábaállítottésazoknakteljesmér-
tékbenkiszolgáltatottcselédsorsát.kosztolányiazegészszkripttôlirtózott:
„[t]ermészetellenesnektartom,hogykiszolgáljanak”(veres,662).mintveresfo-
galmaz,„kosztolányitólalkatilagidegenvoltazúr-cselédviszonybanérvényesülô
alá-fölérendeltség,nemfogadtaelannak»természetességét«”(673).a regénybeli
gazdákatésgazdasszonyokatmégtársaságilagisezaszkriptképzimeg;ezértfo-
lyikatársalgásmindigacselédekrôl,vizynéezértlesz„egyenesenszenvedélybete-
geacselédtartásnak”(veres,673).
nemegyszerûenarrólvanszó,hogyatanácsköztársaságutánazúriosztályok

frisstapasztalattalrendelkeznekarról,mitjelentazalsóbbosztályoknakvalókiszol-
gáltatottság,hanemarrólis,hogyvalójábanmindenkitegyésugyanazaszkript
képezmeg.Úgyvélem,éppenezaszövegkönyváltaliáltalánosmegképzettségmagya-
rázzaaregénydobosáltalhangsúlyozott„teatralitását”:hogyaszereplôkmindvégig
„színházielôadásként”játsszákszerepeiketebbenaz„alkalmiszíndarabban”,„alkalmi
kamaradarabban”,amelybenmégegy„játékmester”isvan(vizyné),akiaszalonbeli
„kulturálisperformanszokat”irányítja(„aregényperformativitása”,1. rész, 70–71).
azurakésaszolgálókmindugyanannakanormarendszernekazáldozatai.a re-

gény,mintSzegedy-maszákmihályfogalmaz,„mindkétfélszámárarombolóha-
tásúnakmutatjaakiszolgáltatottságot”(289).vagyisvizyékisáldozatok,amit
kosztolányimeglehetôsenlátványosantárelénkagyilkosságijelenetleírásában.
ígypéldául,mintdobosrámutat,„azölelésésazölés”mozdulatánakazonosságá-
ra,amikétjelenetbenistettenérhetô:amikorannakarjakulcsolódikJancsinya-
kára,ésamikorvizynéöleligyilkosát(„aregényperformativitása”,1.rész,68).
a szörnyûvégaztmutatja,hogykülönösenvizyéktárgyimegképzettségeszük-
ségszerû,hiszenagazda-cselédviszonylatbanôkvoltakannamegalázásánakkivi-
telezôi,sôknemlátták,hogyalanyihelyzetükmennyireilluzórikus,pillanatnyiés
törékeny,illetvehogymennyirefüggannamegképzettségétôl.azalanyiságotki-
sajátítógazdáktárgyimegképzésepedigéppenannyira„szabálytalan”,vagyiska-
takretikus,mintakorábbantárgykéntrögzítettcselédlányátmenetiágenciája.
Úgyvélem,itta(látszólag)alanyiés(egyértelmûen)tárgyimegképzettségköz-

tiingadozássalvanösszefüggésbenazanarratívtechnika,amelyetSzegedy-maszák
emelki:„hogyaregénysemnézôpont,semelbeszélôhelyzettekintetébennemegy-
séges”(310).a középpontitudathiánya,alátó,hallóésbeszélôazonosításánakne-
hézségei,valamintagyakorinézôpontváltásmegfelelnilátszikannak,hogyasze-
replôkmindmegtapasztaljákatárgyimegképzettségkiszolgáltatottságát,sazt,
hogyvéltágenciájukilluzórikuséstovatûnô,srendretárgyivázökkenvissza.vizy-
nénekláthatóanacselédekokozzákalegnagyobbfejfájást,slegalábbannyirafél
annától,mintaztôle;vizysokáigFicsortóltart,késôbbaztôle,mígaminiszté-
riumbanésapolgárikaszinóban„azérdekszálakat”felfelééslefeléegyaránt„bo-
gozgatta”(119).
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annanormakövetéseéppolyöntudatlan,mintanormátólvalóeltérése.Ebben
aregénybenmégnembeszélhetünkatársadalminormákkalszembenitudatos,át-
gondoltellenállásrólésönfelhatalmazásról;annaesetébenanormakövetésparan-
csánakfelfüggesztésepusztánmegingás,elbizonytalanodás,acselédszkriptnyomán
létrejöttidentitásdestabilizálódása.Úgyvélem,ezazelbizonytalanodásisannaka
„szegénységnek”arésze,amelyetBalassapéterpoétikaiéskultúrkritikaiértelemben
isaregényszervezôelvénektekint(118).annaöntudatlanságaazutóbbicsoport-
batartozik:ezaszegénység„kifejezhetetlenség,dadogás,azartikulációésanyelvi
kifejezéselôt ti rákérdezésarraavilágra,amitkésôbb,utóbb,fentebb,amagasban
nyelviartikulációrévénátértelmezünkmajd”(119).anna„artikulációképtelensé-
gevagykezdetlegessége”(120)–amelyetdobos„nyelvínségnek”nevez(„aregény
performativitása”,2.rész,57)–,aztanyelvelôttiállapototjelzi,amelynekmegha-
ladásaszükségesfeltételevolnaszubjektivációjának:hiszenahhoz,hogyszubjek-
tumlegyen,benveniste-iértelembenegótkellenemondania.deannaszótlan:(ön)-
artikulációraképtelen,aminekkövetkeztébenalanyiságraisképtelenlesz.ugyanis
–mintBalassafogalmaz–„a szegénységnéma,anémaságigájaalattvan”(120).
Hapedigannatapasztalásátöntudatlannakésartikulálatlannakolvassuk,agazdák

tárgyimegképzettségérôl(melyesetükbenaszkriptnekellentmond)elmondhatjuk,
hogymégkevésbévannaktudatábantárgyi–áldozatikonstruáltságuknak,minta
cselédlány.valószínûlegezzelmagyarázható,hogyazelbeszélttudat,mintSzegedy-
maszákkiemeli,mindvégig„alárendelôdikazérzékelésnek”(313):atársadalmiszö-
vegkönyvetanélkülfogadjákel,hogyelgondolkodnánakazon,hogymivéképzi
megôket.azzalpedig,hogyazérintettekmégcsakfelsemfogják,hogymígagaz-
daszkriptkövetésévelágenskéntvalóönmegképzésükönfáradoznak,addigvalójá-
banugyanazacselédszkriptképzimegôket,méghozzáugyanúgytárgyként,mint
acselédet,akitannyiraalárendeltjükkéntigyekeznekkezelni.vagyiskosztolányi
megvonjaazágencialehetôségétalátszólagalanyipozíciótelfoglalóregényalakok-
tólis,stragikusáldozatokká–önmagukáldozatainakáldozataivá–tesziôketis.

kísérletekanôialanyiságra
(kaffkamargit,némethlászló,gertrudeStein,djunaBarnes,H.d.)

akövetkezôkbenolyanszövegekrôlleszszó,amelyeknagyobbhangsúlythelyez-
nekanôalakokalanyiönmegképzésére.néhánymagyarésamerikainôifejlôdés-
regénybenmutatombeazokatazutakat,amelyeketszerzôikmegnyitnakazágen-
ciátkövetelônôalakokelôtt.E mûvekbenanôitudatosulási-ébredésifolyamatot
soránanôalakújfajtaalanykéntképzimegönmagát.

*

kaffkamargitSzí nek és évek (1911)címûregényemindenbizonnyaltöbbtekintet-
beniselsôhelyetfoglalelamagyarirodalomban.a szerzôanôifejlôdéstegygon-


