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BEvEZEtô

II.Erzsébetangolkirálynôtazangoltitkosszolgálatleghíresebbügynöke,James
Bondkísérteela2012-esnyáriolimpiaijátékokmegnyitására.azemlékezetes(és
százezrekáltal„lájkolt”)képsorokdanielCraigangolszínésztmutatják,akifeladatának
teljestudatábansietfelaBuckingham-palotalépcsôin.a királyiinasnakkétnevet
mond:„danielCraig–JamesBond”.EzzelazonbanmegisszûnikdanielCraig-
neklenni:azinasmárJamesBondotjelentibeakirálynônek,akimagaismr.Bond-
kéntszólítjamegaférfit,beléptetveezzelIanFlemingregényalakjátaBuckingham-
palotaimázs-világába.majdBondazetikettnekmegfelelôenpárlépésselazuralkodó
mögöttlépkedve–akirályifenségnekkijáróalázattal,deafeladatszabtaméltó-
sággal–,egyetlenszónélkülkísérikirálynôjétavárakozóhelikopterig.két„való-
ságosból”performáltfiktívszemélyjelenikittmeg„valóságosan”:akirálynô,aki
mintegyönmagátjátssza,ésatitkosügynökBond-Craig,akiaszerzô,IanFleming
egyfajtameghosszabbításaésfiktivizálása.
Ezajelenetazonnalbejártaavilághálót,nevetéstcsalvamilliókarcára.a király-

nôjóhumorérzékérôlmáreddigissokatlehetetthallani,demostarrólisbizony-
ságotkaphattunk,hogyII.Erzsébetvalóban21.századiuralkodó,akimegértette,
hogymanapságléteznekbizonyosújeszközök,amelyekkelmégközelebbkerülhet
alattvalóihoz.Úgytûnik,aBuckingham-palotapr-eseinemcsakapopuláriskul-
túralehetôségeivelvannaktisztában,hanemaztistudják,hogyavirtualitáskorá-
banrendreösszekeveredikfikcióés„valóság”.pontosabbanazttudják,hogyaza
valóság,amelyetamédiareflektorfényébenélôkirályicsaládmegjelenít,semmivel
semkevésbéfiktívvagyvirtuális,mintaJamesBond-filmekvilága.Ezértnemkép-
telenség,hogyakirálynôés„ôfelségetitkosszolgálatának”azirodalomésafilm
diszkurzusábólkilépô,fiktív,kitalált,eljátszotttitkosügynökeugyanannakale-
hetségesvilágnaklegyenrésze;ésezértnemisméltóságonaluli,hogyakirálynô
egynépszerûregény-,illetvefilmfigurávalkísértessemagát.
Elméletimegfogalmazásbanaztmondhatnánk,hogyII.Erzsébetangolkirály-

nôesetébenittfikcióésvalóságúgykeveredik,hogyavalósszemélyhagyja,hogy
egyfikció(a JamesBond-regényekés-filmekvilága)képezzemeg,performatívmó-
don.Fiktívszeméllyéképeztetimegmagát;vagyisakirálynôbôldiszkurzívkonst-
rukciólesz.azzal,hogynemavalóságosdanielCraigetfogadja,hanemazáltala
alakítottJamesBondot(akimagaisazangoltitkosszolgálatbólkinövôIanFleming
performálása),akirálynôisbelépajátékvilágába:elôad,alakít,performál(a kom-
mentátorokezértbeszélhettekajelenetrôlakirálynôelsôszínészialakításaként).
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ugyanakkorafikcióvisszaislépavalóságba,hiszenvalóbanlesétálnakalépcsôn,
valóbanelindulnakazolimpiára–igaz,akiklesétálnak,azokaJamesBond-regé-
nyekés-filmekdiszkurzusaáltal„megképzett”(megalkotott,létrehozott,konst-
ruált,performált)uralkodóésfiktívügynök.a királynômindeközbenvégigkirály-
nôkéntviselkedik,sajátnormáiszerint,akötelezôetikettetmindenrészletében
betartvafogadjaaszolgálatárajelentkezôügynököt.vagyisakirálynôalanyiságá-
nakelôállításábanrésztveszazangolkorona,esetébenaz„uralkodóság”normatív
szövegkönyve,amelyetegészéletébenkövetett.aztmondhatjuktehát,hogyakirály-
nôittegyszerrekétnormarendszerkódjaiszerintcselekszik;szubjektumánakmegal-
kotásábanrésztveszegyrésztaz„uralkodóság”,másrésztaJamesBond-regények
és-filmekdiszkurzusa.
végülajelenetrôlmégaziselmondható,hogyaszemélyekmegalkotásábanrészt

vevôkétdiszkurzus–azuralkodóságkulturális„szkriptje”ésaBond-fikciókkonkrét
szövegkönyve–egészenszokatlanmódonkeveredik,sazígyelôállítottszubjek-
tumkatakretikusnaktekinthetô.vagyisavégeredményolyanretorikaialakzattá
lesz,amelyegylétezôfogalmat,a„királynôség”fogalmátújelemekkeltöltiföl,s
ezzelvalójábanújfogalmathozlétre.Ezakirályifenségjátékosésönironikus;be-
lemegyönmagafikcionálásába,amennyibenegynagyonisvalóságostörténelmi
szereplôkénthajlandóegyfikciótól–egynépszerûregény-ésfilmsorozatdiszkur-
zusától–megképeztetnimagát.Ezzelpedignemcsakaztériel,hogyegyminden-
kiszámáraismertéshozzáférhetôfiktívvilágbalépveômagaismegközelíthetôbb
ésnépszerûbblesz,deaztis–éselméletilegezazérdekes–,hogyakétmegképzô
diszkurzustegyüttfölvállalva,sajátalanyiságáterôsíti.olyanszubjektummálesz,
akidiszkurzívmegképzésétnemaz„uralkodószkript”általmeghatározotttárgy-
ként,passzívmódonszenvediel,hanemamegfelelôdiszkurzusokelôzménynélküli
összehozásávalmagairányítjaeztamegalkotást.vagyiságensésnem„páciens”;
alakzatiszempontbólpedigmegképzésekatakretikusésnemmetaforikus.
nagyjábóleffélefolyamatokrólszólezakönyv:megképzésekrôl,alanyképzés-

rôl,szkriptekrôl,diszkurzusokról,performativitásrólésametaforavagyakatakré-
zisalakzatátfelvevôszubjektumperformativitásról.olyanfolyamatokról,amelyek-
hezavirtualitáskorábanmárhozzászokhattunk.Hiszenvalójábaneléghamar
napirendretérünkakirálynôésBondtalálkozásafelett–mintahogyannemigen
csodálkozunkafiatalabbnemzedéketmagávalsöprô,úgynevezettCosplay-,Comic-
Con-vagymondocon-versenyekdivatján.Ezekbenajátékokbanmindenkiszámá-
ranyilvánvalóadiszkurzívmegképzés,hiszenadarthWadernek,rexklónkapi-
tánynakvagypikachúnakbeöltözöttjátékosokakülönbözôsci-fikbôl,rajzfilmekbôl
vagyképregényekbôl–aCsil la gok há bo rú já bólvagyaPo ké mon -a ni mé bôl–megis-
mertszemélyekbôrébebújvaképeztetikmegmagukatamegfelelôfiktívtörténe-
tekáltal.kicsithasonlóezaszerepjátéka19.századielôkelôkörökbendivatosélô-
képekhez (tab le aux vi vants); mindkettôrôl elmondható, hogy annál jobb a
performansz,minéltöbbelemeérhetôtettenbenneamegképzésalapjáulszolgáló
szkriptnek.
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könyvembenadiszkurzívmegképzésolyaneseteitfogomvizsgálni,amelyek-
benamegképzettségkevésbélátható,mintaJamesBond-klipvagyaCosplay-ver-
senyekesetében.olyanirodalmiszövegekbenmutatombeaszubjektumperforma-
tivitást,amelyekbensemamegképzésalapjáulszolgálókulturálisszövegkönyv,sem
magaamegképzettségnemmutatjamegmagátazonnal.Ilyenrejtôzködôszkript
példáula„nôiség”/a„tökéletesnô”/az„igazinô”szövegkönyve,amelyanôimeg-
képzésigazodásipontjakéntmûködik(mégazokbanazesetekbenis,amikorazil-
letôeztnemismeriel,mertadottnak,„természetesnek”és„esszenciálisnak”vélisa-
játnôségét,nôiességét).
vizsgálódásaimatelméletibevezetôvelkezdem,melybenfelállítomaztaziroda-

lomelméleti„képletet”,melyaszubjektumperformativitástésazalanyképzéstro-
pizálódásátérinti.Elôbbazalanyelméletifogalmátigyekszemkörüljárni,nyomon
követveaszubjektumelméletekalakulásátakarteziánusfelfogástólaposztstruktu-
ralista-posztmodernelképzelésekig.Ezutánaperformatívelméletekettárgyalom,
szembeállítvaJ.l.austinésmásnyelvfilozófusoktéziseitaposztstrukturalistaper-
formativitáskoncepciókkal,majdaperformativitásfogalmánakszubjektumelméle-
tialkalmazásátmutatombe,kitérveazalanyiéstárgyimegképzéskülönbözôségé-
re.a katakrézistaszubjektumperformativitáspar ex cel len ce trópusánaktekintem.
a katakréziskapcsánelôbbazalakzatmibenlététésmûködésétvizsgálom,majdaz
alanyképzésmetaforikuséskatakretikusváltozataittekintemát.
azirodalomelméletikonstrukciógyakorlatbaültetésesoránazelméletiképlet

szövegközeliolvasásigyakorlattáalakul,azirodalmiszövegekéskarakterekújszerû
megközelítésétnyújtva.Szövegközelielemzésekbentárgyalomatársadalminem,
aszexualitásésa„rassz”1 ragjaivallétrejövômegképzésnormakövetôésnormata-
szítóeseteit.a kétfajtamegképzéstkonkrét–amerikai(ésnéhánykivételeseset-
benangol)ésmagyar–szövegekbenelemzem,bemutatvaelôbbakétnagytípust
amagyarnépdalokésnépballadák,illetveEmilydickinsongen der konstrukcióiban,
majdegy-egynagyobbfejezetetszentelekegyfelôlanormatívmegfelelés,másfelôl
anôialanyképzéskülönbözôeseteinekésalakzatiszervezôdésének.ametaforaalak-
zatiszerkezetementénkonstituálódónôalakokatvizsgálvaelôbbnéhány20.szá-
zadimagyarszerzô(Szerbantal,törökSophie,máraiSándor,Ignotus,Szôcsgéza)
karaktereitértelmezem,2 majdamerikaiirodalminôalakokat,akikesetébenadisz-
kurzívmegképzéstaruházatgen der technológiáiszolgáltatjákegynormakövetôtár-
sadalminemielôadásrészeként(HenryJames,kateChopin,EdithWharton).a tárgyi
megképzéssajátospéldáitalkotjákaférfiaknôkfelettikontrolljátbemutatószöve-

1 a„rassz”-ttermészetesennemesszenciálisvagybiológiaikategóriakéntértelmezem,ha-
nemtörténetiéstársadalmikonstrukcióként.a könnyebbolvasásérdekébenakésôbbiekso-
ránelhagyomazidézôjelet.

2 Ittközbenkétírástisérintek,amelyekazemlítettmagyarírásoktúlzóellenszövegeiként
olvashatók(JonathanSwiftverseaffélemizogünôsszövegkéntjelenikmeg,gertrudeSteinrö-
vidprózájapedigammerécamier-toposzparódiájaként).
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gek;példakéntnathanielHawthorneésCharlotteperkinsgilmanegy-egynovel-
láját,valaminthárommárai-mûszereplôittárgyalom.E fejezetutolsóesettanul-
mányaiazamerikaidélsajátoskulturáliskódjaitólmegképzettnôalakjakörészer-
vezôdnek(WilliamFaulkner,tennesseeWilliams,Flanneryo’Connor).
atisztánkatakretikusnôialanyisággalfoglalkozórészbenelôbbanôiágensség

alakzatiésperformatívlehetôségeitvizsgálom.Ittelôbbkét magyarférfiszerzô
(Ignotus,kosztolányidezsô)karaktereitelemzem,bemutatvaanormakövetéspa-
rancsánakfelfüggesztését,amikorisdestabilizálódikazazelôttbiztosnaktekintett
konstrukció,melyatársadalomnormatívszövegkönyvéhezvalóigazodásnyomán
létrejött.Ezutánradikálisújítókéntmutatokbenéhányszerzôt:amagyarkaffka
margitotésnémethlászlót,valamintazamerikaigertrudeSteint,djunaBarnest
ésH.d.-t,akikatársadalminormákkalszembenvagyazokatnemtekintetbevéve
katakréziskéntkonstruáljákmegnôalakjaikat.a társadalminemkatakretikusrög-
zítetlenségéneksajátosesetétvizsgálomegyCarsonmcCullers-kisregényben,amely-
benagen der akonkrétvágykapcsolatoktólfüggô,relatívképzôdménykéntjelenik
meg.E részutolsófejezeteibenakatakrézisnekkétmásiktrópussalmegvalósulóin-
terakciójátelemzem:elôbbaszövegköziségnagyalakzata,ametalepszisnyomán
megképzettszubjektumkatakréziséttárgyalomazamerikaiH.d.regényeiben,
majdamagyarráczZsuzsánálmutatomkiakonfabulálókitérésselmegképzett
katakretikusszubjektumesetét.
akövetkezôfejezetbenamelegszubjektivitásváltozataitvizsgálom,röviden

érintveHermanmelville,arthurmiller,oscarWildeésnádaspéterszövegeit.Itt
igyekszemkibontaniegyrésztadiszkurzívnormakéntösszeállószövegkönyvalak-
zatiszerkezetét(ezújraametafora,amelybenamelegszubjektumahagyományos
nôipozíciókatelfoglalvatárgykéntkonstituálódik),másrésztanormátólvalóelté-
réstropizálódását(ezmegintcsakatisztakatakrézis,amelybenamelegszubjek-
tumegyszerrealanyéstárgy,anézésésanézettségkéthelyzetûnarcissusa).
végülkülönfejezetetszentelekapas sing jelenségének,melybenelôbbröviden

érintemHarrietBeecherStoweésHunyadySándoregy-egyátlépôfiguráját,majd
részletesenelemzemmarktwain,JamesWeldonJohnson,nellalarsen,vladimir
nabokov,davidHwangésphiliprothalakjait.Ezekbenaszövegekbenatöbbszö-
rösenragozottalany(vagyisavizsgáltesetekbenatársadalminem,aszexualitásés
a„rassz”inflekcióiáltalmegképzettszubjektum)aragok,vagyisabinárisidenti-
táskategóriák(férfi/nô,heteroszexuális/homoszexuális,„fehér”/„fekete”)közöttlé-
peget,mindigváltoztatvaragozottalanyiságát.a szövegelemzésekalapjánazta kö-
vetkeztetéstvonomle,hogyakategóriaváltásoknemegyenként,egymástól
elszigetelvevalósulnakmeg,hanemagen der, aszexualitásésa„rassz”binárisinflek-
cióiegyüttmozognak,gyakranmáshasonlókettôsségekkelegyütt(például„ere-
deti”/másolat,nyugati/keleti,felnôtt/gyermek).
Szubjektumelméletivizsgálódásaimataposztstrukturalista-posztmodernésafemi-

nistakritikaiáramlatokhatároltaelméletitérbenfolytatom,segítségülhívaazana-
litikusnyelvfilozófia,valamintazalakzattanfölismeréseit.karakterelemzéseimet
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nemamûvekösszesaspektusátérintôszövegelemzéseknekszántam;inkábbcsak
azelméletialapvetésbenvázoltképletetkívántamnyomonkövetniakülönbözô
szövegekben.vagyisaszubjektiváció,aperformativitás,adiszkurzívmegképzett-
ségésatropizálódásalkottaképletmûködésétíromle,bemutatvaatársadalmine-
miésszexualitáskonstrukcióikkülönbözôválfajait,valamintatöbbszörösenrago-
zottalanyhatárátlépéseitésragcsúszásait.amerikanistalévén,többségébenamerikai
irodalmialakokatelemzek;amagyarirodalomolvasójakéntazonbannemhagy-
hattamfigyelmenkívülszámosolyanmagyarszöveget,amelybenszinténlátványo-
santettenérhetôavázoltelméletiképlet.
atárgyaltszövegekkel(fôkéntanormakövetôésnormataszítógen der megkép-

zésekillusztrálásáraidézettírásokkal)kapcsolatbankétmegfigyelésttehetünk:egy-
résztfeltûnôaszerzôiidentitáskategóriák(elsôsorbanatársadalminem)szerinti két-
osztatúság,másrésztnyilvánvalóaszövegekheterogenitása,illetveaválogatás
majdhogynemesetlegesésvéletlenszerûvolta.
Elôbbivelkapcsolatbanaztjegyzemmeg,hogyanormakövetést,illetveanô

tárgykéntvalómegalkotásátalátámasztandónemazértmerítektúlnyomórésztférfi
szerzôktôl–ésennekmegfelelôenanormataszítást,illetveanôalanykénttörténô
konsituálásátigazolandónemazértidézeknôírókat–,mertekétnarratívopciót
valamifélegen der -esszenciáhozkötöm.nemeleveadottlényegrôlvanszó,hanem
narratívpozícióról,ahonnanaszerzôkanôtelôállítják–férfipozícióbóltöbbnyire
tárgyként,nôipozícióbólpedigmáralanykéntis.ugyanakkornagyszerû,kivéte-
leketképezôellenpéldákatiselemzek:ígyIgnotus,kosztolányidezsôésnémeth
lászlóalanyi-katakretikusnôalakjait,illetvekateChopinésEdithWhartontár-
gyi–metaforikusfiguráit.
azesetlegességvádjárapedigaztmondhatom,hogyazelméletiképletetigye-

keztemegymástóltöbbtekintetbenisnagyonkülönbözôszövegekelemzésében
tesztelni.reményeimszerintazidézettszövegeksokfélesége,aszerzôilistahetero-
génvoltaésakarakterelemzésekszélesmerítésehozzájárulamegfogalmazottel-
méletiképletetáltalánosanérvényeskéntvalóbemutatásához.

Balatonkenese,2012.augusztus28.
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aZalanymIntElmélEtIkérdéS

Szubjektumelméletek

aszubjektum1 problematikájamindenbizonnyalaposztstrukturalista-posztmo-
dernirodalom-éskultúraelméletekegyiklegizgalmasabbkérdésköre.azalanydisz-
kurzusokáltal„megképzett”konstrukciókéntésrendreelmozdulóentitáskéntva-
lófelfogásávalaposztstrukturalistaszubjektumelméletekgyökereibeningattákmeg
azegységes,stabiléscentráltszubjektumnakafelvilágosodásótauralkodóértel-
mezését.
afelvilágosodástelôkészítôéskiterjesztô,illetveabbangyökerezôfelfogásokér-

telmébenazalany–abszolútideaként–megelôziazegyéntésmeghatározzacse-
lekedeteit.descartes,Condillac,Franklin,locke,kant,Humeésmás,17–18.szá-
zadigondolkodókaszubjektumotelevelétezôentitáskéntfeltételezvehirdettéka
gondolkodásésacselekvésszubjektumalkotóegységét.
descartesafilozófia„elsôelvének”nevezia„je pen se, donc je su is” (co gi to, er go sum)

tételét.Ér te ke zés a mód szer rôl (Dis co urs de la mé tho de) címûmûvébeneztírja:

…csakhamarláttam,hogymialattígymindenthamisnakakartamfelfogni,
szükségképpkellett,hogyén,akieztgondoltam,legyekvalami.S mivelészre-
vettem,hogyezazigazság:gon dol ko dom, te hát va gyok, olyanszilárdésolyanbiz-
tos,hogyaszkeptikusoklegtúlzóbbfelvetéseisemképesekaztmegingatni,azért
úgygondoltam,hogyaggálynélkülelfogadhatomafilozófiaamazelsôelvének,
amelyetkerestem.(185)

tehátazembernekegyetlenbizonyosságaönmagáról:hogygondolkodik,hogygon-
dolkodószubjektum,azazho mo co gi tans, akinekelméjeazelsôdleges,testecsakmá-
sodlagos.descartesnemszillogizmusnaktekintia„gondolkodom,tehátvagyok”-
tételt–vagyisnemagondolkodáskövetkezményekéntértelmeziaszubjektum

1 a„szubjektum”szótöbbjelentésétkülönböztetemmeg:(1)azáltalánosabb,tágabbér-
telembenvettszubjektumot(szubjektummintszemély)és(2)aszubjektumszûkebb,speciá-
lisabbjelentéseit,amelyekközül(i)azegyikaszubjektumotamondatbanalanyihelyzetetel-
foglalófônévnekvagynévszóicsoportnaktekinti(szubjektummintalany),(ii)amásika
szubjektumotabeszélô–látó–cselekvôalanykéntértelmezi(szubjektummintágens),(iii)ahar-
madikpedigazalárendeltséget,alávetettségetjelöli(szubjektummintalattvaló).
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létezését–hanemalétezésésagondolkodásegymáshozvalóviszonyáthatározza
meg:alétezésnekmegkellelôznieagondolkodást,hiszen„ahhoz,hogygondol-
kodjunk,léteznünkkell”(186).valójábannemiscsakazegységesszubjektumot
teszimegagondolkodásfeltételéül,hanemaz„ideát”is,amelyagondolkodástár-
gya,illetvevégüla„tökéleteslényt”,azazIstentis,akitôlagondolkodóemberaz
ideátkapja(186).
Ezadescartes-iszubjektumfelfogásszámosformábanfedezhetôfelamodern

episztémémeghatároztaévszázadokban.Jelenvanpéldáulaz„önmegvalósítás”
parancsában,amelyfeltételezi,hogyaz„én”megelôziaz„énkifejezést”(önkifeje-
zést),amennyibenaszubjektivációarejtettenmegbúvó„valódi”énfelszínreho-
zásakéntértelmezhetô.Ekképpekarteziánuselvdolgozik–látványosanéskomp-
lexmódon–Hamlettépelôdéseiben,akiegyfelôlagondolatésacselekvés,másfelôl
azigazságosságésakegyelemösszehangolásánaknagyfeladatávalbirkózik.Elôbb
feltételezi,hogyamintelfogadjaahalottapaparancsánakjogosságát,képeslesz
végreishajtaniazt,vagyisönmagaérzéseinekfeltérképezésével,kételyeinektisz-
tázásávalagondolatcselekvéshezvezet.debekelllátnia,hogy„bárok,akarat,/
Erô,eszköz,mindkész”,elszántságánakgátatvet„a szerfölött/aggódógyáva
szôrszál-hasogatás”(298;aranyJánosford.).az„én”ésacselekvésösszehango-
lásacsakazolyanszimplajellemekesetébentörténikmagátólértetôdôen,mint
polonius,akilaertesnekadottapaitanácsaibanmeglehetôsenbanálisanértelmezi
descartes-ot:„mindenekfölött/légyhûmagadhoz”(242;aranyJánosford.).
Hamlettudásaennélsokkalösszetettebb:ôarrajönrá,hogyvalójábanéppen
a tudatmindencselekedetgátja,amelyhabozásrakésztetiésezzelcselekvéskép-
telennétesziagondolkodót.

[…]–Ekképpazöntudat
Belôlünkmindgyávátcsinál,
Sazelszántságtermészetesszínét
agondolathalványrabetegíti;
Ilykétkedésáltalsoknagyszerû
Fontosmerénykifordulmedribôl
Selveszti„tett”nevét.
(272;aranyJánosford.)

Hamlettépelôdéseibenaprotestantizmusnagydilemmája,azigazságosságésake-
gyelemerényeinekösszehangolásaistestetölt.azénhezvalóhûségnemvalósít-
hatómegmindig,hiszenazigazságosztásnemfeltétlenülelôbbrevalóamegke-
gyelmezésgesztusánál.kálvintanítása–akeresztényemberóvakodjonatúlzott
önbizalomtól–minthaéppenpoloniushamismagabiztosságaellenóv:azénmegis-
meréséhezgyakranbelsôharcokatkellvívni,amelyekazutánelvezethetnekIsten
akaratához.azangolésamerikaipuritánokszámáraazönmarcangolótépelôdések
ezértlesznekahitbizonyítékai(exemp lum fidei); ezértírtakolysokszoralélekpol-
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gárháborúiról,alélekésazénpárbajáról,mintpéldáula17.századigeorgegood-
win„auto-machia”címûversében(lásderrôlSacvanBercovitch,16–23).
akartezianizmusszellemébenrousseauszinténaztsugallja,hogyénje,amely-

rôlazénkifejezésgyakorlatátalkalmazvateszvallomást,aVal lo má sok (Les Con fes si -
ons)megírásaelôttlétezett.valójábanazonbanéppenittbontakozikkiezazén,itt
képzôdikmeg;anarratívfolyamateredményeképpittváliktárgyból(akiremások
cselekedeteihatnak)alannyá(akiamagasorsánakkovácsa).a beszámolásaktusa
mintegymegtisztítjaabeszámolót,akiimmárszégyenkezésnélkülírhatszexuális
kalandjairólférjesasszonyokkalvagyönmagával.éppemegvallásigyakorlatok
eredményétnevezikésôbbmichelFoucaultértelmezô(hermeneutikai)ésgyónásos-
vallomásos(konfesszionális)szubjektumnak:aszubjektivációtittazönértelmezés
ésazönkifejezésfolyamataialkotják.a modernnyugatitársadalmakbanekként
– mintFoucaultírja–„a vallomáslettazigazságelôállításánaklehetôlegfonto-
sabbnaktartotttechnikája”;etársadalmakezért„vallomástevô”társadalmaknak
nevezhetôk(A sze xua li tás, I,62).
amodernitásfilozófusaisemigenkérdôjeleztékmegaszubjektumkarteziánus

felfogását.kantszerintaz„öntudattransz cen den tá lis egysége”egyesítiazegyénsok-
színûképzeteit,amelyeka„gondolkodom”képzetébenjelennekmeg(145–146):
vagyis„azöntudatátfogóazonossága”fogjaösszeképzeteinksokféleségét(147).
kantatudategységesvoltátteszimegaképzetekszintézisénekelôfeltételeként:
„következésképpencsakisatudategységeteszi,hogyaképzetektárgyravonat-
koznak,másszóvalhogyobjektívérvényességilletimegôket,teháthogyismere-
tekkéválnak,smagaazértelemlehetôségesemmimásonnemnyugszik,mintezen
azegységen”(148).
Úgytûniktehát,hogyaszubjektumértelmezésetekintetében–minterreJacques

derridarámutat–descartes-tólkantig„egyrigorózusanmeghatározandóhagyo-
mány”ível,amely„elôfeltételeziaszubjektumklasszikusmeghatározottságát”(„Jól
enni”,297,296).valójábanmégHeideggersemlógkiebbôlasorból,hiszenaje-
lenvalólét(Da sein) fogalmánakmeghatározásaszerintaDa sein „létszerkezetéhez
hozzátartozik[…],hogylétébenlétviszonyavan[a]léthez”(27–28).„A lét megér tés
a je len va ló lét egyik lét meg ha tá ro zott sá ga”, írjaHeidegger;alétmegértéshezképestpedig
ajelenvalólét„ontikus-ontologikuselsôbbséggel”bír(30).derridarámutat,hogy
ajelenvalólétfogalma„analóg”aszubjektumkarteziánusértelmezésével(„Jólen-
ni”306).EbbenazértelembenHeideggerlényegébenelisfoglalta„a »szubjek-
tum«,aklasszikusco gi to vagy»Ich den ke« helyét”,megôrizvebelôlük„bizonyoslé-
nyegesvonásokat(szabadság,tudatosdöntés[dé ci si on- ré so lue] […]),magáhozvaló
viszonyvagymagánálvalójelenlét,hívás[Ruf] alelkiismeretfelé,felelôsség,beszá-
míthatóság,vagyeredendôbûnösség[Schul dig sein] stb.”(296).valamennyikarte-
ziánusésposztkarteziánusfelfogás,írjaderrida,„a jelenlevô-létezôkörülrendezô-
dikel:magánálvalójelenlét–amitehátegybizonyosidôbeliség-interpretációval
járegyütt–,magávalvalóazonosság,pozicionáltság,tulajdonság,személyiség,én,
tudat,akarat,szándékosság,szabadság,emberilétstb.”(313).
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végüla20.századnyelvifordulata–amelyegyarántrányomtaabélyegéta
nyelvészetre,apszichoanalízisre,valamintastrukturalistaésposztstrukturalistafi-
lozófiáraésirodalomtudományra–hozottradikálisszemlélet-ésparadigmaváltást
aszubjektumelméletekben.E felfogásokszerintaszubjektumnemelevelétezô,
nemeredeti,nemegységesésnemszabad,hanemanyelv,azideológia,ahatalom,
atudásésatársadalmitechnológiákáltallétrehozottkonstrukció,amelyahatalom
általvalómegszólítás,illetveazalárendelésfolyamatairévénjönlétre.a szubjek-
tummindigatársadalmibeszédmódokésideológiákáltalmegképzettbeszélôszub-
jektum,silymódonkonstruált,írott,plurális,rögzítetlenésgyakranhatársértô
képzôdmény.
márastrukturalistanyelvszemléletatyjánaktekintettFerdinanddeSaussure

nyelvfelfogásamagábanhordoztaaszubjektumnyelvifunkciókéntvagybeírott-
ságkéntvalóértelmezését.Eszerintanyelvlényege,hogy„rendszer,amelynekmin-
dentagjakölcsönösenfüggatöbbitôl”(147).„A nyelv ben csakis kü lönb sé gek van nak
–írjaSaussure,mégpedig–,csakispo zi tív ele mek nél kü li különbségek”(153).majd
ígyfolytatja:„a nyelvnemtûrmegsemolyanfogalmakat,semolyanhangokat,
amelyekanyelvirendszernélelôbbléteztek,hanemcsakisolyanfogalmijellegûés
hangbelitermészetûkülönbségeket,amelyekebbôlarendszerbôlerednek”(153).
a szubjektumpedigakkorváliknyelvibeszélôalannyá,haanyelvidifferenciák
menténmozogéskizárólaganyelvikülönbségekelemeibôlépül,követveaderri-
dai„el-különbözôdés”folyamatait(lásderrôlderrida,„azel-különbözôdés”,53).
astrukturalistanyelvészetmásikjelentôsalakja,émileBenvenistekimondot-

tannyelvikénttételeziaszubjektumot.a szubjektivitásszerintemindenekelôtt
a beszélônyelviképessége,amikorismondatainakalanyalehet:„a nyelvaz–írja –
amiamagavalóságában,vagyisalétvalóságábanmegalapozzaaz»ego«fogal-
mát”(60).a szubjektivitásttehátmindenesetbenanyelvteszilehetôvé.„»Ego«
az,aki»egó«-tmond”,hangzikBenvenisteemlékezetestétele;„[e]bbentaláljuk
mega»szubjektivitás«alapját,amita»személy«nyelvikategóriájadefiniál”(60).
az,hogyazalanyiságanyelvbenkonstituálódik,vagyishogyaz„én”terminus
„kizárólagnyelvitermészetû”,aztisjelenti,hogyeza„kizárólagaktuálisreferen-
ciával”bíró(azazaz„egyedibeszédaktusra”vonatkozó)kifejezésa„diszkurzusrea-
litására”utalvaképeskilépninyelvbôl.végüleza„nyelvbehelyezett»szubjek-
tivitás«teremtimegaszemélynyelvi–ésvélhetôen–nyelvenkívülikategóriáját
is”(61–62).
SaussureésBenvenistenyelvfelfogásáraépülaszelfnarratívelképzelése(lásd

paulJohnEakin,21–22).azénebbenazértelmezésbenisnyelvigyökerû,amennyi-
bennemelôzimeganyelvet(nemkarteziánus),hanemannaksoránalakulki.Ezen
túlmenôenaszelfegyfajtajelölôgyakorlatterméke,mégpedigatörténetmesélésé.
Ittabenveniste-i„egótmondás”narratívesetérôlvanszó,amikorisanyelvtani
alanysajáttörténeteitképeselmesélni.E felfogásegyikelsôképviselôjeanthony
paulkerbyfilozófus,akiaNar ra ti ve and the Self címûkönyvében(1991)kitágítjaa
Saussure-ésBenveniste-féle„szemiotikaiszubjektum”fogalmát.JeromeBrunerés
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más,úgynevezettnarratívpszichológusokelméleteitalkalmazvakerbykimondja:
azönmagunkrólvalómesélésazemberiszubjektummeghatározóaktusa,amely
nemcsakazénleírásátadja,de„meghatározószerepetjátszikazalanykialakulásá-
banésvalóságában”2 is(id.Eakin,21).ruthrobbinsenarratívénpéldáitlátja
rousseau-nálaVal lo má sok ban,valamintoscarWildeDe Pro fun di sában(35,121).
a szelfmindkétesetbennyilvánvalóananyelvben,adiszkurzusban,atörténetben
képzôdikmeg,sekképpnemesszenciális,hanemelôadástólfüggô;ekképpnem
adott,hanempusztánmegeshetô,létezhetô(121).Ilymódonanarratívénvalójá-
bannemmás,mintarolandBarthes-féle„moderníró”,aki–mint„a szerzôha-
lála”címûesszéjébenBarthesfogalmaz–„sajátszövegévelegyidôbenszületikmeg:
nemtekinthetjükolyasvalakinek,akimegelôzisajátírásátvagytöbb,mintezaz
írás,nemalany,amelynekakönyvvolnaazállítmánya;kizárólagamegnyilatko-
zásidejébenél,smindenszövegetörökkéitt ésmost írnak”(53).
akarteziánusszubjektumhalottányilvánítása–azazannakcáfolata,miszerint

atudatajelentés,acselekvésésatudáseredete–aposztfreudiánuspszichoanalí-
zishez,ezenbelülJacqueslacanmunkásságáhozisköthetô.lacankimondja:aszub-
jektumlényegeszerintnyelvi,mégpedignemcsakazért,mertatudattalanstruk-
turáltságanyelvi(a tudattalan„úgyvanstrukturálva,mintegynyelv”[„rövid
elôadás”13]),hanemabbanazértelembenis,hogyaszubjektumegyolyanvilág-
banfoglaljaelahelyét,amelybenanyelvazelsôdleges,megelôzveaszubjektivi-
tást,amelyetvégülanyelvfogelbeszélni.ErôsFerencszerintéppenez„a »lacaniz-
mus«lényege”:„a descartes-ico gi tó nak,azautonómszubjektumléténekszenvedélyes
tagadása”(37),amelyneksoránlacanmegfosztjaaszubjektumotcentrális,„krea-
tív,ôseredetiszerepétôl,ésadiszkurzusváltozó,komplexfüggvényeként”elemzi
(29).amikor„azemberfelnô–írjalacan–,alámerülegynyelvifürdôben”;ezolyan
közeg,amely„a szubjektumotmeghatározza,mégmielôttmegszületettvolna”
(„rövidelôadás”14).a szubjektumfejlôdésnemautonóm,hanemkülsôbefolyás
hatásáratörténik.azidentifikációtehátnemkarteziánusalaponmûködik,hanem
atükör-stádiumbanelsajátítottimagináriusazonosulásrévén.a gyermektestképe
–állítjalacan–„darabjairaszéthullotttest”(„atükör-stádium”,8):arántotta
összefolyómasszájáhozhasonlított„kisember”(akitlacanal’o me let te/l’hom me let te
franciaszójátékkalragadmeg)én-tapasztalatapusztánegymássallátszólagössze
nemkapcsolódótestrészekrekorlátozódik.E fragmentumokatazutánatükörima-
gináriusfelszínénhozzaösszeegységesésteljes–egyúttalimagináriusként„félreis-
mert”(„a tükör-stádium”,10)–entitássá.

Erreperszemárfelfigyeltünk:nemolyanbiztos,hogyannyibanvagyok,amennyi-
bengondolkodom,éshogyannyibanvagyok,amennyibenaztgondolom,hogy
vagyok.[…]nemazvagyok,akiéppenaztgondolja,hogyvagyok,azonegy-

2 „fundamentaltotheemergenceandrealityofthatsubject”
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szerûoknálfogva,hogyamikoraztgondolom,hogyvagyok,amásikhelyett
gondolkozom.másvalakivagyok,mintakiaztgondolja,hogyvagyok.(„rész-
letekaHamlet-szemináriumból”26)

„Ezazazelsôpillanat–hangzikFarkasZsoltkiválóértelmezése–,amikoregység-
kénttapasztaljamegmagátamotorikusanésmozgáskoordinációjábanmégigencsak
korlátoltgyermek,akinekazalaptapasztalataaz»imageducorpsmorcelé«[a felda-
rabolttestképzete]”(147).vagyisatükör-stádiumszubjektivációsfolyamatában
ismerifel–ésegyúttalismerifélre–önmaga(imaginárius)egységétésa másoktól
valóelkülönülést,azazadiszkurzusrendjébenelfoglaltpozícióit.miközbenugyanis
agyermekmegtapasztaljakülönállásátazoktól,akikkelkorábbanegységbenérezte
magát,önmagávalazonosulókomplexegységétcsupánimaginárius(képzetes)kép-
kéntképesmegélni.a nyelvszimbolikusrendjébelépvepedigagyermekazemberi
kapcsolatokrendjébe(azapatiltásarévénrögzülôapaitörvénybe,amelyrelacan
újabbszójátékothasznál:le non du père/le nom du père)isbelép,teljesbiztonsággal
differenciálvaaz„én”ésa„másik”szubjektumpozícióiközött.Szubjektummáválása
ekképplényegilegdiszkurzívéskapcsolati,vagyisadiszkurzusonkeresztülvalósul
meg,interszubjektívszubjektivitásátpedigamásokkalvalókapcsolatokkonstruálják.
Szubjektivációjaegyúttaldecentrálásifolyamatis,amelyneksoránszétválnakaszubjek-
tumpozíciók,azénésamásikinterszubjektívnyelvihelyzetei,beleértveakimondás
(énon ci a ti on) ésakimondott(énon cé) szubjektumpozícióitis.Ezpedig–mintalacant
értelmezôCatherineBelseyfogalmaz–„a beszélô»én«-nekésadiszkurzusbanmeg-
jelenített»én«-nekaszétválásáteredményezi”(„aszubjektummegszólítása”,34).
louisalthusserazideológiatermészeténekvizsgálatafolyamántérkiaszubjek-

tummegalkotásánakmódozataira.althusserazideológiamegszólításában(„inter-
pellációjában”)látjaaszubjektummáváláslényegimomentumát,ésazegyének
szubjektummáalakításábanjelölimegmindenideológiafeladatát.„[I]deológiacsak
szubjektumokáltalésaszubjektumokértlétezik”,írja(401).Szubjektummápedig
azideológiainterpellációjaáltalleszazegyén,amelyahétköznapi,akárrendôri
megszólításokmintájára„sorozzabe”aszemélyeket,szubjektummáalakítvaazt,
akimindaddigpusztán„egyén”volt.

aztsugalljuktehát,hogyazideológiaolyanmódon„cselekszik”vagy„mûkö-
dik”,hogy„besoroz”szubjektumokatazegyénekbôl(mindetbesorozza),vagy
„átalakítja”azegyéneketszubjektumokká(mindetátalakítja),ezzelanagyon
pontoseljárással,amitmeg szó lí tás nak nevezünk,amitaleghétköznapibbtípusú
rendôri(vagynem)megszólítássalisbemutathatunk:„hé,magaott!”(404)

azegyénléteazonbanalthussernélnemelôzimeg–descartes-imódon–aszub-
jektumot;nincsenideológiátólmégmegnemszólítottszemély:azideológiainter-
pellációjamárszületéselôtthat.Ezértmondhatjukazt,hogy„az egyé nek min dig- már
szub jek tu mok” (405).
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derrida–SaussureésBenvenistenyománéshozzájukhasonlóan–szinténa szub-
jektivitásnyelvimegképzéséthangsúlyozza,amikoraszubjektumotanyelvfunk-
ciójakéntírjale.„a szubjektum(önidentitásvagyazönazonosságesetlegestudata,
öntudata)anyelvbevanbeírva,anyelv(lan gue) »funkciója«,scsakabbanazeset-
benválikbeszélôalannyá,habeszéde(pa ro le) mégazúgynevezett»teremtésben«,
smégazúgynevezett»meghaladásban«isadifferenciákrendszerekéntfelfogott
nyelvszabályrendszeréheztartjamagát”(„azel-különbözôdés”,53).derridaanyelvi
–éstágabbértelembenideológiai(amennyibenanyelvalthusser„ideologikus
államapparátusának”közvetítôjekéntfoghatófel)–megképzéstcsakakkortekin-
tiszubjektivációnak,haazvalóbannyelviésideológiaialannyáteszimegazegyént.
EnnekértelmébenIsten(akitalthussera„szubjektumokSzubjektumaként”határoz
meg[407]),derridánál„azabszolúttudásalanya”(Dissze mi ná ció, 214).althusser
a szabadságotteszimegaszubjektummáválásfeltételéül,kizárvaezzelarabszol-
gátazinterpellációszubjektivációslehetôségébôl(409).„Jólennimárpedigmuszáj”
címûinterjújában–amelybenaszubjektumutá ni diszkurzusrareflektálóeszme-
futtatásátfogalmazzameg–derridaaz„áldozatot”,vagyis„a másikbefogadását-
birtokbavételét-asszimilációját”teszimegaszubjektivitás„közösnevezôjének”vagy
„uralkodósémájának”(322,320).azonbanalthusserrelellentétbenderridavitatja
azisteni/emberiésember-alatti(„szub-humán”)binárisszembeállításközöttmeg-
húzott„lineáris,láthatatlanvonalat”(323),saszubjektumkimozdítása-decentrá-
lásaérdekébenaszubjektumrólvalóbeszédfelfüggesztésétjavasolja.olyandisz-
kurzuskiépítésérôlír,amelyimmárnem„azemberhezkötiaszubjektivitást”(307),
hanem–akárcsakEmmanuellévinas–„felfüggesztiazattribútumésaszubjek-
tumhierarchiáját”(318).a szubjektumdekonstrukciósértelmezéseaszubjektum-
fogalmatekképpmegszabadítjaa„ki”-elemtôl,sérvényesülnihagyjaa „nyomnak
vagyazelkülönbözésneka»logikáját«”(307).Ezaz„újrakonstruáltdiszkurzus
– állítjaderrida–másképpteszifelakérdést”,amelyelvezet„azelkülönbözés,
a nyom,azismételhetôség,aki-sajátításstb.folyamatánakfelismeréséhez”(313).
Foucaultszubjektumelméleteahatalommegképzéseinek,illetveamegképzé-

sekkelszembenalkalmazottellenállásnakakülönbözôformáitelemzi.Felügye let és
bün te tés címûnagyszabásúmunkájábanahatalomnakvalóalávetettségformáités
azoktörténetétvizsgáljaanyilvánoskivégzésektôlahatalomrejtettgyakorlásának
finomabbmódozataiig.Foucaultszerintaklasszicistakorfedeztefel„a testetmint
ahatalomtárgyátéscélpontját”,sahatalomgyakorlásaegyszerrenyilvánultmeg
alávetésbenéshasznosításban(186).a hatalomcéljaaz„engedelmesség”megal-
kotása,hiszen„[a]zatestengedelmes,amelyalávethetô,hasznosítható,átalakítha-
tó,éstökéletesíthetô”(187).„Engedelmesség”pedigfegyelmezésrévénjönlétre,
amelykitermeli„azalávetettésgyakorolttesteket”,vagyis„engedelmes”testeket
(189).a „hatalomhajszáleresmûködését”apanoptikonkülönbözôformáitették
lehetôvé,amikorisa„szabályzatbenyomulalétlegrejtettebbzugaiba”(270).a ha-
talommûködéseautomatikuslesz,s„állandóan[hat]afelügyelet”;„a tökéletesha-
talomarra[irányul],hogyfölöslegeslegyennyilvánvalóvátennigyakorlását”(274).
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a hatalomfegyelmezôrendszereimögöttmûködô„norma”azonban,érvelFou-
cault,nemcsakahomogenizáláseszköze,hanemazindividualizáláséis,amennyi-
benmegteremtia„mérhetôembert”(263):

anormalizálóhatalombizonyosértelembenegynemûségrekényszerít;deindi-
vidualizálisazzal,hogylehetôvétesziazeltérésekmérését,aszínvonalakmeg-
határozását,aspecialitásokmegállapításátésazegymáshozillesztettkülönbsé-
gekhasznosítását.(251)

Foucaultaszubjektiváció–azôterminusávalazas su jet tis se ment –komplexésellent-
mondásosfogalmátaFelügye let és bün te tés ben(1975)ésA sze xua li tás tör té ne te elsô
kötetében(1976)kétértelembenhatározzameg:alávetettségkéntésalannyáválás-
ként–igaz,ekorábbimunkáibaninkábbazalávetettségreésazértelmezô-vallo-
másosfolyamatokrakoncentrál.a fogalommásodikjelentésének,azalannyáválás-
naktöbbmásmûvébenszentelnagyobbteret:„a szubjektumésahatalom”címû
tanulmányban(1976)ésa„twolectures”címûelôadásban(1976),1978-as
„Qu’est-cequelacritique”(„WhatIsCritique”[miakritika?])címûelôadásában,
valamintA szexua li tás tör té ne te 1984-benmegjelentmásodikésharmadikköteté-
ben(melyekmagyarfordításbanA gyö nyö rök gya kor lá sa, illetveaTö rô dés ön ma gunk -
kal alcímetviselik).
Foucault„a szubjektumésahatalom”címûtanulmányban„a hatalomkülön-

bözôformáivalszembenmegnyilvánulóellenállásformáit”(398)vizsgálja;azt,aho-
gyan„azemberekönmagukatalakítjákszubjektummá”(396).leszögezi,hogya
hatalomegyrésztalávetettként,alárendeltkéntképzimegaszubjektumot,más-
résztalanyként,amikorislehetôvéteszolyanszubjektumpozíciókat,aholazegyén
cselekedetekésképességekalanyakéntnyilvánulhatmeg.utóbbiazalávetésésaz
alárendelésformáielleniküzdelmekkövetkezményeképpvalósulhatmeg,amelye-
ketnapjainklegfôbbküzdelmeinektart(399).Ekkéntahatalomáltalalárendelt-
kéntmegképzettszemélydeszubjugációja(azalárendeltségbôlvalókilépése)lesza
szubjektiváció(alannyáválás)forrása:azé,aki–mint1978-aselôadásánakpubli-
káltszövegébenírja–„szándékoltengedetlenséggel”3 („WhatIsCritique?”,47)
fellépazôtalárendeltkéntrögzítôhatalomellen.ItttehátFoucaultahatalomnak
a(Felügye let és bün te tés benvázolt)kapillárismûködésénekellenállóerkölcsi-kritikai
viselkedésbenjelölimegaszubjektummáváláslehetôségét.
másuttaz„emberönformálásigyakorlatairól”beszél(A sze xua li tás, II,17),„az

önmagunkonvégzettetikaimunkáról”,amelyneksorán„megpróbáljukmagunkat
egyéletvezetéserkölcsiszubjektumáváátformálni”(31),megengedveméga„sza-
badságstilizálásának”lehetôségétis,amelyet„tevékenységévela»szabad«ember
gyakorol”(101).Ekképparraatudásraiskiterjesztiaszubjektivációt,amelyakri-

3 „voluntaryinsubordination”
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tikaiattitûdsajátja.vagyisaszubjektumésahatalomköztidialógusbabelépegy
harmadikszereplôis:az„igazság”,illetveaz„igazságdiszkurzusai”,azaza„tudás”4
(„WhatIsCritique”,47)ésa„normaszabó”erkölcskategóriája(A sze xua li tás, II,
29).a szubjektiválókritikapedig,írjaFoucault,a„reflektáltkezelhetetlenség”5
mûvészetelesz(„WhatIsCritique”,47).vagyismindaz,amikorábbanahatalom
effektusakéntmûködôas su jet tis se ment aláesett,mostatudáserkölcsi-kritikaialap-
állásaszerintadeszubjugációtkészítielô.A sze xua li tás tör té ne te harmadikkötetében
végülahermeneutikai-konfesszionálisszubjektummalszembeállítvaírjaleazönma-
gunkkalvalótörôdésésazönmagunkrairányulófigyelemfolyamatait,a„önkul-
túra”gyakorlatait,amelyekalkalmazásávallétrejönakritikaiszubjektum(A szexua -
li tás, III,43–77).
„azalávetettség(sub jec ti va ti on, as su jet tis se ment) paradoxonaéppenaz–írjaFoucault-

elemzésébenJudithButler–,hogyaszubjektumot,akiellenállnaazilyennormák-
nak,magátisazilyennormáktesziklehetôvé,hozzáklétre”(Je len tôs testek, 28).
Foucault-nálezértnemproblémamentesazas su jet tis se ment fogalma.Erremutatrá
FrancesBartkowski,amikorelemzésébenkiemeli:Foucaultnaivitásnaktekintiön-
magunkfelszabadításánaktételét,amelyszerintazellenálláskönnyedénléptetielô
aszubjektumotahatalom/tudás/örömdimenzióiba(48).valójában:ahatalommal
szembeniellenállássalmagábaahatalombahelyezôdikvisszaaszubjektum,amennyi-
benahatalmatállandó„provokációban”„ingerlô”szubjektum(„aszubjektum”,
406)mégellenszegülésévelésprovokációjávalisahatalom„effektusaként”határoz-
hatómeg(„twolectures”,98).mindezpedignemcsakontológiai(vagyispo uvoir-
),hanemepisztemológiai(vagyissa vo ir-)kérdésis,sugalljaFoucault.pontosabban
Foucaultepisztemológiaikérdéskéntgondoljaelújraazt,amitnéhányévvelkoráb-
banontológiaikéntírtle.
mintlátható,aposztstrukturalista-posztmoderngondolatiáramlatokonbelül

nincsteljesegyetértésaszubjektumdecentrálásávalésmegképzésimódjaival,leg-
fôképpenpedigazágencialehetôségeivelkapcsolatban.mígugyanisaposztmoder-
nizmusazegységesnekfeltételezettkarteziánusalanydecentrálásáróladhírt,ad-
digmásposztstrukturalistairányzatokrámutatnak:bizonyoscsoportokmindigis
kívülmaradtakahegemonisztikusgondolkodásáltalmegképzettracionálisszub-
jektumegyetemesnekfeltételezettkategóriáján(lásderrôlJessicaBenjamin,Bonds
of Lo ve, 193).Jólmutatjaakizáratástazatény,hogyezekakulturálisanimperiali-
záltcsoportokadiszkurzusban(a nyelvben,valamintahatalom,atekintetésavágy
relációiban)hagyományosantárgyipozícióbanrögzültek.objektiválásukahatal-
midiszkurzusokmindegyikébôlkövetkezhet,amennyibenabeszéd,atekintet,a
vágyésacselekvésökonómiájaegyaránttárgyiasítjaecsoportoktagjait.Híresta-
nulmányábangayatriChakravortySpivakáltalábanazalárendeltekrôlmondjaki,
hogyszubjektumuk„történelmilegelnémított”(„Szórabírható-eazalárendelt?”,

4 „discoursesoftruth”
5 „reflectedintractability”
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471):esetükbennincs„olyanreprezentálhatatlanszubjektum,amelyönmagát
megismerhetnééskimondhatná”(465).a nyelvésahatalomegybefonódódisz-
kurzusaielnémítjákazalárendeltet,akinekalanyiönmegképzéséhezdiszkurzívés
politikaieszközöketegyarántigénybekellvenni–többekközöttatranszcenden-
ciaésatisztaracionalitáspatriarchálismetanarratíváinakkiterjesztéseésazelnyo-
másstruktúráibazártszubjektumkiszabadításarévén(lásderrôlWaugh,„moder-
nism,postmodernism,gender”,209ésnickmansfield,127).
Szubjektivációjukatugyanakkorszámosposztstrukturalistairányzatlehetséges-

nektartja,mégpedigahatalmidiszkurzusokbanelfoglaltpozíciókmegváltatásá-
val–hozzátéve,hogyapozícióváltoztatássallétrehozottszubjektumnemazegy-
ségeskarteziánusénlesz,hanemdiszkurzívképzôdmény(éppenúgy,ahogyan
egyébkéntazegységesnektételezettkarteziánusalanyisazvolt).a diszkurzívágen-
cialehetôségétmegengedôirányzatokköztemlítendôkakulturálisanimperializált
csoportokfelszabadításátcélultûzôpolitikaiidentitásmozgalmakésazazokhozkap-
csolódófeminista,posztkoloniális,qu e er éskultúratudományiáramlatok.utóbbiak
anyelvrôl,illetvediszkurzívmegképzettségrôlalkotottposztstrukturalistanéze-
tekbôlkiindulvaépítikfölaszubjektivitásformáirólalkotottelképzeléseiket(errôl
lásdChrisWeedon,20–42).
azalanyhalálárólszólóposztmodernteóriákésazalanyiságpozícióinakelfog-

lalásátkövetelôelképzelések–elsôsorbananôiazonosságerôsítôfeministakísérle-
tek–különöstalálkozásárólíregyiktanulmányábanButler(„Esetlegesalapok”).
Butleregymásutániságkéntírjaleekétfelfogásviszonyát,amennyibenanôkneka
szubjektumpozíciókbalépéseutánjelentekmegazalanyhalálárólszólóelméleti
híradások.„[é]ppmost,amikoranôkkezdikelfoglalniaszubjektumpozícióit,jut-
nakelaposztmodernnézetekaddigazállításig,hogyaszubjektumhalott”(25).
mindeztpediganôihangotésáltalábananôiségetérôfolyamatoselnyomásrésze-
kéntértelmezi.nancymillerkicsitmásmagyarázatotad:szerinteanôketazért
nemérteváratlanulakarteziánusénszéthullásárólszólótétel,mertôkazelôttsem
tekinthettékmagukatcselekvô-gondolkodószubjektumoknak:„minthogyanô-
ketnemugyanazatörténelmiidentifikációfûzteeredethez,intézményhezvagyter-
meléshez,mintaférfiakat,úgygondolom,anôknemérezték,hogy(kollektívmó-
don)viselikaszelf,azEgo,aCogitostb.terhét”6 („ChangingtheSubject”,106).
tehátanôkszámáranemjelentettújélménytaszelfmegéléséneklehetetlensége.
Ezaszembeállítás–minterretöbbkritikus,ígypatriciaWaughrámutat–elsôsor-
banaliberálispolitikaimozgalmaknakaz„önjelenlétbe[n]ésönkiteljesedésbe[n]”
gyökerezôszubjektumfelfogására(„aposztmodernésafeminizmus”,61)ésegyfel-
tételezettegyéniéskollektívfemininszubjektumsajátostapasztalásaitbemutatni
kívánónôiszövegekfelfogásáraérvényes(61–62,66).

6 „Becausewomenhavenothadthesamehistoricalrelationofidentitytoorigin,instituti-
on,productionthanmenhavehad,theyhavenot,Ithink,(collectively)feltburdenedbytoo
muchSelf,Ego,Cogito,etc.”
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Haazonbantúllépünkapolitikán(beleértveazirodalompolitikát),láthatjuk,
hogyaposztmodernésafeministaszubjektumelméleteknemválnakszétilyen
egyértelmûen.nemmondhatjuk,hogyazegyikoldalonottvolnánakafeministák,
akikavíttmódonazegységesszubjektumtanátvallják,amásikoldalonmegposzt-
modernek,akikazalanyhaláláthirdetik,mindenestülelvetveaszubjektivációle-
hetôségét,illetveazalanyiságtársadalmikonstruáltságánaktételét.Inkábbazt
mondhatnánk,hogymígaposztmodernszubjektumelméletekazegységesszub-
jektumtagadásánakazászlajaalágyûlnek(vagyishirdetikaszubjektumnembi-
náris,nemegyes,nemstabil,nemrögzítettvoltát),addigafeministaelméletekeze-
ketatételeketinkábbállításokformájábanfogalmazzákmeg,vagyishirdetik,hogy
aszubjektumköztes,határátlépô,többes,változó,rögzítetlenéselmozduló.
afeministaszubjektumelméletekszubjektumkritikája,minterreButlerrámutat,

valójában„nemaszubjektumtagadásavagyelutasítása,hanemazelôreadott,az
alapokratámaszkodópremisszákattételezôértelmezésmegkérdôjelezése”(„Eset-
legesalapok”,19).a feministaelméletekelfogadják,hogyazalanysohasemegy-
séges,hanemmindigmegképzett,deelutasítják,hogyazegyszerûendecentráltés
szóródóvolna.Ezértkülönösenahatalombólkiszorultésalávetettcsoportok(így
anôk)esetébenhangsúlyozzákatársadalmimegképzésselszembenifoucault-iel-
lenállástmintacselekvôalanyiság,azazazágenciaesetleges,korlátozottésviszony-
lagoshordozóját.(valójábanmagaacselekvôalanyiságazesetleges,amennyibena
megképzés„alapjai”,azaz„azengedélytadópremisszák”[„Esetlegesalapok”,16]
esetlegesek;korlátozott,amennyibenaszubjektumanyelv,azideológia,ahata-
lom,atudásésatársadalmitechnológiákáltallétrehozottképzôdmény,amelya
hatalomáltalvalómegszólítás,illetveazalárendelésfolyamatairévénjönlétre;és
viszonylagos,amennyibenaszubjektivitásvalójábancsakanem-szubjektumként
megszólítotthozképestnyilvánvaló.)JessicaBenjaminaz„azonosságnegativitásá-
ból”7(Sha dow of the Other, 93)származtatjaazalanyiságraésaszubjektumszabadsá-
gáravonatkozófeministafelfogást,kiemelve,hogyazágenciafogalmaakkorment-
hetômeg,haforrását„a kulturálisanlétesítettszubjektumpozíciókösszecsapásában”8
(93)keressük.E tekintetben–vagyisaszubjektumnakmint„relatívéselcsúszó pozi-
cionáltságként”(„aposztmodernésafeminizmus”,71)valófelfogásában–afemi-
nistaszubjektumelmélettehátnemtûnikellentmondaniaposztmodernizmusnak.
Ezentúlmenôenafeministagondolkodásújelemethozottaszubjektumelmé-

letekbe,mégpedigatestmeghatározóvoltáról.Elizabethgrosz„korporeálisfemi-
nizmusa”(Vo la ti le Bo dies) dekonstruktívmódonfordítjamegakarteziánustest/lé-
lekbinaritást, a testet jelölvemega felsôbbkategóriaként, illetveazalany
korporealitásáttévemegeszmefuttatásaielméletikeretének.a testésaléleksze-
rintenempolárisellentéteegymásnak,hanemegymásbacsúszófogalmak,amit

7 „thesubject’sagencyandliberationderivefromidentity’sverynegativity”
8 „thenotionofagencycan,inthisview,berescuedbylocatingitssourceintheclashof

culturallyinstitutedsubjectpositions”
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a végtelenmöbius-szalagsegítségévelmodellez,amelynekkétfelülete–apszichés
belsôésafizikaikülsônemkülönböztethetômegegymástól.groszhangsúlyozza:
valójábanatestazalanyképzésfelülete,amennyibenatesttársadalmibeírottsága
nemfüggetleníthetôaszubjektivációfolyamatától.a testetmegjelölô-átformáló
írásokközöttemlítinemcsakatestformátátalakítóizomépítést,dearuházatot,a
díszítéseket,asminket,valamintakülönbözôbeültetéseketésprotéziseketis,ame-
lyekegyúttalmindazönépítéseszközeiis(144).
groszelképzeléseszervesenilleszkedikabbaazelméletivonulatba,amelyaz

idegtudományokterületénadjaakarteziánusdualistagondolkodáscáfolatát.a test
szubjektumalkotószerepérôlmegfogalmazottfeministatételekugyanisakilencve-
nesévekelejénaneurológiaésneurobiológiairányábólnyerteksajátosmegerôsí-
tést.minterreakorábbanisemlítettpaulJohnEakinrámutat,azidegtudomá-
nyokszámosképviselôjeaztállítja,hogy–amagafiziológiaiésaneurológiai
funkcióival–azéntudatkialakításaésfenntartásavalójábanatestmûve.Eakinvé-
gigkövetiatestrôlvalótudományosgondolkodásbanbekövetkezettfordulatleg-
fontosabbállomásait.Szerinteg.denyésp.Camusfrancianeurológusokalkotják
azelsôilyenállomást:ôkírtáklemár1905-ben„madame»én«”esetét,akitesttu-
datátelveszítveéntudatátiselveszítette(10–11).Eakinazéntudatkialakításáért
felelôsagyifunkciókatkutatótudósokközöttemlítianobel-díjasneurobiológust,
geraldm.Edelmant,akiBright Air, Bril li ant Fi re: On the Mat ter of the Mind címû
könyvébenazemberiagyatolyanzenekarhozhasonlította,amelykarmesternélkül
játszik.a „neurálisdarwinista”Edelmanszerintazagymindenkülsôingertegysé-
gestapasztalássáfogugyanössze,deakarteziánusegotudatosságanélkül;mindeköz-
benpedignemtükröziavilágot,haneminkábbelôállítja,megkonstruáljaazt(Eakin,
12–15).oliverSacksneurológusisatestágenciájáthangsúlyozzaazindividualizá-
ciófolyamatában;szerinteaszubjektivitásmindenmegnyilvánulásiformája(aka-
rat,erkölcsiérzék,érzékenység,személyiség,lélek)azidegrendszerrevezethetôvissza
(Eakin,17).

azembernemanyagtalanlélek,amelyegygépbenlebeg.annyibanérzemma-
gamélônek,pszichológiailagélônek,amennyibenérzésekfolyamátérzem–ér-
zékelek,elképzelek,emlékezem,reflektálok,átgondolok,újkategóriákatalko-
tok,smindezvégigfutbennem.énvagyokezafolyam–ezafolyam=én.9 (id.
Eakin,17–18)

IsraelrosenfieldneurológusazagyifolyamatokközülazemlékezéstemelikiThe
In ven ti on of Me mo ry címûmûvében,amelyekapercepcióhozhasonlóankonstruál-
takésönreferenciálisak:egyrésztmindenújkontextusátalakítjaazt,amitazem-

9 „oneisnotanimmaterialsoulfloatingaroundinamachine.Idonotfeelalive,psycho-
logicallyalive,exceptinsofarasastreamoffeeling–perceiving,imagining,remembering,
reflecting,revising,recategorizingrunsthroughme.Iamthatstream–thatstreamisme.”

bollobas tördeltjójó:Layout 1  2012.11.28.  18:45  Page 24



25

lékezésfelidéz,másrésztazemlékezésnemcsakazemlékeketérinti,hanemazem-
lékezôreis,akitszinténkonstruálafelidézésfolyamata.a szelfésazemlékezésköz-
tiegyenletharmadikelemepedigatest,amelyazagyabszolútreferenciapontja:
„Haatestiszerkezetsérült,akkorsérülazéntudat,azemlékezésésatudatis”10 (id.
Eakin,20).végülmegemlítendôantonior.damasioneurológus,akiDes cartes’s
Er ror címûkönyvébenakarteziánusgondolkodásnagytévedéséremutatrá:nem
létezikazazegységesén,amelytapasztalásainkatszubjektivitássallátnáel–aza
központitudásésfelügyelet,amelyegységbefognámindazt,amiazelménkben
történik.a testkorlátozottanellátjaugyaneztazegységesítôszerepet,decsakmint
„a normáliselmemûködésébenrésztvevôtar ta lom”11 (id.Eakin,31).a szubjekti-
vitásésazéntudattehátmindenbizonnyalatestbengyökerezik,foglaljaösszeEakin
alegújabbneurológiaikutatásokvégkövetkeztetését(22).
visszatérveafeministaésposztmodernszubjektumelméletekszétválásának,

illetveösszefonódásánakkérdésére,amásikoldalonFoucaultfentvázoltszubjek-
tumfelfogásaemlítendô,akinekmunkásságarévénjóvalkomplexebbéésárnyal-
tabbáváltakaposztmodernszubjektumelméletek.legfontosabbazas su jet tis se ment,
akorlátozottésviszonylagosalanyiságfentvázoltfogalma,amelynekkorlátaiésvi-
szonylagosságaahatalommalszembenmegnyilvánulóellenállásformájátólfügg.
BárazalávetettségtechnológiáitelemzôkritikaigenealógiáibanFoucaultcsakrit-
kántérkiatársadalminemeseteire,szubjektumelméletéttekintveakárafeminiz-
musszövetségesénekismondható.nemvéletlen,hogyButler–akiegyébkéntel-
méletialapvetéseittekintveinkábbdekonstrukciósnak-posztdekonstrukciósnak,
mintfoucault-iánusnaktekinthetô–különesszékbenreflektáltmindenolyanírásra,
amelybenFoucaulta szubjektivációfogalmáttaglalja,kivetítveazazokbanmegfo-
galmazotttételeketagen der problematikájára.Butlerekképpenazas su jet tis se ment-t
atársadalmineminflekcióitólmegképzettalanyravonatkoztatja,ságenciánaknyil-
vánítja„a hatalomáltalnem szán dé kolt szándékfelvállalását12 (Psy chic Li fe, 15),ami-
kor„a szelfönmagátformáljameg,mégpedigaszubjektivációgyakorlatánakmó-
dozataiszerint”13 („WhatIsCritique?”,321).Ekképpanôiszubjektummegjelenése
nemválaszthatóelanônekagen der diszkurzusaibanelfoglalthelyzetétôl.ígypél-
dáulamindaddigtárgykéntmegképzettnôesetébenafoucault-i„önformálásigya-
korlatok”(A sze xua li tás, II,17)alapvetôenadiszkurzusbanelfoglaltpozícióala-
nyiváváltoztatásátjelentik.
azas su jet tis se ment Butlerszerintisazafolyamat,amelyneksoránahatalomnak

ellenálló,sezzelamagátcselekvôalanyisággalellátószemélymintegyvisszahelye-
zôdikabbaahatalomba(igaz,mostmáspozícióba),amelynekkorábbanellenállt,

10 „Ifthebodilystructureisdamaged,soisthesenseofself,memory,andconsciousness.”
11 „a con tent thatispartandparceloftheworkingsofthenormalmind”
12 „agencyistheassumptionofapurposeunin ten ded bypower”
13 „theselfformsitself,butitformsitselfwithinasetofformativepracticesthatarecha-

racterizedasmodesofsubjectivations.”

bollobas tördeltjójó:Layout 1  2012.11.28.  18:45  Page 25



26

újágenciájátiséppenettôla–korábbanopponált–hatalomtólnyerveel(Psy chic
Li fe, 17).„azalávetettség(sub jec ti va ti on, as su jet tis se ment) paradoxonaéppenaz,hogy
aszubjektumot,akiellenállnaazilyennormáknak,magátisazilyennormákteszik
lehetôvé,hozzáklétre”(Je len tôs tes tek, 28).Itttehátahatalomnemcsak„hatással
vanaszubjektumra”,hanem„szubjektumkéntléptetiéletbe”14 azt,akáratörvény-
alkotóatörvényt(13).„a hatalomegyszerrevanaszubjektumonkívül,ésszolgál
aszubjektumszínhelyeként”,15 fogalmazButler(15).a szubjektumbelekeveredik
abbaahatalomba–mintegyimplikáltleszabbanahatalomban–mellyelkoráb-
banszembehelyezkedett(17).16
Butlerisafoucault-iazértelembenfogadjaelaszelfönmegalkotásánaklehetô-

ségét,aztállítva,hogyadeszubjugáció–vagyisamikor„azönmegformálásenge-
detlenségetmutatazokkalazelvekkelszemben,amelyekmegformáltákazegyént17
(„WhatIsCritique?”,321)–„etikaiönmegalkotás”,18 azerénygyakorlásánakegyet-
lenmódja(Gi ving an Ac co unt, 17).Úgytûniktehát,hogyazas su jet tis se ment kétér-
telembenisjelentdeszubjugációt(azalárendeltségmegszüntetését):egyrésztasze-
mély,másrésztatudáskivonásátjelentiahatalomalárendelésébôl.azazmegfelel
afranciapo u vo ir/sa vo ir (’képesség’/’tudás’)kétjelentésébenösszekapcsolódóontoló-
giai-episztemológiaiösszeforrottságnak,amelyet–mintSpivakrámutat–azangol
po wer/know led ge nemképesvisszaadni(„moreonpower/knowledge”,34).

Szubjektumperformativitás

aposztmodernvégtelenszakadékánakun heim lich érzetétkeltôpéldabeszédbenhá-
rombaseballbíróbeszélget(lehetnekmindpályabírókvagyakárfôbírók,azazúgy-
nevezetttányérbírókis).a legfiatalabbígyígérszakértelmet:„énaztjelzem[mon-
dombe],ahogyanvan”(I call them the way they are).amásodikígyszól:„énmindig
aztjelzem[mondombe],amitlátok”(I al wa ys call them the way I see them).mirea
harmadik,alegtapasztaltabbígyválaszol:„addigaznincsis,amígénnemjelzem
[nemmondombe]”(They aren’t, un til I call them).
Ezapéldabeszédolyankérdéseketvetfel,amelyektöbbévtizedefoglalkoztat-

jákanyelvvégrehajtó-tételezôképességéttanulmányozóteoretikusokat.annakil-
lusztrálásárólvanugyanisszó,hogyavilágbana„dolgok”nemcsakúgyléteznek,
hanem„szavak”útjánjönneklétre.látványosanjelenikmegezaperformativitás
példáulafentipárbeszédalapjáulszolgálóamerikaibaseballjátékban,amelyben

14 „acts on asubject”,„enactsthesubjectintobeing”
15 „powerisbothexternaltothesubjectandtheveryvenueofthesubject.”
16 „implicatedintheverypoweroneopposes”
17 „Butifthatself-formingisdoneindisobediencetotheprinciplesbywhichoneisfor-

med,thenvirtuebecomesthepracticebywhichtheselfformsitselfindesubjugation”
18 „ethicalself-making”
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egyértelmûenattólszámíthatóegydobásjónakvagyrossznak,egymegütöttlab-
daérvényesnekvagyérvénytelennek,illetveegydobódobásstri ke-nakvagyball nak,
hogyapályabíróannakmondjabe–annak„jelzi”.a dobásokésütésekérvényes-
ségenemegyszerûenattólfügg,hogyholérnekföldet,hanemattól,hogyabírók
hogyanítélkeznek:milyennekmondjákbe.a játékpedignemakkorérvéget,ami-
korlejátszottákakilencjátékrészt,hanemamikorafôbíró(a tányérbíró)lejátszott-
naknyilvánítjamérkôzést.
Csakafiatal,tapasztalatlanbírókhiszikazt,hogyazôfeladatukvalamiféletô-

lükfüggetlen,mármeglévôtényállásrögzítése.velükszembenazöreg,sokatlá-
tottbírópontosantudja,hogyabaseballpályaeseményeiazôjelzésétôlkapnakér-
telmet.ésvégülagyôzelemisattólfügg,hogyô,abírómikéntítél.
devanittegymásikkérdésis.a jóbíróaztistudja,hogyônemazértjóbíró,

mert–minttársai–elvanszánva,hogyaztjelezze,„ahogyanazvan”,illetve„amit
lát”.éppenezértjódöntésesemjóbíróságánakakövetkezménye;jóbíróvoltanem
elôzimegjelzését.éppenfordítva:amikorjelez,szavaiperformatív(végrehajtó,té-
telezô)erejüknélfogvahívnaklétreegyújfajtavalóságot–méghacsakapályate-
rületénésajátszmakereténbelül,vagyisabaseball„diszkurzusán”belülis–ahol
a„dolgok”azô,szavakkalkimondottdöntéseirévénjönneklétre.Ezekadolgok
pedigéppenannyiradiszkurzívak,mintajátszmarendje.végrehajtóaktusavégül
ôtmagátalkotjameg:alanyként(szubjektumként),amesterségébenjártas„jóbí-
róként”.tehátmindajáték,mindabíróperformatívfolyamatokáltalmegképzett
diszkurzívkonstrukció.
apályabíróksajátjóbíróvoltukkalkapcsolatoskétfelfogásamegfeleltethetôa

performativitáskétértelmezésének:aJ.l.austin-félebeszédaktuselméletnekésa
posztstrukturalista-posztmodernfelfogásnak.a fiatalabbbírókigyekezetea„való-
sághû”bíráskodásraésa„tények”tükrözéséreirányulóelszántságaaustini:feltéte-
leziegyrésztavalóságotleírókonstatív,másrésztavalóságotelôállítóperformatív
kijelentésekköztikülönbséget,valamintazt,hogya„valóság”,azazajelölt,megelô-
ziajelölôt,amelynekfeladata,hogye„valóság”kifejezése,nyelvimegjelenítôjele-
gyen.velükszembenaharmadikpályabíróminthaaposztmodernszellemébenel-
vetnéajelölt/jelölôfogalompárszétválaszthatókettôsségét,hangsúlyozvaa„valóság”
diszkurzívésmediáltjellegét.S „jóbíróságát”diszkurzíveredetûnekésdiszkurzus-
banmegalkotottnaktekintvemegkérdôjeleziabeszédhelyzetetmegelôzôalanylé-
tét,valamintáltalábanabeszédhelyzethezfeltételkéntszabott„önjelenlétet”(self-
p re sen ce).a nyelviperformativitásnyománnema„valóságban”létezôújjelöltek,
hanemanyelvbenlétezôújjelölôkképzôdnekmeg,köztükmagukadiszkurzus-
banrésztvevôbeszélôkis.a performatívaktusokontológiaihatállyalbírnak,
amennyibenittújdiszkurzusoklétrehozásárólvanszó,amelyekújalanyokmeg-
képzôdéséttesziklehetôvé.Ezekadiszkurzusbanlétrejövô,újszubjektumokazután
metaleptikusmódonátlépnekatérbeliségésidôbeliségjellemeztefizikaivalóság-
ba,mégpedigúgy,hogymindeközbenmegtartjákdiszkurzívmegképzettségük
mindenjellemzôjét.Ezaz,amitcsakaharmadikpályabírótud.
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afentifanyarhumorúpéldabeszédnemcsakazaustiniésposztstrukturalista
performativitáskoncepciókbemutatásárólszólhat,hanemarrólis,hogyanyelviújí-
tásdiszkurzusbanjönlétre,amikorisolyanújfogalmakatalkotmegabeszélô,ami-
lyenekazelôttnemléteztek.Ilyenpéldául–hogymégmindigabaseballpéldájá-
nálmaradjak–astri ke, aball, az„érvényeslabda”,az„eljátszottmérkôzés”vagy
magaa„baseballbíró”is,amelyet,illetveakitajátéksajátosdiszkurzusaképezmeg.

*

akilencvenesévekelejénaszubjektumtársadalmikonstruáltságánakatételében
anyelviperformativitásezenfelfogásajelentmeg,párhuzamottételezveazalany
diszkurzívmegalkotottságaésa„dolgok”performatív–vagyisvégrehajtó,tétele-
zô–megnyilvánulásokilletvebeszédaktusok,beszédcselekvésekáltalvalóelôállí-
tásaközött.
aperformatívfogalmátJ.l.austin,azoxfordianalitikusfilozófiajelesképvise-

lôjevezettebeazolyanmegnyilatkozástípusokravonatkoztatva,amelyekegyrészt
nemigazvagyhamisállítások,másrésztesetükben–mintaHarvardEgyetemen
1955-bentartottelôadásaibanrámutatott–„a mondatkimondásaönmagábanegy
cselekvéselvégzésevagyannakrésze”(32).austinbizonyosnyelvfilozófiaielôzmé-
nyekretámaszkodva(példáuladolfreinach,marcelmauss,Erwinkoschmieder,
karll.Bühler,ludwigWittgenstein)állítjaszembealeíróésavégrehajtó–azô
terminológiájábanakonstatívésaperformatív–megnyilatkozásokat.Elôbbiekkö-
zöttemlítiaz„Esikazesô”megállapítást,amelynekigazságértékeazáltalaleírtva-
lósághelyzetmeglététôlfügg.utóbbimegnyilatkozástípusrahozottpéldáiköztsze-
repelaházasságkötéskorkimondott„Igen,akarom”,valamintazígéret,akeresztelés
ésafogadásbeszédcselekedeteielvégzésekorelhangzó„ígérem”,„megkeresztellek”
és„Fogadok”.Ezekbôljóllátszik,hogyaperformatívmegnyilatkozásokesetében
aszavakmegfelelôkörülményekközöttvalókimondása„nemleírá sa annak,hogy
mimondhatóarról,amitakkorteszek,amikoreztmondomki,nemisannakleszö-
gezése,hogycsinálom,hanemmagaacsinálás”(33).vagyisezekbenazesetekben
„mon da ni annyitjelent,mintvalamitten ni”(38).austinszámosfeltételtismegne-
vez,amelyekmegvalósulásaelengedhetetlenahhoz,hogyacselekedetelôálljon;
ezekközöttjelenvizsgálódásaimszempontjábólazelsôalegfontosabb,miszerint
„[l]étezniekellegyhagyományosanelfogadott,konvencionálishatárúeljárásnak,
amelyneksoránbizonyosszemélyeknekadottkörülményekközöttmeghatározott
szavakatkellkimondaniuk”(40).
azexplicitperformatívak–vagyis„amelyeknélcselekvô(aktív)igemindigegyes

számelsôszemélybenéskijelentômódjelenidôbenvan”(71)–ugyanakkorcsu-
pánalegnyilvánvalóbbeseteitképezikavégrehajtómegnyilatkozásoknak.késôb-
bielôadásaibanaustinmárnemragaszkodikakonstatív-performatívmegkülön-
böztetéshez,hanemmindenmegnyilatkozástimplicitperformatívnaktételez,
amelyekközöttnémelyekexplicitperformatívigéttartalmaznak(korábbankizá-
rólagezeketazonosítottaperformatívként).Ezutóbbifeltételezésszolgálakésôb-

bollobas tördeltjójó:Layout 1  2012.11.28.  18:45  Page 28



29

biúgynevezett„performatívhipotézis”alapjául,amelynekértelmébenmindenki-
jelentésimplicitmódonegymagasabbszintaktikaiszintenlevôperformatívaláren-
deltmondatánaktekinthetô(lásderrôlJohnr.ross,georgelakoffésJerroldSa-
dockmûveit).másszóvalvalójábanmindenmondatperformatív.
aperformatívelméletekelsônagyhullámát–vagyisaustinelméletétésaper-

formativitástbeszédaktus-elmélettérendszerezôtovábbgondolásokat(austin,John
Searle,H.paulgrice,Johnr.ross,georgelakoff,Jerroldm.Sadock,Jamesd.
mcCawley,Jacobl.meystb.)–egyarántamodernepisztémé,jelesülastrukturaliz-
musmeghatározógondolatisémáijellemzik.Ezazepisztémikuskerettöbbekkö-
zöttajelölt/jelölôdichotómiábanjelentkezik,amelyaperformatívjelenségekeseté-
bena„dolgok”ésa„szavak”markánsmegkülönböztetésébenérhetôtetten.
E gondolkodásszerintaperformatívmegnyilvánulásvagymegnyilatkozás–így
példáulazígéretvagyazeskü–azérzékelhetô,fizikaivalóságbanhozlétrevala-
mit,azazanyelvtôlfüggetlenüllétezônekfeltételezettfizikaivalóságban.Ezért nevez-
hetjük–aderridaimûszótkölcsönvéve–logocentrikusnak19 ezeketazelsôsorban
nyelvészetibeszédaktus-elméletekáltalfeltárteseteket,amikoraszó,aperformatív
megnyilvánulás(megnyilatkozás)vagyabeszédaktus(beszédmûvelet,beszédcse-
lekvés)avalóságbanhozlétreváltozást(pontosabban:úgytetszik,minthaválto-
zásthoznalétre).
Ezzelszembenaposztstrukturalistaértelmezésaperformativitást–aposztmo-

dernepisztémészellemében–anyelv,ajelölôkvilágárakorlátozza,savégrehajtó
cselekedetekmûködésiterületétadiszkurzusonbelüliszemélyekésvilágoklétre-
hozásábanjelöliki(derrida,ShoshanaFelman,J.Hillismiller,marylouisepratt,
annepetreystb.).tagadvaaztafeltételezést,miszerintafentlogocentrikusként
leírtperformatívakülsô,érzékelhetô,fizikaivalóságbanhoznalétreváltozást,a
posztstrukturalistavélekedésértelmébenmindazaváltozás,amitakettôsségekre
épülôkarteziánusgondolkodásazelevelétezôvagyesszenciálisvalóságbanvégbe-
menôkéntírtle,valójábandiszkurzív:azaznemhagyjaelanyelv,adiszkurzuste-
repét.máskéntfogalmazva,ezekafolyamatokisajelölôkdimenziójábanmûköd-
nek,ahollétrehozzákabeszélôvagyamegszólítottszubjektumot.Ezérttekinthetjük
diszkurzívnakazokat–aposztstrukturalistairodalom-éskultúraelméletekáltal
megragadható–eseteket,amelyekközegekizárólaganyelvésáltalábanajelölôk
rendszere(példáulatekintet,ahatalomésavágyalanyképzôdiszkurzusában).még
azis,amitalogocentrikusnakfeltételezettperformatívhozottlétre–legyenazvala-
milyenújvalóságvagyújszemély–valójábannyelvi,diszkurzíveredetû.a végre-
hajtófolyamatokazonbanalogocentrikusesetekbensemavalóságban,„odakünn”
hoznaklétreafoucault-iértelemben„dolgokat”(mintaztaposztstrukturalistapara-

19 derridaúgyhatároztameg„a logocentrizmustésajelenlétmetafizikáját,mintégetô,
hatalmas,módszereséselfojthatatlanvágyakozástegyIlyenjelöltre”–mégpedigolyanjelölt-
re,amelybenmegszûnik„a jeljelrevalóvonatkoztatása”(Gram ma to ló gia 39).„a logocentriz-
mustehátcinkosalétezôléténekjelenlétkéntvalómeghatározásában”,írja(16).
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digmaváltáselôttfeltételezték).valójábanalogocentrikusperformativitásesetében
iscsakisa„szavak”(ésnema„dolgok”)változnak.
aperformativitás-ésszubjektumelméletekhatároltatérbenfolyógondolkodás

számáralehetôségnyílikazalanyképzésperformatívmeghatározására.a szubjek-
tumperformativitástételeButlerhezköthetô,akielôszörProb lé más nem címûköny-
vébenfejtettekiazalanyvégrehajtómegképzésérôlszólófelfogását.lebontvaako-
rábbanelterjedtmegkülönböztetéstbiológiaineméstársadalminemközött,Butler
aztállítja,hogyabiológiainemsemadottesszencia,haneméppannyira„kulturá-
lisanlétrehozotttermék,mintatársadalminem”,sabiológiainem„talánmindig
istársadalminemvolt”(Prob lé más nem, 49),atestpedig„mindigiskulturálisjel
volt”(142).mitöbb,nemcsakazállítható,hogyagen der megelôziabiológiainak
feltételezettnemet,dekimutatható:nincssemmiatársadalomáltalnormánakál-
lítottviselkedésmaszkjamögött.azazatársadalminemvégrehajtómódonönma-
gátállítjaelôa„természetesnek”véltaktusokkal.

[a]társadalminemkifejezésemögöttnincstársadalminemiidentitás;aziden-
titásperformatívanjönlétre,éppenazon„kifejezések”által,amelyek,úgymond,
atársadalminemiidentitáskövetkezményei.(76)

az,hogyatársadalmilagnemiesítetttestperformatív,aztsugallja,hogynincsen
ontológiaistátusa,eltekintveazoktólakülönféletettektôl,amelyekmegkonst-
ruáljákatársadalmilagnemiesítetttestvalóságát.(232)

Ekképpaszubjektumotatársadalmi-kulturálisnormákdiktáltacselekedetekkép-
zikmeg,performatívmódon.Ezamegképzés–akáraklasszikusaustinimodell-
benabeszédcselekvésekáltal–atársadalminemésáltalábanaszubjektivitásese-
tébeniskizárólagnyelvben,diszkurzusbantörténhet,aholatársadalmialanyekképp
gyakranegybeesikamondatbanénkéntmegszólalógrammatikaialannyal.
abiológiainem„mindigmár”20 (al wa ys al re a dy) társadalmikéntvalófelfogásá-

ból,valamintatársadalminemperformatívjellegérevonatkozótételbôllogikailag
következik,hogyabiológiainem,azazmagyarfordításbana„szexus”isperforma-
tívmódonképzett.ErrôlírButlerJe len tôs tes tek címûkönyvében,amelybenabio-
lógiainak(„természetesnek”,„természetinek”,vagyisnem-kulturálisnakésnem-
társadalminak)feltételezetttestanyagiságábanisa„heteroszexuálisparancs”–
adriennerichklasszikusmegfogalmazásábana„kötelezôheteroszexualitás”(„Com-
pulsoryHeterosexuality”)–mûködésétlátja.mintButlerfogalmaz,„a »szexus«re-
gulatívnormáiperformatívmódonmûködnekatestekanyagiságánaklétrehozása
céljából,pontosabbanannakérdekében,hogymaterializáljákatest»szexusát«,ma-
terializáljákaszexuáliskülönbségetaheteroszexuálisparancsszolgálatában”(Jelentôs

20 aButler-fordításokbanez„mindigis”formábanjelenikmegmagyarul.

bollobas tördeltjójó:Layout 1  2012.11.28.  18:45  Page 30



31

tes tek, 16).a szexustatársadalmidiszkurzusképzimeg,performatívmódon,vagyis
úgy,hogy„létrehozzaazáltalaszabályozottéslehatároltjelenségeket”(16).Hiszen
aperformatívazadiszkurzívgyakorlat,„melyvéghezviszivagylétrehozzaazt,amit
megnevez”(26);másszóval,aperformativitásadiszkurzusolyaneszköze,amely-
neksegítségévelontológiaieffektusoklépnekéletbe.
abiológiainemnekaheteroszexuálisparancsszerintvalónormatívelôállítása

ekképpolyanfolyamat,amelyaszubjektivációnak–azegyéntársadalmidiszkur-
zusáltalvalómegképzésének–afeltétele.„[a]szubjektum,abeszélô»én«éppen
azáltaljönlétre,hogyátesikvalamelynemelsajátításánakemefolyamatán”,írja
Butler(17).S mintmindenvégrehajtómegnyilatkozás,idôbenismétlôdôésnor-
matívmintákatutánzófolyamat:„…idôbelifolyamat,amianormákismétlôdése
révénzajlik:emeismétlôdéssoránaszexusegyszerrekeletkezikésdestabilizálódik.
a szexusegyismétlôdôvagyrituálisgyakorlatlerakódottkövetkezményekénttû-
nik»természetesnek«,deugyanennekazismétlôdésnekköszönhetôenhiátusokés
repedésekiskeletkeznek…”(23).„a performativitás”,folytatjaButler,„nemegyet-
len»aktus«,hanemmindigegyadottnormavagynormaegyüttesismétlôdése”(26),
amelynormaegyüttesa„heteroszexuálishegemónia”,illetvea„heteroszexualitás
rezsimje”részétképezi(28).
azalanyképzésekesetébenolyanmegképzésifolyamatrólbeszélhetünk,amely-

benegykulturálisszövegkönyvvagy„szkript”képzimegmagátakategorizáltdol-
got.Ekképpbeszélhetünkpéldáula„nônek”a„gen derszkripttôl”valómegképzé-
sérôl,illetvealthusserterminusával,anôiség„ideológiájának”„interpellációjáról”.
a szubjektumtehátjellemzôenszövegképzôdmény,aszövegenkívüliségettagadó
derridaitételt(„il n’y a pas de hors- tex te” [Of Gram ma to logy, 158])alátámasztódisz-
kurzívkonstrukció.nyelviségét,illetveszövegszerûségétazmutatja,hogyaszub-
jektumvégrehajtómechanizmusokáltal(azelôbbipéldánálmaradva:a„nôiség”
eszményétidézve),beszédeéscselekedeteirévénképesönmagát(„nôként”)megal-
kotni.a szubjektumperformatívmegkonstruáltságátpedigmisembizonyítjajob-
ban,minthogyazéppenszövegképzôdménykénttérvisszaavalóságba.(tehetiezt
azért,mertaszubjektum–mintkésôbbrészleteseniskifejtem–jelölttelnembí-
rókatakrézis,amelyképesmetaleptikusmódonkilépnianyelvbôl,hogynyelvi
konstrukciókéntváljékatapasztalativilágbanlétezôentitássá.)

alanyiéstárgyimegképzés

aszubjektumróltehátelmondható,hogykülönbözôazonosságkategóriákkalmint
ragokkalmegképzett(inflektált,„ragozott”)konstrukció,aholéppenakategóriák
binaritásánakesetlegessége,valamintafogalmikategóriákésakategorizáltdol-
gokköztikölcsönhatásmiattegyértelmûanyelvimegképzettség.a tágabbésa
szûkebbértelembenvettszubjektumegyarántakülönbözôazonosságelemekál-
talragozottképzôdmény,vagyisatársadalminem,a„rassz”ésaszexualitáskate-
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góriáimelletttöbbekközöttazetnikum,azosztályésavallásisaszubjektumot
inflektálóazonosságelemekhezsorolható.Semaszubjektumotragozóazonosság-
elemek,semazezekáltaltöbbszörösenragozottszubjektumnemelevelétezô,
esszenciáliskategóriák.performatívkonstrukciókkéntjönneklétre,mégpedigolyan
utánzó(imitatív)ésgyakorító(iteratív)folyamatokeredményeként,amelyekben
azutánzásésagyakorítástárgyanemegymáreleve(megelôzôen)létezônekfel-
tételezettszubjektum.másszóval,efolyamatoknemvalamilyen„eredeti”mintát
utánoznakésismételnek,hanemazazonosságelemekkonstruálásátirányítótár-
sadalmi-nyelvinormarendszert,amelymagaiskonstruált,mégpedigamegszólító
ideológiákáltal.
aszubjektumotinflektálóösszesazonosságjegyrôl–amelyekközülelsôsorban

atársadalminem,a„rassz”ésaszexualitásazonosságjegyeitvizsgálom–elmond-
ható,hogyolyan,jelölttelnemrendelkezôkonstrukciókmegképzésébenveszrészt,
amelyeketanyelv(vagyazideológia,ahatalom,atudás,atársadalmitechnológiák
valamelyikevagyegyüttese)hozottlétre,deamelyekugyanakkormetalepszissze-
rûenkilépnekanyelvbôl,hogyavalóságbanlétezzenek.(ErreHunyadySándor
„Bakaruhában”címûelbeszélésetalánalegjobbpélda,aminteztrövidelemzésem-
benkésôbbkifejtem.)
aperformatívmódonelôállítottszubjektuminflekcióitvizsgálvaelmondható,

hogyatágabbértelembenvettszubjektum(a szubjektummintszemélyvagyegyén)
másésmásperformatívfolyamatoksoránleszalannyá,illetvetárggyá–„valakivé”
(a szûkebbértelembenvettszubjektummá,azaznyelvtanialannyáéságenssé)vagy
„senkivé”.Egyszerûenfogalmazvaaztmondhatjuk,hogyazlesz„valaki”,akita
megszólítóideológiamintjelöletlenEgyiketalanykéntrögzít.kultúrkörünkbenti-
pikusanIstena„valaki”:abszolútágensésabszolútalany.a logocentrizmusere-
detpontjánaktekinthetôótestamentumbanamindenhatóegyrésztazIgeáltal
megteremtiavilágot,másrésztamondatbaniskizárólagalanyipozícióbanszere-
pelhet.amindenhatóranemlehetgrammatikaitárgykéntutalni;neve„vagyok
akIvagyok”.különösmódonmégemlítenisemlehetmásképp,mintalanyi
pozícióban:„a vagyokküldöttengemtihozzátok”(2móz3,14).Hasonlóokok-
bólnemlehetrávizuálistárgykéntsemutalni;mózesnemláthatjaarcát,ésáltalá-
banistiltottaképiábrázolás:„nekészítsmagadnakfaragottképetvagybármely
alakotarról,amiazégbenfönt,aföldönalantésavízbenaföldalattvan”,hang-
zikamásodikparancsolat(2móz20,3).
végeredménybenezazideológiahatjaátaszubjektumalkotáskésôbbigyakor-

latátis(ígyatárgyaltirodalmiszövegeket),amikorisatársadalminem,arassz,a
szexualitásésahatalomszempontjábóltipikusanajelöletlenEgyik,azazaférfi,a
fehérbôrû,aheteroszexuálisésáltalábanadominánstársadalmicsoportokhoztar-
tozókapalanyiságotéságenciát:adominánsmegszólítóideológiaôketszubjekti-
válja.alanyiságaegyarántmegmutatkozikaBenvenisteáltalleírtnyelviszubjek-
tivitásban,vagyisakorábbantárgyalt„egótmondásban”(62)ésavizualitás,a
tekintet,alátványhatalmiviszonyrendszerébenelfoglaltszubjektivitásban,ame-
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lyetafeminizmus,apszichoanalízis,amûvészettörténet,afilozófiaésafilmstúdiu-
moktártakföl.
Hogyazalanyidiszkurzívéshatalmipozícióaférfié,atárgyi–azazamarginá-

lis,amásiké–pediganôé,azSimonedeBeauvoirnakköszönhetôenafeminista
gondolkodásegyikalaptételelett.BeauvoirA má so dik nem címûnagyhatásúköte-
tébenfejtikiaszubjektivitásésapozicionalitásköztimeghatározottságrólvallott
nézetét.„a jellemetmaegyhelyzetáltalkiváltottmásodlagosreakciónaktekint-
jük”,írja(8).a férfiéazáltalánosjelöletlenkategória,mígnôéajelölt:anegatí-
vum,a„speciálisállapot”(10).„a férfiaSzubjektumésazabszolútum,anôamá-
sik”(11).E tételtovábbgondolásapedigazazállítás,miszerintaférfiésanô
meghatározásamindenekelôttszerkezeti:nemlényegijellemzôkadjákösszeaférfisá-
gotésanôséget,hanemaszemélyeknekadiszkurzusokbanelfoglalthelyzete.a nô-
nekeztazalárendeltpozicionalitáskéntvalótételezését–azazazt,miszerintamá-
sik,azazanôszerepeelsôsorbanstrukturális–neveziJuliakristevaanyugati
társadalomlényegiszemiotikusgyakorlatának21 (De si re in Lan gu a ge, 49).
lacan1972-bentartottszemináriumaibanfejtikipszichoanalitikustekintetel-

méletét(angolulThe Fo ur Fun da men tal Con cepts of Psy cho a naly sis címmeljelentmeg).
a tekintetetaláthatatlansággalazonosítvahangsúlyozza,hogyaz,akihatalmihely-
zeténélfogvanéz,illetveakibenatekintetered,szükségszerûenláthatatlanmarad.
a tekintetcsakaddigtekintet,amígalátószemetnemlátjaalátott;amintate-
kintetszemeláthatóváválik,atekinteteltûnik22 (84).Ekképpamegtapasztaltte-
kintetnemalátotttekintet,hanemaz,amelyetamásikterébenénelképzelek23
(84).lacanszkopikuskielégülésttulajdonítatekintetnek,ésatekintetprivilégiumát
avágyfunkciójakéntértelmezi(85).a lacan-szemináriumokattovábbgondolva
StephenHeathrámutatatekintetlacaniértelmezésénektársadalminemivonatko-
zásaira:anôsohanematekintetalanyakéntjelenikmeg,legfeljebbaztlátja,aho-
gyanmásoknézikôt–vagyislátvalátjamagát.a tükörbenönmagáratekintvissza,
snemazôttekintôtekintetre(nemazzalnézfarkasszemet,fogalmazhatnánk).Ha
pediganôviszonozzaanézést,akkoraférfiasságotkasztrálófenyegetéssé,medúza-
szerûszörnnyéválik.„Haanônéz–írjaHeath–,akkoralátványprovokál,akaszt-
rációottlógalevegôben,amedúzafejenincsmessze,ezértanôneknemszabad
nézniésalátványoldalábakellbelesüllyedjen”(92;id.Bethnewman,586).
Szintén1972-benszületettazakönyv,amelybenamûvészettörténészJohn

Bergerabennünketkörülvevôképekbenmegtestesülôlátásmódot(10)atársadal-
minemiesítésszempontjábólelemezverámutat,hogy„anôtársadalmijelenlétejel-

21 „a majorsemioticpracticeofWesternsociety[…]attributedtotheOther (Woman)apri -
ma ry structuralrole”

22 „InsofarasIamunderthegaze[…]Inolongerseetheeyethatlooksatmeand,ifI
seetheeye,thegazedisappears.”

23 „thegazeIencounter[…]is,notaseengaze,butagazeimaginedbymeinthefield
oftheother.”
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legébenkülönbözikaférfiétól:aférfijelenléteahatalomígéreténalapszik,míga
nôéazon,amittennilehetvele”24 (45–46).a nôtársadalmijelenlétekonkrétan
attólfügg,ahogyanmásoktekintik(felmérik,szemrevételezik),illetveahogyanô
istekintiönmagát.a férfiakelôszörfelmérikanôt,scsakazutánviszonyulnakhoz-
zá.Bergergazdagmûvészettörténetianyagratámaszkodvamondjaki:mindiga
férfiaz,akicselekszikéslát,míganômegjelenik,akitlátnak.a nôktekintetepe-
dignemaférfirairányul,hanemönmagukra:arra,akiaférfitekintettárgya25 (47).
Hasonlótézistállítföllauramulvey1975-östanulmányábananarratívfilm

pszichoanalitikuselemzésesorán.mulveyszerintnemcsakarrólvanszó,hogyanô
akép,akitaférfinéz(563),hanemarrólis,hogyamindig„meg- néz -en dô- ség-etkon-
notáló”nô„szexuálisobjektumként”jelenikmeg(563),mégpedigaférfifôszereplô
ésanézôszámáraegyaránt.„a férfikontrolláljaafilmfantáziát,ésmintahatalom
képviselôjejelenikmegegytovábbiértelembenis:anézôtekintetétisôhordozza”,
írja(564).vagyisanôikon,mígaférfialátó,sa„tekintethelye”úgyhatározza
megafilmet,hogy„a filmmagábaalátványbaépítibeazt,hogymikéntiskell
a nôrenézni”;„a filmeskódoklétrehoznakegytekintetet,egyvilágotésegytár-
gyat,azazegyillúziót,amelyetavágymértékéreszabtak”(567).
FoucaultaFelügye let és bün te tés ben(melyelôszörszintén1975-benjelentmeg)a

látás–nézés–felügyelésfolyamatátszinténhatalmiviszonykéntírjale.Ennekértel-
mébenafelügyeltalátott,ahatalommalbírópedigaz,akilát,miközbenômaga
láthatatlanmarad.HírespéldájaamodernbörtönökmintájáulszolgálóBantham-
félepanoptikon,amelyneklényegeszerintafogolyállandóláthatóságabiztosítjaaz
egyébkéntláthatatlanhatalomautomatikusfennállását.„Elérik,hogyállandóan
hassonafelügyelet,mégakkoris,haténykedésébenmegszakított;hogyatökéle-
teshatalomarrairányuljon,hogyfölöslegeslegyennyilvánvalóvátennigyakorlá-
sát”,írjaFoucault(274).
E.annkaplananôknekafilmmûvészetbenbetöltöttszerepétvizsgálvaigen-

nelválaszolsaját,meglehetôsenprovokatívakérdésére:aférfibirtokolja-eatekin-
tetet?mulveyfentkifejtetttéziséttovábbgondolvahangsúlyozza,hogymígaférfi
tekinteteacselekvésésabirtokláshatalmávaltársul,anôé–bárelvbenôisképes
fogadniésviszonozniaráirányulótekintetet–nemfogcselekedettéalakulni.és
báratekintetnemszükségszerûenaférfitulajdona,ate kin tésmaga,vagyisatekin-
tetbirtoklásaésaktivizálása–anyelvbenésatudattalanszerkezetében–mindig
férfipozíciótjelent26 (319).a nôkfilmekbenvalószexualizálásaéstárgyiasításacsak
megerôsítiakétnemalá-,illetvefölérendeltségiviszonyát,nemengedveatekin-

24 „thesocialpresenceofawomanisdifferentinkindfromthatofaman.a man’spresen-
ceisdependentuponthepromiseofpowerwhichheembodies.”

25 „…men act andwo men ap pe ar.menlookatwomen.Womenwatchthemselvesbeingloo-
kedat.”

26 „thegazeisnotnecessarilymale(literally),buttoownandactivatethegaze,givenour
languageandthestructureoftheunconscious,istobeinthemasculineposition.”
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tetetszubjektumkéntirányítónôfenyegetésének,amelyrôlkorábbanHélèneCi-
xousírtnagyhatásútanulmányában,„a medúzanevetésé”-ben.a látásalanyisá-
gátmagáhozrendelômedúza–akiFreudszerintnemcsakanôiségnagytalányát
testesítimeg,deaférfiaknakanôkáltalvalómegvakításátóléskasztrálásátólvaló
elemifélelmétis–többkultúrábanagonoszságmegjelenítôje:visszanézésével
mintegykordábanképestartaniazôtalárendelniszándékozótekintetet.deezek
akultúrákszemmelverésként,„rosszszemként”értelmezikeztaképességet,azaz
agonoszmûködésévelazonosítják–pedig,szögezileCixous,amedúzanemhalá-
los,„szépésnevet”(369).(ésvégülvisszanézéseszöveggéválhat,amennyiben–
Cixousjavaslataszerint–anômegírjamagát.)amintamedúzavisszanéz,egytel-
jeskultúrkörtársadalminemiértékrendszerétforgatjafel.mintBethnewmanírja,
„ellenállannak,hogykisajátíthatótárggyáredukálják”.majdígyfolytatja:

medúzaszembeszállaférfiúitekintettel–ahogyaztanyugatikultúrameg-
konstruálta–,azazazzalatekintettel,amelyaférfiszubjektumprivilégiuma,és
eszközarra,hogyanôket(vagyanôt)objektumstátusba(a reprezentációéba,a
diszkurzusébavagyvágyéba)helyezze.Ezazellenállásnyugtalanító,megzavar-
jaaférfiszubjektumnézésben(ga ze) leltélvezetét,ésazokatahierarchikusrelá-
ciókat,amelyekáltalazkinyilvánítjadominanciáját.(585)

anôképként,látványként,nézetttárgykéntvaló–sekképpatekintettôlmeg-
képzett–reprezentációjárólírteresadelauretisisAli ce Do esn’t címûkönyvében,
elsôsorbanelbeszélôfilmek(nar ra ti ve ci ne ma) kapcsán.a szerzôszerintafilmmû-
vészetáltalánosszándékaanarratívésvizuálisörömszerzés,sanarrativitásaz,ami
közvetítképésnyelvközött,mégpedigolymódon,hogyaképiésanyelvidiszkurzus
egyarántavágyökonómiájaszerintszervezôdik,vagyisavágynarratívbeírottsága
érzékelhetômindaképi,mindanyelvidiszkurzusban.Semamedúzának,sem
a Szfinxneknincssajáttörténete:ôkpusztán„helyek”(toposzok,mellékszereplôk)
mások–poszeidón,perszeuszéspegazus,illetveoidipusz–történeteiben,segédkezve
ahôsöknek,hogyhaladjanakvégzetükéshivatásukbeteljesülésefelé(109).Ezekben
atörténetekbennemanôkszólalnakmeg,deméganôkvágyasem:csakaférfivágy
tárgyaikéntszerepelnek,rendreigazolvaavágynarratívbeírottságánaktételét.
amintatekintetelméleténekrövidösszefoglalójábólkitûnik,alátás,atekintet

ahatalombirtoka,ahatalomstruktúrájánakrésze,amelyekképprésztveszazala-
nyivagytárgyimegképzésfolyamatában,„valakivé”vagy„senkivé”képezvemeg
ahatalom(ésennélfogvaalátás)terébelépôszemélyt.kibôlislesztehát„valaki”,
éskibôla„senki”?a „szubjektum”fogalmátszûkebbértelembenhasználvakije-
lenthetjük,hogymígahatalomvagyatekintetalanyilehetôségekkelruházzafel,
azazszubjektiváljaaz„Egyiket”(konkrétanpéldáulaférfit,afehérbôrûtvagyahete-
roszexuálist),addigtárgyiasítjaa„másikat”(vagyisanôt,aszínesbôrûtésahomo-
szexuálist),segyúttalelmásítja–feminizálja,színesbôrûkéntkonceptualizáljaés
homoszexualizálja–atárgyipozícióbanlevôszemélyt.ugyanakkorellenállásré-
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vénahatalomáltalalárendeltkéntmegképzettszemélyisképesleszönszubjekti-
vációjára,hafellépazôttárgykéntrögzítôideológiaellen,salanyipozícióbólbe-
szél,látéscselekszik.a nyelvihelyzetebbenazesetbenisamegszólítóideológiá-
hozképestelfoglalthelyzetis,hiszenakkorjönlétrebeszélô–látó–cselekvôalanyiság,
amikoramegszólítottszembeszállazôttárgykéntmegalkotóideológiávalésön-
magátanormákkalszembendefiniálja,azaztárgybólalannyáléptetielô.
nézzünknéhánypéldát.
a gyarmatosításideológiájatárgyihelyzetbenrögzítetteazamerikaitörténelem

elsôtelepeseit,az„újangolokat”azangolkoronaalattvalóikéntobjektiválva.
amerikaiirodalmipéldákattekintveekképpképzôdikmegtárgykéntlongfel-

low„milesStandishudvarlása”(„theCourtshipofmilesStandish”)címûversében
Johnalden,akimilesStandishkapitányküldöttjeként–azazmásemberképvise-
letébenésnemsajátágenciájarévén–keresifelpriscillát.
ZoranealeHurstonTheir Ey es We re Wat ching God (SzemükkelIstentnézték)

címûregényébenJanie,anégerasszonyarasszizmusésapatriarchátuskettôsáldo-
zatakéntkénytelenelszenvedniférjemegaláztatásait.
tonimorrisonBe lo ved (Szerelmetesgyermekem)címûregényébenSethe-t,aszökött

négerrabszolganôtmegintcsakarabszolgatartásideológiájatárgyiasítja,saztis
tudja,hogygyermekeireisrabszolgasorsvár,haarászabotttárgyihelyzeteteltûri.
másfajtamegképzôfolyamatokrólbeszélhetünkabbanazesetben,amikoratárgy

helyzetébenrögzítettmásik(azazfentipéldáimbanaz„újangolok”,Johnalden,
Janie,Sethe)amegszólítóideológiaellenében–erögzítettségbôlmintegykisza-
kadva–alanykénthelyezielönmagát,sezzeljelöltkéntfoglaljaelazEgyikhelyét.
a szubjektumszótmostismétszûkebbértelembenhasználvaelmondható,hogyaz
önmagátamegszólítóideológiaellenébenszubjektumkéntmegalkotó,sezzelön-
magátEgyikkéelôléptetômásikafoucault-ias su jet tis se ment szubjektivációsfolya-
matábanazalárendelttárgyhelyzetébôlbeszélô–látó–cselekvôalannyáalkotjameg
magát,mégpedigaFoucaultáltal„öntapasztalatitechnikáknak”(A sze xua li tás, III,
72),illetvea„szelftechnológiáinak”nevezettfolyamatokrévén(„abouttheHerme-
neuticsoftheSelf ”,214).a szelfetechnológiáialapvetôennyelviek(Foucaulta
gyónásaktusáthangsúlyozza),azazlényegébenvégrehajtóbeszédcselekedetek.Ez
aperformativitásazonbanalapvetôenkülönbözikanormakéntrögzültszövegkönyv
utánzóésismétlôeljátszásától.Ittaz„elôadás”semmibeveszianormatívelváráso-
kat,sújnormákbevezetésévelújszerû,azelôttnemlétezôszubjektumotteremt.
E szubjektumalkotófolyamatoksoránaszubjektumazelfogadottnormákkalésa
megszólítóideológiákkalszembenfellépvemásként–mégpedigteremtômódon–
jönlétreadiszkurzusban,illetvemáskénthozzalétreönmagát.ígypéldáulakoráb-
bantárgykéntrögzített,tágabbértelembenvettszubjektumimmáralanyihelyzet-
benleszmegalkotva:beszél,lát,cselekszik,ésegybennyelvtanialany.ágenciájaa
megszólítóideológiávalszembentanúsítottellenállásábannyilvánulmeg,valamint
abban,hogyazutánzásésazismétlés(amelymindenvégrehajtófolyamatrésze)
nemazôrácímkézettnormákrairányult,hanemazokatmintegymásoktól,ameg-
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szólítóideológiaáltalmárelevealanykéntelhelyezettektôlleste,loptael.E mecha-
nizmusokteremtôjellegetehátegymeglévôésörököltnyelvelutasításából,illetve
performatívrekonstrukciójábóladódik.
amáremlítettpéldákatújraolvasvamindrôlelmondható,hogyatárgykéntrög-

zítettszemélyelutasítjaamegszólítóideológiát,saszelfutóbbi(teremtô)techno-
lógiáitalkalmazvaönmagátatárgyipozícióbólkiemelvealannyá,vagyisszubjek-
tummáléptetielô.
athomasJeffersonáltalfogalmazottamerikaiFüggetlenséginyilatkozatbe-

szédmódjáraazerôsperformativitásjellemzô,amelybenamindenhatótólmintegy
kölcsönvettlo gosz általjönlétreegyújtörténelmihelyzet,illetveentitás,azameri-
kaiakpolitikaifüggetlensége.amiazonbanennélisfontosabb:anyilatkozataláírói,
akikafüggetlenségetkinyilvánítjákésezzelperformatívmódonlétrehozzák,egyút-
talönmagukatismegalkotják,hiszenimmárnem„újangolokként”beszélnek,ha-
nemdiszkurzívmódonkonstituáltamerikaiakként.azamerikainépnevébenaláírók,
az„amerikaiEgyesültállamokképviselôi”valójábannemléteznekazaláírásper-
formatívaktusaelôtt:létezésükazaláírásperformativitásánakfüggvénye–azaz,
mintderridaírja,ezesetbenvalóbanazaláírástaláljafelazaláírót(Ne go ti a ti ons, 49).
(az„amerikai”folyamatostörténelmi„újrateremtése”,újbólimegalkotásavalósul
megamegtérésimozgalmaksoránamegtéréstörténetekdiszkurzusában,amitkü-
lönfejezetbenmutatokbe.)aFüggetlenséginyilatkozatekkéntazönfelhatalma-
zásjogátvindikáljamagának,aholaperformatívaktus,mintdávidházipétermás
kontextusban(JonathanSwiftsírfeliratakapcsán)rámutat,avin di kál ige vim di ce re
(’ahatalmatkimondani’)összevonódásábóljöttlétre,saz„autoritásszavánakki-
mondásával”történôhatalomgyakorlásánakbeszédcselekvéséreutal(Menj, ván dor,
106).a vindikálástehátolyanperformatívaktus,amelyesetébenegyértelmûadisz-
kurzivitás:az„amerikaiEgyesültállamokképviselôi”akkorgyakorolhatjákaha-
talmat,haaztképesekmagukhozrendelniahatalomszavánakkimondásaáltal.
Johnalden(longfellow,„milesStandishudvarlása”esetébenmásahelyzet.ô az-

zalalkotjamegmagátszubjektumként,hogyelutasítjamilesStandishképvisele-
tét,éspriscillabiztatására(„Spe ak for yo ur self, John”) sajátnevébenkezdbeszélni,el-
nyerveezzel–immársajátalanyisággaléságenciávalbírószubjektumként–a lány
kezét.
Janie(ZoranealeHurston,Their Ey es We re Wat ching God máshelyzetbôlindul,

hiszenôtkéttekintetbenisamásikkéntalkottamegamegszólítóideológia:míg
négerkéntláthatatlan(akitnemveszészreatársadalom),addignôkénttárgy,akit
néznek,akirôlésakihezbeszélnek,illetve„páciens”(akireacselekedetekirányul-
nak).E tárgyimegképzettségsajátosnarratológiaiközvetítéstkap:Janieszavait
csakanarrátorszûrôjénkeresztül,elbeszéltmonológokformájábanhalljuk.Ebbôl
azalárendeltpozícióbólkellátlendülnie:láthatóvá,továbbábeszélôéscselekvô
alannyákellválnia(akiakárúgyisdönthet,hogyvégülnembeszél,ahogyanezta
tárgyalóterembentesziazárófejezetben).Janieúgyfordulszembeazôtláthatat-
lannákonstruálóhatalommal,hogylátványossággáválik:„a tornácanézéstôlnem
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tudottbeszélni”,27 mondjaanarrátor(2).Janietestbeszédenagyonisszubverzív:
büszkeségrôlárulkodik,olyannôöntudatáról,akibátranvisszatérközösségébe
a harmadikférjelvesztéseutánis,akinegyvenfölöttisfiatalnakmeriéreznima-
gát,ésakiszembemerszegülniazideológiával–vagymeriészresemvenni–,amely
nôkéntésnégerkéntegyarántleírta.Janietörténetevalójábannyelvi:akkorlesz
szubjektum,amikoranyelvfegyverét–mellyelmindaddigôtbántalmazták–vissza-
fordítja,azazaregénymásodiktornácjelenetébenvisszabeszél(második)férjének,
miközbenazelbeszéltmonológhelyettJanieszavaitidézianarrátor.azerôs(logo-
centrikus)performativitásalaphelyzeténtúlalapvetôenittisalanyimegképzésrôl
vanszó:aszavakbántanakiséserôtisadnak,hiszenmígJoe-tmegölikaszavak,
addigJanie-talannyá,önkinyilvánítószubjektummáléptetikelô.a megalázás
éppúgyszavakkalfolyiktehát,mintazönfelhatalmazás,amennyibenavégrehajtó
folyamateredményeképpenmegalázottvagyöntudatraébredtszubjektumállelô.
amagamódjánJanieiskategóriaváltó,hiszenazalanyiságávalkérkedôférjetmind
nyelvi,mindvizuálisértelembentárggyáváltoztatja(rólabeszél,nyelvtanitárgy-
ként,ésúgybeszélróla,hogymindenkiaférfitnézze,azazlátványosságnakteszi
megJoe-t).Eközbenômagaúgyleszalany,hogyezzelelfoglaljaarasszésatársa-
dalminemideológiáiáltalegyrésztafehérek,másrésztaférfiakszámárafenntar-
totttársadalmipozíciót.28 vagyisJanieanyelvfegyverévelJoe-naképpazalanyi-
ságátdöntiromba,éstárggyáteszi,miközbenmagatárgybólalannyáválik.
metaforikusanJoemárjóvalkorábbanelveszítetteJanietiszteletét,amikormeg-
ütötte;ekkorafeleségúgyérzi,hogyleesettvalamiôbenne„odabent”apolcrólés
összetört:Joeaffélebelsôképmása,vagyisJanie-nekaférfirólalkotottidealizált
képetörtdarabokra29 (67–68).azalannyálettJaniemégegyszerutoljárahajlandó
eljátszanikorábbiénjét,mégpedigférjehalálaután,amikor„kikeményítetteéski-
vasaltaarcát”30 (83),mielôttbejelenti:Joemeghalt.a temetésreismintegymaga
helyettkülditárgyiénjét,amitegyetlenmondattalfejezkianarrátor:„kiküldte
arcátJoetemetésére”31 (84).
végülSethe(tonimorrison,Be lo ved)amegszólítóideológiaelkerülésénekret-

tenetesútjátválasztja:inkábbmegöligyermekét,mintsemhagyja,hogyazfelnôve
rabszolgalegyen.BárSethenempusztáneljátsszalányameggyilkolását(kezében
aborotvanagyonisvalódi,akárcsakacsecsemôtorkavagyvére),morrisonmégis
afikció,akonstruáltságdimenziójábahelyeziszereplôinekéletét,amikorlehetôvé
teszi,hogyBeloved,amegöltlány,visszatérjena„valóságba”.tehátújfentkonst-

27 „theporchcouldn’ttalkforlooking”
28 JaniehasonlítBalzacpaquitájáhozAz arany sze mû lány (La Fil le aux yeux d’or) címûno-

vellában,akiSoshanaFelmanszerintakkorléptárgyibólalanyipozícióba,amikorkétszeretôt
tartvaelbitoroljaaférfiszubjektumstátusát(„rereadingFemininity”32).

29 „ItwasherimageofJodytumbleddownandshattered.”
30 „shestarchedandironedherface”
31 „ShesentherfacettoJoe’sfuneral”
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ruált–alakítottésalakítható–kategóriákrólvanszó,amelyeklehetôvéteszika
megszólítóideológiaellenfellépôalanyokszubjektivációját,vagyisas su jet tis se ment-
ját.
összefoglalvaelmondható,hogyamegszólítóideológiavagy„valakivé”,vagy

„senkivé”rögzítiamegszólítottat,saszubjektivitáscsakelôbb,vagyisazalanyi
megképzésesetébenengedélyezett.annaka„senkinek”pedig,akimégis„valaki”
kívánlenni,ellenkellállniaazôtsenkivékonstruálóideológiának:beszélniekell,
mégpedigúgy,hogymondatainakalanyalegyen.Ezzelelfoglaljaabeszélôszubjek-
tumpozícióját,sperformatívaktusairévénolyanváltozásokathozlétre,amelyek
lehetôvéteszikszubjektivációját,azazas su jet tis se ment-ját.mintazemlítettpéldák-
bóllátható,azalanyimegképzéselválaszthatatlanaszubjektumotragozótöbbika-
tegóriarögzítetlenségétôl,mivelazalany/tárgykategóriákköztiváltásrendszerint
együttjáratöbbipárokrögzítetlennéésátjárhatóváválásával.ígypéldáulabbóla
nôbôlleszszubjektum,akielfoglaljaaférfiakszámárafenntartottpozíciókat,ské-
pesottmintegy„férfiként”megnyilvánulni.Hasonlóképpabbólanégerbôllesz
alany,akielfoglaljaafehéreknekfenntartottpozíciókat,sképesott„fehérként”
megnyilvánulni,akiakárrabszolgátisölhet.minéltöbbilyenkategóriapárdesta-
bilizálódik–vagyisminéltöbbleszrögzítetlen,pluráliséselmozduló,köztesésha-
tárátlépô–,annálnagyobbannakazesélye,hogyazaddig„senkivé”rögzítettsze-
mélysikeresenfelléphetazôtinterpellálóideológiaellenésönmagát„valakivé”
alkothatjameg.természetesenazeffélekategóriaváltásokesetében„feketébôl”va-
lójábannemlesz„fehér”ésnôbôlsemleszférfi;aváltozásoknemvalóságelemek-
revonatkoznak,azaznemajelölt,hanemajelölôdimenziójábanjönneklétre.ép-
penezért,referensselnembírójelölôkkéntezekabinárisidentitáskategóriák
– férfi/nô,fekete/fehérstb.–alapvetôenmindakatakrézisjellemzôivelírhatókle,
amelyekmûködésiterületekizárólagadiszkurzus.a diszkurzusbanpedigabeszé-
lô–látó–ágenskategóriákkiválasztásamintegybeindítjaaszubjektivációfolyama-
tait,meghatározvaazt,hogykirögzülalanyivagytárgyipozícióban,illetvehogy
kiválhattárgybólalannyáaszubjektivációdiszkurzusában.
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katakréZIS:alakZatéSalanyképZéS

azalakzat

akatakrézis(ka takh ré szisz, abu sio) aklasszikusretorikábanegyarántjelentképza-
vartéshelytelenszóhasználatot(lásdSzathmárietal.,13),mígareneszánszreto-
rikaametaforaspeciálisesetének–„egyikszármaztatotttrópusának”(Szabó,70) –
tekinti:erôltetettéstúlzottmetaforának.
Quintilianusnálakatakréziskétértelembenjelenikmeg:egyrésztarraazeset-

revonatkoztatható,amikor„a névvelnemrendelkezôdolgoknakolyannevetadunk,
amelylevezethetôegyhasonlótulajdonságokkalrendelkezôvagyhasonlófunkció-
júdolognevébôl”(Szathmárietal.,13).másrésztkatakrézisnektekinti„a »szokat-
lan«képtársításonnyugvómetaforákatvagymetonímiákat”(Szabó,71).Bedavene-
rabilisszerint„a szótvagykifejezéstolyandolognakamegnevezésérehasználjuk,
amirenincsmegfelelôszó”.rotterdamiErasmusmegfogalmazásábanakatakrézis
„egyhiányzókifejezéspótlásameglévômetaforával”(Szathmárietal.,13),melanch-
ton(1532)pedigaszójelentésévelvalóvisszaélésnektekinti(Szabó,72).
puttenham(1589)szerintakatakrézislényegeahagyománnyalvalószakítás:

„Egyetlenszóbaolyanjelentéstartalmakatsûrít,amelyek»hagyományosan«nem
kapcsolhatókössze”(id.Szabó,73).lamy(1699)a„legszabadabbtrópusnak”ne-
vezi,mert„a katakrézisbenabeszélôabefogadószempontjábólakárteljesenönké-
nyesensûríthetegyszóbavagyszófûzésbeakáregymássalmerôbenellentétesje-
lentéstartalmakat”(id.Szabó,77).thomasgibbons(1767)értelmezésébena
katakrézisazösszestrópusközüla„legféktelenebb”(li cen ti o us), hiszen„meglepetés
vagyújításcéljábólegydolognevétegymásikdologmegnevezéséreveszikölcsön
–olyandologmegnevezésére,amelynemrendelkeziksajátnévvel”(98).1 gibbons
Quintilianuspéldáitemlíti,ígytöbbekközöttapar ri cí di u mét,amelynekeredetije-
lentéseapa gyil kos ság, dekiterjeszthetôazokraazesetekreis,amikorvalakiegykö-
zelihozzátartozójátölimeg(99).
dumarsais(1757)atrópusokközöttazelsôhelyrehelyeziakatakrézist,ame-

lyet„a nyelvihiányok,hézagokpótlása”(lásdFüzi,20)kényszerítki.

1 „[I]tborrowsthenameofonethingtoexpressanother,whichhaseithernoproperna-
meofitsown,orifithas,theborrowednameisusedeitherforsurprisingbynovelty,orfor
thesakeofaboldanddaringenergy.”
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mégaleggazdagabbnyelvekneksincsannyiszavuk,hogymindenegyediesz-
métkitudjanakfejezniegyolyankifejezésáltal,amelycsakisennekazeszmé-
neklenneasajátjele;ígyaztángyakranszükségszerûegymásikeszmesajátne-
vétkölcsönvenni,amelyalegszorosabbkapcsolatbanállakifejezendôeszmével”
(dumarsais,Les Tro pes de Du mar sa is, avec un com men ta i re ra is son né par P. Fon ta nier;
id.patriciaparker,48).

Fontanier(1827)elsôsorbanabu si ó naktekintiakatakrézist,amelybenmagaame-
tafora,azazazanalógián,helyettesítésenéskettôzésenalapulójelentésátvitelszen-
vedielazabu si ót.Fontanier„nemigazi”alakzatnaktekinti,aholegykifejezéskét
ideáhozishozzávanrendelve:egy„elôbbieszméhez”ésegy„újeszméhez”,amely-
nekkorábbannemvoltsajátkifejezése(213).

A Ka takh ré szisz ál ta lá ban vé ve ab ban áll, hogy egy elôb bi esz mé hez már hoz zá ren delt
jelet egy olyan új esz mé hez is beosz tunk, amely nek ma gá nak egyál ta lán nem volt vagy nincs
már tu laj don kép pe ni je le a nyelv ben. Ekképpkatakhrésziszbármelytrópus,amelynek
alkalmazásakényszerûvagyszükséges,bármelytrópus,amelynekeredménye
egytisztánki bô ví tett je len tés (213).2

akatakrézisretorikaimûveletetehátakibôvítés,illetvekiterjesztés–szembena
(hasonlóságonalapuló)helyettesítésselésakettôzéssel(a konkrét/szószerintimeg-
kettôzéseafiguratívba),amelyekjellemzôenametaforakonstitutívmûveletei.ér-
dekesmódonazonbanezajelentésbôvítésnemfogtropológiainaktûnni:abeszélô
általábanaztgondolja,hogyazújideáhozhozzárendeltkifejezéseredetiéstermésze-
tes(Fontanier,213–214).Fontanierpéldái:les ai les d’un mo u lin à vent [egyszélmalom
szárnyailes ai les d’un oi se au [egymadárszárnyai];les bras d’une ri vière [egyfolyókarjai,
ágailes bras d’un hom me [egyemberkarjai];la tête d’un ar bre [egyfafeje,koronája
la tête d’un ani mal [egyállatfeje](216).
areneszánszretorikusokszerintakatakrézisvégtelenlehetôségeketnyitaköl-

tôiújításelôtt.dumarsaiskiismondja:akatakrézisa„legszabadabbéslegnagyobb
hatású”alakzat,„mindeninvencióformája”,amely„azösszestöbbialakzatfölött
uralkodik”(id.Hermanetal.,47).
modernretorikusokisazinvencióésaképzelettrópusakénttartjákszámon.paul

demanszerintakatakrézisegyikeazon„kevertmódozatoknak”,amelyeknek„hatal-
mukbanállalegfantasztikusabblétezôklétrehozásaanyelvbenrejlôhelyzetipoten-
ciálerejénélfogva”;ezeka„valóságszövetétalegszeszélyesebbmódokonképesek
szétbontaniésújraszôni”(„ametaforaismeretelmélete”,17).a katakrézis,állítja

2 „La Ca tachrèse, en gé né ral, con si ste en ce qu’un si gne déjà af fec té à une pre mière idée, le so it aus si à
une idée no u vel le qui el le-même n’en ava it po int ou n’en a plus d’aut re en prop re dans la lan gu e. Elleest,
parconséquent,touttroped’unusageforcéetnécessaire,touttroped’oùrésulteunsens pu-
rementex ten sif.”(azeredetibeniskiemeltelsômondatotidéziderrida:„Fehérmitológia”, 78.)
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derrida,„bizonyosjelnekolyanértelmûkikényszerítésére[vonatkozik],amelyérte-
lemnekanyelvbenezidáigmégnemvoltsajátjele”(„aretorikavirága”,36).Foucault
(a szinekdochéésametonímiamellett)„a retorikaháromnagyalakzata”közésorolja
(A sza vak és a dol gok, 137),ésrámutat,hogyesetébenjelentésekhelyváltozásárólés
kimozdításárólvanszó,amiváltozásthozadolgokfennállórendjében,miutánaszer-
zôazelôttsohakinemmondottdolgokkaltöltikiazüresenmaradtnyelvihelyeket
(De ath and the La by rinth, 16).a katakrézisekképpaBarthes-féle„gyönyörszöveg”
trópusánakismondható,amely–mint„a szövegöröme”címûesszéjébenolvasha-
tó–„túllépazelváráson”(81)és„elbizonytalanítjaazolvasótörténelmi,kulturális,
pszichológiaibázisát,ízlésének,értékeinek,emlékezeténekszilárdságát,válságbata-
szítjaanyelvhezvalóviszonyát”(82).katakretikusgyönyörszövegpedigarrólszü-
letik,ami„in-dikciózus”(86),vagyisamirôlmindaddignemvoltbeszéd.
Jelenvizsgálódásaimszempontjábóllegfontosabbakatakrézisazonjellemzôje,

miszerintnemanalógiára(hasonlóságra,megfeleltetésre)éshelyettesítésreépül,ha-
nemajelentésbôvülésnyelvenbelülifolyamataira.a metaforávalellentétbenaka-
takrézisnemjelölt–jelölô,hanemkizárólagjelölô–jelölôviszonylatokban(azazaki-
terjesztés,elcsúsztatás,helyváltoztatás–kimozdításviszonylataiban)mûködik.
E folyamatszerûségrévéninkábbidôbeliségetkövetôalakzatnaktekinthetô;ebben
atekintetbenhasonlatosademanszerinttemporalitásraépülôallegóriához,deel-
téraszinkronelemekbôlalkotottstruktúránaktekinthetôszimbólumtólésmeta-
forától(„atemporalitásretorikája”,57).Egylétezôkifejezésegymindaddignem
létezôjelentésselgyarapodik,mégpedigúgy,hogyazalakzatmindvégigajelölô
szintjénmarad.mintderridaírja,akatakrézisekképp„nemigazialakzat”,mert
„semmiféleszemantikaibehelyettesítésikódnemelôzimeg”(„afehérmitológia”,
69):„újcsereszabályokat,újértékekethozlétre”(80–81).amegkettôzésehiányá-
rahívjafelFoucaultisafigyelmet:„a katakrézisnemakarjamegkettôzniegymá-
sikvilágvalóságát”,írja(De ath and the La by rinth, 16).3
másképpenfogalmazva,akatakrézisanyelvijelrendszerszerûségementénszer-

vezôdôtrópus.Saussuremegfogalmazásátkölcsönvéveelmondhatjuk,hogyakára
nyelvijelet,akatakrézistis„éppenazhozzalétre,amimegkülönbözteti”(154).a ka-
takrézisbenis„csakkü lönb sé gek vannak”,akár–Saussureszerint–anyelvben(153).
mikéntaszavaknaksemaz„a feladata,hogyeleveadottfogalmakattükrözzenek”
(149)vagy„ábrázoljanak”(146),akatakrézissemadottjelöltvagylétezôfogalom
kifejezésétadja.S mikéntasaussure-inyelvfelfogásbananyelvirendszer„hangbeli
különbségeksora”(153),úgyafogalmirendszerfogalmikülönbségeksorábólépül fel.
Ekkéntleszakatakrézisanyelvjelszerûségétkiaknázóalakzat:aretoricitáslátvá-

nyosalakzata–azéaretoricitásé,amelyetCharlesSanderspeircenyomán4 (akiszerint
„Egyjeljelentéseazajel,amelybelekellfordítani”[id.Horányi,73])–adekonst-

3 „…doesnotwanttoduplicatetherealityofanotherworld”
4 peircemegkülönböztetiajeltárgyátajeljelentésétôl.„a jeltárgyaegydolog”,írja;je-

lentésepedig„azazidea,amelyethozzákapcsolahhozatárgyhoz”(id.Horányi,72).
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rukcióolyélesenkülönválasztagrammatikusságtól.Ehhezapeirce-inyelvfelfogás-
hoznyúldemannevezetes„Szemiológiaésretorika”címûesszéjében,aholrámutat:
„[a]jelértelmezése[…]nemajelentés,hanemegymásikjel,egyolvasatésnemde-
kódolás,ésezazolvasatújracsakegymásikjelbenkellértelmezôdjékésígytovább
avégtelenségig”(119).Ebbenafelfogásbantehát„a jelnemazadolog,hanema
dologból–azittreprezentációnaknevezettfolyamatáltal–származtatottjelentés”
(119).másszóval,ajelölôfolyamatnemlépkianyelvbôl:nemarrólvanszó,hogy
akinti„dolog”kódolódikajelben,majdazinterpretációbanajeldekódolódikado-
loggá.nemisbeszélhetünkinterpretációról(amelymindigegyértelmûésnyelven
túlramutató),hanemvégtelenolvasatokról:ajelekújabbjelekkelvalóolvasásáról.
a katakrézisrôlekképpvalóbanelmondható,hogymagaanyelvbeszélrajtakeresztül.
azegyretágulófogalmirendszerbenakatakrézisleszazúj–elvont,gyakranfi-

lozófiai–fogalmakmegalkotásánakazeszköze;mindazoké,amelyekreazelôttnem
voltkifejezés,elnevezés,név,szóanyelvben.derridaakatakrézistaheliotrópok-
kalhozzaösszefüggésbe:azazazolyanfogalmakkal,amelyekrôlkevésismerettel
rendelkezünk(„aretorikavirága”,32).tehátvalójábannemcsakakifejezésnem
létezikmég,hanemafogalomsem;mégmagaakonceptualizációsemtörténtmeg.
E folyamathordozójaleszakatakrézis,amelyetderridaekképp„bizonyosjelneka
jelölôjétôlmegfosztottgondolatba,illetôlegértelembevalójelentéstágítóbetörése-
ként”határozmeg(„aretorikavirága”,36).
valójábannemismásrólvanittszó,mintaz„el-különbözôdésrôl”(dif fé ran ce),

amelyetderridaa„fogalmiság,afogalomalkotás”játékánaknevez(„azel-külön-
bözôdés”,49).az„el-különbözôdést–mintderridaírja–nemlehet–a»jel«fogal-
mánbelülmegérteni,amelymindigaprezenciareprezentációját(meg-jelenítését)”
jelenti(48).Hasonlóképpenakatakrézistsemleheta„prezenciareprezentációja-
ként”leírni:nemlévénanyelventúlramutató,valamintanalógiáraéskettôzésre
épülôalakzat,akatakrézisnemtekinthetôajelenlétmegjelenítésének,vagyisan-
nakújrafelmutatásának,amijelenvan.a katakrézisajelekláncolatábanmûködô
saussure-ikülönbségekközöttmozog–mindigelhalasztódva,eltolódva,mindig
„eredet”nélkül,mindigjátékosan.
akatakrézisígyadisszemináció,azazajelszóródásegyikformájánakistekint-

hetô,amennyibenajelentésisolyan„atomielem”,amely–mintderridamáskon-
textusbanírja–„megosztódva,beoltódva,burjánozvafogantat”(Dissze mi ná ció, 293).
Ennyibenellenehatanyelvarisztotelészilényegének,amelyetderridaazegyértel-
mûségtéloszánaknevez(lásd„a retorikavirága”,29;„a fehérmitológia”,64).
arisztotelészszerintugyanis,ha

azilletôszónakvégtelensokjelentésevolna,akkornyilvánvaló,hogymegszûnnék
abeszéd;merthaegyszónemegymeghatározottdolgotjelent,akkornemjelent
semmit.Hapedigaszavaknemjelenteneksemmit,akkormegsemmisülneaz
emberekegymássalvalóbeszélgetése,sigazságszerintazönmagunkkalvalóbe-
szélgetésis:lehetetlenugyanisgondolkozni,hanemgondolunkvalamihatáro-

bollobas tördeltjójó:Layout 1  2012.11.28.  18:45  Page 43



44

zottegyet,–hapedigegyetgondolunk,akkorennekazegydolognakegynevet
isadunk.(103–104[1006b])

aszofistaazonban,mintarisztotelészírja,nemvetimagátaláafilozófusiegyér-
telmûségtörvényének.IlyenszofistánaktekinthetôpéldáullewisCarrolldingi-
dungija(vagyisHumptydumpty),akinekalábbipárbeszédétszámoselméletíró
elôszeretettelhozzafölpéldakéntazegyértelmûségposztstrukturalistamegingásá-
ra(lásdteresadelauretis,Ali ce Do esn’t, 1;CatherineBelsey,Postst ruc tu ra lism, 1–3;
ruthrobbins,Sub jec ti vity, 2).Humptydumptyugyanisnemkívánjaalávetnima-
gátazegyértelmûségarisztotelészitörvényének:

– …Ezaztánadicsôség,mi?
– nemtudom,mitértazon,hogy„dicsôség”–mondtaalice.

dingidungimegvetôenmosolygott.

– Hát per sze hogy nem ér ted, amíg én meg nem mon dom.Úgyértettem:„Ezaztán
azelsöprôerejûérvelés,mi?”– deháta„dicsôség”nemjelentiazt,
hogy„elsöprôerejûérvelés”–ellenkezettalice.

– Ha én hasz ná lok egy szót –mondtadingidungimegrovóhangsúllyal–,
ak kor az azt je len ti, amit én aka rok, sem töb bet, sem ke ve seb bet!

– Az a kér dés –hitetlenkedettalice–va jon en ge del mes ked nek-e a sza vak.
– azakérdés–ígydingidungi–kiazúr,éskész.(Ali ce Tü kö ror szág ban

[Thro ugh the Loo king Glass – and What Ali ce Fo und The re])

akatakrézisekképpaszofistatrópusánaktekinthetô,hiszenéppenazegyetértés
téloszaellendolgozik.aztismondhatjuk,hogyamarjoriepeloffáltalnominalis-
tánaknevezettnyelvhasználatellentéteakatakrézis:perloffEzrapoundnálmutat-
jakia„fônevekésfônévicsoportoktúldetermináltságát”(„Search”,193),a„prím-
szavak”használatát,azazazolyanszavakhozvalóragaszkodást,amelyek„csak
önmagukkaloszthatók”(198),amennyibenittminden„»helyes«elnevezéscsak
egyetlendologhoztartozhat”(208).5
akatakretikusírásmódekképpajelentésekaluldetermináltságávaljellemezhetô:

aszavakmintegyoszthatókmásjelentésekkel,hiszenjelentésükmásszavakraszó-
ródik.márnemazönmagávalosztható„prímszavak”lesznek„helyesnek,megfe-
lelônek”ítélve,sokkalinkábbajelentésüketmegosztó,azokatszétszóró–azazje-
lentésüketdisszemináló–szavak,kifejezések.a nyelvekilyeténváltozásánaka
nominalizmustólajelentésdisszeminálókatakretikusságfelémegfelelnilátszikan-
nakazútnak,amelyetFoucaultanyelvekfejlôdésekéntkövetvégigaszinekdoché,

5 „overdeteminationofnounsandnounphrases”;„primewords–wordsdivisibleonlyby
themselves”;the„»right«name–anamethatbelongstoitalone”.
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ametonímiaésakatakrézismentén(A sza vak és a dol gok, 137).míg„[k]ezdetben
mindennekvoltegyneve–tulajdonnevevagyegyedineve–írjaFoucault,addig
késôbb–anévadolgokegyeleméhezkapcsolódott–,sa–nyelvfejlôdôelemzése
ésugyancsakfejlôdôtagolása–amelylehetôvétette,hogyegynevetadjanaktöbb
dolognak–azonalapvetôalakzatoknyomvonalánalakult,amelyeketaretorikajól
ismer:szinekdoché,metonímiaéskatakrézis”(140).E nyelvváltozássoránaszavak
–„helyváltoztatásiképességük”révénésa„spontánretorikaerejével”–elmozdul-
nakahelyükrôl,„eltolód[hat]nakegymáshozképest”,és„sajátosgörbét”leírvaal-
kotják„a tro po lo gi kus teret”(141).
ugyanakkorakatakrézisaz„eldönthetetlenségírásmódjának”azeszközeisle-

het,amelyetperloffaradikálismodernizmusjellemzôjekéntdefiniál,aholisaszó
„szabadonállójelölô”,saszavak–areferencia„normális”csatornáitólmegszaba-
dítva–levethetikmagukróltermészetesésmegszokottasszociációikat”(Po e tics of
In de ter mi na cy, 55).6
lazanyelvhasználatbanakatakrézisjelentésereferensnélkülimetafora.Ezahét-

köznapimeghatározásafentiekfényébenpontatlannaktûnhet,deperformatívkon-
textusbanrávilágítakatakrézisnem-leíró,nem-konstatívjellegére.Ezazértelme-
zésakatakrézisneképpenaztazelemétemeliki,amelyarravonatkozik,hogyaz
alakzatgátolnivagyvisszatartaniképesanyelvkifelémutató,utaló(referenciális)
funkcióját.Ekképpvalóbanaretorikalegfôbbtrópusánaktekinthetô,amennyiben
–mintdemanállítja–„[a]retorikaradikálisanfelfüggesztialogikát,ésareferen-
ciáliseltévelyedésszédítôlehetôségeitnyitjameg”(Az ol va sás al le gó riái, 23).moz-
gástereaszavakáltalhatárolttér,aholajelentésekelcsúsznak,eltolódnakaszavak
között.mintdemanírja,„a szóképesséválikarra,hogyönmagábólésönmagaál-
talhozzalétreatermészetesmegfelelôvelnemisrendelkezô,jelöltentitást”(„ame-
taforaismeretelmélete”,17).azinvenciótehátmagábólanyelvbôlmerít:aszavak
–münchhausenbárómódjára(akisajáthajánálfogvaemeltefölmagát)–önma-
gukatönmagukbóllátjákelújjelentéssel.
abeszélôegyszerreleszújszerûjelentésalkotóésanyelvkülönösmûködésének

elszenvedôje.Egyrésztjóvalnagyobbmozgásteretkap,mintmástrópushasznála-
taesetében,amennyibenabeszélômagaalkothatújjelentéseket.másrésztitta
nyelvperformatívmûködésénekrésztvevôjeis,sminthajólmegistréfálnáanyelv
abeszélôt,akiekképpsohasemtudhatja,szavaivalmilyenjelentésalkotóifolyamat-
nakleszrészese.márFontanierisezértnemtekintette„valódi”alakzatnakakata-
krézist,mert–mintparkerrámutat–szerinteottazátvitelt„nemazellenôrzô
szubjektum”rendeliel,hanemmagaanyelv(58).a katakrézis–nemlévénaje-
lölt–jelölôviszonyraalapozómimetikustrópus–nemannakakonstatálónyelvnek
azeszköze,amelydemanszerint„feltételeziamegismerendôlétezôelôzetesléte-
zését,ésatulajdonságokrévénvalómegismerésképességétállítja”(Az ol va sás al le -

6 „…free-standingsign”;„[f]reedfromtheir‘normal’channelsofreference,wordscanshed
theirnaturalandconventionalassociations”.
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gó riái, 166).a katakrézisanyelviperformativitástrópusa,amelyben,mintWilliam
rayfogalmaz,„többémárnemaszubjektumcselekszik,hanemanyelvmintegy
egészébennemszubjektív,tételezôerô”(23).
anyelvenbelüli(jelölôésjelölôközti)relációkpedignagyonkevéssékiszámít-

hatókvagyfelmérhetôk.minthafelfedezôútravinnéanyelvabeszélôt,akiavilág
irántikíváncsiságátleginkábbúgytudjakiélni,hogyanyelvenbelül,ajelölôkrend-
szerébenmarad.Hiszenminden,amitazembertudavilágról,nyelvi;anyelvaz
emberitudásletéteményese,terepe.
Emilydickinsonpontosanfelismerteanyelvnekeztatréfás-bizonytalanpoten-

ciálját,amelynekpoétikai-elméletimegfogalmazásaiazutánazamerikairadikális
modernizmusésaposztmodernizmusköltô-teoretikusainak–köztükWilliamCarlos
Williamsnek,Charlesolsonnak,allenginsbergnekéslynHejiniannek–azírá-
saibantalálhatókmeg.EsettanulmányaimatezértkezdemEmilydickinsonkölté-
szetével,amelybenbemutatomakatakrézispoétikaialakzatánaknéhánystruktu-
ráliséstematikusváltozatát.Eztazeszmefuttatástfelvezetônekszánomakatakrézis
alanyképzôtrópuskéntvalótárgyalásához,amikönyvemvalóditárgya.

katakrézisésfogalomalkotás(Emilydickinson)

HaroldBloomszerintdickinson„furcsasága”okánfoglaljaelazamerikaiköltôi
kánonközéppontját,amelyenszerinteWhitmannelosztozik(288).Bloomasajátos
metaforikusnyelvbenjelölimegadickinsonifurcsaságlényegét:afenségestmeg-
jelenítômetaforáimindigváratlanok,meglepôk,zavarbaejtôk(284).véleményem
szerintdickinsonnemismetaforáibana„legfurcsább”,pontosabbanlegváratla-
nabbalakzatainemmetaforák,hanemkatakrézisek,melyekkelkorábbanmégki
semvoltakgondoltújjelentéseketalkotmeg.Ekképpkatakrézisbeníra„seholsem
pároltitalról”(214.,7 károlyiamyford.8);9 arróla„valamirôl”,ami„álomnálcsön-
desebb”(45.,gergelyágnesford.);10 a„ferdefényrôl”,amely„télidélután/ránk
nehezül”,mint„mennyeimegbántás”(254.,károlyiamyford.);11 a„reményhiány-
nak”arrólahalálszerû,fagyszerû,bénítópillanatáról,„mikormegáll,mitik-takolt,
/Skörbebámulazûr[…]aföldpulzusahûl”(510.,károlyamyford.);12 illetve
azolyan pillanatokról,mikor„gúzsbanalélek–rettegés/amozdulatelôtt”(512.,

17 aversekszámozásábanathomasH.Johnson-félekiadástkövetem.
18 amagyarfordításokatkétdickinson-kötetbôlvettem:károlyiamyfordításaiaz1978-as

magvetô-kiadásbanjelentekmeg,atöbbifordításaz1989-esEurópakiadó-félekötetben.
aholafordítónevenincsföltüntetve,ottsajátfordításomatközlöm.

19 „a liquorneverbrewed”
10 „somethingquieterthansleep”
11 „a certainSlantoflight,/Winterafternoon–/thatoppresses”;„Sealdespair”
12 „Wheneverythingthatticked–hasstopped–/andSpacestaresallaround”
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Székelymagdaford.).13 akatakrézistehátvalóbanazújítástrópusaleszdickinson
költészetében.
nyelvitágasságra–vagymint644.számúversébenírja,atengerhezhasonló

„parttalan”14 térre–vágyvaalkotjamegújfogalmait.E fogalmakköztalegegy-
szerûbbekalexikaiszintûparataxisokbanösszekapcsoltszópárosítások,mintpél-
dául„égisérülés”(258.,károlyiamyford.),„a kétség:börtönfényûzése”(414.),
„derûveláldotthalál”(648.),„magányosdicsôség”(1370.),„magabiztoselkeseredés”
(522.).15 Számosversekülönösdefinícióraépül,melybenszinténakatakretikusje-
lentéskiterjesztésmechanizmusátalkalmazza.dickinsonszívesenadazelvontfo-
galmaknakkonkrétmeghatározást,elôsegítve,hogyezáltalazok„valódilétetnyer-
jenek”.definíció-katakréziseiközöttemlíthetjükakövetkezôverssorokat:„a halál
mintegyrovar”(1716.),„a kockázatmintahaj”(1239.),„menekülés:azakosár
/amelybenaszívethordják”(1347.),„aHitkitûnôtalálmány”(185.),„aHithíd-
fônélkülihíd”(915.),„a hírnévegyméh”(1763.),„remény,aravaszhaspók”
(1457.),„»remény«atollasholmi”(254.,károlyiamyford.),„a hatalomisme-
rôskinövés”(1238.);„azagyunktágabb,mintazég”(632.,károlyiamyford.).16
akatakrézismindigelvontfogalmakkibôvítésétjelenti,amelyeksohasemvál-

nakegyértelmûenésteljesenmegismerhetôvészámunkra.dickinsonnálezekader-
rida-féleheliotrópok,amelyek–mintderridaírja–,bárlétezésüknyilvánvaló,„túl-
ságosankevésismerettelszolgálnak”(„afehérmitológia”,78).Ekképpköltészetében
akatakrézisanyelvperformatívtételezésénekalakzata,amelynekvégrehajtó„ha-
tályaként”adolgokperformatívmódonmegképzôdnek.
Bárdickinsonsohanemhasználtaaka ta kré zis szót,mindenbizonnyalismerte

azalakzatot,hiszenamountHolyokenôiszemináriumbantanultretorikát(több
alakzatra,ígyametaforáraésaprosopopoeiára–utalisleveleiben17 [34.,330.]),
mégpedigolyanretorikaitankönyvekbôl,melyektárgyaljákazt.mindenesetre
számosversébenéslevelébentalálunkutalástarraazírásmódra,amelyetkatakre-
tikusnaktekinthetünk.Ekképpminthaakatakrézisleírásátadná,amikoraköltô
különlegesképességérôlszól,aki„Csodálatosértelmetpárol/Hétköznapijelenté-
sekbôl”18 (448.).másutt(675.)arózsaolajprésmetaforájátalkalmazzaaköltészet-
re,amelyneksoránmagátakatakrézistdefiniálja,amennyibenazösszepréseltsza-

13 „theSoulhasBandagedmoments–/Whentooappalledtostir”
14 „capacious”
15 „HeavenlyHurt”;„dungeon’sluxuryofdoubt”;„Blissofdeath”;„lonesomeglory”;

„Confidentdespair”.
16 „deathisliketheinsect/menacingthetree”;„riskistheHair”;„Escape–itisthe

Basket/InwhichtheHeartiscaught”;„Faithisafineinvention”;„Faithisapeerlessbridge”;
„Fameisabee”;„Hopeisasubtleglutton”;„Hopeisthethingwithfeathers”;„powerisafa-
miliargrowth”;„theBrainiswiderthantheSky”.

17 alevelekszámozásábanathomasH.Johnson-félekiadástkövetem.
18 „distillsamazingsense/Fromordinarymeanings”
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vak–akárazelôbbidézett448.számúversben–újjelentésekettermelnek(párol-
nak)kisajátmagukból.

olajprésbôlcsepeg.
arózsaillatot
nemnapizzasztjaegymaga,
Hanemacsavarok.
(károlyiamyford.)19

Egymásmellett(vagyrózsaszirmokkéntegymásrapréselve)aszavaktehátolyansze-
mantikaimezôbekerülnek,aholújjelentéskombinációkjelenhetnekmeg:ez„a le-
hetséges”dickinsonibirodalma,aholaköltôfeladatanemmás,mintkitárnikezét,
hogymintegybefogjaazittburjánzóújjelentéseket.Errôlír657.számúversében:

alehetségesbenlakom–
valónálszebbelak–
azablakasokkaltatöbb–
ajtajaszámosabb

[…]

vendégek–jobbnáljobbak–
tennivalócsekély–
kitárnimindakétkezem
azédenért.
(károlyiamyford.)20

végülminthaakatakrézisleírásátadnáa„rézsútesôfény”metaforájával,amelysaját
poétikájánakegyiklegszemléletesebbköltôiképe.azigazság„szembefényben”nem
látható,állítja:kizárólag„rézsút”ragadhatómeg(1129.).21 Eza„ferdefény”,amely
„égisérüléstad”(258.,károlyiamyford.),22 samelylehetôvétesziajelentések„belsô
különbségként”valómeglátását.23 ajelentéstermelésittegyértelmûenakatakrézis
alakzatimûködésétköveti:aszavakjelentésenemreferenciális,nemmutatanyelven

19 „Essentialoils–arewrung–/theattarfromtherose/BenotexpressedbySuns–
alone–/ItisthegiftofScrews–”

20 „I dwellinpossibility–/afairerHousethanprose/morenumerousofWindows–/
Superior–fordoors–/[…]/ofvisitors–thefairest–/Foroccupation–this–/thespre-
adingwidemynarrowHands/togatherparadise–„”

21 „tellallthetruthbuttellitslant”
22 „slantoflight”;„HeavenlyHurt”
23 „internaldifference,/Wherethemeanings,are–”
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kívül,ésnemajelölt–jelölôviszonylattólfügg,hanemattól,ahogyanajelölôkatöbbi
jelölôhözképestújjelentéselemmelbírnak.a szószemantikatehátajelölôkköztikü-
lönbségfüggvénye–akatakrézisselkorábbanösszekapcsoltderridaimûszóvalúgy
ismondhatnánk,hogyajelentésmagaajelentéselemekel- kü lön bö zé se.
Elmondható,hogydickinsonfogalmiuniverzumánakmesterfogalmai–ígypél-

dáulaperem-,azIsten-,ahalál- vagyalelkiállapot-fogalmak–mindakatakrézis
effélemechanizmusaiáltaljönneklétre,amennyibenaköltô„szeretettfilológiájá-
nak”24 (1651.)jelentésbôvítéseirévénérielavágyottnyelvitágasságot.a továb-
biakbanekomplexfogalmakkatakretikusszerkezetétkívánombemutatni.
dickinsonnálkatakrézispéldáulape rem, azazacir cum fe ren ce egyénijelentésekkel

felruházotttoposza.Ezafogalom,amelymagyarrake rü let kéntésgömb fel szín ként
fordítható,aversekbenkibôvül,saztalelki-szellemiállapototjelenti,amelyvala-
miképpatérésidôvégsôhatáráigvalóeljutással,illetveatérbôlésidôbôlvalóki-
lépésselvankapcsolatban.Ezazújjelentésvalójában„képzavar”,smegfelelput-
tenhamkorábban idézettdefiníciójának is,miszerintakatakrézis lényegea
hagyománytólvalóeltérés:„egyetlenszóbaolyanjelentéstartalmakatsûrít,ame-
lyek»hagyományosan«nemkapcsolhatókössze”(id.Szabó,77).
acir cum fe ren cemegfelelnilátszikalacan-féle„valós”fogalmának,melya„való-

ság”[la ré a li té] /”valós”[le ré el] megkülönböztetésegyikelemelacannál.a „va-
lós”azértkülönleges,mertakultúránkívülire,afogalmiságvakfoltjaira,alehetsé-
gesvilágáravonatkozikés–minterreCatherineBelseyrámutat–azismeretlenés
akimondhatatlanfeléfordulófigyelemkéntdefiniálható(Cul tu re and the Re al, xii).
vagyisarraarégióra,amelyazismertentúlvan,sekképpnemredukálhatóamond-
hatóra,anyelvvelmegragadhatóra–arra,aholBelseyszerintazepisztemológiabe-
kebeleziazontológiát(4).a „valós”–akárdickinsoncir cum fe ren ce-fogalma–vég-
telen;mintlehetségeslétezikugyan,deatudásadottepisztémikuslehetôségei
közöttnemismerhetômeg.azismertperemérôlaköltôavégtelenelképzelhetô-
ségefelétekint:oda,amitúlvanamegismerhetôn.
dickinsontöbbversébeniskibontjaacir cum fe ren ce katakrézisét,ígypéldáula378.,

a448.,a478.,a633.ésa1620.számúakban,mígazvégüluralkodótoposszáválik,
amelybenaköltôsajátküldetésétnevezimeg:a„peremrejutás”foglalkoztatja,annak
aszellemiállapotnakazelérése,aholatársadalomsajátosgravitációserôimárnem
mûködnek.Eztakülönösállapototnemvalamiféleismertfizikaiélményre(mintje-
löltre)valóutalással,hanemajelölôkmenténépülôretorikaialakzattalfejeziki;azaz
anyelvenbelülmaradva,snemkilépveanyelvbôl.a peremkatakrézisébentehát
egyismertjelentésselbírókifejezéstegyismeretlenjelentésfelétágít,olyanszeman-
tikaielemetkapcsolvaafogalomhoz,amilyennelazkorábbannemrendelkezett.
minthogydickinsonegymástkizáróellentétekegyüttesjelenlétekéntláttaavi-

lágot,katakréziseibenajelentésbôvítésselelôállítottújfogalomegymássalellentétes
jelentéselemekettartalmazhat.Ekképpszívesentöltimegellentétesjelentésekkel

24 „lovedphilology”
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Istenfogalmát,hogyígyújmódonteremtsemegIstent.Eztteszipéldáulaz1270.
számúversben,amelybenazelvontfogalmatkét,amegszokotthozképestellenté-
tesjelentésselbôvíti:az„Istenmintorvos”ésaz„Istenmintkincstárnok”jelentésekkel.

kórházvolnaamenny?
mondják,hogygyógyulásthoz–
ugyanmihaszna,ha
utólagkezelorvos–
pénztárvolnaamenny?
mondják,kölcsöntadott–
Efféleügyletekbe
énnemtársulhatok.
(Ferenczgyôzôford.)25

Istenfogalmánakhasonlókiterjesztéséveltalálkozunka49.számúversben,ahola
költôablaszfémiabûnételkövetveIstenttolvajnakésbankárnaknevezi.

Csakkétízbenveszettbelé
asírbamindenem.
atyám,kétízbenálltam
kapudbannincstelen:

káromkétszeradták
megazangyalok.
tolvaj!Bankár!Isten!
megintkoldusvagyok.
(Ferenczgyôzôford.)26

másuttIstenkicsinyesésirigy:nemtudjaelviselni,hogyazemberekegymással
vannakelfoglalva,snemôvele(1719.).

25 IsHeavenaphysician?
theysaythatHecanheal–
Butmedicineposthumous
Isunavailable.–
IsHeavenanExchequer?
theyspeakofwhatweowe–
Butthatnegotiation
I’mnotapartyto–

26 Ineverlostasmuchbuttwice,
andthatwasinthesod.
twicehaveIstoodabeggar
Beforethedoorofgod!
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FéltékenyistenIstenünk,
nembírjalátnisem,
Hogymiegymássaljátszanánk
Inkább,mintôvele.
(pórJuditford.)27

EkképpIstenfogalmában–minta17.századiretorikus,lamymáridézettmegfi-
gyeléseszerintakatakrézisbenáltalában–„a beszélôabefogadószempontjából
akárteljesenönkényesensûríthetegyszóbavagyszófûzésbeakáregymássalmerô-
benellentétesjelentéstartalmakat”(id.Szabó,77).
dickinsonhalálfogalmaisahagyományossalellentétesjelentésselbôvítettka-

takrézis.a leghíresebbhalálversekbenazéletfunkciókcsökkentettfokútovábbélé-
sérôlolvashatunk,ígypéldáula280.számúban,amelybenahalottsajáttemetését
észleli,érzékeli–mindaddig,amígvégülatudat„eszmélete”ismegnemhal.

agyambanvantemetés,
éreztem:gyászmenet
lépked,lépked,mígúgytûnik,
atudatátreped.
[…]
Elmémbendeszkaszáltörik
Sfokonkéntzuhanok,
Egy-egyvilághozütközöm
Sazeszmélethalott.
(károlyiamyford.)28

a465.számúversisameghalásfolyamatátkövetinyomon:ittalégyzümmögés az utol-
sóhang,amitahaldokló(halott?)észlel,míghallásaéslátásaegyarántbenemzárul.

27 godisindeedajealousgod–
Hecannotbeartosee
thatwehadrathernotwithHim
Butwitheachotherplay.

28 IfeltaFuneral,inmyBrain,
andmournerstoandfro
kepttreading–treading–tillitseemed
thatSensewasbreakingthrough–
[…]
andthenaplankinreason,broke,
andIdroppeddown,anddown–
andhitaWorld,ateveryplunge,
andFinishedknowing–then–
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Halódvahallom,légydonog.
aszobábanacsend,
mintkétviharlökésközött
alég,hamegpihent.
[…]
Bizonytalankékzümmögés
köztemsafénysugár
között;azablakelborúlt,
Snemláttamlátnimár.
(károlyiamyford.)29

HaFreudnakigazavanabban,hogysajáthalálunkelképzeléséreképtelenekva-
gyunk,akkordickinsonalehetetlentmegkísérelveteszimegahaldoklótönnön
haláltörténeténeknarrátorává,sezzelahalálfogalmatazéletfogalmábólvettjel-
lemzôkkelbôvíti.másverseibenismegtalálhatóezazellentéteketfelölelôhalálka-
takrézis,ígya627.számúban,amelybenadacosnakmondotthalálbananemlátás
helyett„máslátást”kapahaldokló:

Holdacosanlehúnytszemünk
máslátásnyitjafel.
(károlyiamyford.)30

ahalálaz1100.számúversbenisolyanállapotkéntjelenikmeg,amelyben„min-
denmegváltozik”–deaváltozásnemmegszûnést,hanem,éppenellenkezôleg,a
lényegidolgokmeglátásáthozzamagával:

mitelébbelkerült,
mostszemünkrátalált,
nagyfénytôl,miagyunkrahullt,

29 IheardaFlybuzz–whenIdied–
theStillnessintheroom
WasliketheStillnessintheair–
BetweentheHeavesofStorm–
[…]
WithBlue–uncertainstumblingBuzz–
Betweenthelight–andme–
andthentheWindowsfailed–andthen
Icouldnotseetosee–

30 […]theCheatedEye
Shutsarrogantly–inthegrave–
anotherway–tosee–
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mindenkurzívravált.
(károlyiamyford.)31

dickinsontalánkeatstôlmerítetteagondolatot,hogyújítókatakrézisekbenolyan
fogalmakatteremtsen,amelyekönmagukellentététishordozzák.dickinsonforrá-
savéleményemszerintkeatsnekanegatívképességrôlvallottelképzelése(melyrôl
olvashatottaz1848-banmegjelentlevelekben),pontosabbanazazeleme,amelya
bizonytalanságokközöttmaradásképességéthangsúlyozza.ahogyankeatsírjaa
dilkéveltettsétárólszólóbeszámolójában:

arraa negatívképességregondolok,aminekkövetkeztébenazemberképesmeg-
maradnibizonytalanságokközepette,titkok,kétségekközt,anélkül,hogyirri-
tálómódonkapkodnaatényeksarációután.(levélgeorgeéstomkeatsnek,
1818.december22.Id.péterágnes,Keats vi lá ga, 108.)

dickinsonakatakrézisbentaláltamegaztazalakzatot,amelylehetôvétetteabi-
zonytalanságokéskétségekközöttmaradást.aztmondhatnánk,hogyakatakré-
zisalakzatávaltöltöttebeajelöltésajelölôköztiûrt–vagyposztstrukturalista
megfogalmazásban:anyelv„tropologikustereit”–elfogadva,hogyaszavaknem-
csakajelöltekkelnemmutatnakmegfelelést,deegyébjelölôkhözképestisrendre
„elmozdulnakahelyükrôl[…]aspontánretorikaerejével”(Foucault,A sza vak és
a dol gok, 141).a katakrézisdickinsonnálminthateretadnaaszavakhelyváltozta-
tásiképességénekgyakorlására,lehetôvétéveanyelvijelölôkelcsúszásábóladódó
szakadékokáthidalását.
különösenazolyanélményekmegragadásáratûnikalkalmasnakakatakrézis,

aholajelöltrôl–mintheliotrópról–kevéstudásunkvan.Ebbeakategóriábatar-
toznakakülönös,nevenincspszichológiaiállapotok,amelyeketdickinsonéppenka-
takréziseiveligyekezettmegnevezniésleírni.Ilyenkülönlegespillanatatémájaa
258.számúversnek,amelybenalélekbenmélynyomokathagyó„ferdefényrôl”ír,32
a714.számúnak,amelybenakialvófénysugarasegítialátást,vagya341.számúnak,
amelynektémájaanagyfájdalmatkövetômerev,„formális”érzés(for mal fe e ling):

nagykínutáncsaküreshéjmarad–
akövültidegekmintsírkövek–
amerevszívkérdi,ôszenvedett,
éstegnapvagyévszázadokelôtt?

31 thingsoverlookedbefore
Bythisgreatlightuponourminds
Italicized–as‘twere.

32 „Slantoflight”
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agépieslábkörbejár–
aföldbôl,légbôl,semmibôl
merev,közönyös
Útkinô,
kvarcmegnyugvás,akárakô–

azólom-óraez,
Hatúlélt,emlegetett,
mintfagysérültnekhóragondolás–
Elébbfagy,kábulat,majdmegadás–
(károlyiamyford.)33

Úgyfogalmazhatnánk,hogykatakréziseiveldickinsonhelyetcsinálanyelvbenaz
ilyenismeretlenérzéseknekéslelkiállapotoknak–„a léleklegfôbbperceinek”,aho-
gyana306.számúversbenírja34 –,azokatlétezôjelentésekmellétársítva.Sajátlel-
kifolyamatainaklegaprólékosabbmegfigyelôjelesz,a„belsôtájak”nagyutazója,
ahogyana1695.számúversbenerrôlbeszámol:

magányavanatérnekés
magányvantengeren,
Halálmagánya,ámezek
társaság,úgyhiszem,
abelsôtájhozmérve,amely
Jégsarkirejtelem,
lélekmagábaelvonult,

33 aftergreatpain,aformalfeelingcomes–
thenervessitceremonious,liketombs–
thestiffHeartquestionswasitHe,thatbore,
andyesterday,orCenturiesbefore?

theFeet,mechanical,goround–
ofground,orair,orought–
aWoodenway
regardlessgrown,
aQuartzcontentment,likeastone–

thisistheHouroflead–
remembered,ifoutlived,
asFreezingpersons,recollecttheSnow–
First–Chill–thenStupor–thenthelettinggo–

34 „theSoul’sSuperiorinstants”
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Bevégzettvégtelen.
(károlyiamyford.)35

Izgatjákaszélsôségeslelkiélmények(412.),akizökkentidôpillanatai(410.),abomba-
kéntrobbanniképes,gúzsbakötöttlélektapasztalatai(512.),illetveazaképesség,
amelylehetôvéteszi,hogyaszellemeljussonatérésazidôlegvégsôhatáráig(875.):

pallónkéntlépdelek,
vigyázva,tétován,
Fejemkörülacsillagok,
lábamnálóceán.

Csakazttudom:mijön,
tánvégsôtalpalat,
Ezértezimbolygás,minek
neve:tapasztalat.
(táborEszterford.)36

dickinsonkatakrézissébôvítettkifejezésekbenismeretlenfogalmaknakvagyjelen-
téseknektalálhelyetanyelvben.Ezekasajátosjelentésbôvítômechanizmusoka
katakrézisekkelelôállítottmesterfogalmakbanérhetôktetten,ígypéldáulaperem-,
azIsten-,ahalál-vagyalelkiállapot-fogalmakban.Felfogásombanezekaderridai
heliotrópoknakfelelnekmeg.E jelentésbôvítésekrôlelmondható,hogyakatakré-
zisbendickinsonrendreegymássalellentétesszemantikaielemeknekadteret.

35 thereisasolitudeofspace
asolitudeofsea
asolitudeofdeath,butthese
Societyshallbe
Comparedwiththatprofoundersite
thatpolarprivacy
asouladmittedtoitself–
Finiteinfinity.

36 Isteppedfromplanktoplank
aslowandcautiousway
theStarsaboutmyHeadIfelt
aboutmyFeettheSea.
Iknewnotbutthenext
Wouldbemyfinalinch–
thisgavemethatprecariousgait
SomecallExperience.
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amegképzettalanymintkatakrézis

posztstrukturalistaelméletírókmártöbbévtizedemegfogalmaztákamegképzett
alany,ezenbelülelsôsorbanatársadalmineminflekcióiáltalmegképzettszubjek-
tumkatakretikusjellegénektételét.ButleraProb lé más nem címûkönyvébenmég
nemhasználjaugyanakatakrézisterminust,derámutat:agen der performativitás
elméleteimplikálja,hogyagen der társadalmitevékenységekáltalelôállítottperfor-
matívkonstrukció.

mivelnincsensemolyan„lényeg”,amitatársadalminemfejezki,vagyexter-
nalizál,semolyanobjektívideál,amireatársadalminemvágyik,ésmivelatár-
sadalminemiségnemtény,atársadalminemkülönféletevékenységeiteremtik
megatársadalminemideálját,ésezeknélkülatetteknélkülegyáltalánnem
lennetársadalminem.(237)

agen der tehátnemajelölt–jelölôbinárispárraépül,hanemreferensnélkülijelölô,
azazkatakrézis;agen der jegyeivelellátottszubjektumpedigetevékenységekper-
formatívproduktuma.
Ennekakatakrézisfelfogásnakmesszirenyúlótörténelmigyökereivannak.

gayatriChakravortySpivakbemutatja,hogyagen der mesterfogalmait–elsôsor-
bananô fogalmát–nietzscheótatöbbelméletíróiskatakréziskéntértelmezte,azaz
„mintfogalomhelyettállómetaforát,amelyneknincsszószerintijelöltje,amiafo-
galmiságfeltétele”(„Feminizmusésdekonstrukció”,19).a társadalminemsajátos
jegyeinemképzelhetôkelaférfiakáltalírttörténelminarratívákonkívül;azaza
meghatározónarratívamegelôziazegyénektársadalminemifejlôdését(melyjelen-
ségreButlera„mindigis”[al wa ys al re a dy] kifejezésselutal[Prob lé más nem, 49]).
nemcsakarrólvanszó,állítjaSpivak,hogyanôekképpnemtekinthetôontoló-
giailagadottentitásnak,dearrólis,hogymetaforakéntsemkonstituálható.a nôi-
ségugyanisnemfelelmegametaforicitásnietzscheifeltételének,azaznemelégíti
kiaz„»igazság«lehetôségénekafeltételét”(„Feminizmusésdekonstrukció”,19).
a nôiségekképpnemareferencialitásbangyökerezômetaforáváalakult,hanem
„a nôfelemelkedésénekemancipálómozzanata”révénkatakrézissévált,amennyi-
ben„ennekazelôzetesvagyeredetialakzatnakaszükségszerûésmegmagyarázha-
tatlantévneve”lett(19).Spivakanôiségkatakréziskéntvalóértelmezésétmutatja
bederridánális,mégpedigÉpe rons címûmûvében,amelybena„nô”esetében„nem
lehetrögzíteniaszószerintijelöltet”(17).az„eredethez”valórögzítéshelyettaka-
takrézis„kettôskötéstalkot”ajelölôksorában.Ekképpaz„igazságkimondásnél-
küliségének”általánosalakzatánaktekinthetô,míga„nô”–hangzikSpivakder-
rida-értelmezése–az„»igazság«nem-igazsága”(29),vagyiskatakrézis.
Ekképpelmondható,hogyajelölôk–azaz„férfi”és„nô”,„fekete”és„fehér”,

„heteroszexuális”és„homoszexuális”–nemegyelevelétezô,esszenciálisjegyekkel
bírójelöltrevonatkoznak,hanemazinflekciókmentén(ésamegfelelôtársadalmi
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normarendszerkényszerítôalakításával)megképzettkatakrézisek.akárakatakré-
zis–amely,mintkorábbanrámutattam,nemtekinthetôajelenlétmegjelenítésé-
nek,vagyisújra-felmutatásának,amiafizikaivalóságbanjelenvan–amegképzett
alanyjelölôje(„nô”,„férfi”)semegy,amegképzéstmegelôzôenmárlétezôjelöltre
utal,nemarrareferenciális.a katakrézishozhasonlóanamegképzettalanyjelölôje
isegylétezôszójelentésénekkibôvítéseibôlállössze,egyfogalom(a „férfiság”vagy
a„nôség”fogalma)felévalóelcsúsztatásaiból–mégpedigolymódon,hogyafogal-
mikategóriamintegykölcsönhatásbalépmagávalakategorizáltdologgal.Ekképp
beszélhetünkpéldáula„nônek”mintjelölôneka„nôiség”fogalmávalvalóinterak-
ciójáról;a„feketének”(„négernek”,„színesbôrûnek”)mintjelölôneka„feketeség”
(„négerség”,„színesbôrûség”)fogalmávalvalókölcsönhatásáról;továbbáa„homo-
szexuálisnak”(„melegnek”)mintjelölôneka„homoszexualitás”(„melegség”)fogal-
mávalvalóinterakciójáról.a ragozottalanytehátolyankatakretikuskonstrukció,
amelyvégrehajtómechanizmusokáltal–azelôbbipéldáknálmaradva:a„nôiség”,
a„feketeség”vagya„homoszexualitás”eszméjétidézve–képesönmagátbeszéde
éscselekedeteirévén(„nôként”,„feketeként”,„homoszexuálisként”)megalkotni.

azönmegalkotáskatakrézise(thomasShepard,JonathanEdwards)

azalanyképzéskatakretikusmódozatainakvizsgálatátegypéldával,azalanykép-
zésegysajátosamerikaiváltozatánakbemutatásávalkezdem.Ezamegtéréstörté-
net,amelynekkapcsánaz„amerikaiság”fogalmánakújelemekbôlvalókatakreti-
kusmegképzésétmutatombe.
azamerikaigondolkodásmódegyiksajátospilléreazönformáláseszménye,

vagyisaself- ma de man ideáljaésegyúttalmegvalósításánakimperatívusza.E men-
talitásgyökereiazamerikaiprotestantizmusébredésimozgalmaihozköthetôk,ne-
vezetesenamegtéréstörténethez(con ver si on nar ra ti ve), amelynemcsakakrisztus-
nakvaló„odaszánás”elbeszélése,hanemazegyéniönmegalkotásnarratívájais.
a krisztushozmegtérôhívôa„megszentelôdés”performatívfolyamatábanképes
leszönmagaújmódonvalómegalkotására,újjáformálására,újrateremésére,még-
pedigegyénimúltjátólfüggetlenül.azamerikaikultúranagyindividualistasza-
badságeszméjénekmegnyilvánulásárólvantehátittszó,amikorisnemcsakavál-
tozáslehetôségeteremtôdikmeg,delétrejönnekaváltozásmegvalósulásánakmódjai
is,beleértveazönmegalkotásretorikaieszközeitis.
azamerikaiprotestantizmusegyiklegfontosabbjellemzôje,hogyegymástkö-

vetikazébredésihullámok,aminekeredményeképpazamerikaitörténelemissza-
kadatlanmillenaristamozgalomkéntfoghatóföl.azamerikaivallástörténészeköt
–rendreegy-egyemberöltôtfelölelô–ébredésihullámotkülönböztetnekmeg.Ezek
jelentôségejóvaltúlmutatavalláson,állítjaWilliamg.mcloughlin,amennyiben
mindenegyesébredésimozgalomközvetlenkapcsolatbahozhatóbizonyospoliti-
kai-társadalmiváltozásokkal(Re vi vals, Awa ke nings, and Re form). Ekképpapuritán
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mozgalom(1610–1640)elôbbhozzájárultazangolalkotmányosmonarchiakiala-
kításához,majdazegyházfolyamatostökéletesítésénekeszméjerévénelültettea
másföldrészenvalóújrakezdésgondolatát,megteremtveazamerikaigyarmatite-
lepeklétesítéséneklehetôségétis.a 18.századiúgynevezettnagyébredés(Gre at
Awa ke ning, 1730–1760)szellemiségekomolyszerepetjátszottabban,hogyazang-
liátólvalóelszakadásikísérletekeredményeképpmegszületettafüggetlenameri-
kaiköztársaság.a 19.századeleji„másodikébredés”(1800–1830)azuniómeg-
szilárdulásával,majdaJacksonelnöknevéhezköthetôrészvételidemokrácia
megerôsödéséveljárt.a polgárháborúutániébredésimozgalom(1890–1920)se-
gítettelterjeszteniakapitalistakizsákmányoláskorlátozásánakeszméjét,slétreis
hoztaekorlátozásintézményeitésajólétiállamot.végülaz1960-asévekbenmeg-
jelenôébredésimozgalom(1960–1990)hatásáraelterjedtekatermészetkorlátlan
kizsákmányolásánakgátatvetôideológiák,valamintakörnyezetvédelemésafenn-
tarthatófejlôdéseszméi.
avallásiébredésekakkorkövetkeznekbe,amikoregyáltalánoshit-ésérték-

rendbeliválságothasonlóanáltalános,mindenrekiterjedôideológiaiátértékelésvagy
értékátrendezéskövet.valamiképpenmindigabûnökrevagyahibákravalóráesz-
mélésidézielôazébredést,smárezatudatosodásissegítkiszabadítaniabûnösta
bûnfogságából.a 18.századelsôfelétkövetôébredésihullámoknemcsakegyes
embereklelkiéletébenhoztakgyökeresváltozásokat,elôidézveahívôkmegtérését
éseszmélését,demegváltoztattákazegésznemzetgondolkodásmódját,kultúráját
is,vagyisideológiaiátalakulássalisjártak.a vallásosébredésekindividualista,pie-
tistamozgalmak,sközéppontjukbanalelkitökéletesedésésamillenaristaideoló-
giaáll.akrisztusmásodikeljövetelérevalófelkészülésthirdetik,valamintazt,hogy
bizonyosrendíthetetlenalapértékek–aszabadságésafelelôsségtudat–tesziktö-
kéletessénemcsakazegyént,hanemanemzetetésavilágotis.
Ebbenafejezetbenkétébredésihullám–apuritánébredésésa„nagyébredés” –

néhánykiemelkedômegtéréstörténetébenkívánommegvizsgálniamegtérés–ön-
megalkotáspárostematikájátmegragadóperformatívretorikaieszközöket,ame-
lyekvégülaz„amerikaiság”újelemekbôlállókatakrézisétállítjákelô.Jelentôségét
tekintveezekétébredésihullámmindenbizonnyalkiemelkedikazösszesközül,
mivelekkoramegtérésivágyvégigsöpörtazösszesgyarmaton,megérintvemajd’
minden„újangolt”.
apuritánébredésimozgalomalapvetôenhozzájárultazamerikaiságnagyesz-

ményeinek–köztükaself- ma demaneszméjének–akialakulásához,smagaazéb-
redésjelenségeisekkornyerteelakésôbbiévszázadokbanisvisszaköszönôformá-
ját.azamerikaigyarmatokepuritánkulturálisforradalomkövetkezményeképp
jötteklétre,amelyamagaküldetés-éskiválasztottság-tudatávalarrabuzdítottahí-
veit,hogymutassanakpéldát:építsékfelkrisztuskirályságát,„a hegyenépültvá-
rost”,ahogyanJohnWinthropfogalmazotthíresprédikációjában.Ilymódonaz
egyéntazzalafelelôsséggelisfölruházta,hogyazôdolgafelismerniIstenmaga-
sabbtörvényeit.
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a„nagyébredés”azamerikaifelvilágosodásvallásimozgalmavolt,azEurópában
is(fôlegholland,német,svájci,angolésfranciavárosokban)megjelenôvallásoske-
gyességamerikaimegfelelôje.E pietistamozgalomhatásáraazeredetilegviszony-
lagegységespuritanizmustésamerevteológiátfelekezetipluralizmusváltottafel;
ahagyományosvallásokonbelülmegerôsödtekazérzelemvallások,azazazevangeli-
záló,pietista,voluntaristaésszubjektívvonulatok(lásderrôlWilliamg.mcloughlin,
„pietismandtheamericanCharacter”,422skk.).vándorprédikátorokjártáka gyar-
matokat–köztükJohnWesleyésgeorgeWhitefield–,akiktöbbszázmérföldet
tettekmegegy-egyútjukon,többtízezerembernekhirdetveazigét.„érzelmek
orgiáját”tapasztaltákmindenütt,állítjaperrymiller,sbeszámolóikbantobzódóval-
lásilelkesedésrôl,„szívbeli”teológiáról,vagyisaszívhitérôlésalegbensôbbént
átalakítókegyelemátélésérôlírtak(163).a vallásosérzületimmárnemprivilegi-
zálttársadalmicsoportokprivátélményevolt,hanembárkitmegérintô,társadal-
miéskommunálisindíttatásúkegyelmiállapot.
azegyesemberekszámáramindezaztjelentette,hogyújlehetôségetkaptakki-

választottságukbizonyítására.E bizonyításfeltételenemcsakamegtérésmegélése
volt,hanemazis–mégpedigfôkéntaz–hogybeszámoljanakmegtérésiélményük-
rôlaközösségelôtt.a megtérés-élményközéppontjábankrisztusmegtapasztalá-
sa,érzékelése,érzelmimegéléseáll.a megtéréstörténetarrahivatott,hogyameg-
térômeggyôzôenbizonyítsakiválasztottságát.amegtérésrôladottbeszámolópedig
akkorérielacélját,haképesmeggyôzniaközösségetarról,hogyIstenvalóbanki-
választottaeztamegtérôt.a hívôekkornyerbebocsátástazúgynevezettlátható
szentek(vi sib le sa ints), vagyisakiválasztottakközé;ezzelagyülekezetbenelfoglalt
helyeismegváltozik,simmáratársadalomlegfelsôbbrétegébetartozik.

*

thomasShepardnek,apuritánkornagyszónokánakanaplója(Three Va lu ab le Pieces
… A Pri va te Di a ry [Háromértékesdarab…személyesnaplója])amegtérésmegélé-
sénekésretorikaibizonyságtételénekszéppéldáivalszolgál.Shepardhosszasanbe-
szélielnapjait,beszámolvaarról,hogymitcselekedettmegveleazÚr,amikorki-
választottátettemeg.EgyébkéntShepardgyülekezetébentöbbszázmegtérôtis
elértazisteniválasztás,akikmindelôadtákmegtérésitörténetüket,sezekközül
Shepardfélszázatkiisadott.valójábanmindannyianIstenválasztásárólírnak:aje-
lekrôl,amelyekkelIstenbizonyságottettkiválasztottságukról.amegtérésektöbb-
ségeatemplomiprédikációkközvetlenhatásárakövetkezettbe,defennmaradtak
magányban,közvetítônélküllezajlottmegtérés-élményekrôlszólóbeszámolókis.
azilyenesetekbenamegtérôközvetlenkapcsolatbakerültIstennel,miutánérez-
teszívénIstenujjánakérintését.
patriciaCaldwellazamerikaimegtéréstörténetekjellemzôiközöttemlítiazob-

jektívönvizsgálatot,arendezettszerkezetetésaszimbolikuskifejezésmódot,vala-
mintazt,hogygondolatikiindulópontjukataSzentírásszolgáltatja(7).a vallás-
történészszerint jellemzôtovábbáavándorlásmotívum,mégpedigamerikai
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változata:ittnyilvánvalóanazatlanti-óceánáthajózásakapszimbolikusértelmet,
amennyibenahajóútmegtisztítjabûneitôlazutazót,segyúttalkrisztusnakisszen-
teli,azazmegtéríti(27).a Shepardáltalösszegyûjtöttötvenegymegtéréstörténet
közülnegyvenkettôerreatengerivándorlásmotívumraépül;ezekbenazelbeszélé-
sekbenazutazásleszanagybelsôátalakulástkiváltóesemény.(nemvéletlen,hogy
azelsôpuritánoknálamegkeresztelésszimbolikusanazatlanti-óceánvizébentör-
tént[133].)azÚjvilágbautazástehátelvezetakrisztushozvalómegtéréshez.
Fontoslátnunk,hogyezekajegyekmindkonstativitástfeltételeznek,vagyisarra

vonatkoznak,hogyazelôadottmegtéréstörténetigazállításokformájábanreflektál-e
amegtörténteseményekre.amegtéréstörténetakkorhiteles,haahallgatóságigaz-
nakítéli,azazelfogadja,hogyvalóbanmegtörténtazistenikiválasztás.ugyanak-
kornemcsakarrólvanszó,hogyamegtérôknekmegkellettgyôzniükahallgató-
ságukatarról,hogybeszámolójukkonstatívmódonigaz:éppôketválasztottaIsten,
tehát„Istenválasztása”ge ni ti vus sub jec ti vus kéntértendô.a megtéréstörténetekha-
sonlóanfontoselemeaperformativitás,jelenesetbenabizonyságtétel.a belsôbi-
zonyosságtanúsításaaválasztásmegcselekvésénekkülönféleperformatívaktusai
általtörténik,amelyekközöttolyanbeszédcselekvésektalálhatók,mintabûnbá-
nattartása,afogadalomtevés,azígérettevésésafelajánlás.Itttehátaz„Istenvá-
lasztása”kifejezésge ni ti ti vus ob jec ti vus kéntértendô,amikorazemberválasztjaIstent.
akonstatív–performatívrelációbizonyosesetekbenegymásutániságotmutat,

amennyibenazIstentôljövômegszólítás,illetveazerrôlvalókonstatívbeszámoló
magautánvonjaazodaszentelôdésperformatívcselekedeteit.deafordítottjais elkép-
zelhetô:JohnWesleypéldáulelôbbprédikáltannakérdekében,hogymegtérjen(ez
aperformatívaktus),majdbeszámoltmegtéréserészleteirôl(ezakonstatívaktus).
amegtéréstörténetekkéttekintetbenisbizonytalanságbanhagyjákahallgató-

ságot:egyfelôlnemtudható,hogyge ni ti vus sub jec ti vus rólvagyge ni ti vus ob jec ti vus ról
van-eszó,másfelôlazsemegyértelmû,hogyazelbeszélômostéppenelbeszélvagy
megcselekszik.azazteljesmindage ni ti vus sub jec ti vus–ge ni ti vus ob jec ti vus,mindakon-
statív–performatívaporia:összeolvadamegszólíttatásésatanúságtétel.nemlehet
tudni,hogyamegtéréstörténetmikorszámolbe„valóban”megtörténteseményekrôl,
ésmikorállítjaelôômagaeztazeseményt.nemlehettudni,hogyamikorkonstatív
beszámolástfeltételezünk,valójábannemperformatívönmegalkotásrólvan-eszó.
azamerikaimegtéréstörténetekjellemzôitéppenezértkiegészítenémaretori-

kaival:ennekértelmébenakiválasztottság(a)elhívatás(„Istenválasztása”mintge -
ni ti vus sub jec ti vus ésmintkonstatívbeszédaktus)és(b)bizonyságtétel(„Istenválasz-
tása”mintge ni ti vus ob jec ti vus ésmintperformatívbeszédaktus)általnyerigazolást,
mégpedigegysajátosaporiávalellátottretorikaiperformanszkereténbelül.
aretorikábanvalójártasságekképpalapvetôenszükségesamegtérésigazolásá-

hoz,illetveamegtéréstörténethitelességénekközösségáltalvalómegerôsítéséhez.
az„egyetemespapság”protestánselvebiztosannemátlagoshívôkrevonatkozott.
valójábana„láthatószentek”puritánközösségébecsakazírástudókléphettekbe,
sközülükiscsakazok,akikaz„írás”tudóiisvoltak,ésegyúttalkiválószónokok.
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apuritánokbizonyosakvoltakabban,hogyazistenikegyelemmûködésétsem-
misemjelzijobban,minthogyamegtérô–egyikük,goodwifeJaneHolmeskife-
jezésével(lásdCaldwell,123)–„megtalálja”érzelmeit,azazképesmegfelelôsza-
vakkalkifejezniazokat.a kifejezésképtelenségpedig–amikorahívô„nemtalálja
aszavakat”,amikornyelve„halott”,megkötözött–bizonyosanabûnösségegyik
árulkodójele(Caldwell,138).nemisfogadtákela„papagájmódjára”szajkózott
szövegeket.Csakaszemélyes,megéltélményekelbeszélésétvettékkomolyan,és
csakazegyénienmegfogalmazott,szintemûvészienmegszerkesztettbeszámoló
alapjánnyilvánítottákmegtértnekajelentkezôt.alapvetôkövetelményvolttováb-
bá,hogy„folyamatosbeszédben”és„sajátszavaikkal”adjákelômegtérésüktörté-
netét(Shepardírerrôl;lásdCaldwell,56).a megtérônektehátaretorikaeszközei-
velkellettigazolniaaszívtudását,aszíváltalmegtapasztalthitet;snagymeggyôzô
erôvelkellettbírnia,hogyalelkiélményhitelességétkellôenbizonyítsa.a hívôk-
megtértekközöttmárcsakazértsemlehetettretorikábanjáratlanszemély,mert
hitükszerintaszónokiképességetmagaaSzentlélek(Istenlehelete)biztosítja:szá-
mukraanyelvzenéjehivatottjeleznialélekinspirációját.
aválasztáskétirányúságátigazolómegtéréstörténetektehátretorikaikimun-

káltságukkalbizonyították,hogyabeszámolóhívôegyrésztméltóakiválasztott-
ságra,vagyisazokközétartozik,akiket„elhívmagánakazÚr”,másrészt–megérint-
veIstenleheletétôl(a Szentlélektôl)–„szavaivalmegtaláltaérzéseit”.Ezakettôs
választásaszövegekkonstatív–performatívaporiájábanmutatkozikmeg.míg
ugyanisbeszámolójávalhitelesenkelligazolnia,hogyôIstenválasztottja–vagyis
ôkanép,kitazÚr„elválasztott”(ézs44,1–5),37 „a kikazôbeszédükrehisznek
majdbennem”(Jn17,20),„mertnékteklettazígéret,ésatigyermekeiteknek,és
mindazoknak,kikmesszevannak,valakiketcsakelhívmagánakazÚr,amiIste-
nünk”(apCsel2,39)–addigaz„oldottnyelv”,vagyisazelôírásszerint„folyama-
tosbeszédbenéssajátszavakkal”elôadottretorikaiperformanszaztigazolja,hogy
ôválasztottaIstent.
amegtéréslegelsôállomásaabûnökmegvallásaésmegbánása.„Bánjátokmeg

azértéstérjetekmeg,hogyeltöröltessenekatibûneitek,hogyígyeljôjjenekafelüdü-
lésideiazÚrnakszínétôl”(apCsel3,19),hangzikpéterapostolparancsa.mint
martinE.martyrámutat,azamerikaimegtéréstörténetekbenabûnökmegvallá-
saközvetlenülvezetkrisztusválasztásához(109).a hívôegyretudatosabbanvá-
lasztja(újra)krisztust,megvallvaamegtérésihullámokbanrendremegújulópro-
testánshitét.
aválasztásszabadságavégüljelentôsenhozzájárultahhoz,hogyazébredési

mozgalmakhatásáramegjelentekésmegerôsödtekamodernamerikaivallásokés
felekezetek.

37 abibliaiidézetekkároligáspárfordításában(1908-asváltozat)szerepelnek.
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a„nagyébredés”idejénszületetttöbbszázmegtéréstörténetközültalánJona-
thanEdwardsPer so nal Nar ra ti ve (Személyesbeszámoló,1743körül)címûírásahor-
dozzamagánaleglátványosabbanamegtéréstörténetekmûfajijegyeit.a Per so nal
Nar ra ti ve Edwardsvallásosságánakháromkorszakárólszól,pontosabbanarrólaz
útról,amelyetavallásosérzületegyremagasabbszintjeireemelkedvetettmeg.míg
gyermekkorátazösztönösáhítatjellemezte,amikorismagátólértetôdôvoltszá-
máraajámborima,IstenszolgálataésIstenközelségénekérzése,addigkamaszko-
rieszmélésétbelsôküzdelmekéskonfliktusokkísérték,amikorislázadtazisteni
szuverenitástételeellen(miszerintIstenannakadjaakegyelemajándékát,akinek
kívánja,saztutasítjael,aztítélörökkárhozatra,akitcsakakar).
Felnôttkoráraazonbanképeslettújmódonmegtapasztalnikrisztust(magát

krisztust,azôszemélyét),éskrisztusgondolatátújmódonmegélni.„Belsôédes-
ségrôl”38 („personalnarrative”,388)beszél,amelyelmélkedéseisoránérintette
meg,amikorislelke„csöndes,édeselvontsággalvoltképeselfordulniavilági
gondoktól”(388).Eztaharmadikszintetaszemélyesenmegéltmegtérésiélmény
hatásáraériel,amelynekkiváltójaatermészetésazIge.EdwardsIsten„láthatódi-
csôségeként”fogjafelatermészetet(lásdSydneyE.ahlstrom,299),amelynekha-
tásáralelkébe„Istendicsôségesfennségénekéskegyelménekédesérzéseköltözött,
amelyrenemtaláltszavakat”39 („personalnarrative”,388).azzal,hogyEdwards
atermészetfenségességétjelölimegIstenlakhelyeként,azamerikaimegtéréstör-
ténetekjellemzôiközéújelemetcsempész,amelyazeurópaiakbannemtalálható.
megtérésiélményénekmásikkiváltója,mintemlítettem,azIge,pontosabbana

Szentírásnéhánymondata.Ezekközöttelsôkéntpálapostoltimóteushozírtelsô
levelénekegyverseszerepel:„azörökkévalókirálynakpedig,ahalhatatlan,látha-
tatlan,egyedülbölcsIstennektisztességésdicsôségörökkönörökké!ámen”.
(1t 1,17)Elmélkedéseiközbentöbbbibliaiversissegítettekrisztushozfordulását:
„énSáronnakrózsájavagyok,ésavölgyneklilioma”(Ct2,1),illetve„Síralelkem
akeserûségmiatt;vígasztaljmegateigédszerint!”(ps119,28).Úgyisfogalmaz-
hatunk,hogyaSzentírásanyelvperformatíverejénélfogvabiztosítottaszámára
a megtéréshezvezetôutat.
Úgytûnik,aperformativitásamegvilágosodásésamegtérésalapvetôretorikai

eleme,mégpedigkétformábanis.Egyrésztamáremlítettmódon,amikoraziste-
niszóalelkifolyamatokelôidézésébenveszrészt,másrésztazokbanazesetekben,
amikoramegtérômagakötelezielmagát–anyelvrévén,szinténperformatívmó-
don–krisztusmellett.utóbbirapéldaEdwards1722.január12-énkeltnaplóbe-
jegyzése,miszerint„nagyvágyakozástér[zett]akrisztuskirályságánakeljövetele
iránt”40 (391),majdígyfolytatja:

38 „inwardsweetness”
39 „therecameintomymindsosweetasenseofthegloriousmajestyandgraceofgod,

thatIknownothowtoexpress”
40 „I hadgreatlongingsfortheadvancementofChrist’skingdomintheworld”
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„ünnepélyesenfelajánlottammagamatkrisztusnak”[…]ünnepélyesenmegfo-
gadtam,hogyIstenleszasorsomésaboldogságom”[…]némelykorcsakegyet-
lenszóemlítéselángralobbantjaaszívemet;vagycsakakrisztusnevéneklátá-
sa,vagyIstenvalamelyattribútumánakneve.41 („personalnarrative”391)

nemcsak„krisztuscsodálatosteljességét”érzékeli42 (392),deaSzó,azIgeerejét
is:„néhaúgyéreztem,megindítazisteniSzóméltósága;mintazéletIgéje;mint
azéletfénye;azédes,méltóságos,életadóSzó;kísérveaSzóirántiszomjúhozástól,
avágytól,hogyezaSzószívembeköltözzön,aztgazdagítva”43 (394).majdígyfoly-
tatja:„Egyszombatestekülönösképpenfelfedeztemakrisztusevangéliumánakki-
válóságát;olyannyira,hogymegkellettvallanom:»Ezazénválasztásom:ezafény,
ezatanítás«;éskrisztusról:»Ezazénválasztottprófétám«”44 (396).
Úgytûniktehát,hogyakárazáldás,45 aválasztásiskétirányúIstenésahívôkö-

zött.Istenválasztottjaazzalleszvalaki,hogymegvallja:ôpedigkrisztustválaszt-
ja.akitIstenmeghív,azmeghalljaahívószót;saszabadakaratképességével–
amelyrôlEdwardsértekezéstisírtFre e dom of the Will (azakaratszabadságáról,1754)
címen–magaiskrisztustválasztja.a választásekétirányúfolyamatamegfelelan-
nakakettôsválasztás-fogalomnak,amelyreSacvanBercovitchfigyeltfelakoraipu-
ritanizmuskontextusában(6).Szerinteaz„elhívás”(cal ling) kétiránybanmûködik:
egyrészt„belsôhívásként”,mellyelIstenazüdvözüléstajánljafölazelhívottjainak,
másrészt„társadalmihivatásként”(so ci al vo ca ti on), mellyelazelhívottmegfelelni
próbál–krisztusutánzásávalatársadalomszámáravégzettjócselekedeteivel–
a kiválasztottságmagasmércéjének(6,9).Ezutóbbitnevezték„krisztusalkalma-
zásának”(app li ca ti on of Christ), atársadalomszolgálatáraszerzôdôelhívatottvisel-
kedésétszembeállítvaavilágmegvetésébôl(in con temp tus mun di) táplálkozó,éscsak
önmagaüdvözülésétcélzó,elmélkedô-szemlélôdôviselkedéssel(13).

41 „I madeasolemndedicationofmyselftogod[…]solemnlyvowedtotakegodformy
wholeportionandfelicity…Sometimes,onlymentioningasinglewordcausedmyheartto
burnwithinme;oronlyseeingthenameofChrist,orthenameofsomeattributeofgod.”

42 „a senseoftheexcellentfullnessofChrist”
43 „andIhavesometimeshadanaffectingsenseoftheexcellencyoftheWordofgod,as

thewordoflife;asthelightoflife;asweet,excellent,life-giving,word;accompaniedwitha
thirstingafterthatword,thatitmightdwellrichlyinmyheart.”

44 „ononeSaturdaynight,inparticular,Ihadsuchadiscoveryoftheexcellencyofthegos-
pelaboveallotherdoctrines,thatIcouldnotbutsaytomyself,»thisismychosenlight,my
chosendoctrine«”andofChrist,»thisismychosenprophet«”.

45 azótestamentumszerintkétirányúazáldás,amennyibenazemberismegáldhatjaIs-
tent,ígyhálaénekben,dicsôítôénekben(például2móz15,1–18;Bír5;30.zsoltár).ugyanak-
kor,haemberáld(vagyátkoz)embert,aztcsakazörökkévalóakaratánakmegfelelôentehe-
ti:hogymegfoganjon,feltétlenülszükségesazôegyetértése.Bálámpéldáulazértnemképes
megátkozniazsidókat,mertazátokellenkezneIstenakaratával:„mitátkozzamazt,akitIs-
tennemátkoz,ésmitszidalmazzamazt,akitazÚrnemszidalmaz?”(4móz23,8).(lásd„a szó
hatalmáról–nyelvészetimegközelítésben”címûtanulmányomat.)
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aSin ners in the Hands of an An gry God (BûnösökaharagvóÚristenkezében,
1741)címûprédikációjában,amelytalánaleghíresebbamerikaiprotestánsprédi-
káció,Edwardsmáreztaszóperformativitásthasználjalegfôbbretorikaieszköz-
ként.a puritánretorikaperlokúciósbeszédaktusaivalélvemostôalkalmazzaazt
azeszközt,mellyelIstenazômegtérésétidézteelô.46 Figyelemreméltóvonásaa
prédikációnak,hogynemakereszténységbenmindaddigelfogadottprivátlelkifo-
lyamatokathangsúlyozza,hanem–azamerikaigyarmatoktestületi(korporális)
szellemiségévelösszhangban(lásderrôlBercovitch,154)–kollektívmegtérésre
buzdít,sezzelazószövetséghezkapcsolódik,amennyibenkollektívbûnbánatés
megtéréseseténagyülekezetazújválasztottnépkéntjelenhetmeg.
aperlokúciósbeszédcselekvésekhatásanemismaradtel:szónoklatávalvalósá-

gostömeghisztériátváltottki.a hívôksikoltoztakfájdalmukban,fetrengtekaföl-
dön,apulpituselôtttolongvakönyörögtekaszónoknak,hogyvessenmárvégetel-
viselhetetlenfájdalmuknak.ámEdwardsnemsietettmegnyugtatniahívôket,
inkábbcsakfigyelmeztetteôket:

Istennemígértemeg,hogybárkitakáregyetlenpillanatigistávoltartapokol-
tól;ekképpnemkötiígérete.Istenbizonyosannemígértemegsemazörökéle-
tet,semazt,hogymegmentiazembertazörökhaláltól…azígéretkrisztus-
banadatikmeg,akibenmindenígéretekmegvalósulnak.47 („Sinners”,429)

HalljameghátIstenésagondviseléshangoshívószavátmindenki,akimégnincs
krisztusban.48 (436)

aválasztástehátittiskétirányú:akitIstenmeghív,azmeghalljaahívószót,ami-
nekeredményeképpômagafogjaIstentválasztani.teszieztaszabadakaratké-
pességével,hiszen„a lélekvagyválaszt,vagyelutasít”49 (628).
mindenmegtéréstörténetbenfölfedezhetôezakétirányúfolyamat,amikorisa

kiválasztott–megtértkonstatívmódonbeszámolazelhívásról,ahívô–megtérô–válasz-
tópedigperformatívmódonbizonyságotteszarról,hogyôválasztjaIstent.Úgyis
fogalmazhatunk,hogyamegtértkrisztusnakodaszenteltnekdeklaráljamagát,s
ezzelmintegyelôisállítjaeztakrisztusnakodaszánt-odaszentelôdöttszubjektumot.
amegszentelôdötttehátvégülönmagátalkotjameg:megtértkéntésmegtérô-

ként,kiválasztottkéntésválasztóként,IstenkegyeltjekéntésazÚjJeruzsálemméltó

46 apuritánretorikaegyébeszközeinekrészletesbemutatásáróllásdperrymiller,301–320.
47 „godhaslaidhimselfundernoobligationbyanypromisetokeepanynaturalmanout

ofhellonemoment.godcertainlyhasmadenopromiseseitherofeternallife,orofanydeli-
veranceorpreservationfrometernaldeath[…]thepromisesthataregiveninChrist,inwhom
allthepromisesareyea.”

48 „leteveryonethatisyetoutofChrist[…]nowhearkentotheloudcallsofgod’sword
andprovidence”

49 „thesouleitherchoosesorrefuses”
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polgáraként–vagyiskatakrézisként,mertolyanelemekegyüttesévéteszimegma-
gát,amilyenekazelôttnemvettekrésztaszubjektumképzésben.Semjelöltként
nemlétezett(mintszemély,akiezekkelatulajdonságokkalbírtvolna),semjelölô
kifejezésnemvoltrá.végüliséppenezazönkonstitúcióamegtéréstörténetekfô
rendeltetése:az„amerikaiság”katakrézisénekelôállítása.ugyanakkoramegtérés-
történetekmarkánsamerikaihagyománytindítottakel,amikorfelvetettékazame-
rikaiönmegalkotáslehetôségét–ésegyúttalimperatívuszát–amelyazegyikleg-
fontosabbamerikaiértékkéésgyakorlattánôtt.Elmondható,hogyazegyéni
önmegalkotásazébredésimozgalmaktermékevolt,amelyekegyúttaltechnikáitis
kimunkálták.vagyisazegyikoszloposamerikaiértéknek,azindividualistaönmegal-
kotásértékének350évestörténeteelválaszthatatlanazébredésihullámoktörténe-
tétôlésperformatív-katakretikusretorikájától.
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atárSadalmInEmmEgképZéSEI

agen dermegképzéskétalakzata:metaforaéskatakrézis

tropológiaiszempontbólagen der performativitáskétfajtájakülönböztethetômeg:
(i)ametaforikus(„metafora-katakretikus”)és(ii)atisztánkatakretikus.Bármindkét
esetbenkatakretikusésperformatívfolyamatokrólbeszélhetünk,alétrejöttképzôd-
ményeklényegikülönbségeketmutatnak.E különbségekabbóladódnak,hogya ka-
takrézismelyváltozatánakszerkezetefedezhetôfölazilletôgen der konstrukcióban.
(i) a„metafora-katakrézis”(vagy„metaforájábólállókatakrézis”)1 fogalmátFon-
taniervezettebeakatakrézisolyanspeciáliseseteire,amelyekfogalmireferenssel
bírófogalmimetaforák(215).a tisztametaforávalellentétbenametafora-ka-
takrézisbeemeliametaforakorlátozottmimetikusságát(azértkorlátozott,mert
nemafizikaivalóságrautal,hanemkizárólaganyelvre,adiszkurzusra),ugyanak-
kor,minthogyezazalakzatnema„valóságrareferenciális”,hanemegydiszkur-
zusra,akatakrézisenbelülimetaforánaktekinthetô.a gen der megképzéspéldá-
jánálmaradvaaztmondhatjuk,hogyazalakzatezesetbennemanôalanyiságának
valóságárautal,hanemapatriarchátushatalmidiszkurzusára,másszóval:atár-
sadalminemiesítettszemélyagen derszkripthezigazodik,annaknormájátköve-
ti.Ekképppedignemsérülakatakrézisnekazatulajdonsága,hogynemmutat
anyelventúlra.miközbenpedigatársadalminormakéntrögzültszövegkönyv
szöveghûlejátszásatörténik,nemszenvedcsorbátazegyértelmûségtélosza,
vagyisanyelvarisztotelészilényege:abinárispárokújrarögzülnek,anô„nôies”,
aférfi„férfias”jegyekkelképzôdikmeg.a metaforikusgen der konstrukcióegy
ismétlôdô(iteratív)ésutánzó(imitatív)folyamateredménye:olyanelôadásé,
amelymimetikusanfelidéziéskövetiazta(diszkurzív)normarendszert,amely
márazalakítástmegelôzôenlétezett.
atársadalminemekjegyeiitttehátbináriskülönbségekformájábaníródnak

újra.Ezazújraírásakkorismegtörténik,amikoraférfiönmagamegkettôzése-
kéntfantáziálanôrôl;errôlírShoshanaFelman,akiszerintanôaférfifantázia2
terméke(25).Ezazújraírásfedezhetôfeltovábbá,mintSarahkofmanrámutat,
az„öröknô”ikonjábanis:„a férfiakszüntelenérdeklôdéseazöröknôiirántnem

1 mé ta pho re- ca tachrèse (215),ca tachrèse de mé ta pho re (214)
2 „femininityasafantasyofman”
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más,mintönnönmegkettôzöttségükirántiérdeklôdés”3 (56;id.maryJacobus,
94).FelmanszerintezmárlényegébenBalzacAz arany sze mû lány (La Fil le aux
yeux d’or) címûnovellájábanismegtörténik,aholaférfiáltalkimunkáltkétpó-
lusúértelmezésbenanôvalójábanaférfimetaforája(25).4 Ebbenaviszonylat-
banaszexualitásegyretorikaikonvenciójele,amelybenanôajelölô,aférfipedig
ajelölt–igaz,tehetjükhozzá,nemafizikaivalóságbanlétezôférfirólvanszó,
hanema„férfiság”diszkurzívnormájáról.a nemekköztiellentétretorikaihierar-
chizáltságaekképpúgyvalósulmeg,hogyanôkülönbségefeloldódika„nôi-
ségnek”a„férfiságra”valóutalásában.
ametafora-katakrézistehátmindentekintetbenhasonlatosametaforához,

kivéveabban,hogynemegy„valóságos”referensre,hanem–mintazalanykép-
zésterületénmindegyikpéldábanlátnifogjuk–egynyelvi-diszkurzívreferensre
utal.Bárpontosmegfogalmazásbanmetafora-katakrézisnekkelleneneveznünk
afentleírt,„diszkurzusrareferenciális”alakzatot,minthogyezekatropikusfor-
mákszerkezetilegmetaforák,ésjelenvizsgálódásaimbanakatakrézisalakzatán
belülmaradok,atovábbiakbanmetaforánaknevezemôket.

(ii) atisztakatakrézisesetébenmárdiszkurzusravalóutalásrólsembeszélhetünk.
Újjelölôkbôlösszeállottkonstrukciókrólvanszó,amelynemegylétezônorma-
rendszerrevalóutalássalképzett(újra)alakítás,hanemajelölôkszemantikaiki-
bôvítéseáltallétrehozott,újjelölô-konstrukció.Ekképpittnemiskülönbségek
újrabeírásatörténik,hanem–mintkorábbanmárutaltamrá–valóbanderridai
el-különbözés,amelykizárólagajelölôkszintjénmûködik,azazaz„odabenn”
világában.EzértírjaderridaÉpe rons címûkönyvében,hogy„nincslétevagy
esszenciájaa nônek,vagya nemikülönbségnek”5 (101).vagyisanôminttiszta
katakrézisadif fé ran ce újabbformája,azéamechanizmusé,amelyfeloldja,megaka-
dályozzaazontológiaibizonyosságlehetôségét,illetveellenállannak.a nô(i)ség
nemlétezikajelölôkvilágántúl.Ekképp,mintklasszikuskönyvébenmary
Jacobusírja,„[h]aelevenincsvalóságosreferens,azonosságvagyesszencia,akkor
anemikülönbségtermelése–akárajelentéstermelés–textuálisnaktekinthetô”6
(4).a nôtminttisztakatakrézisttehátsemönazonossága,semaférfitólvalókü-
lönbségenemhatározzameg;nemtörténikmás,mintakorábbijelölôktôlvaló
folyamatosel-különbözés.

Ekképpatisztakatakrézis–amely,mintkorábbanrámutattam,anyelvhelyválto-
zatásiképességénekpar ex cel len ce trópusa–atársadalminemesetébenislátványo-

3 „men’sfascinationwith[this]eternalfeminineisnothingbutfascinationwiththeirown
double”

4 Jelenelméletikeretbenanôaférfimetafora-katakrézise.
5 iln’yapasd’êtreoud’essencedela femmeordela différencesexuelle”
6 „Ifthereisnoliteralreferenttostartwith,noidentityoressence,theproductionofsexual

differencecanbeviewedastextual,liketheproductionofmeaning.”
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sanbontjaleazokatanagykettôsségeket,ametafizikanagybinárisoppozícióit,
amelyeketeredetilegismagaadiszkurzushozottlétre.vagyismindazt,amitaz
egyértelmûségtéloszátkövetôbeszédmódlétrehozott,akatakrézisszámoljaföl,
hogyújabbésújabbfogalmikategóriákat–ezesetbengen der konstrukciókat–állítson
elô.nyilvánvalólesz,hogyametafizikusgondolkodásbanacsakaférfira,illetve
csakanôreosztottjegyeketaférfiésanôegyarántönmagábanhordozhatja.
E társadalminemibizonytalanságésingadozásiskolapéldájáttaláljukvirginiaWoolf
Or lan dó jában,aholacímszereplôsajátos,azelôttsosemegyüttállóelemeibôlépített
nemiidentitásaakatakrézisklasszikusnyomvonalánképzôdikmeg.

mertbenneférfiésnôkeveredett,egyszerazegyikkerekedettfelül,másszor
pedigamásik[…]neménekkíváncsiképviselôiazzalérvelnénekpéldául:miért
fordítottorlando,nôlétére,csaktízpercetazöltözködésre?nemvaktábanés
találomraválasztotta-eruháit,snemelégedett-emegsokszordivatjamúltdolgok-
kal?aztánaztismondanák,hogyhiányzikbelôleaférfiakkicsinyességeéshatal-
mivágya.megazt,hogyrendkívülgyengéd.[…]Jobbanértettaszántáshoz-
vetéshez,mintakárhányföldmûves.Ivásbansosemaradtalul,ésszerettea
kockázatosjátékokat.[…]debármilyenférfiasvoltmerészségeésnyughatatlan-
sága,mégis,haveszélybenlátottvalakit,remegett,mintegygyengenô.minden
múlósemmiségreazonnalkönnybelábadtaszeme.nemértettaföldrajzhoz,
utáltaaszámvetést,snemegyszerragaszkodottolyandolgokhoz,aminôketinkább
nôksnemférfiakállítanak,mintpéldául:hadélreutazunk,mindiglefelétartunk.
Férfivolt-ehátinkábbvagynô:eztnehézvolnamegmondani[…].(163–164)

Woolfmintegykihúzzaaszônyegetmerevkettôsségekrealapulógondolkodásunk
alól,rámutatva,hogyanônemmindigúgynô,ahogyeddiggondoltuk,aférfinem
mindigúgyférfi;férfiislehetnôiesésnôférfias,sôt,mindkettenandrogünjegyek-
kelisrendelkezhetnek.
agen der konstrukcióketropológiaikétosztatúságanemváratlan,hiszenameta-

foraésakatakréziséppena„valósághoz”valóviszonyábankülönbözik.a metafo-
ra-katakrézisafogalmimetaforamenténszervezôdik,mely–mintkövecsesZol-
tánrámutat–„azemberitapasztalatkorrelációján”alapszik,satapasztalatokközötti
összefüggéseketérzékeltszerkezetihasonlóságokkéntartikulálja(81–84).a Fon-
tanier-félemetafora-katakrézisekképpazemberitapasztalásba,vagyisanyelven
kívülivilágbaágyazottalakzat,scéljaamegfigyelthasonlóságok,analógiákésegyéb
megfelelésekláthatóvátétele.Ezentúlametaforaamimézis,amimetikusírásesz-
köze,hiszen„ideálja”az,hogy„magátadolgotismertessemeg”(derrida,„a reto-
rikavirága”,29;„a fehérmitológia”,64).másszóval,egynévvelellátott,létezôje-
lenségetújnévvelillet,sezzelakurrens,mindenkiszámáraismert,köznyelvinevet
–bizonyos,hasonlóságonalapulókapcsolatalapján–egymásikracseréli.a tiszta
katakrézisezzelszembenolyanjelenségrealkotnevet,amelynekmindaddignem
voltneve;valójábanmagaajelenségisújnakmondható,amennyibenazelôttnem
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létezettráfogalom,nemvoltkonceptualizálva–úgyismondhatnánk,hogynem
voltkigondolvaaza„dolog”,aminekmostakatakrézisselnevetadunk.a katakré-
zisalkotásegynyelvihiány,hiányosságfelismerésévelkezdôdik,amelyhiányosság
egybenfogalmiis.a beszélôeztahiányosságotpróbáljapótolniajelölôkelcsúsz-
tatásával:vagyisegymásik,márérvényesjelentésselbírószónakehiányzófoga-
lomravalójelentésátvitelével.végülelmondható,hogyakatakrézisalakzatávala
nyelvhozzalétre,teremtimeg–színtisztaperformálással–aztafogalmat,amely
azelôttnemlétezett.

aholakétalakzatmégszétválik:alanyiéstárgyimegképzés

agen der performativitáskétfajtájaalapvetôentehátafentleírtaktekintetébenkü-
lönbözik:ametaforikus(metaforikus-katakretikus)megképzéssoránatársadalmi
normátrögzítôszövegkönyvújrajátszásatörténik,amikorisújraíródnakabináris
különbségek,mígatisztakatakrézisrévénolyanújjelölô-megképzésjönlétre,amely
el- kü lön bö zik akorábbanképzettjelöltektôl.Ezenalapvetôkülönbségnyománmeg-
lehetôsenegyértelmûmegfelelésmutatkozikmegazalakzatiszerkezetésazalanyi,
illetvetárgyimegképzésközött.
Ekképpametaforikuskonstrukciókaztapozíciótrögzítik,amelyetazújraját-

szásoksoránkövetendôszövegkönyvekbentalálnak:ezazabizonyosláthatatlan,
demindenkiáltaljólismertgen derszkript,melyetamagyarköznyelva„nagykönyv-
nek”nevez.Ezapozícióférfiakesetébenalanyi,anôkesetébenpedigtárgyi.Ezzel
szembenatisztakatakretikusmegképzés–minthogynemutallétezônormatível-
várásokra–megengedianôalanyipozícióbanvalókonstituálódását,látó-beszélô-
cselekvôágenciáját.
anôazirodalombanissokáigdöntôenamásiktárgyipozíciójábanjelenikmeg;

ittnaturalizálódik,azazajelöltmásikéleszazapozíció,amelyabbanabizonyos
„nagykönyvben”„természetesként”vagy„normálisként”vanmegírva.a nôaz,akit
látnak(mígômaganemlát),akihezbeszélnek(mígômaganembeszél),sakire
mintalávetettreaz„alávetés”,azazaszubjekciócselekedeteiirányulnak(mígômaga
nemcselekszik).Csaka19.századvégénésméginkábba20.századelejénjelen-
nekmegnôalakokalanyipozícióban,amintlátnak,beszélnekéscselekszenek,bizo-
nyítvaamodernitássallehetôvéválónôiszubjektumkonstrukciólehetôségét(ame-
lyetmajdbizonyosértelembenaposztmodernizmusrombolle).
anônekamásiktárgyipozíciójábanvalórögzítettségepárhuzambaállíthatóa

melegés–legalábbisazamerikaiirodalomban–azafroamerikaiszubjektumszin-
téntárgyipozícióbanvalónaturalizálásával.a kulturálisanimperializáltcsoportok
tagjai–anôk,amelegekésazafroamerikaiak–teháthasonlódiszkurzívfolyama-
tokrévénkonstituálódnak,amelyekenbelülgyakranegymásraisvetülnekanôi-
ség,amelegségésafeketeségszubjektumtermelôjegyei.Fentitételeimetszámos
irodalmiszövegfeministaolvasatávalfogomalátámasztani.
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kétpélda,amelybenmindkétmegképzésmegtalálható

agen der megképzésfentleírtkétváltozatátelôbbolyanszövegekbenmutatombe,
amelyekegyszerremutatjákfélakatakréziskétfajtája–ametafora-katakrézisésa
tisztakatakrézis–menténszervezôdôkonstrukciókat;konkrétanazokat,amelyek
egyfelôlatárgyimegképzésnormakövetôelôadásai,másfelôlazalanyimegképzés
normataszítóperformanszainyománjönneklétre.Elsôpéldámatamagyarnépda-
lokésnépballadákszolgáltatják,másodikatpedigEmilydickinsonversei.

A ma gyar nép da lok és nép bal la dák meg kép zett ala nyai ról

amagyarnépdalokésnépballadákbôvelkednekametaforikuséskatakretikustro-
pizálódáseseteiben.Bárgyakrannincsexplicittétéveamegszólalóneme,azmeg-
lehetôsenegyértelmûazegyesszövegekben,hogyazilletôszemélyalanykéntvagy
tárgykéntkonstituálja-emegmagát.ráadásulezazönkonstitúciógyakrantema-
tizálódikis:éppenarrólszólaballadavagydal,hogyvalakivagycselekvô(szerel-
metválaszt,eljárszerelméhez,esetlegbosszútállazôtkiszolgáltatottátevôszemé-
lyeken),vagyszenvedô(elhagyjaaszerelme,tömlöcbevettetiazanyja,abuzívcsábítás
áldozatáváválik).ugyanakkor,mintemlítettem,aztgyakrannemtudjuk,hogy
kinekahangjáthalljuk,férfiétvagynôét.minthavalamiféleuniszexszövegkönyv
bontakoznakielôttünkférfiakésnôkalanyiéstárgyimegképzésérôl:azágenciaés
apácienciaférfiakésnôkszámáraegyarántadott,azalanyiésatárgyimegképzés
mindkétesetbenegyaránthiteles.
nagyszerûnépballadákszólnakalányokésasszonyokeltárgyiasításáról;elégta-

lánutalnikômiveskelemenné(kallós,7–12),ahalálratáncoltatottlány(kallós,
59–67),azeladottleány(kallós,181–191)ésazelraboltleány(kallós,192–204)
metaforákbanbôvelkedôballadáira.a megesettleány(kallós,116–141),akitbû-
néértbörtönbevetneksakivelanyjaisszembefordul,mármegtesziazelsôlépést
szubjektivációjafelé:felismerisajáttárgyivoltát.rádöbben,hogyéleteatudatlan-
ságamiatt„borultgyászba”;ezértfelisteszifelanyjánakakérdést:„édesanyámvó-
tál/mért nemtanítottál”(121).majdmeghozzaazegyetlenlehetségesalanyidön-
tést,megölimagát.molnárannaennéltovábbmegy:ônemkérazáldozatszerepbôl,
ígyaztánacsábítóvalvégez,akimárvagyegytucatlánytelcsábított,talánmegis
ölt(kallós,40–58).
anépdalokbôvelkednekalányokasszertivitásátünneplômegszólalásokban:

„Ezabarnakislány/Hozzámakarjönni”(„Cseperegazesô”;lükô,26);„a lobo-
góshajúlányalegénytszereti”(„azerdôaszeletszereti”;lükô,26);„tiltjáktôlem
arózsámat,/mégishozzámjár”(„amalomnaknincsenköve”;vargyas,555).
népdalokhosszúsoraszólarról,hogyaszerelemazazérzés,amelynekhatására

igazembernemakülsôésnemavagyonszerintválaszt;sôt,nagyonmegisjárja
az,akinemabelsôértékekszerintszeret,illetvenemismerifelmagábanavalódi
vonzalmat.amagyarlánymagaválaszt,sakitnemszeret,ahhoznemmegyhozzá:
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neátkozzonengem
aszeretômanyja,
azér,hogyakökényszemû,barnafiát
nemszerettemsoha.

Haszerettemvóna,
Hozzámentemvóna,
azôcsényimagostemplomtornyaalatt
mögesküdtünkvóna.
(ortutay,I,367)

Ezalánykertelésnélküladkosaratanemkívántkérônek:„nemkellnékemszok-
nya,babos,babos,[…]/magasemkellalikit-lakatos,/alakatos”(„aztüzenia
likit-lakatos”;sajátgyûjtés);„kisangyalom,kisangyalom,maradhatsztemagad-
nak”(„kékibola,kékibolabúrahajtjaafejit”;ortutay,I,354);„Elmentedet,hej,
nembánom!/visszajöttödnemisvárom”(„Hogyhaeljársz,járjbékével!”;ortutay,
I,355).dealegényelisvárja,hogyaleányamagakedveszerintcselekedjen:

ágyammegvanvetve,lefekhetsz,
Hanemtetszik,rózsám,elmehetsz.
(lükô,34)

megisszóljákaztaleányt,aki„tunyaszeretôt”tart(lükô,51),alánypedigkikéri
magának,hogyérdemtelenfiúérdeklôdjönutána:„énutánambitanglegényne
járjon”(lükô,78).a lányokigazságtalannaktartjákazudvarlásiszabályoknemek
szerintikétosztatúságát,elirigyelvealegényektôlaszámukraengedélyezettkezde-
ményezést:

Szabadalegénynek
Házrólházrajárni,
deaszegényjánynak
Házáhozkellvárni,
Házáhozkellvárni.
(ortutay,I,227–228)

alánynemkívánáldozatlenni:haelhagytaisafiú,nemmegyadunának,demég
rosszatsemkívánneki:„Elhagyottazénszeretôm/Hajelhagyott,ôbánjameg/
kiafenesajnáljameg”(„Szárazabokoratetôn”;kodály,130).a szerelmiválasz-
tásúgyleszmaradandó,hakölcsönös,vagyiskétalanyválasztjaegymást.Ezténekli
megegyiklegszebbnépdalunk:„teengemetséntégedet,virágom,virágom”
(„tavasziszélvizetáraszt”;ortutay,I,175).
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alányokazonbangyakrantúlkésônjönnekrá,hogyhibáztak,amikoranyjuk
vagyafaluelvárásaiszerintmentekférjhez.Ezértsiratjáklányságukat(„Sírokbiz
én,siratomalányságom”[vargyas,454])éssajnálkoznak,hogynemôkválasz-
tottak:

Hamégegyszerlánlehetnék,
Jólmegnézném,kihezmennék.
megválasztanámalegént,
mintapiaconazedént.
(vargyas,555)

társaikatpedigarrabiztatják,hogylányságukalattélvezzékazidôt,mígszeretôt
tarthatnak:„akiklányokmaradtatok/Szépszeretôkettartsatok”(„márénelme-
gyektôletek”;vargyas,538);„nemakarokférhômenni,desoha!/Szépéletaleány-
élet,gyöngyélet”(„akileányakarlenni”;ortutay,I,224).
amagyarnépdalokdicsérikaszerelembenistettrekészlányt:„lányokfogják

ahalat/Zsebkendôbetakarják/alegénynekúgyadják”(„aladányihídalatt”;
lükô,52);„a vadgalambolyan,mintalány/magajáraszéplegényután”(„akkor
szépazerdô,mikorzöld”;lükô,78);„Engemetegybarnakislánytanítottacsókra”
(„Eztatáblabúzátlearatták”;lükô,115).
Bizonyos,hogyamagyarnépdalokbannemaruhatesziazembert.mégameny-

asszonydíszesöltözékesemasszonnyáválásáthivatottalátámasztani;mégcsaknem
isazünnepialkalomméltóünnepélyeskellékétalkotja.éppenellenkezôleg:acif-
raöltözéképpenfigyelemeltereléséreszolgál:abámészkodókneaszéplánytnéz-
zék,hanemaruháját.mintlükôgáborírja,úgyhitték,„vannakszuggesztívegyé-
niségek,akiknek»rossz«,»igézôszemük«van,sharánéznekvalakire–különösen
egy-egygyöngébbidegzetûnôre,vagyfiatalgyerekre–akaratlanulis»megront-
ják«,beteggéteszik”(14).
akatonaleány–amagyarnépballadák„keresztöltözôje”–olynagyvitézséget

mutat,hogyazelfedinôivoltát:„öltöztessélengem/vitézigúnyába,/vágassá-
tokhajam/legényekmódjára.”

nemtudtákkilelni
kegyesimivoltát,
kegyesimivoltát,
Csakvitézivoltát.
(„apám,édesapám”;kallós,249–250)

akatonaleányalakjaeszünkbejuttatjaaranyJánosballadájáta„rozgonyiné”címû
„románcosmûvet”,amelybenanagyszerûnôharcipáncélbaöltözik(Imrelászló,
Arany Já nos bal la dái, 15).ô nemkeresztöltözô,vagyisnemnôiidentitásánakelfe-
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déseacélja,hanemhogybemutassa:hazájaésférjeszolgálatábanteljesedikkinôisé-
ge,mégakkoris,haeszolgálatbanférfiruhátkellöltenie.mintnyilasyBalázsírja,

[a]férjétacsatábaelkísérôCicelllázadásaabensôséges,belülrôlvállaltszerep
irántiföltétlenkívánalombóltáplálkozik.a szépúrnôtermészetesasszonyiösz-
tönévelanôszereplé nye gét tartjaszemelôtt,éselutasítjaannakkülsôségeshom-
lokzatát,amaszkulin-patriarchálisrendáltalelôírtkifejezéskészleteket,attribú-
tumrendszert.(33)

Úgyisfogalmazhatnánk,hogyaranyrozgonyiCicelléjekatakrézissétágítjasaját
társadalminemiesítettalanyiságát,smintakatakrézisalakzatábanezmegszokott,
olyanelemeketemelbeakonstrukcióba,amelyekazelôttnemvoltakrészei:akato-
napáncélt,asereggyôzelemrevezetését,akirályésaférjkimentését.mindeztaha-
gyományosnôiszerepelemeiveltársítva„sikeresszerep-összeötvözésthajtvégre”
(nyilasy,34),nagyszellemességgeloldvamegakatakretikusénkonstrukcióbóladó-
dókonfliktusokat.mintnyilasyrámutat,„[a]zuralkodóévôdveudvarló,ugyanak-
korlekezelôszavairaaszépasszonymindenpontonmegfelel:azudvarlástelhárítja,
alekezeléstelutasítja,miközbenZsigmondnikápolyivereségérecéloz”(12).
Bizonyos,hogyamagyarirodalomrészekéntamagyarnépköltészetishozzá-

járultanemzetiöntudatgörömbeiandrásáltalvizsgáltalakításához.görömbei
„a nemzetikiszolgáltatottságellenitiltakozás,azegyéniésanemzetiszabadság
óhajtása,azemberiteljességigénye,a»lefokozottélet«ellenilázadás”törekvéseit
amagyarirodalomegyik„legmélyebbhagyományának”nevezi,amelynek„a nem-
zetifelelôsségtudatvoltazösztönzôje”(Iro da lom és nem ze ti önis me ret, 13).Úgygon-
dolom,hogyezenazáltalánostendenciánbelülamagyarnépköltészetsajátosan
merítanemzetifelelôsségtudatösztönzésénekhagyományából,azegyénrevetít-
veanemzetiöntudatésfelelôsségkérdéseit.S elfogadvagörömbeiérvelésétama-
gyarirodalomésanemzetiönismeretnagyszabásúösszekapcsolódásáról,kijelent-
hetô,hogyanépköltészetbenazegyéniönismeretugyanilyenmarkánsanérhetô
tetten–mégpedigazegyénfogalmánakolymérvû(katakretikus)kitágításával,
mintamilyenkitágításrólgörömbeiadynemzetfogalmánakkitágításávalkap-
csolatbanír(14).Ekképpamagyarnépköltészet–görömbeikorábbanidézett
megfogalmazásátalkalmazva–azegyé ni kiszolgáltatottságnak,azegyé ni szabad-
ságóhajtásának,azegyé ni „lefokozottélet”ellenilázadásnakahagyománya,agyak-
rankiszolgáltatottegyénszubjektummáemelésénekahagyománya.vagyisazassu -
jet tis se ment kánonja,amelyférfiésnô,gazdagésszegényszámáraegyarántelérhetôvé
tesziazegyéniszabadság,azautonómiaésazágenciamegvalósításánaklehetôsé-
gét.ésbárnemkívánokcsatlakozniazImrelászlóáltaljogosankifogásolt„leegy-
szerûsítônemzetkarakterológiákhoz”(48),annyibizonyos,hogyanépköltészetsa-
játosmegfogalmazásaanemzetisorskérdésekésazegyéniszabadságideálközötti
párhuzamnak.
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Emily Di ckin son me ta fo ri kus és ka ta kre ti kus én kép zé sei

Emilydickinsonszámosversébenjátszikelanôiénkonstrukciókkal,holmetafori-
kus,holkatakretikusalakzatiszerkezetbenragadvamegnôialakjait.dickinsonaz
önéletrajzésaperformativitáshatárátát-megátlépve–azazmindvégigmegtart-
vaakonstatív-performatívaporiát–öltimagáraahagyományosszerepeketéppúgy,
mintamégelsemképzelteket.alanyképzéseirôltöbbtételfogalmazhatómeg.az
alanyképzéstelôadáskéntfogjafel,amelyneksoránanôiségkülönbözôszerepeit
játsszael:anormakövetôhagyományosszerepeketésanormákatfelforgatómó-
donelutasító,egyúttalújnormákatírószerepeket.Gen der konstrukcióisoránkét
alakzatotalkalmaz,ametaforátésakatakrézist,attólfüggôen,hogytársadalmi
normákhozigazodóperformanszokrólbeszélhetünk-e,vagyazokatelutasítóvég-
rehajtóbeszédcselekvésekrôl.azeredetilegnyelvialakzatkéntmûködtetettkata-
krézisfogalmátkibôvítvekatakréziskéntkezeliazokatanôialanyképzéseket,ame-
lyeksorán–újrajátszhatótársadalmiszövegkönyvekhiányában–újfajtanôialanyiság
konstituálódik.
életrajzíróiszerintaköltôszívesenjátszottszerepeket.nemsokkalhalálaután

testvérbátyja,austinarrólír,hogyhúga„bizonyosanpózolt”leveleiben(id.Brita
lindberg-Seyersted,27).azirodalomkritikusokamûvekbeniskimutatjákezeket
apózokat,ígyadriennerich„nôiszerepeket”említ(„vesuviusatHome”,58),
SuzanneJuhaszahagyományosnôiszerepeketelutasítószerepekrôlbeszél(Na ked
and Fie ry, 21),Sandram.gilbertésSusangubarpedigazamerikaiköltészetegyik
legnagyobbszakértelemmelrendelkezôpozôrjéneknevezidickinsont(583).tud-
juk,magaaköltôírtaegyiklevelében(l268.):„amikorkölteményeimbenmaga-
matábrázolom,akkoraznemengemjelent,hanemegyfeltételezettszemélyt.”7
valóban,adickinson-verssorrapróbáljaaszerepeket,végigalakítjaazáltalaelkép-
zelt„feltételezettszemélyeket”agyermektôlagazdájátôrzôpuskánvagyasaját
vulkánjamellettülôlányonátaférjnélkülkoronásasszonnyáletturalkodóigésa
sajáthalálátmegtapasztalóhaldoklóig.
dickinsonnôiszerepjátszásánakrendjétaszubjektumperformativitáskorábban

vázoltelméleteéstropológiájasegítmegértenünk.a dickinsoniperformanszoktro-
pológiaielemzésesoránagen der konstrukcióksajátosalakzatirendezôdésefigyelhe-
tômeg.Egyfelôlanormakövetônôalakokjellemzôenmetaforákbanjelennekmeg,
másfelôlatársadalminormákatelutasítónôalakokrendreakatakrézisalakzatában
öltenektestet.
metaforákbanírtehátatársadalomnormatívszövegkönyveiáltallétrehozottés

hagyományosgen der jegyekkelellátott„igazinôrôl”,aholamegképzésutalásipont-
jaagen der normatívszövegkönyve.Ezeka„megszólítóideológiának”(althusser)
engedelmeskedôelôadásokhívenkövetikatársadalminormákszabtadiszkurzust.

7 „WhenIstatemyselfastherepresentativeofverse–itdoesnotmean–me–butasup-
posedperson.”
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Jólismertszövegkönyveketjátszikújra,rendrekihasználvaajelölt–jelölômegfe-
leltetéskettôségeit,mégpedigolymódon(ésettôlleszazalakzatvalójábanmeta-
fora-katakrézis),hogya„jelölt”agen der diszkurzusvilágánbelülijelölt,vagyisma-
ga is jelölô.dickinson utalásaiminddiszkurzívak, amennyiben ametafora
mimetikusságaegyjelölôrendszerrehangolvaidéziajólismerttoposzokat,ikono-
kat.Ekképpszívesenveszifölahozománynélküliszégyenlôslány(472.),anagy
átváltozáselôttállómenyasszony(461.)ésazönmagátalázattaltárgyiasítónô(505.)
arcát.ô a„házkicsinyje”,alegkisebbszobahalkszavú,szinteészrevétlenlakója,
akinekhalálaisészrevétlenmaradmajd(486.).

aházkicsinyje–énkaptam
alegkisebbszobát–
éjszakalámpámésakönyv–
ésegycserépvirág–

aleleményreleltemott,
nemszûntazáradás–
azadományom–
gondolom–ezvoltcsak,
Semmimás.

nemszóltamkérdezetlenül,
akkoriskeveset–
nemállhattamazajosat,
Úgymegszégyenített.

Shanemlettvolnamesszimég,
Hogyelhagy,kienyém–
gondoltamészrevétlenül–
tudnékmeghalnién.
(károlyiamyford.)8

8 IwastheslightestintheHouse–
Itookthesmallestroom–
atnight,mylittlelamp,andBook–
andonegeranium–

SostationedIcouldcatchthemint
thatneverceasedtofall–
andjustmyBasket–
letmethink–I’msure–
thatthiswasall–
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a199.számúversisbiztosanállahitves/cárnô/asszonymetaforasorszilárdta-
lapzatán.

„Hitves”lettem.végetért
arégilét–
Cárnô–„asszony”vagyok–
ésígyajobb.

lányság–defurcsamár,
takarjalágyhomály.
Földünkláthatjaígy,
kimármennybenlakik.

Haezmostenyhülés,
azkínvolt,szenvedés.
párhuzamkell-emég?
asszonyvagyok.Elég.
(táborEszterford.)9

9 Ineverspoke–unlessaddressed–
andthen,‘twasbriefandlow–
Icouldnotbeartolive–aloud–
theracketshamedmeso–

andifithadnotbeensofar–
andanyoneIknew
Weregoing–Ihadoftenthought
Hownoteless–Icoulddie–

9 I’m„wife”–I’vefinishedthat–
thatotherstate–
I’mCzar–I’m„Woman”now–
It’ssaferso–

Howoddthegirl’slifelooks
BehindthissoftEclipse–
IthinkthatEarthfeelsso
tofolksinHeaven–now–

thisbeingcomfort–then
thatotherkind–waspain–
Butwhycompare?
I’m„Wife”!Stopthere!
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Hagyományosnôiszerepekalakításáról,lejátszásárólvanittszó,amelyekhoza-
dékaabiztonságésakényelem.Hozzákellazonbantennünk,hogydickinson
gender sémáisemsematikusak,hiszenazasszonysorsnemadtökéletesboldogságot.
dea szubverzívgondolatot–arról,hogymikéntahalottvisszavágyikaFöldre,úgy
vágyikvisszaaz„asszony”isaleányságába–gyorsanelhessenti,megnyugszikasszo-
nyiéletében.
Hasonlófolyamatoknaklehetünktanúia„fehérválasztásjogát”ünneplô528.

számúversbenis,amelybenajólismert„házasságszkript”szinteparodisztikusújra-
játszásávaltalálkozunk:

Enyémafehérválasztásjogán,
Bizonyságapecsét,akirályijel.
[…]
Jogos,igazolt,
mámoroscharta!
(károlyiamyford.)10

ametaforamindenüttstabilvilágotfeltételez,aholanôhelyétatársadalomjelöli
ki,saholanôengedelmesenelfogadjaeztakijelölést.nemcsakaversekben,de
a levelekbenisametaforakapcsolódikanôkhagyományos,biztosvilágszemléle-
tenalapulóelhelyezéséhez.a mesternekírottháromlevélben(187.,233.,248.)
példáulolyannô–metaforákkalmegragadott–alakjabontakozikki,akiszabályo-
sankövetia19.századbanérvényesnormákat:csöndes(vagylegalábbishalkszavú),
szégyenlôs,alázatos,önfeladó,vágyódó,avágyottférfitôlfügg(s efüggéstélvezi
is)–azazmindenbenmegfelelaviktoriánuskornôideáljának.a nagydilemmát–
azazhogyválassza-eamûvészetetésezzelazalkotóelférfiasítószerepét,vagyin-
kábbfogadjaelamúzsa ésatárgynôipozícióját–úgyoldjamegaz505.számú
versben,hogylátszólagahagyományosnôiszerepkörtválasztja:ôleszamásáltal
festettfestmény,amásáltaljátszotthangszer,amásversétolvasó(ahelyett,hogy
ôfestene,ôzenélne,ôírna verset).

nemfestenék–képet–
inkábbmagamvolnékaz–
[…]

10 mine–bytherightoftheWhiteElection!
mine–bytheroyalSeal!
[…]
titled–Confirmed–
deliriousCharter!
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nemszólnék,mintaharsona–
inkábbvárnám:fújjanak–
[…]

nemvolnékköltô–
szebb,hahallgatom–
[…]
(BollobásEnikôford.)11

ametaforákbiztosanállnakagen der dualizmusokkétlábán(hogyénisegymeta-
foráthasználjak):nô/portré,férfi/festô;nô/hangszer,férfi/beszélôszáj,nô/hallófül
–azazaférfiamûvészifolyamatokalanyaéságense,anôpedigtárgya(közvetlen
ésközvetetttárgya,azaztémájaésközönségeegyaránt).ugyanakkoréppenegy
nôköltôesetébenelégkülönösaszerepeknekezaszétválása,hiszenazalkotáságen-
ciájátéppenegyalkotásbanutasítjael,stöbbmintötszázmegírtversutánteszile
avoksátanem-írásmellett.minthakétkülönbözôszövegszintenkétkülönbözô
választásrólszámolnabeaköltô,salátható(fô)szövegmetaforái(nômintportré,
nôminthangszer,férfimintzenész,férfimintköltô)ésarejtett(al)szövegköltôi
képei(nômintmûvész:festô,zenész,költô)egymásnakellentmondóválasztásokat
írnakle.mígafôszövegbenaköltômetaforáiahagyományosgen der szerepekmegerô-
sítésétszolgálják,addigazalszövegbenegymeglehetôsenfelforgató(katakretikus)
fogalmatkonstruálanormákatelutasítónôrôl.
dickinsonazonbannemszûkítilenôalakjaithagyományosnôiszerepekre,illetve

anôalakokraszabottalakzataitmetaforára.költészetébenmeglehetôsennagyszám-
banszerepelnekazokanôk,akikmintegykilógnaka19.századinôisémákból.ôk
–ahogyanmagadickinsonírjaegyikversében(1529.)–„grüberlisháborúkat”vív-
nakugyan,decsatáikra„nincsformula”.12 Elméletilegmegfogalmazva:ôklétezô
éskövethetôtársadalmiszövegkönyveknélkül,azokhiányábantesznekkísérletet
arra,hogyönmagukatszubjektumkéntalkossákmeg,sezzelafoucault-ias su jet tis -

11 Iwouldnotpaint–apicture–
I’dratherbetheone
[…]

Iwouldnottalk,likeCornets–
I’dratherbetheone
[…]

norwouldIbeapoet–
It’sfiner–owntheEar–
[…]

12 „dimpledWar”,„WithoutaFormula”
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se ment szubjektivációsfolyamatábanazalárendelttárgyhelyzetébôlbeszélô–látó–cse-
lekvôalannyálépjenekelô.tropológiailagpedigaztmondhatjuk,hogymivelezek-
nekagen der konstrukcióknakmégadiszkurzusbansincsreferense,azalkalmazott
trópusakatakrézis.
azújgen derszkriptekperformálásátvégigkövetôversekbenakatakrézislesza per-

formativitásfiguratívhordozója.a katakrézismintproliferatívtrópusképesmeg-
sokszorosítani–mintegyosztódássalszaporítani–aszubjektumot.a dickinsoni
énkonstrukciókaköltôién-tágasságproduktumai,sakatakrézisjelentéselmozdu-
lásairévénáttetszôvéválikahatárazönéletrajzielbeszélésésavégrehajtóönmeg-
képzésközött.
dickinsonszámosversébenolyangen der szerepekbenmutatjabeanôket,ame-

lyeknekmindezidáignemvoltneve,hogyakatakrézisklasszikusdefiníciójátis
idézzem.a szubjektumokújszerûéskülönösmódonképzôdnekmegezekbenagender -
konstrukciókban,akatakrézisjelentésburjánzóképességénekköszönhetôen.
Elsôpéldámban(223.)anôváratlanszerepbentûnikföl,amikoraférfimegren-

delôjekéntmosolytvásárolaférfitól.

Egymosolytjöttemvenni–ma
éppcsakegyetlenmosolyt–
alegkisebbazarcodon
azismegfelelnekem–
(BollobásEnikôford.)13

másuttkirálynôiméltósággal,önmaga„uraként”él(508.):

Feladtakengem–nemvagyokmárazövék–
anév,amelyetvízzelarcomra
Cseppentettekafalusitemplomban
mostantóltöbbémárnemazenyém,
Babáimközétehetik,
gyermekkoromhoz,együttagombolyagokkal,
többémárnemisgombolyítok–

korábbimegkeresztelésemnemvoltválasztott,
demosttudom,saszentkegyelemáltal–
alegfelsôbbnevetkapom–
ameghívásteljes–aFélholdateldobva

13 ICametobuyasmile–today–
Butjustasinglesmile–
thesmallestoneuponyourface
Willsuitmejustaswell–
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érzem–alétezésteljesívét,kitölti
Egyaprókoszorú.

másodikrangom–azelsôtúlkicsinyvolt–
megkoronázva–sikoltok–apámmellén–
Féligelaléltkirálynô–
deezúttal–méltó–büszke
vanakarata,hogyválasszon,vagyelutasítson,
éséneztválasztom,éppakoronát–
(BollobásEnikôford.)14

aszenvedôigeformák(feladott, vá lasz tott) cselekvôvé(tu dom, ér zem, ka pom, si kol tok,
vá laszt, eluta sít) alakulnak,ahogyananômondataiéscselekedeteialanyáválépteti
magátelô.Ezazasszonymostmárönmagátbirtokolja,snemidegentôlealétezés
„íve”nyújtottaperemélménysem.tehátakorábbankatakréziskéntértelmezett
peremfogalomisennekazújnôiszubjektumkonstrukciónakarésze,együttanô
büszkeségével,akaratával,ágenciájával(választvagyelutasít)ésönteremtésével.mert
ittvalójábananôkoronázzamegönmagát,miutánfelismertemagábanazalkotó-
erôt,amelyvalódiszuverenitástésméltóságotruházrá.akárazElizabethBarrett
Browninghalálautánírtversben(312.),aholarrólszól,hogyaköltôolymértékben
kimagaslottatöbbiemberközött,hogyakoronátiscsakômagatudtafeltennifejére.

14 I’mceded–I’vestoppedbeingtheirs–
thenametheydroppeduponmyface
Withwater,inthecountrychurch
Isfinishedusing,now,
andtheycanputitwithmydolls,
mychildhood,andthestringofspools,
I’vefinishedthreading–too–

Baptized,before,withoutthechoice,
Butthistime,consciously,ofgrace–
untosupremestname–
CalledtomyFull–theCrescentdropped–
Existence’swholearc,filledup,
Withonesmalldiadem.

mysecondrank–toosmallthefirst–
Crowned–Crowing–onmyFather’sbreast–
ahalfunconsciousQueen–
Butthistime–adequate–Erect,
WithWilltochoose,
ortoreject,
andIchoose,justaCrown–
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azönmagátazérvényestársadalmiszövegkönyvekellenébenmegteremtônô
nemaházasságbanteljesítibeéletét,hanemalkotóerejekibontakoztatásában(1072.).

Istenirang–adatottnekem!
asszony–dejeltelen!
arámruházottrangfoka–
kálváriacsászárasszonya!
királyi–koronanélkül!
Elgyûrûzve–ájulásnélkül
mitIstenküldazasszonynakrészül–
Ha–gránátgránáthoz–
arany–aranyhozér–
Születés–eljegyzés–szemfedél–
Egynapon–
Hármasgyôzelem
„Férjem”mondjákazasszonyok–
Hangsúlyozvaadallamot–
Ez,amikell?
(károlyiamyford.)15

olyanfeleségfogalomkatakretikuskibôvítésérôlvanittszó,amelyönmagaellen-
tététistartalmazza,azazakoronásasszonyhozképesta„koronanélküliséget”is.
valójábandickinsonazttesziitt,amitgibbonskorábbanidézettértelmezésébena
katakrézisáltalánosjellemzôjekéntemelki:„meglepetésvagyújításcéljábólegy
dolognevétegymásikdologmegnevezéséreveszikölcsön–olyandologmegneve-
zésére,amelynemrendelkeziksajátnévvel”(98.).Ezazasszonyúgyfeleség,hogy
nemteszelegeta„feleség”definíciójának(nincsférje);úgyházas,hogynemkötött

15 titledivine–ismine!
theWife–withouttheSign!
acutedegree–conferredonme–
EmpressofCalvary!
royal–allbuttheCrown!
Betrothed–withouttheswoon
godsendsusWomen–
Whenyou–hold–garnettogarnet–
gold–togold–
Born–Bridalled–Shrouded–
Inaday–
trivictory
„myHusband”–womensay–
Strokingthemelody–
Isthis –theway?
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házasságot(nincsférfinak„elgyûrûzve”);úgyesküdöttmeg,hogyazesküvô„ájulá-
sát”nemkellettmegélnie.azilyennôalakraalkotottkatakrézispedigvalóban–
hogyújraidézzemBarthes-naka„gyönyörszövegre”alkotott,frappánsterminusát
alkalmazzam–„in-dikciózus”,hiszenmindaddignemvoltrólabeszéd(„aszöveg
öröme”,86).a katakrézisbenekképpmegjelennekahagyományosnôiszere-
pek metaforái,dealárendelôdnekazalakzatjelentésbôvülésének.az„elgyûrûzés”
pedig felidézi adickinsonicorpusbanvissza-visszatérôcölibátusfogalmat,amelyma-
gaiskatakrézis,hiszenazeredetilegcsakférfiakravonatkoztatottkrisztusielköte-
lezettségfogalmátbôvítianôinemirányában,mígazelhivatottságjelentéseleme
isanem-krisztusifelétágul.végülacölibátusdickinsonnálazalkotónôelhiva-
tottságátjelentiaköltészetiránt,amelyszámáraakrisztusihivatássalegyenértékû.
dickinsontisfoglalkoztattaazénésanem-énkapcsolata,saromantikusokte-

remtôképzelet-fogalmátmagáévátévetörekedettanyelvfiguratívdimenziójának
folyamatosmegújítására.detúlisléparomantikusköltészetteremtôképzeletfel-
fogásán,snemelsôsorbanametaforára,hanematisztakatakrézisrebízzaazalko-
tóképzelôerôperformatívmegvalósítását.Számáraakatakrézisválikazújításfô
alakzatává,nagyobblehetôségetengedvearra,hogyúj–akárellentétes–jelenté-
sekkeléskonstellációkkaltágítsakiafogalmakat.
avégesidentitásdickinsonszámáraisbörtön,sszubjektumátakettôsénak-

tív–passzívszereposztásakéntképzelteel.a költôatársadalminemkontextusába
helyezteakettôsénproblematikáját,eljátszvaagondolattal(példáulakorábban
elemzett505.számúversben),miszerintpasszívbefogadókéntanôiszerepekvár-
ják,aktívágenskéntpedigaférfiszerepek.mindvégigaférfiprincípiummalkap-
csoltaösszeamagakreativitását.akáratöltöttfegyver-metaforát(754.),akáravul-
kánmetaforát(1677.),akárapókmetaforát(605.)kibontóversekettekintjük,
mindenholhímnemûnévmássalutalönmagamásikjára,alkotóénjére.Ezamásik
éndickinsonnálarettenetpillanataibanismegjelenik,satudathasadásnagyver-
seibenazelme„agyfolyosóit”kísértôszellemszinténhímnemûnévmástkap.Ez
történika670.számúversben:

miértlennélszoba,hogyszellemkísértsen,
mineklennélaház.
Fölülmúljákagyfolyosóka
matériát.

éjfélkorkísértetetlátva
künnbiztosabb,
mintszemköztlátnibentahûvös
Háziurat.

Jobbgaloppoznikolostorban
aköveket,
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minttalálkozniönmagunkkal
Fegyvertelen.

magunkmögérejtettmagunk
Ijesztnagyon
Hálónkbarejtôzôorgyilkos
nemolyborzalom.
(károlyiamyford.)16

adickinson-kritikaegyikvisszatérôkérdéseaversekönéletrajziindíttatásáravo-
natkozik.mennyire„szól”mindezmagárólaköltôrôl?mennyireírsajátmagáról,
sajátlelkiélményeirôl,sajátnôiszerepeirôl?mennyirekívántasajátéletétmegörö-
kíteniazalakzatokkonstruáltaszubjektumokkal?másszóval:mutatnak-easzöve-
gen,aköltészetentúlra(az„életbe”)azalakzatok?vagyisamelyikértelmezésa
leginkábbadekvát:areferenciálisvagyatropológiai?
Ekérdésmegválaszolásaelôttfelkellidéznünkkeatsnegatívképességénekfogal-

mát,amelynekegyfontoselemét,aköltôiéntágasságánakagondolatátdickinson
ismagáévátette.

16 oneneednotbeaChamber–tobeHaunted–
oneneednotbeaHouse–
theBrainhasCorridors–surpassing
materialplace–

Farsafer,ofamidnightmeeting
Externalghost
thanitsinteriorConfronting–
thatCoolerHost.

Farsafer,throughanabbeygallop,
theStonesa’chase–
thanunarmed,one’sa’selfencounter–
Inlonesomeplace–

ourselfbehindourself,concealed–
Shouldstartlemost–
assassinhidinourapartment
BeHorror’sleast.

theBody–borrowsarevolver–
Heboltsthedoor–
o’erlookingasuperiorspectre–
ormore–
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amiaköltôtermészetétilleti[…]aköltôneknincssajátoslényege–aköltômin-
denéssemmi.–nincssajáttermészete–éppúgyélveziafényt,mintazárnyékot –
lényegeazintenzitás,bármitszemléljenis,rútatvagygyönyörût,magasröptût
vagyalantast,gazdagotvagyszegényt,közönségestvagyemelkedettet.–Egy-
formagyönyörûségneki,hogyegyJágótteremt-e,vagyegyImogént.[…]aköltô
mindendolgokközöttalegkevésbéköltôiteremtmény,mertjellegtelen,állandóan
más,állandóanfeloszlikvalamimásban.[…]aköltôneknincsidentitása[…].
(richardWoodhouseleveleJohntaylornak,1818.október27.Keats le ve lei, 101)

dickinsonolymódonfejlesztitovábbeztazelgondolást,hogyaköltôiénproduk-
tumaitmaiterminussalperformatívkonstrukciókkéntértelmezi,amelyeketaköl-
tôegyreújabbalakokbanképezmeg.az,hogyanegatívképességtágasságarévén
egymássalellentéteselemekállhatnakegyütt,eleveaperformativitásirányábate-
reliaköltôidiszkurzust.gondoljunkcsakbele:azellentétesállításoknemférnek
megaleíró(konstatív)beszédaktusokban,hiszenazokvagyigaz,vagyhamisállí-
tások.Csakisaperformatívbeszédaktusképesazigaz/hamisbinaritásfelfüggesz-
tésére.Ekképpérthetô,hogydickinsonköltészeténekuralkodóbeszédmódjasem
akijelentés,hanemavégrehajtáslesz.
dickinsonfelfogásábanaköltôkaméleon,akiteljesszemélytelenségbenképes

magáraölteniazáltalakreáltalakokat.dickinsonnálsohasemválaszthatószéta
személyesérzésésaköltészetbenlecsapódó–vagy„lepárolt”(ahogyanakorábban
tárgyalt448.számúversbenírja)–érzés;akettôinkábbösszeolvadazaporiabizony-
talanságában.a költôiszemélytelenségtételeésakatakrézisuralkodótrópusként
valófeltételezésealaposanmegingatja(destabilizálja)acorpusnakadickinson-kri-
tikábannagyoniselterjedtönéletrajziolvasatát.Hiszenakatakrézisselmegvalósí-
tottszubjektumperformativitásaversekbensorakozómegannyielôadástperforma-
tív–ésnemkonstatív–beszédaktuskéntkezeli.azazperformanszaibannemúgy
írjaleönmagakülönbözôarcait,„ahogyanazokvannak”,hanemakatakrézistró-
pusátalkalmazvaanyelven,adiszkurzusonkeresztülképzimegôket.a magátka-
méleonnaktekintôköltôönkonstrukcióiaköltôi„lényeg”hiányátfeltételezik,s
egyúttalmagautánvonjákakonstatív-performatívaporiabizonytalanságátis.
at.W.Higginsonnakírt1862.júliusilevélben(268.)példáuléppezzelakon-

statív-performatívaporiávaljátszikelaköltô,nemkönnyítvemegválasztottpre-
ceptoradolgát:

portrémnincs,dekicsinyvagyok,akárazökörszem,hajammerész,akáragesz-
tenyeBogáncsa–ésszemem,akáraSherryapohárban,mitavendégmeghagy –
Ezismegtenné?17

17 „I hadnoportrait,now,butamsmall,liketheWren,andmyHairisbold,liketheChest-
nutBur–andmyEyes,liketheSherryintheglass,thattheguestleaves.Wouldthisdojust
aswell?”dickinson,Let ters 175.
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dickinsonkatakretikusleírástküldHigginsonnakakértportréhelyett,elmoz-
dítvaazállításaszerintnemlétezôképmást(amelybôlegyébkéntavalóságbanhá-
romislétezett)azittkitalált,megkonstruáltjelölôfelé.akárakorábbantárgyalt
perem-,Isten-,halál-vagylelkiállapot-fogalmakesetében,ittisegylétezôjelen-
tést(a portré„valósághûképmás”jelentéselemét)bôvítiaz„önmagaáltalkreált”
elemmel,amelynekrészeazökörszem-kicsiny,gesztenyebogáncs-hajúnô,akinek
szemeakárasherryatávozóvendégpoharában.önkonstrukciójaéppannyirarefe-
renciális,mintdiszkurzív,hiszenmígahús-vérasszonyegyfajtaképmásátadja,
addigdiszkurzív(katakretikus)portréjaegyvégleteseneredetiintellektusrólárul-
kodik,valóságosabbátéveazittperformáltszubjektumot,mintamennyirevalósá-
gosszámunkraazanô,akirôlaportrétkérték.azaporiateljes:nemtudható,hogy
aleírástönéletrajzinakszánta-evagyvégrehajtónak.
Bizonyosesetekbenperszenemcsakcsábító,dejogosisazönéletrajziolvasás.Bi-

zonyos,hogydickinsongyakransajátéletérôlírt,sajátéleteeseményeitéssajátér-
zéseithasználvaaversekanyagául.költészetétésleveleitgyakrantettemegasa-
játéletéreirányulóintellektuálisreflexióterepének,aholfeldolgoztaanapok
történéseit:azokbacsatornáztaszemélyesgondolatait,aggodalmait.Ekképpaz
ezekbenagyakrannyíltanvallomásosszövegekbenmegszólalóhangisaköltôszemé-
lyeshangja.ugyanakkorbármindalírai,mindazepisztolárismûfajigenszemélyes,
dickinsonnálegyiksemtekinthetôazéletrevalóreflexióközvetlenésáttetszômód-
jának.azamherstiköltômindigisrejtélyes,tartózkodó,szemérmes,magánakvaló
volt:nemnaplótvezetett(amelyegyébkéntszinténegyarántareflexióésazön-
konstrukciómûfaja),hanemversetírt,ahováelisbújhatott,aholszemélytelenis
lehetett,ésaholamárérintettpózokatisfölvehette.Ezértisérthetô,hogyegyik
levelébenmiértishatárolódottelazönéletrajziértelmezéstôl(l268.),leírvaako-
rábbanisidézettmondatot:„amikorkölteményeimbenmagamatábrázolom,ak-
koraznemengemjelent,hanemegyfeltételezettszemélyt.”
arraazolvasóikérdésrepedig,hogy„jó,deakkormikormelyik?”,egyszerûa

válasz:aztsohanemtudhatjuk.a katakrézisvalóbanazeldönthetetlenségírásmód-
ja.azérzelem„lepárolt”ésszublimált,saköltôsemakarja,hogyolvasóitudják,
mikorvanszóönéletrajzireflexiórólésmikorfiguratívönmegalkotásról.ráadásul
nemiscsakkétszemélyrôlvagykéthangrólbeszélhetünk,hanemlegalábbhárom-
ról:aköltôszemélyes(„igazi”)hangjáról,aversekbeszélôihangjárólésaversekben
megalkotottszubjektumokhangjáról.ahogyanSuzanneJuhaszésCristannemil-
lerrámutat,aversekbenmegalkotottszubjektumoknemazonosaksemahétköz-
napimegnyilatkozásokénjével,semaversekbeszélôjével;nemazonosulaversek
beszélôivel,denemisválasztjaleôketönmagáról(109).azaznemkívánjafelolda-
niakonstatív–performatívaporiát,ezértkétolyanalakzatotalkalmazvisszatérôen
(ésgyakranaligmegkülönböztethetômódon)–ametaforátésakatakrézist–,
mellyeléppeneztabizonytalanságotrögzíti,megtéveazt,mármintabizonytalan-
ságot,költôinormának.
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atársadalminemiesítettalanymintmetafora:
anormakövetéselôadásaiazirodalomban

atekintettôlésavágytólmegalkotottnô(Szerbantal,törökSophie)

mintazelméletibevezetôbenkifejtettem,anôtárgyiasításánaklegalapvetôbbmód-
jaaz,amikoranézô-megfigyelôalanyszememegragadjaaszemélyt,sezzelnem-
csaksajátalanyiságáhozrendelihozzá,hanemtárgykéntaláisrendelisajátalanyi-
ságának.Ezanormakövetéslegegyértelmûbbelôadása,amikorisaférfihelyzetét
elfoglalótekintetközvetítiakulturálisszkriptmegképzését.vagyisanôszépként
éskívánatoskéntjelenikmeg,akiméltánvonjamagáraaférfitekintetet.a hetero-
szexuálismátrixonbelülezolyannôiszépségmegkonstruálásátjelenti,amelyavágy
hordozójaislesz.
atekintetáltalitárgyirögzítésklasszikuspéldájaSzerbantal„kétcigaretta

közt”(1944)címûírása,melybenanarrátoranôiszépség„öröktitkát”próbálja
megfejteni,állóképpérögzítveamegfigyeltnôt.a szépségemetaforikusmegra-
gadásábanavalóságbólkiindulva,hagyományosmegképzésipályákmenténállít-
jaelôaszépnôjólismert–idealizált,abszolutizált–metaforikusalakját.a szerzô
néhányperctörténéseitbeszélielatökéletesszépségokoztafájdalomtólatökélet-
lenségfelismerésébenvalómegnyugvásig.Egyvillamosonbámészkodóférfireflexió-
játolvassuk,akiegygyönyörûnôiprofiltlát,majdaképtöredéketegysosemvolt
„teljescsodálatosarccá”egészítiki(498),mégpedigametaforanyomvonalamen-
tén.ugyaneztteszialigláthatókezévelésalakjávalis,hibátlantestetképzelvemö-
géjük.Szerbpontosanaztafolyamatotírjale,melyneksoránatekintetbirtokosa
mintegydarabjaibólelôállítjaésegésszérakjaösszeaszéptárgyat.nemmellékes,
hogymagátaszépségetisaférfialkotjameganônvagynôben,ôthasználvafel
munkájaanyagakéntéstárgyaként,követveapygmalion-szkriptés–hogyaleg-
fôbbképzômûvészetihagyománytemlítsem–azaktfestésdiszkurzusát:„gyors,
gazdagfolyamatindulmegbenned:aprofilrészletetkiegészítedegyteljes,csodá-
latosarccá”(498).valójábananôittnemtöbbmintpáciensvagykatalizátor,aki
elszenvedôjevagyöntudatlanrésztvevôje–desemmiképpnemirányítója–apyg-
malionialkotóifolyamatnak.a tekintetalanyahozzalétreatekintettárgyát,ek-
képpanôszépségeattólfügg,hogymegalkotja-eaztaférfi;hiszen„ezazarcnincs,
egyarclehetôségeaz,amelyfellobbantbenned,parancsolón”(498).mielôttazon-
banamûéletrekelne,sezzelfenyegetnéalkotóját(merttökéletességéveltúlságosan
nagyfájdalmatésszomorúságotokozna),kiderül,hogyavillamosbanmegpillan-
tott,valóságosnômégsemtökéletes:„nagy-nagymegkönnyebbülésselsóhajtasz
fel.HálaIsten,nemisolyanszép.nyugodtantovábbélhetek”(499).vagyisanô
visszahullikazélettelen,érdektelentárgyakközé,simmárnemméltóaférfitekin-
tetre.a tekintetésavágytehátkézakézbenjáranôszépkéntvalómegképzésében.
megjegyzendô,hogyaszépségazértnemmindenkitobjektivizállátvánnyá.Szerb

azönmagáértvalószépséglehetségespéldájakéntmollytemlíti,askótjuhászkutyát.
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Ezakutyaan und für sich szép.[…]Ezakutyanemazértszép,mertgondolato-
katvagyhangulatokatébreszt[…]nemazértszép,mertvágyakatkelt,ésnem
azértszép,mertmegfelelaszabályoknak.Ezakutyaazegyetlentisztánszép
dolog,amitéletembenláttam.Szépségeolyanôsi,természetesvalóság,mintaz,
hogynégylábavanésugat.(500)

akutyánakmegadatikaz,amianôneknem:hogyönmagáért„an und für sich szép”.
Úgyisfogalmazhatunk,hogyakutyanemtekintetekésvágyaktárgyakéntjele-
nikmeg;ekkéntesetébenmáratárgyimegképzésfogalmaisértelmétveszíti.Hi-
szenmollytnemegyszkriptképzimeg;ônemegydiszkurzushozidomulvavagy
aztfélretéveépítifelszépségét.Szépségeakulturálisdiszkurzustólfüggetlenüllé-
tezik;ezértmondható,hogyazvalami„ôsi,természetesvalóság”.

*

atekintetésavágykissébonyolultabbtárgyirögzítésénekvagyunktanúitörök
Sophie„arcképtanulmány”címûnovellájában(melyegyébkéntaSzerbantalénál
korábbi,1931-esmû).a helyzethasonló:ittisegyrövidutazássoránmegfigyelt
nôrôlvanszó,akitaférfinarrátorkülönösenizgalmasnak,erotikusnaktart.részlete-
senleírjaruházatát,„régikámeáksarchaikusegyiptomiszobrokvonásait”idézô,kes-
kenyprofilját,íveltszemét,nagytürkizgyöngyeit,„símakisfeketekalapját”és„síma
hajkoszorúját(16).Ezanarrátoriselképzeliazt,amitnemlát:abundaalattimezte-
lenséget,aformástestet,alágymelletésa„megereszkedettcsöppbimbókat”(17).
deatörök-mûelbeszélôjenemegyszerûenkiegészítiacsakrészleteibenérzé-

keltalakot,statikusállóképpérögzítveanôt(mintaSzerb-írásnarrátora).Ezanar-
rátor-pygmalionnemijedmeganôéletrekeltésétôl,sôt,minthaéppenezvolna
a célja,amikoramegfigyeltfragmentumokmögéolyanviselkedésimintákatképzel,
melyekalapjánkomplexszemélyiség-egésszéállhatösszeanô.Eztapygmalion-
gesztustavágyirányítja:aférfinarrátorheteroszexualizáltvágya(aminôiszerzô
esetébenlegalábbiselgondolkodtató),mely„kibomlottérzékiséget”látanômoz-
dulataiban.„minthanemistársasautóbuszonülneidegenekközött,hanemazágya
szélén,szerelemtôlpárásan,felzaklatvasmindentújrakezdenivágyón”(16).
vagyisanarrátornemcsakatekintet,hanemavágytárgyáváisteszianôt.Ez

azelbeszélôhelyzetkéttekintetbenismegvonjatôleazalanyiságot:alátó-nézôés
avágyóalanyiságátegyaránt.„ô tulajdonképpsenkiresemnézett”(17),jegyzimeg
azelbeszélô,majdkizárólagnézettként,megfigyeltkéntállítjaelénk.ráadásulanô
mégönnönvágyánakistárgya:„valamifájdalmas,mélyéskeserûérzékiségkínozza,
mintsorscsapás”(21).S mégaziselképzelhetô,hogyegyfelajzottférfitragikusál-
dozatáváválik,hogy„mégmegfojtjaôtegyszervalaki”(22).
anarrátoranôségszinteösszesjegyétráaggasztjaaveleszembenülônôre:elôbb

tökéletesszépségkéntírjale(16–17),akinekgyönyörûmosolyaagiocondáétidézi
(18);majdafeleségetlátjabenne(20),aki„kicsinyesbüszkeséggel”viseliasszonyi
rangját(21).Egyúttalboszorkánynak(16),szirénnek(19),szadistának(19),kéj-
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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.
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agen der megfelelésismétlô-utánzóelôadásai
(HenryJames,theodoredreiser,kateChopin,EdithWharton)

akövetkezôfejezetbentárgyaltkarakterekesetébenaruházkodásmintdiszkurzív
folyamatjelenikmeg:atestpreparálásánakrészeezaszkript,amelyneknormakö-
vetôlejátszásarévénbeírottá–ésekkéntolvashatóváis–válikatest.mintJoanne
EntwistleésElizabethWilsonírja,aruházatatesttársadalminemiesítésénekatech-
nológiája(6).
példáimbanolyanamerikaiirodalmiszövegekettárgyalok,amelyeka„tökéle-

tesnôk”narratívái,akiknagyhangsúlythelyeznekamegfelelôruházatra.mindegyi-
kükvalamiféletökéletesnôideálhozmérimagát,amelyetruhatárukmûvésziösszeál-
lításával–vagyisalegízlésesebb,legdivatosabb,legmegfelelôbb,legeredetibb,
egyúttalazalkalomhozésönmagukhozleginkábbillôruházattal–kívánnakelér-
ni.tisztábanvannakazzal,hogyönmegképzésükegyismétlô-utánzóelôadásered-
ménye,sjóltudják,melygen der technológiákatkellalkalmazniuk.
Enormakövetôszövegekbenaruhakétféleértelmezésetalálható.virginiaWoolf

közismertmegfogalmazásábanaruhaegyrészt„szimbólum”,amelymintegyköveti,
kifejeziaztabelsôváltozást,amely„orlandóbanmagábankeletkezett”(Or lando,
162).a ruhaelsôsorbanaférfiakesetébenefféle„szimbólum”23 –úgymûködik,
írja,mintazárucédula,amelyjelzi,mivanacsomagolásban.aHá rom ado mány ban
(Three Gu i ne as) ígyírerrôla„hirdetésifunkcióról”:

deazönökruházatának,amagakifinomultságában,nyilvánvalóanegyébfunk-
ciójaisvan.nemcsakameztelenségetfediel,nemcsakahiúságotlegyezgeti,
nemcsakaszemetgyönyörködteti,hanemaztacéltisszolgálja,hogyhirdesse
viselôjénektársadalmi,hivatásbelivagyintellektuálishelyzetét.Hamegbocsát-
jaeztazegyszerûillusztrációt,azönökruházataugyanaztafunkcióttöltibe,
mintatermékcédulaafûszeresnél.[…]azvanráírva:„ô okosférfiú–nekiegye-
temifokozatavan;ônagyonokosférfiú–nekidoktorifokozatavan;ôroppant
okosférfiú–ôtérdeméremmeltüntettékki.”(38–39)

azexpresszívfelfogásjelenikittmeg,amelyszerintakkormegfelelôaruha,ha„il-
lik”viselôjére,vagyishakifejezitartalmát,jellemét,lényegét.Ezaszemléletkarte-
ziánusnakmondható,amennyibenmagátólértetôdôenfeltételezi,hogyazember
énjemegelôziaruháit;aruházatmintegytestetadatesttelenénnek,meghosszab-
bítja,akülsôbenláthatóvátévealáthatatlanbelsôt.
másrésztWoolfaztisírjaazOr lan dó ban–sezazemlékezetesebbésradikálisabb

tétel–,hogy„a ruhaviselminket,nempedigmiaruhánkat:merthiábaszabatjuk

23Woolfszerintanôknélmásahelyzet:ittaruháknaka„testbefedésénekelsôdlegesfunk-
ciójánkívülkétmásikfeladatukvan:gyönyörködtetikaszemet,éskiváltják[aférfiak]csodá-
latát”(Há rom ado mány 38).
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kikarunkvagymellünkméretére,azszabjamegszívünket,agyunkatésnyelvün-
ket”(162).Ezakonstruktivistafelfogás,amelyszerintaruházkodás,afolyamat,
amelyrésztveszazénképzésben,alapvetôenatársadalminemiesítéseszköze.más
szóval:ekonstruktivistaértelmezésbenmindennekeredeteatársadalombanésnem
azegyénbenkeresendô–abbanazegyénben,tehetjükhozzá,akikülönbözôideo-
lógiaiapparátusoknak,ígyadivatnakisalthusserimódonatárgya,illetveakinek
megképzésekülönbözôkulturálisszkriptekszerintmûködik.
azénésaruhaekétfelfogásamegfelelnilátszikannakakétszemléletnek,amelyrôl

Sandram.gilbertíraférfiésnôimodernistákesetében.gilbertszerintaférfiés
nôiírókmáskénttételezika„kosztüm”ésazén„igaz”,illetve„hamis”voltánaklehe-
tôségét.a férfimodernisták(JamesJoyce,d.H.lawrence,t.S.Eliot,Ezrapound)
aruházatalatt„igaz”,illetve„hamis”nemiidentitástfeltételeznek,amelyetennek
megfelelôenszerintük„igaz”vagy„hamis”(tehátál-)ruhatakarhat.Ezzelszem-
benanôimodernisták(virginiaWoolf,gertrudeStein,WillaCather,H.d.,dunja
Barnes)felfogásábanaruhaalattvalójábannincstársadalminem,ottmégandro-
günazén.Woolffalazélenaztvallják,hogy„a kosztümhozzalétreazidentitást”
(193),mert„a ruházaterôteljesenhatározzameganemiszerepeket”24 (195).Ek-
képpnemcsakarrólvanszó,hogy„mindenruházatotkosztümnektekintenek,de
[arrólis,hogy]mindenkosztümöthamiskénthatároznakmeg”25 (195),svalami-
féle„gen der mentesvalóságot”26 (196)feltételeznekaruházatalatt.(utóbbifelfo-
gásbaillikShoshanaFelmanfelvetéseis:amennyibenvalóbancsakakulturálisjel-
kéntmûködôruhaképzimegatársadalminemiidentitást,biztosítvaaszexuális
ellentétrendezett,hierarchikuspolaritását,akkormindennemiszerepszükségkép-
pentravesztia–paródia,megcsúfolás27 [„rereadingFemininity”,28]).
gilbertetézise,úgyhiszem,bizonyosmegkötésselmégmindigmegálljaahe-

lyét;akétfelfogásvalóbanmarkánsanelkülönülatárgyaltszövegekbenis.Hozzá
kelltennünkazonban,hogyakétosztatúságotnemaszerzôiidentitáskategóriák
adják(Jamesnélpéldáulmindkétfelfogásjelenvan),hanemaszubjektumperfor-
mativitásmimetikusreferenciájánakeredetérôlvallottelképzeléskülönbsége.míg
aruházaténkifejezôfunkciójátvallófelfogásszerintakülsôruhaabelsôénrerefe-
renciális,saruházkodásrituálisfolyamataieztabelsôénthivatottakperformálni,
addigaruházaténkonstruálófelfogásábanaruhamintkulturáliskódszolgáltatja
azénformálásreferenciáját.

*

24 „costumecreatesidentity”;„clothingpowerfullydefinessexroles”
25 „notonlyregardallclothingascostume,theyalsodefineallcostumeasfalse”
26 „a gender-freereality”
27 „Ifitisclothes,thetextseemstosuggest,[…],i.e.aculturalsign,aninstitutions,which

determineourreadingofthesexes,whichdeterminemasculineandfeminineandinsuresexu-
aloppositionasanorderly,hierarchicalpolarity;ifindeedclothesmaketheman –orthewo-
man–,arenotsexrolesassuch,inherently,buttravesties?”
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HenryJamesDa i sy Mil ler címûregényébenminthaafôhôsnôéppenarraasze-
reprevágyna,amelyetatársadalomelôírszámára:hogyôlegyena„másik”,atárgy,
akitesténekmegfelelôkezeléseésöltöztetéserévénengedelmeskedikelôadásaiban
azôtmegképzôdiszkurzusparancsának.amikorazolvasóelôszörmegpillantjafod-
rosfehérmuszlinruhájában,daisymagaamegtestesültfiatalságésártatlannôiség.

azifjúhölgyközbenmajdnemapadhozért.Sokfodrosfehérmuszlinruhavolt rajta,
pasztellszínûmasnikkal.kalapnemvoltafején;csakegyszélescsipkévelszegett,
hatalmasnapernyôakezében;ésmeghökkentôen,csodálatosanbájosvolt.(12)

daisycsupaszépségésméltóság;„különlegeseleganciája”egyetlencélttûnikszol-
gálni:hogymagáravonjaakíváncsiférfiszemeket.pontosantudja,hogyWinter-
bourne-ramilyenhatástgyakorolanagybelépôvel,amikorleereszkedikahotelpa-
zarlépcsôjén:

Fürgeléptekkel,hosszúszárúkesztyûjétgombolgatvajöttlealépcsôn,össze-
csukottnapernyôjétkarcsútestéhezszorította;szolideleganciájú,remekbesza-
bottútiruhavoltrajta.[…]daisymillerrendkívülélénk,vidámhangulatban
volt[…];nemvoltzavarban;nemkerülteafiatalembertekintetét,sôtmáso-
kétsem;nempirultel,amikorWinterbourne-rapillantott,ésakkorsem,ami-
korészrevette,hogyazutasokrajtalegeltetikaszemüket.azemberektovább-
raismegbámulták[…].(29–30)

Flörtölnikezd,amivelmárrögtöntárgykénthelyezielönmagát,megerôsítveazôt
megképzôdiszkurzusrögzítését.nemszállszembeazôtkonstruálóideológiával,
nemkívánnézô,beszélô,cselekvôszubjektummálenni,merttudja(éselfogadja),
hogytestemilyenszerepetjátszikavágyotttársadalmikapcsolatoklétrehozásában.
kicsitbonyolultabbahelyzetIsabelarcherrel,JamesEgy hölgy arc ké pe (The Portrait

of a La dy) címûregényénekhôsnôjével.Egyszervitábaiskeveredikazénésa ruházat
határainakkérdésérôlmmemerle-lel,akiszerintanôruházata,illetveszemélyes
tárgyaianôénjéthivatottakkifejezni.

mert miaz,hogy„én”-ünk?Holkezdôdikésholvégzôdik?átfolyikmindenbe,
amiamienk,onnanmegvisszafolyikbelénk.éntudom,hogyazénemjelentôs
része:amagamválasztottaruházat.énnagyontisztelemadol go kat, aholmikat!
azemberénje,amásokszemében,azénjénekakülsômegnyilvánulása:aháza,
abútorai,aruhái,akönyvei,atársasága[…]mindennekmegvanamagakife-
jezôereje.(248)

mmemerleegyértelmûenakarteziánusfelfogástvallja:azénmegelôziaruháza-
tot,sakkormegfelelô,haénje„külsômegnyilvánulásaként”jólkifejeziazt.Isabel
azonbanmásképpgondolkodik:
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– nemértekegyetveled–mondotta.–Homlokegyenestellenkezôavéleményem.
[…]amiatulajdonom,aznemhatározzamegazegyéniségemet;sôt,min-
denilyesmicsakakadály,korlát,méghozzáönkényesenfelállítottkorlát.[…]

– tenagyonjólöltözködöl–szóltközbekönnyedénmmemerle.
– lehetséges.deakkorseszeretném,haaruháimalapjánítélnénekmeg.a ru-
háimesetlegkifejezikavarrónômegyéniségét,desemmiesetreseazenyé-
met.kezdemott,hogynemismagamválasztomôket.a társadalomkény-
szerítirámvalamennyit.(248–249)

Isabelaztvallja,talánaregényhôsökközülelsôként,hogyatársadalomöltöztetia
nôket,shogya„dolgok”és„holmik”megvásárlásaéshordásaatársadalmielôírá-
sokszerinttörténik.a ruházatotinkábbegyéniségekorlátakéntélimeg;ekképp
nemazegyéniségkifejezôje,ahogyanmmemerlegondolja,hanematársadalomé.
BárJamesamodernepisztémékereteinbelülfeltételezialáthatatlanláthatóvá

tételéneklehetôségét,kéthomlokegyenestkülönbözôálláspontotszembesít:egy-
résztakarteziánuselképzelést(aholazénmegelôziatársadalombanvalómûkö-
dést,ezesetbenkonkrétanazöltözködést),másrésztakonstruktivistafelfogást(mi-
szerintazéntársadalmikonstrukció,azideológiamegszólításánakkövetkezménye).
Isabelpedignemhagyja,hogyaruházatésáltalábanaviselkedésinormákdiszkur-
zusatárggyákonstruálja;ellenszegülamegszólítóideológiának,sekképpalannyá,
sôtágensséléptetielômagát.ugyanakkorminthaismernéalacanidilemmát:azt,
hogyazegyénvágyikugyanazönmagafelettikontrollra,detudja,hogybekellér-
nieekontrollillúziójával.

*

mostolyanszövegekkelfoglalkozom,amelyekatársadalminemkonstruáltvoltát
állítjákelôtérbe.theodoredreiserCar rie drá gám (Si ster Car rie) címûregényeazta
megképzésifolyamatotbeszéliel,amelyneksoránazegyszerûvidékilányelegáns
chicagóiszínésznôvéválik.amintmáralegelsômondatbólmegtudjuk,Carriesze-
rénylányvolt,samikortizennyolcévesenelmentotthonról,„nemvoltmáspoggyá-
sza,mintegykisbôrönd,egyolcsókrokodilbôr-utánzatkézitáska(5).„[B]ecsvágy
égettbenneazanyagigyarapodásra”,amikornekivágottChicagónak,sarróláb-
rándozott,hogy„majdleigázzaésmeghódítjaavárost”(6).ésmindezekentúlar-
ravágyott,hogyjólöltözöttnôvéváljonatitokzatosvárosban.
Carrie,akiazembereketöltözékükésáltalábankülsejükalapjánítélimeg,na-

gyonörül,amikoranyájasanbizalmaskodódrouetkerülmelléavonaton.azuta-
zóügynököt„arszlánként”(ma sher) írjalearegény,vagyisolyanférfiként,akiegy-
szerrefeminizáltpiperkôcésheteroszexistahódító:„ruházkodásavagymodoraa
fogékonyfiatalnôkámulatánakfelkeltéséreirányul”(7).

ruhájakeresztbencsíkosmintájú,barnagyapjúszövetbôlkészült,amelyújdonság
voltabbanazidôben,bárazótautcairuhánakáltalánosanhasználatos.amellény
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széleskivágásábólfehérésrózsaszíncsíkozású,keményítettingmellbukkantelô.
Zakójaujjábólugyanilyenmintájúvászonkézelôkandikáltki,nagy,aranyozott
gombokkal,amelyeketa„macskaszemnek”nevezett,divatos,sárgaachátkôdíszí-
tett.ujjainszámosgyûrûtviselt–köztükazelmaradhatatlan,súlyospecsétgyûrût,
smellényezsebébôltekintélyesaranyóralánccsüngött,amelyreazorderofElks
jótékonyságiésönsegélyezôegylettitkosjelvényéterôsítette.öltönyefeszesen
atestéresimult,hozzávastagtalpú,sárgásbarna,ragyogórafényesítettcipôtviselt,
megszürkepuhakalapot.a szóbanforgóintellektusszínvonalárólnézve,vonzó
jelenségvolt,sbiztosaklehetünkabban,hogyegyetlenfigyelemreméltótulaj-
donságasemkerülteelCarriefigyelmétlegelsôpillantásaalkalmával.(7–8)

Carrie-nekimponált„a ruházkodásfilozófiája”(9),amelyetaférfivallott:„[a]jóöl-
tözködésvolt,természetesen,alegelsôlényegestartozék”;„[a]következôpedigaz
erôs,egészségestestalkat,amelyetanôinemirántihevesvágysarkallt”(8).drou-
etesetébena„nôinemirántihevesvágy”legalábbiskétértelmû:egyszerrejelenti
anôketmeghódítanikívánó,ezzeltárgyipozícióbanrögzítôvágyatésanôiszere-
peketelirigylô,magátnôiszubjektumkéntmegképeznikívánóvágyat.Elôbbit
„megnyerômodorával,elegánsöltözködésével”(192),utóbbitanôipozíciókatki-
sajátítóhatalmigesztusávalériel:„benneiséltanôiesruhaimádat”(102).
Carriementorakéntbevezetialánytavásárlásálomvilágába,segítnekiakivá-

lasztásban,divattanácsokatad,rábeszéliazegyesdarabokra,majdmegisvesziôket
aszámára.ÚgyöltöztetifelCarrie-t,mintegyélettelendivatbabát;sminthacsak
afogyasztóitársadalompygmalionjavolna,úgylehelbeleéletetafogyasztás,avá-
sárlásborzongatóélményénkeresztül.miutánpedigpygmalionelvégezteadolgát,
átadjaalkotásátegymásikférfinak,Hurstwoodnak,amivelteljesleszCarrietárggyá,
áruváalakítása.
Carrieszomorúfelemelkedésénekállomásaitazöltözködéshezvalóviszonyajelzi.

Egyszerûvidékilánykéntcsakavágyvoltmegbenne,desemmitnemtudott
a divatosöltözködésrôl;nagyvárosiszínésznôkéntviszontmárotthonosanmozoga
divatvilágában,spontosantudja,hogysétára„könnyû,szürkegyapjúruháját,és
élénkszínû,dupla-sorgombosmellényét”kellfölvennie,hozzákesztyût,kalapot
ésfehércsipkekendôt(124).Carrienevelôdésearuházkodásteréntörténik;ezérta
regényolyannôifejlôdésregénynektekinthetô,aholafôhôsfejlôdésearuházatiis-
meretekszintjénmegyvégbe:

alánykülsôreszemlátomásterôsenfejlôdött.Félszegségejóformáneltûnt,csu-
pánhalványnyomamaradtmeg,sezmégtökéletesebbétettebáját.parányi,
magassarkúcipôjepompásanillettlábára.megtanulta,hogyanviseljeafinom
csipkétésfodrokat.(143)

Bármintistörtént,egyvalamikedvezôenváltozott.tudta,hogyszemrevalóbb
lett.nagyonmegváltozottamodora.divatosruhákatviselt,ésaférfiak–jól
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öltözöttférfiak,akikazelôttközönyösennéztekráfülkéjükbôlvagyfényesirodai
pultjukmögül–mostkihívóanvillanószemmelnéztekarcába.némierôtés
elégtételtmerítettebbôl[…](227)

Fejlôdésetehátönmagaeltárgyiasításátérinti:mûremekkéalkottamegmagát,a
férfitekintetektárgyalett.mindemellettkeserûenkelltudomásulvennie,hogyakár-
milyenélvezeteslátványtnyújt,valójábansohasemfogafelsôbbosztályokbatar-
tozni.minéltudatosabböltözködôvénevelôdik,annáljobbanérziapéldánakte-
kintettnagyúridámáktólvalótávolságát.nézetttárgykéntérzettörömeittér
véget:amikorrájön,hogypusztánöltözködésükutánzásávalnemkerülbeazokkö-
zé,akiketutánoz–ahhozamegfelelôvagyon,rang,családihéttériskellene.mindezt
azilletôhölgyekegyszempillantásalattfelmérikCarrie-ben,akinekszámáramár
nemisolyanélvezetesekavizslatótekintetek.

Carrieérezte,hogyráisbámulnakéskacsintanak.[…]mesterkéltmosolyúhölgyek
mentekelmellettük,merevített,suhogóruhákban,parfümillatotárasztva.[…]
azegészutcaagazdagságésfényûzésjegyeitviselte,sCarrieérezte,hogynem
tartozikide.Haazéletefüggettôl,akkorsemtudjautánoznimrs.vancetalpra-
esettviselkedését,hiszenôszépségébenmagavoltamegtestesültönbizalom. (283)

Boldogtalanságátazokozza,hogyrádöbben:eleganciájamásodosztályú,sezmin-
denkiszámáranyilvánvaló.ígyhátelhatározza,hogyelsôosztályúváfejlesztima-
gát–mégpedigazegyetlen,számáraelérhetômódon:mégjobbanfogöltözni.ak-
kor,gondolja,biztosanjobbszínésznôisválikbelôle.
Carrietragédiájaabbólered,hogyképtelenmegérteni:aboldogságnemönma-

galátványosfelépítésétôlfügg.mint„látványosság”,Carrienemléphettúltárgy-
kéntvalórögzülésén.a férfitekintetnemazalanytkeresibenne,hanem–mint
JanetBeerrámutat–„sajátvágyánakképét,ésnemazövét”(171);ekkéntmindig
„visszatükrözés”marad,a„közvetítettnô”,akit„a másemberekrevalóhatása”ha-
tározmeg,míg„sajáthitelességemindvégigbizonytalanmarad”28 (172).
Carrieazértnemképesönmagaalanyimegképzésére,mertfélreértiaruházat

jelentését.végülarrakellrájönnie,hogyvalójábannemisszépruhákravágyott,
hanemmindarra,aminekazokamegjelenítôi–aruhajelölôjénekmimetikusrefe-
rensére.S végsômegvilágosodásábanígyértimeg,hogyálmaiüresekvoltak.

Úgyvélte,aszépruha,azelegánskörnyezetboldogít.Ezértakartaôisminden-
áronmegszerezniezeketadolgokat.Chicagoésnewyork,drouetésHurstwood,

28 „reflection[givingback]tothemaleonlookertheanswerheisalwayslookingfor,the
pictureofhisowndesire,nothers”;„themediatedwoman[described]intermsofherappeal
tootherpeopleandalwaysuncertainofherownauthenticity”

bollobas tördeltjójó:Layout 1  2012.11.28.  18:45  Page 103



104

agondtalanéletésaszínpad:megannyiközbülsôlépcsôfokvolt.nemrájuk
vágyott,hanemarra,amitképviseltek.Idôvelrájött,hogyhamisálmokatker-
getett.(452)

Carrie-nekfelkellismernie,hogyönkonstrukciójatartalomnélkülvaló.míghíven
követteazideológiamegszólítását–ezesetbenagen der normatívszövegkönyvét–,
amikorvágyátteljesítvegyönyörû,elegánsanöltözködônôvéalkottamegmagát,
aztremélte,hogy„a gondtalanéletésaszínpad”egymélyebbtartalomnakameg-
jelenítései.rákellazonbandöbbennie,hogyezareprezentációhamis–ezekaje-
lölôknemegyjelöltrereferenciálisok,hanempusztánamegképzésifolyamatra.

*

kateChopinÉb re dés (The Awa ke ning) címûregényébenisjelenvanaruházatkét-
fajta–expresszívésakonstruktivista–értelmezése.Ednapontellieradéliarisztok-
ráciasarja,gazdagkreolasszony,akimindtesti-lelki-szellemiébredéseelôtt,mind
azutánnagygondotfordítöltözködésére.a narrátormetikulózusfigyelmességgel
írjaleeleganciájátaregényvilágbavalónagybelépôjesorán,amikorbarátnôjével,
madameratignolle-lalsétálatengerparton.

aznapreggelhalványmuszlintviselt,fehéret,hullámosfüggôlegesbarnavona-
lakkaldíszítve,hozzászinténfehérvászongallértéshatalmasszalmakalapot,
amelyetazajtómellettiszögrôlemeltle.a fejfedôkisséesetlenülálltmegeny-
hénhullámosszôkésbarnahajánaknehéz,fejéhezsimulófürtjein.
madameratignollejobbanvigyázottarcbôrére,ígyáttetszôfátylattekerta

fejeköré.Hosszúszárúkutyabôrkesztyûtviselt,amelyvédteacsuklóját.Hófe-
hér,nagyfodrokkalkivarrtruhátöltött,amelybenigenjólmutatott.a redôk
ésdíszek,amelyekjellemeztéköltözködését,kiemeltékgazdag,túláradószép-
ségét;apuritánvonalvezetésnemértevolnaeleztahatást.(27)

Egyfelôlakétnôruházataexpresszív,egyéniségükkifejezôje:nemcsakmindigíz-
lésesendivatosésazalkalomnakmegfelelôruhadarabokatviselnek,deöltözéküket
rendreúgyválogatjákmeg,hogyegyénilegyen.különösenEdnaruházkodásistí-
lusátírjalearegénysajátosként,énjemeghosszabbításaként:azöltözék–amely-
nekkérdésegyakran„okozfejfájást”(118)–viselôjehangulatait,hangulatváltozá-
saitiskifejeznihivatott.ugyanakkorEdnaaruháténjeésatársadalomközti
megnyugtatóhatárvonalkéntélimeg,oltalmazótársadalmiálarcként,amelymeg-
védiattól,hogyavilágtúlsokatlásson„valódi”énjébôl.a megfelelôruházatbiz-
tonságotad–ezértisnemcsatlakozikatársasághoz,amikormárnemamegfelelô
öltözéketviseli:képtelenlenneújraátöltözni,ígynincsiskedvehozzá(76).
másfelôlgyakrantalálkozhatunkaruházatkonstruktivistafelfogásávalis;ezaz

értelmezéskerülelôtérbearegényközéppontijelenetében,amikorújonnanmeg-
konstruáltautonóménjétmutatjabearagyogóestélymeghívottjainak.akárma-
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damerécamierIgnotusnál,Ednapontellierisbonyolultrituálisfolyamatbanké-
szítikitestétazeseményre.testpreparálásánakeredményeképp–ésazismertnôi
fétisek(lágybôr,fényeshajgöndörkék,illatoslehelet,kimunkáltköröm,királynôi
ruházat)összerakásából–megjelenika„fetisizáltnô”(lindaWilliams,372),aki
immárúgyfoglaljaelfényestrónusát,mintegyuralkodó.

Ednaarannyalátszôtt,csillogószaténruhájagazdagredôketvetett,vállárape-
digfinommívûcsipkehullott.utóbbiárnyalatábanmegegyezettabôrével,le-
számítvaazizzást,amiriádnyiéletrekeltszínfoltot,amelyekátragyogjáknéha
azélettôlvibrálóporhüvelyt.Ednaegészviselkedését,ahogyanfejétamagas
háttámlájúszékretámasztotta,kezétakarfánnyugtatva,megjelenésétiskirály-
nôifellépéssellehetettjellemezni:aznôlátványaolyan,önállószemélytsugallt,
akiuraljahelyzetét,akimagabiztosanelôretekint,akiönmagábanisegész.(156)

Ednátkülönösérzéskerítihatalmába:eggyéleszaruhával,minthaátlényegülne
azzá,akitszerepeszerintjátszik.a szaténruhaatestévé,acsipkeabôrévéválik.Itt
aruhavalóban„teszi”,megkonstruáljaanôt;amegjeleníthetôénhelyénûrvan,s
láthatóénjeláthatóanmegalkotott.Ednátrosszérzésseltöltielezarádöbbenés,az
énje„hatalmas,zûrzavarosüregébôl”felszálló„hûvösfuvallat”(156).Bukásátaz
okozza,hogyönképével,alanyiénképévelnemtudjaösszeegyeztetninapigyakor-
latát(amitButlera„hétköznapiságtestirituáléinak”29 nevez”[Ex ci tab le, 152]),a
tárgyiönkonstrukciót.miközbenönazonosésalkotóalanykéntpróbáljamegerôsí-
tenimagát,rákelljönnie,hogymindvégignemtudkilépniavágyotttárgyként
valóönkonstituáláscsapdájából.(akár,tegyükhozzá,anôalacanirendszerben,aki
mindvégig„szexuálisgyûjtôedény,tulajdon”30 [lásderrôlgrosz,Jac qu es La can, 134].)
Erreazellentétre(a tökéletestestétnapontaújramegújramegalkotószépasszony
ésazautonómiáraisvágyószellemilényhiúigyekezetéreönmagakettôsségénekaz
összehangolására)utaltmadamerécamierisazIgnotus-szövegben–igaz,otta
szerzôironikuscsattanójaformájában.Ednaigyekezetevégültragikussáfordul:ô
halálosankomolyanveszi,ésszemélyeskudarcakéntélimegakétfolyamatössze-
hangolhatatlanságát.a regényzárójelenetébenpedigruháitlevetvemárcsakazön-
gyilkosságbanvállalhatjafölautonómiájátéságenciáját:„végre,életébenelôször,
meztelenülálltaszabadégalatt,kiszolgáltatvaanapkénye-kedvének,atestétcsap-
kodószélnekésahívogatóhullámoknak”(200).Csakazóceánbanésahalálban
vethetileatársadalmiálarckéntmegéltruházatot;ekkorvégre„[ú]gyéreztema-
gát,mintvalamiújszülöttteremtmény,akimostnyitjaelôszörszemétegymeghitt
világra,amelyetsohanemismert”(200–201).Eszmélése,ébredéseazonbantúlké-
sônjött:márnincserejeváltoztatniéletén.

*
29 „embodiedritualsofeverydayness”
30 „a sexualreceptacle,property”
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HasonlóképpentettenérhetôakétfelfogásEdithWhartonA vi gas ság há za (The
Ho u se of Mirth) címûregényében.lilyBartpontosantudja,hogyatársadalommi-
lyenszerepetírelôszámára:„a nôketlegalábbannyiraaruhájuk,mintönmaguk
alapjánítélikmeg.[…]ugyankinekkelleneegykopottnô?tôlünkelvárják,hogy
csinosak,jólöltözötteklegyünk,mígmegnemhalunk”(16–17).Szívesenidôzaz
ôtkörülvevôelegánskörnyezetfényûzésében,remélve,hogyazsajáténjénekkife-
jezôje.nagyörömöttalálgyönyörûtárgyaikörnyezetében,megfürödveazôtkö-
rülvevôpompában:

amikorbelépettsejtelmesenmegvilágítotthálószobájába,aholcsipkéshálóin-
geaselyemlepedôrekészítvevárta,kis,hímzettpapucsaakandallóelôttállt,a
levegôbenszegfûésparfümillatozott,azolvasólámpaalattpedighalmokban
hevertekfelvágatlanulalegutolsóregényekésképesújságok[…]Egészlénye
afényûzôéletfelényújtózkodott.Ilyenháttérkellettneki,ezvoltazegyedüli
közeg,amelybenlélegeznitudott.(31)

lilyolyanéletrevágyik,amelyetáthatafényûzés.Whartonegyértelmûvéteszi:
lilyambíciójanagyrésztaszépruhákrairányul–arra,hogyolyancsinosanésele-
gánsanöltözködjön,mintagazdagok.E tekintetbennagynénjeapéldakép,mrs.
peniston,akia„réginewyork-iaknakahhozazosztályáhoztartozott,akikmindig
jóléltek,méregdrágaruhákbaöltöztek,ésmássalnemisigenfoglalkoztak”(43).
Ezazéletmódvoltmrs.peniston„öröklöttkötelezettsége”,amelynekgyakorlásá-
valmegengedhettemagának,hogykívülállóként,szemlélôkéntéljenavilágban:
„mindignézôjevoltazéletnek”(43).
Hogyönmegképzéséttárgyinaktekinti,erremisemjobbpélda,mintlilykü-

lönösrajongásaaszázadfordulóelôkelôköreibenolynépszerûtársaságiszórakozás,
azélôképek(tab le aux vi vants) iránt.E játékbankivételestehetséggelvalósítjameg
önnönnôieltárgyiasítását.

drámaitehetségétatémaválasztásisserkentette,ésatörténelmikosztümök
pompásmásolataiúgyfelajzottákképzeletét,amennyireláthatóbenyomáscsak
képesrá.a legizgalmasabbazonbanazvoltszámára,hogyszépségétmerôben
újoldalárólcsillanthatjameg:bájaimmárnembefektetetttôkénekminôsül,ha-
nemazérzelmekúj,kecsesenmegformáltanyagának.(143)

morpethrendezésesikerrevittmindenegyesképetaritmikusmenetelésfrízével,
amelybenazélôhúshalandóhajlatai,azifjúszemekragyogócsillogásaformálha-
tóharmóniávátompultanélkül,hogyazéletbájaelveszettvolnabelôlük.(145)

atab le aux vi vants mûfajábanlehetôségetkap,hogybármelytörténelmiszemé-
lyiségbôrébebújjonvagybármelytörténelmijelenetrészévéváljon.a játéknem
kívánsajátént;valójábanminélnagyobbbeleérzésselképesazönkonstrukcióra,
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annáltökéletesebbszerepjátszó.éppenakkorjátszikalegjobban,haahelyénlevô
hiánytkitöltiafelöltöttkarakterkonstrukciója.performanszaazttûnikigazolni,
hogynincsazazén,amelynekbirtokábanvolna:bájamásokérzelmeinekanyaga
lesz;semteste,semszépségenemazövé,deméggondolataiésambícióiisazel-
játszottszerepbôlfakadnak.deerrecsakutólagjönrá,amikoröngyilkosságához
készülvemegpróbáljaelrendezniazt,amitmagáénakmondhat.Ekkordöbbenrá,
hogysemminemasajátja,shogymindvégigakörülményeknekvoltkiszolgál-
tatva.megrohanjaa„gyökértelenségésatiszavirágéletérzése”(335).életérevissza-
tekintvelátja,hogy„sohanemvoltolyanidô,amikorbármennyirevalóságoskap-
csolatalettvolnaazélettel”(335).delilyfelismerésetúlkésônjön,márnincs
erejeazélethez.

nôkférfiakközött:akontrolltechnológiái

anôktárgyimegképzéséneksajátoseseteitszolgáltatjákazolyanszövegek,ame-
lyekbenaférfiaknakanôitestfölöttikontrolljatematizálódik.Eztörténiknatha-
nielHawthorne„azanyajegy”(„theBirthmark”)címûnovellájában,amelynekfô-
hôse,atudósaymler–szolgája,aföldszagúaminadabsegítségével–azonfáradozik,
hogyazifjúfelesége,georgianaarcánlevôpirosanyajegyeteltüntesse,sezzelma-
gategyetökéletesséazt,amitatermészetanôbeneredendôtökéletlenségkéntalko-
tottmeg.Eztörténikegymásikamerikaiszövegbenis,Charlotteperkinsgilman
„a sárgatapéta”(„theyellowWallpaper”)címûelbeszélésében,amelybenabeteg-
nekkikiáltottnévtelenhôsnôtorvosférje–aszinténorvosbátyegyetértésével–
akarataellenérevetialáabénítógyógykezelésnek.a férjlényegébenbezárjafele-
ségétegycellaszerûrégigyerekszobába,teljespasszivitástírvaelôszámára;meg-
tiltja,hogybármilyentevékenységetfolytasson,akárcsakírjon,sa„napminden
órájátbeosztja”számára(289).vagyisteljesellenôrzésaláveszianôtestétésszel-
lemét.amitanôgondoskodásnakkönyvelel,azvalójábandeszubjektiváció,vagyis
azalanyiságteljesmegvonásaanôtôl:butítás,lekicsinylés,infantilizáció(„aztmond-
ta,drágakislibuskavagyok”[292]).mindezentúlmegtagadjafeleségétôlasaját
testefölöttirendelkezést,sállapotárólsemmagávalazérintettelértekezik,hanem
asegédjekéntközremûködôsógornôjével(amita„beteg”végighall).azasszony-
nakapatriarchátusszkriptjeáltalláthatatlannátett,mintegyletapétázottnôknyo-
maiközöttkellélnie,sabezártnôksegélykiáltásátmeghallva,anyomokatszub-
jektivációratetteredménytelenpróbálkozásokkéntolvassa.tudja,hogyôisa
letapétázottnôkközétartozik,shogykövetniekellalelkihalálraítéltnôket(akár
azelôdöktitkátmegértôésönnönjövôbelibörtönétés[lelki]halálátfelismerônagy
ikonikuselôdnek,JuditnakA kék sza kál lú her ceg vá rá ból).nemcsoda,hogyebbebe-
lezavarodik,satapétaalattmegbúvóalanyiságátkeresveegyrecsaklevakarniigyek-
szikapapírt.azalanyképzésretettkényszereserôfeszítéseitazonbanaférfitársada-
lomkizárólagôrültségként,elmegyógyászatiesetkéntképesértelmezni.
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akétpéldalátványosanközöseleme,hogyférfiakrendelkezneknôkrôl,seren-
delkezésükanôitestreirányul.a nôitestfölöttihatalmatatudományelvontsága
biztosítja,amikora„kontrolltechnológiái”(lásdJacobusetal.,3)medikalizálód-
nak,miközbenegypatriarchális-paternalistaszkript–amelyszerintaférfifelada-
ta,hogyintellektusávalellenôrzésealatttartsaanôitestet,amiegyúttala„gyen-
gébbnemet”szolgálja–alapjánanôtárgykéntvalómegképzésefolyik.azágenciát
birtoklóférfiakközöttpediganômindennekapasszívelszenvedôje,akigyakran
nempusztánmetaforikus„páciens”ametaforikusmedikalizációfolyamatában,ha-
nemvalóságospáciensavalóságosorvoskezében.

A Má ra i- há rom szög

anôfelettikontrollsajátostechnológiáiapatriarchátuslényegielemeitalkotják.
E vonatkozásbanérdemesfelidézniaztaClaudelévi-Stauss,renégirard,gayle
rubinésEvekosofskySedwickáltalfelállítotttételt,miszerintapatriarchátusban
anôalapvetôenaférfiakköztikapcsolatközvetítôeszköze.lévi-Straussrámutat,
hogya„házasságiszabályok”azértalkotjáka„társadalomalapszövetét”,mertmeg-
határozzákatársadalmiintézményeketis(Faj és tör té ne lem, 45).Erreazexogámhá-
zasságpéldájátemlíti,amelyegyszerûenavérfertôzéselkerüléséttûnikszolgálni.
delévi-Straussszerintacsaládonkívülinôkkelkötöttházasságokezenaközvet-
lenfunkcióntúlapatriarchátustársadalmiintézményeireiskihatássalvannak,
amennyibenvalójábanakétcsaládférfitagjaiközöttiszövetségetteremtikmega
nôközvetítésével.a franciaantropológusszerintezazexogámházasságokigazihi-
vatása,hogyférfiakmásférfiakkalkerüljenekközelikapcsolatba.

azaglobáliscserekapcsolat,amiaházasságotképezi,nemegyférfiésegynô
közöttlétesül,akiképpúgyadnak,mintahogyankapnakvalamit,hanemférfiak
kétcsoportjaközött,ésabbananôacsereegyiktárgyakéntszerepel,nempedig
azonfelekegyikeként,akikközöttacserelezajlik.31 (Les Struc tu res élé men ta ires, 135)

renégirardeztatételtafreudioidipusz-elmélettelötvözve–ésazeurópairegény-
irodalomklasszikusaira(Cervantes,Stendhal,Flaubert,dosztojevszkij,proust)tá-
maszkodva–állítja,hogyavágykapcsolatokalapkonfigurációjahárompólusú,vagyis
kétalanyiésegytárgyihelyzetetelfoglalószemélyköztiháromszögetalkot.
a girard-féleháromszögbenakétalanyáltalábankétriválisférfi,akiamindket-
tôjükáltalvágyottnôértmintagyôztesnekkijáródíjértharcolegymással.deegy
diszkurzusislehetaközvetítôharmadik:eztörténikpéldáulEmmaBovaryeseté-

31 „larelationglobaled’échangequiconstituelemariagenes’établitpasentreunhomme
etunefemmequichacundoit,etchacunreçoitquelquechose;elles’établitentredeuxgroupes
d’hommes,etlafemmeyfigurecommeundesobjetsdel’échange,etnoncommeundes
partenairesentrelesquelsilalieu.”
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ben,akinekvágyátaromantikushôsnôkképviselte„modell”közvetíti(5);seztör-
ténikadélikulturálisszkriptáltalmegképzettalakokesetébenis,melyetkésôbb
elemzek.girardszerintahárompólusúvágykapcsolatoklényegesvonása,hogya
vágynematárgyban,hanemazalanybangyökerezik(15),mégpedigúgy,hogyva-
lójábanamásikszubjektummalvalóversengéshozzalétre(64),samásikközelsé-
gévelfeliserôsödik(83).
gaylerubinszerintanôkkifejezettenolyanajándékkéntszolgálnak,amilyent

marcelmaussaprimitívnépekszokásaiközöttírtle:alegváltozatosabbtárgyak
kerülhetnekazajándékokközé:étel,áldás,szavak,nevek,eszközökésnôk.utób-
biesetbenlényeges,hogymindigférfiazajándékozó,míganôazajándékozástár-
gya(35),sanôk„forgalmának”haszonélvezôiismindigférfiak(37).rubinaztál-
lítja,hogyanôkeffajtacsereárukéntvalófunkcionálásaapatriarchálistársadalmak
szerkezetielemévévált(39).agirardeszmefuttatásátértelmezôkosofskySedgwick
pedigarrahívjafelafigyelmet,hogyajátékbanrésztvevôférfiakésnôkközött
nincsenrejtettszimmetria;sôtgen der szempontbóléppenaszimmetrikusezaséma,
hiszenegyenlôtlenhatalmiviszonyokattükröz(Bet we en Men, 23).azegyenlôtlen
szereposztáspedig,írjaSedgwick,pontosanmegfelelannakalacanielméletnek,
miszerintanyelv,atörvényésaphalloszazapáé,aférfié(24).megfeleltovábbá
HeidiHartmannpatriarchátusdefiníciójának,miszerintitt„a férfiakköztiviszo-
nyok[…]olyankölcsönösfüggôségetésszolidaritásthoznaklétrevagyalkotnak
megférfiakközött,amelyekanôkfölöttiuralmukatsegítikelô”32 (3;Hartman,
„theunhappymarriage”,14).mindezpedigapatriarchátusnôketkizáróhomo-
szociálisaspektusáterôsíti,amelySedgwickszerintvalójábannemmás,mintaférfi
homoszexualitáselôszobája.
agirard-féleháromszögbenmegképzettférfibarátokéseszközszerû-közvetítô

nôksémájaszámosmárai-szövegbenfellelhetô;ezekbenkétférfi,deközülükisin-
kábbadominánsabbalkalmazzaasajátoskontrolltechnológiát.a girard-félehá-
romszögetolyantriviálismódonjátsszákújraemûvekszereplôi,hogyakár„márai-
háromszögnek”isnevezhetnénkamárai-œuv re-nekeztanarratívalapsémáját.Úgy
vélem,máraieztisiterálja:vagyisazamûvelet,melySzávaiJánosszerintigazán
jellemzimáraivisszaemlékezôprózáit(7),adrámaiésprózaiszövegekbenisfellel-
hetô.S azegyikiteráltstruktúraéppenaformáció,melyetmárai-féleháromszög-
neknevezek.
JelenvizsgálódásaimbanaKa land címûszínmûvet,A gyer tyák cson kig ég nek ésa

Vá lás Bu dán címûregényttárgyalom.mindegyikbenaháromszögújrajátszásáról
vanszó:mindhárommûkétriválisférfiközöttlezajlónagylévinasi„szemtôlszem-
be”tisztázástállítelénk(általábanvalóbanaSzávaiáltalkimutatotteltávolo-
dás–visszatérésparadigmátkövetve[10]),mindhárombanvégérvényesenpasszív
(halott)avetélkedésüktárgyátképezônô,svégülmindháromszövegben(delegalább

32 „relationsbetweenmen[…]establishorcreateinterdependenceandsolidarityamong
menthatenablethemtodominatewomen”
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isazelsôkettôben)markánskontrolltechnológiákatalkalmazadominánsférfi–
általábanvetélytársávalésanôvelszembenegyaránt.
máralegkorábbimû,aVá lás Bu dán (1935)narratívszerkezetébenisföllelhe-

tôkaszóbanforgóháromszögkellékei:akétrégibarátésahalott(ezesetbentény-
legesenholtanfekvô)nô,akiakétférfiköztikapcsotjelenti,valamintavalódihely-
zetfeltárásánakbelsôparancsa.Igaz,kômiveskristófválóperesbíróésgreiner
Imreorvosnemolyansorsszerûbarátok,mintmásikkétszövegférfialakjai,deôket
isösszekötiavéglegpasszívalakbakényszerítettnô,greinerválnikészülôfelesé-
ge.amikorpedigannarádöbben,hogymindvégigabírótszerette,ciántveszbe.
orvosférjenemtudja(talánnemisakarja)megmenteni,seztatétovázást,illetve
szakmaipasszivitástaktivitásnakélimeg:„madélutánmegöltemafeleségemet”,
mondja(88).greinerahalottnôtmagárahagyvajelenikmegagyermekkoriba-
rátkonszolidáltéletében:„mindenáronbíróravanszükségem”(93).devalójában
nemisítéletértjön,hanemazért,hogyválaszokatkapjonkômivestôlnagydilem-
májára.átbeszélgetikazéjszakát(akár,mintlátnifogjuk,A gyer tyák cson kig ég nek
kétbarátja),sabeszélgetésirányátmindvégigkontrolláló,úgyszólvánmonológot
folytatógreinerarrakívánválasztkapniabírótól,hogykölcsönösvolt-eavonza-
lom:„azelmúltnyolcesztendôbentenemálmodtálsohaannával?”,kérdezi(99).
akáratábornokA gyer tyák cson kig égnek benéskádáraKa land ban,ôisbiztosben-
ne,hogyfeleségeszerette,debosszantja,hogyanôvágya,tudatalattinagyvonzó-
dása,akontrollálhatatlankötéskômivesfeléirányult.mindenttudfeleségerejtett
érzéseirôl,álmairól,vágyairól–pontosabban„kalandjairól”(idéziannát:„álom,
azakaland”[117]),tehátjóltudja,hogyfeleségekômivestszerette.deamivaló-
jábanérdekli,azaz,hogyaférfimitérzett.„ô szeretettengem,másképpnemis
képzelhetô.dehozzádvoltkötve[…]Szükségemlenneellenpróbára.Ezértvagyok
itt”(136).„megkelltudniazigazat,amondatmásikfelétiskellhallanom.[…]
annaelkezdteamondatot,most,kérlek,fejezdbe”(139).kômivesbeisfejezi:
„igen”,„többször”.végülgreiner–ahalottasszonytimmárvégképpkiiktatvaket-
tôjükviszonyából–eljutalegintimebbszféráig,sföltesziutolsókérdését:

megtörtént ebbenatízévbenésháromhónapban,hogyegyüttvoltálvalakivel
…testiegyüttlétregondolok[…]sazegyüttlétalattélesen,világosan,félreért-
hetetlenülfelmerültelôttedannaarca?”(140)

kômivesakitérôválasszalisegyenesfeleletetad.Bárgreinerlátszólagafelesége
miattjöttelrégibarátjához,akivellátszólagannakapcsoljaössze,végülkômives
kristófhozjutel,azôágyába,azôelfojtott-bevallhatatlanvágyaiba,szexuálistu-
datalattijába.
aKa land címûszínmûbenennéljóvallátványosabbanjelenikmegnemcsaka

háromszög,deazakorábbanemlítettpatriarchális-paternalistaszkriptis,amely
szerintamedikalizálódókontrollteljesrendelkezésiszabadságotadaférfinakanôi
testésanôiéletfölött,elszenvedôtárgykéntképezvemegaférjénekésazorvostu-
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dománynakkiszolgáltatottnôt.a házasságbólkilépnikészülônônekapatriarchá-
lisdramaturgiaszerintbûnhôdniekell:jelenesetbenahalálosbetegséggel,vala-
mintazazttetézôteljesházastársiésorvosikontrollal.
az1940-benbemutatottdarabfôhôsekádárpéter„orvostanár”,akinekazéle-

tenéhányóraleforgásaalattszörnyûfordulatotvesz.Igaz,anapjólindul,hiszen
eredményeielismerésekéntazünnepeltbelgyógyász-onkológussajátklinikátnyit-
hatmeg,aholtudományoskutatásaitésmagánpraxisátötvözvefolytathatjaazegész
emberiségszámáraáldásostevékenységét.deaklinikaünnepélyesmegnyitójaután
megjelenikifjúkoribarátja,egykorimunkatársa,dr.Szekeres,akiazzalvádolja,hogy
népszerûségeéselismertségeellenérekádárvalójábanfeláldoztatudományoskar-
rierjét,amikorazaszkézistkövetelôelhivatottsággalszakítvaagazdagságotésa
társadalmisikertválasztotta–mindeztpedigarégibarátszerintpusztánazért,
hogygyönyörûfiatalfeleségétmegtarthassa.„teelmenekültélafeladatelôlegyka-
landba,amelynekemberikapcsolataneve”,mondjaSzekeres(37).E sorsfordítóna-
ponkádárnakazzalisszembekellnéznie,hogyannaelfogjahagyni,ráadásula
klinikakésôbbivezetésérekiszemelttanársegéddel,dr.Zoltánnalakarösszeháza-
sodni.Szörnyûnapjabetetôzésekéntômagaállítjafelanôtragikusdiagnózisát:
annatüdôrákos,aligfélévevanhátra.nagyvonalúságátigazolandó,kádárekkor
nemcsakelengedifeleségét(akielôlegyébkéntkíméletbôleltitkoljabetegségét),de
magaküldielazzal,hogyígérjemeg,aszerelemelmúltávalmajdôhozzátérvissza.
tanársegédjétpedigarrautasítja,hogyszeretôkéntésorvoskéntkísérjeelannátaz
útra,mégpedigúgy,hogyközbenvégigazôutasításaitköveti.megköveteli,hogy
afiatalorvosmindenluxustbiztosítsonanônek,amihezazanyagifedezetetôma-
ganyújtjamajd.Egyhotelnakisbeillôfranciaszanatóriumbaküldiôket,aholanô
alegjobborvosikezeléstkapja;ráadásulottaztishiheti,hogycsakkimerültsége
miattkezelik.a férjkikötivégül,hogyZoltánúgyvigyeelannátazútra,hogyaz
asszonyszámárasohanederüljönkibetegsége,valaminthogyhaláláigazôfelesé-
ge,kádárpéternémaradjon.„aztakarom,hogyholtábanisazénnevemviselje”
(98).mindeztszikárparancsokformájábanadjaelô:

követelem,hogyneengedjeegyedülutazniafeleségem.Feltételem,hogynem
válokeltôle.önelkísérierreazútra,vigyázreá,gondoskodikróla,sohanem
hagyjaegyedül.mindenóhaját,mindenszeszélyétteljesíti.megértette?(93)

adarabzárójelenetébenvisszatérSzekeresdoktor,selmondja,hogyvalójábanirigyli
azemberikapcsolatérttudományoskarrierévelfizetôkádárt,akielmondja,hogy
feleségeközbenelhagyta.ígyazutánakéttudósújraegymásratalálhat:úgydön-
tenek,hogyhátralevôéletüketközösmunkávalfogjákeltölteni,atudományma-
gasztosszolgálatában.„megkísérlemazutolsótartalommalmegtölteniazéletet”,
mondjakádár(120).
Szembetûnô,hogyadrámaieseményekmindférfiakköztzajlanakadarabban:

elôbbkádárésazifjúkorimunkatárs,majdkádárésaszerelmivetélytárs,majd újra
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akétidôsebbtudósközött.Férfiasjátékokatûznek,metaforikuspárbajokatvívnak
egymással;ami–mintkádárfogalmaz–„illett[…]férfiakhozéstudósokhoz”(28).
mígaférfiakamagukharcaitvívják,anôpasszív,beteg,félrevezetett,haldokló.
azorvosférjegyszerrerendelkezikanôésapáciensfölött,aférfiakésazorvosok
egymásköztimegegyezésénektárgyávátéveaztaszemélyt,akinekasorsáróldön-
tenek.mégtudniasemszabadvalóshelyzetérôl,nemhogybeleszólniengednékab-
ba,ahogyansajátéletevégzôdnifog.
kádárésannaházasságavalójábanmindvégigarrólszól,hogyazorvosnyu-

godtanvégezhessemunkáját.„talánerreválasztottkiasorstégedésengem,hogy
együttszolgáljunkazembereknek.Ezatefeladatodavilágban”(55).kádárúgy
gondolja,hogyanônekatudósszolgálataugyanolyannemesfeladat,mintaférfi-
nakatudományszolgálata.kádáraztkívánja,hogyfeleségeasszonyirendelteté-
sénekteljesvállalásávaltöltsebenôihivatását:neértsenamedicinához,mégcsak
neisérdeklôdjöniránta,csakmaradjon„láthatatlanéstitokzatos”(55)–vagyisa
patriarchátusszkriptjeszerinti„igazinô”.a gondolkodástésadöntéstpedigafér-
firabízhatja,ôúgyisjobbanismerianôt,mintazsajátmagát;olyantistudróla,
amitômagasosemtudott(77).a metaforikus(éskonkrét)röntgensugársegítsé-
gévelazólomköténybenmost„középkorilovagként”tetszelgôkádáris„átlát”a
nôn–akár,tegyükhozzá,thomasmann-nál(ésJózsefattilánál)„HansCastorp
madameChauchattestén”.valójábantudszerelmititkárólis,demindaddignem
áruljael,amígmagaanônemkezdbeszélniróla.akkorviszontaztsemengedi,
hogyannamagatárjafölállítólagosbûnét,feleségehelyettisôbeszél(bizonyosan
tudván,hogyannamitakarmondani):„nefáraszdmagad.a betegsohanefá-
rasszamagátfölöslegesvallomásokkal”(73).vagyisanôthallgatásraítéli,smég
házasságtörésébensemhagyjaágenciáhozjutni;lázadásikísérletéreisaz„elszenve-
dés”stigmájátnyomja,amikorkimondja,hogyfeleségepusztán„áldozat”(85).ál-
szenttapintatbólpedigszembesítéshelyettabefolyásolás,arendelkezésésazuta-
sítás kontrollját választja, bízva abban, hogy a szökni készülô szerelmesek
lelkiismeretérehatvaeredményesebbmódjátválasztjaaközbelépésnek,mintha
tervüketközvetlenülpróbálnámegakadályozni.„tenagyonjóvagy”,mondjane-
kianna.„Ezalegveszedelmesebbfegyver,amellyelemberegymásikemberellen
fordulhat.Úgyérzem,tehetetlenvagyokejósággalszemben”(82).
kádárnemazasszonyhozhû,hanemapatriarchátusszkriptjéhez.a nôiránti

együttérzésvagyszeretethiányábanezértutasítjaelZoltánjavaslatát,hogyabe-
tegasszonyazorvosférjközelébenmaradhassonutolsóhónapjaiban(99).különös
módonkádártvalójábannemisazasszonyhûtlenségezavarja,selvesztésénekel-
fogadásasemjelentszámárakülönösebbproblémát.megengedhetetlennekésel-
fogadhatatlannaktartjaazonban,hogyamásikférfi,análaatársadalmiviszonyok
rendjébenalacsonyabbrangútanársegédnyerjeelaférfiakköztiversenynagydíját,
afiatalfeleséget.aztsemtartjaelképzelhetônek,hogyaférfiannamiatthagyná
ottaddigisikereséletét;nagyönteltségébencsakarratudgondolni,hogyZoltánt
amesterlegyôzésénekvágyahajtja:„taláncsakengemakartlegyôzni,apártfogót,
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aterhestekintélyt”(69).amittehátelfogadhatatlannaktart,azaz,hogytanítvá-
nyaéspártfogoltjaszembefordultvele.a patriarchátusszkriptje,amelyetkádár
mindvégigkövet,tárgykéntésközvetítôkéntképzimeganôt,samikoraférfiak
köztivetélkedésbenalulmaradaz,akimagát„felettesnek”tételezte,abüntetés
gesztusáhozfolyamodik.Bevallja,hogysajátlegyôzettetésemiattszabjakiaszigo-
rúésmegalázóbüntetést:azt,hogyilyen„borzalmaskalandbaküldi”(98);„önfi-
zetnifog,mégpedigolyanárat,mintahogyritkánfizetettférfikalandért”(93).ká-
dárnemhagyja,hogyezatöbbször–ésrendremásértelemben–emlegetett
„kaland”legyôzze,vagyishogymegfosszaágenciájától.Ezérthátelküldiaszerel-
meseket,mégpedigpontosanoda,ahováeredetidöntésükértelmébenamúgyis
mentekvolna.tapintatba,figyelmességbe,úriemberségbecsomagolterôszakosma-
chinációirévénazeredetilegágenciávalfellépôZoltántésannátmegintcsakpá-
ciensekkéteszi,mígönmagátpáciensbôl(a kétlegközelebbiszemélyelhagyását
passzívanelszenvedôtárgyból)ágensséléptetielô.„mostmárazénparancsomkö-
töziôketössze[…]Ezaparancskeményésfeloldhatatlan.összekötöziôket,élet-
reéshalálra”,mondjabeosztottorvosnôjének(113).
denemcsakaszerelembenriváliskétférfi,kádárésZoltánközöttihomoszociá-

liskapcsolatképzimeganôtakétférfiközvetítôjeként,eszközkéntéstárgyként,
hanemakéttudósköztikapcsolatis.érdemesidézniennekkapcsánmaryJacobus
tételét,akiagirard-féleháromszögetazerotikuskapcsolatokonkívülatudományos
kapcsolatoknarratívájábanistettenéri.1982-esklasszikustanulmányában(„Is
thereaWomaninthistext?”,amelyaRe a ding Wo man címûesszékötetrésze)Jacobus
atudománybeszédmódjátvizsgálvaarramutatrá,hogyatudósanôtcsaktárgy-
kéntképeskezelni,megvonvatôleazalkotásképességét.a Jacobusáltalidézett
történetbenazikonnátárgyiasult„szôkenô”magaadnS,akiaférfivágyátsem
önmagábankeltiföl,hanemazért,mertamásikférfivágyánakatárgya.a szöveg-
belinôígyakétalkotóférfitkötiössze,akikvalójábanegymássallépnekhomoszociá-
lisviszonyra(akáralévi-Straussáltalleírtprimitívkultúrákban,amelyekbenanô
mintadott-kapotttárgyszerepelaférfiakköztiárucserében).Ekképpmindeneset-
benlétrejönagirard-féleháromszög(JacobuspéldáibanFishéskollégája,Freudés
Jensen,JensenésHanold,Watson-CrickésWilkinsközött),amelynekkétszáraa
nôremutat,miközbenmagaanônemlehetavágyakozásalanya,avágyforrása.
amárai-darabbanaszerelmirivalizálásjeleneteitatudományosrivalizálástte-

matizálókétjelenetkeretezi,amikoriskádárésSzekeresamaguk,szexuálisfel-
hangnélkülirománcostörténetétadjákelô.megtudjuk,hogyifjúkorukbanmeg-
hittbarátságban,vállvetvekutattákaráktermészetét,majdútjukszétvált,miközben
aköztüklevôerôskapocsegyjottányitsemgyengült.azelsôtalálkozásvégénmint-
havégsôszakításuknaklennénktanúi,deadarablegvégén,máraszerelmidráma
végkifejleteutánvisszatérôSzekeresésanôbencsalódottkádárvégülegymásrata-
lálnak:amiösszekötiôket,azatudományszolgálata.Igaz,afeleségakétférfiál-
talkutatottsötétkórikonjakéntszinténösszekapcsoljaôket,miközbenvalójában
nemfogjazavarnielmélyülésüket,hiszenfizikailagnemleszjelen:kádáramaga
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ágenciájátaffirmálvakiléptetteéletébôl,aszerzôidramaturgiapedigszörnyûsors-
salbüntettemegapatriarchálismegképzéseellenfellázadóasszonyt.
EbbenadarabbanistettenérhetôaVá lás Bu dán banésmárainálmásuttistöbb-

szörfeltûnônôiikon:azelaltatott,alvó,ahalálközelébenélôvagymárhalottnô
ikonja.a feministakritikaszámáratöbbévtizedeismerôsezazikon,legalábbazóta,
hogyBeauvoirapasszivitásbanjelöltemeganôtársadalmimegképzettségéneklé-
nyegét.Beauvoirrámutat,hogyeztapasszivitásttanítjákagyermekmesékésalá-
nyokszocializációjánakegyébnarratívái,amelyekaztsugalljákalányoknak,hogy
azigazinônemteszmást,csakvár;samennyibenelégpasszív,szép,megadóés
elaléltanvárakozó,akkoraboldogságeljönegyôtfelébresztôhercegalakjában.

anôCsipkerózsika,elvarázsoltkirálykisasszony,Hamupipôke,Hófehérke–vár
éstûr.regékben,mesékbenmindigaztörténik,hogyazifjúmesehôselindula
nôfelkutatására;sárkányokatdöfle,óriásokkalkelpárviadalra,sközbenaki-
rálykisasszonyegytoronyban,palotában,kertben,barlangbanraboskodik,illet-
veegyszikláhozláncolvavárjaaszabadítót.vár.(223)

Effélepasszivitásravannakítélveanôkmárainál:várják,hogyaférfiakdöntsenek róluk
–testükrôl,sorsukról,jövôjükrôl.a szerelembenéstudománybanriválisférfiakpedig
megintcsakegymásközthatároznak,anôkfölött,akikettermészetesennemvonnak
beebbeadöntésbe.Ezérttörténikaz,hogymiutánkádárszembesülannabetegségé-
vel,altatóportadneki,sanôvégigalszik,mialattférjemegbeszéliatanársegéddelaz
egyébkéntabetegségáltalamúgyispasszivitásraítéltasszonyjövôjénekarészleteit.

A gyer tyák cson kig égnek ben(1942)kétidôsebbférfitisztázótalálkozásánakva-
gyunktanúi.Henrik(a tábornok)éskonrádgyermekkoribarátok,„nagyonrégi
fajtákgyermekei”(22),akikmárakatonainevelôintézethomoszociáliskörnyeze-
tébenegymásrataláltak,„természetitüneménnyé”növesztvemindenkiáltalbá-
mult,„gyöngéd”barátságukat.„márcsakközösnévvelemlegettékôket,minta
házasokat.»Henrikék«”(25–26).a regényjelenébenmindkettenelmúltakhetven-
évesek,amikoratábornokhozbejelentkezikarégibarát,mertbizonyosdolgokat
elkellmondania.deéppúgynemjutszóhoz,mintakétannaaVá lás Bu dán ban
ésaKa land ban,mertinnentôlazegészregénymárlényegébenatábornokmono-
lógja(akárgreineréazelsôszövegben).ugyanis,bárnemHenrikkezdeményezte
atalálkozást,legalábbannyirakeresiazigazságot,mintkonrád;ehhezpedigbe-
szélniekell.a megbeszélnivalóishasonlóaKa land belihez:konrádegykorelsze-
retteatábornokfeleségét,krisztinát,stalánabarátjátislelôttevolnaegyvadásza-
ton.azótanemtalálkoztak.a barátságésaszerelemazonbanörökkötelék:
„hármunknakolyanközünkvanegymáshoz,mintakristályoknakegymértanitör-
vényképleténbelül”(119).deeháromszögbôlmárhiányzikazasszony,pontosab-
bancsakhalottkéntvanjelen:belehaltaférjtôlkapottbüntetésbe(akisohatöbbet
nemszólthozzá,sakastélybólkiköltözveavadászházbanélt).Henrik(akáraKaland
orvostanára)azasszonytbüntetteannakellenére,hogyvalójábanabarátbûnéttar-
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tottaelfogadhatatlannak:„Csakegyetnemtudtammegmagyarázni:azt,hogyel-
lenemvétkeztél.Eztnemértettem.Errenemvoltmentség”(68).amárai-hôsszá-
máraa(férfi)barátságszent,solyandolog,amibôlanôkelevekivannakzárva:„Ba-
rátokvoltunk,sezaszótelítvevanolyanértelemmel,amelynekfelelôsségétcsak
férfiakismerik”(71).megismétlôdikazalanyképzésnekaKa land banisolvasható
patriarchálisfolyamata:bárkonrádkezdeményezteeztavégsôtalálkozást,nem
alakulkiköztük„kettôspárbeszéd”,ahogyanaztSzávaiírja(35).a szómagánál
tartásávalatábornokágenciátalkotmagának,megfosztvaavetélytársátazágens-
ségpusztaemlékénekfelidézésétôlis.Hasonlómódonnemhagyjaszóhozjutni
krisztinátsem,akinektitkosnaplóját–amelybenkettôjükrégimegállapodásaér-
telmébenmindenérzésérôlbeszámolaférjének,egyfajta„némabizalmasság”és„ál-
landószerelmivallomás”formájában(95)–végültûzbeveti.nemérthetekegyet
Szávaivala„hármaspárbeszéd”tekintetében(35),illetveabban,hogya„tábornok
szólama[…]mindvégigolyandialóguskéntértelmezendô,amelyetkonráddal,oly-
korpedigkrisztinávalfolytat”(135).Inkábbarrólvanszó,hogyholkonrádhoz,
holkrisztinához beszél,miközbennemvárválaszttôlükésmegsemhallgatjaôket;
anyelvbecsakalanyipozícióbaképeselhelyeznimagát,atöbbieketpedigtárgy-
kéntkezeli.konrádtólmindösszekétkérdésrekérválaszt,krisztinátviszontmég
ennyiresemkívánjameghallgatni:mintláttuk,mégatitkosnaplótistûzbeveti,s
halálábansemengedélyeziszámára,hogyanyelvbenveniste-ialanyiságarévénakár
utólagalannyáléptesseelômagát.pedig,mondjaatábornok,„ô isvalakivolt,a
magamódján,nôimódon”;„krisztinánakisvoltjelleme,aszónakmásféleértel-
mében,mintahogymi,férfiakismerjükeztaszót”(116).különösmódonaférj
akkorteszieztasajátosengedménytanôialanyiságlehetôségérôl,amikorközliba-
rátjával,hogyahaldoklónôaférjét(ésnemegykoriszeretôjét)hívta.tehátvégül
ôkerültkigyôztesen,utólagônyerteelaférfivetélkedésdíját,anôt,akiirántmel-
leslegnemérzettsemirgalmat,semszeretômegbocsátást.
végültehátanôkiiktatásávalmindegyikférfipárosamagamódjánegymásra

találamárai-háromszögalakzatában.

azamerikaidéliúrinô
(WilliamFaulkner,tennesseeWilliams,Flanneryo’Connor)

mígaHawthorne-ésgilman-novellákban,valamintamárai-szövegekbenapat-
riarchális-paternalistaszkriptalapjánfolyikanôtárgyimegképzése,addigakövet-
kezômûvekbenazamerikaidélsajátoskulturálisszövegkönyvealkotjaemegkép-
zésdiszkurzívalapját.a megképzésifolyamateredményeadéliúrihölgy(So u thern
bel le) ikonikusalakja,amelyjellemzôenazamerikaidélrassztésagen dertmerev
hierarchiábanrögzítôtársadalmánakaterméke.

*
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EdélikulturálisdiszkurzusalapjántörténikEmilygriersonmegképzéseWilliam
Faulknernagyszerûelbeszélésében,a„rózsaszálEmilykisasszonynak”(„arosefor
Emily”)címûben.nemvéletlen,hogyanarrátortöbbesszámelsôszemélybenbe-
szélielatörténteket,ezzelishangsúlyozvaediszkurzusközösségibeágyazottságát.
Hiszen„Emilykisasszony,mígélt,hagyományvolt,kötelezettségésgond”,egy-
fajta„öröklöttteheravároson”(335),nemzedékrôlnemzedékreöröklôdô,„drága,
[…]éskikerülhetetlen,áthatolhatatlan,nyugodtésmegátalkodott”(344)szolgá-
lat,miközbenagriersonlánybólazegészváros„Emilykisasszonya”lett.Emilykis-
asszonyikonnávalómegképzésénekeperformanszábanmindenkirésztvesz,város
ésérintettegyaránt,együttmondjákel,citálva,akáregyszínházielôadásbanadrá-
maszövegét,adélnagymetanarratívájátanôiségrôlésafehérségrôl.
akülönc,büszkeésfennhéjázógriersonkisasszonytörténetébenadélitársada-

lommindenanakronizmusasûrítetten,amagavégletességében,sôtgroteszkvol-
tábanjelenikmeg.Emilyegyedülélt,miótaapjameghaltésészaki(jenki)kedve-
se,HomerBarroneltûnt.megsejtjükEmilyapjáhozfûzôdôkapcsolatánakszörnyû
terhét,valamintaztis,hogyazapjamindenkitelkergetettaháztól,akitôszeretett
volna.a feszültségetfokozandótudomásunkrajut,hogyEmilynemsokkalHomer
eltûnéseelôttpatkánymérgetvásároltapatikustól,sezutánsokáigrejtélyesbûz
áradtházából.Csakamikorateteméértjönnek,derülfényasötéttitokra:Emily
valószínûlegmeggyilkoltaszeretôjét,majdvagytízévenátahullávalaludtame-
nyegzôiszobánakberendezettpadláson,pszichopatikusanmegtartaniigyekezvén
azt,akimostmárazövé.
a„déliség”kulturáliskódjánakszámoselememegtalálhatóazelbeszélésben.

a múlthozvalóragaszkodástésahalálsemmibevételétjelzipéldáularégmeghalt
szeretôpárnánmaradtôszhajszálánakikonja.Emilykisasszonyisikonnáválik,rög-
zítveavizslatott-bámultúrinôhelyzetében.mégacsaládnakazadófizetésköteles-
ségealólifelmentéseiscsaklátszólaglátjaelágenciával;valójábanéppenadéliúrinô-
ségrekonstrukciójafolyik,amikoravárosvezetéslátogatástteszEmilykisasszonynál,
akiadélitársaságiviselkedésszabályainaktökéletesbemutatásávalakadályozza
meg,hogyavizitálóvárosatyákadófizetésrebírjákatörténelmicsaládhölgysarját.
Hasonlóképpadéliúrinôségnekkijáróközösségitiszteletmiattnemkutathatják
felazimmármindenkitzavarópokolibûzforrását;hiszen,ahogyanalovagiasSte-
venbírómondja,„nemlehetegyhölgyarcábavágni,hogyrosszillatavan”(338).
Emilykisasszonyugyanakkoratársadalminormáknakvalóellenállásszinténdéli-
nekmondottértékétishordozza;kéttekintetbenisellenálladéliúrinôszkriptjé-
nek,másszerepekkeliskísérletezve:összeállegyészakivaléspatkánymérgetvásá-
rol,hogymegölje.
azelbeszélésmindenbizonnyalapatriarchátuscsapdájánaknarrativizálásais,

amennyibenmindanôket,mindaférfiakataszigorútársadalmirendáldozataként
mutatjabe.vagyisazt,hogyafehérúrinôkcsakbelezavarodhatnakönnönnôisé-
gükbe,haatársadalomegyszerrehelyeziôketelérhetetlenpiedesztálra(senkinem
voltelégjósemazapának,semmissEmilynek,ebbenmindegyetértettek),éshuny
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szemetafelett,hogyazsarnokapaérzelmiterrorjaésszexuálismegrontásaéveken
átfolyik.ugyanakkoraztisbemutatja,hogyaférfiakisáldozatokkáválnak,mi-
közbenatársadalomanôketazúrinôszerepérekárhoztatja(lásderrôlFetterley,
39–42).Emilyvalójábanegészéletébenfelvállaljamindadéli,mindacsaládiha-
gyományt,atörvényenkívüliségetésamodellszerepet,smégtébolyultvoltában
isolyanértékrendetképvisel,amelyakisközösségszámáraigazodásipontulszolgál.

*

tennesseeWilliams„majdnemtökéletes”mûvének(robertE.lee;id.FeliciaHar-
disonlondré,63),A vágy vil la mo sá nak(A Stre et car Na med De si re) középpontjában
isegytökéletesdéliúrinô,BlancheduBoisáll,akinekfinomruházatátéskörnye-
zettôlelütô,míveseleganciájátmárelsôszínpadiutasításábankiemeliaszerzô.

öltözékeválasztékos,finom:habos,fehérruha,testhezállómellénykevanraj-
ta,nyaklánc,gyöngyfülbevaló,fehérkesztyûéskalap,olyan,minthaavillane-
gyedbeérkezettvolnateáravagykoktélpartira.[…]kényesszépségétóvniakell
azerôsfénytôl.Bizonytalanmagatartása,fehérruhájavalahogyamolypillére
emlékeztet.(11)

Blancheolyangen derszkriptterméke,melynekértelmébenanôiségalapvetôrésze
afiatalság.nemcsoda,hogybáraligharminc-egynehányéves,megrettenazörege-
déselsôjeleitôl.Ezértfélanapfénytôlésazerôslámpafénytôl:képtelenszembe-
nézniazidômúlásával,sajátkudarcaivaléstársadalmimarginalizációjával.Ebben
aformalitásokbanbôvelkedôviselkedéskultúrábankomolyanvesziazüresgesztu-
sokat,sszemélyénekszólódicséretkéntélimegarutinbókokat.akárcsakmagaa
délikultúra,ôismítoszokatgyártamúltról(„Franciaszármazásúakvagyunk.Elsô
amerikaiôseinkhugenottákvoltak”[40]),saját„nagyságát”pedigabbanméri, hogy
milyenudvarlóiéskérôivoltak.a férfiakhozvalóviszonyátisapatriarchálisszem-
lélethatározzameg:magátólértetôdônektekintiadélipatriarchátussajátosve-
szek/kapokegyezségétanemekközött,amelynekértelmébenazelôkelôhölgyolyan
árucikk,amelyértadéliurakszívesenfizetnekmagasáratazzal,hogyeltartják.
Blanche-tatraumasorozatokbóltáplálkozódélitársadalomkulturálisdiszkur-

zusaképzimeg,sdeterminisztikusmegképzettségébenômagaiséletbentartjaezt
a„holdvilágosjázminillatú”(33)álmot.IszonyodikStanleyizzadtságszagútestisé-
gétôl,menekülveafürdôszobába,amelyetamegtisztulásrituálisszenthelyénekte-
kint.„a hosszú,forrófürdôutánolyanjóllehûltemésmegnyugodtam![…]Iga-
zánnagyonfelfrissültem![…]aforrófürdôésahosszú,hidegitalmindigúj
reményekkeltöltel”(78).
Blancheegyszersemhagyjamagátkizökkenteniadéliúrinôszerepébôl.Szó-

használata,ruházataésviselkedése,valamintaklisékmegfelelôidôbentörténôfel-
vonultatásamindolyanelemek,amelyekaperformanszttökéletesséteszik.Elcsé-
peltközhelyekbenbeszél:„Fiatal-fiatal-fiatalember!mondtamárvalakimagának,
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hogyolyan,mintegyifjúhercegazEzeregyéjszakából?”(61).Beszédstílusaénköz-
pontú,azeseményekszimbolikusjelentésénekmegfogalmazásávalelsôsorbansaját
szerepénekfelnagyításáraésönmagamitologizálásáratörekszik,élveahamispá-
toszmindenjegyével.a családiültetvényelherdálásátakitartáshôsieposzaként
beszéliel(„énottmaradtamésküzdöttem![…]Én Bellerêve-benmaradtam,és
megpróbáltammegtartani”[19]);apókerpartirólvalótávolmaradásátudvariassá-
gigesztuskéntállítjabe(„Hallom,kártyapartikészül,ésatársaságahölgyekszí-
vesmegjelenésérenemtartigényt”[27]);azöltözködésbentanúsítotthiúságátfenn-
költszenvedélykéntírjale(„azöltözködésaszenvedélyem”[28]);aStanleyáltal
jogosankövetelthivatalospapírokátadásátnagylelkûségkéntállítjabe(„Ezennel
magáratestálom”[32]);gyakoriéshosszúfürdôzéseitpedig,amelyekidejealatt
másoknemhasználhatjákafürdôszobát,gyógyítócélzatúkúrakéntemlegeti(„én
azidegeimmiattveszemaforrófürdôket.Ezthidroterápiánakhívják”[89];„For-
róvízbenáztatjamagát,hogylecsillapítsaazidegeit”[24]).Sohanemmutatkozik
nappalifényben,smégazerôsvillanykörtefényétôlisretteg:„nembíromacsu-
paszvillanykörtéket,éppúgynem,mintahogydurvamegjegyzéstvagyközönsé-
gestettetnemtudokelviselni”(40).a lehazudottéveknyomátpalástolandó,gyer-
tyafénymellettszeretleginkábbmutatkozni,amitabensôségeshangulatiránti
kifinomultérzékévelmagyarázz:„jo ie de viv re-takarokteremteni”(64).a házban
megjelenôpszichiáterbepedigúgykarol,minthaazbálbaésnemelmegyógyinté-
zetbevinnéagyengeségébendélimódonnôiesúrhölgyet:„akárkiön,énmindig
bíztamazidegenemberekjóságában”(107).
önkonstrukciójaszigorúantárgyi,követveadiszkurzívmegképzésalapjáulszol-

gálódélikultúranormatívszövegkönyvét.deBlanchekifejezettenélveziatárgyi
szerepet:„Bekellvallanom,imádom,hakiszolgálnak”(58).környezetétôlállan-
dóvisszajelzéstvárelkülsejére,samikornemkapjameg,rendrekiprovokálja:„mi-
lyenvagyok”?ugyanakkortisztábanisvansajátkonstruáltságával:

BlanCHE nemismondtad,hogytetszem-e.
StElla nagyszerûszínbenvagy.
BlanCHE áldjonmegazIstenezértahazugságért.(15–16)

agender,arasszéstársadalmiosztálytengelyeimenténmegképzettszemélykonst-
ruáltságát,illetvekonstruáltságatudatátmondhatjukadrámaközéppontitopo-
szának,amelyamûalapkonfliktusátadja.HíresmonológjábanBlanchefelvállalja
a„varázslat”,ahamisságésazönámításirántivonzalmát:

megmondom,nekemmikell.varázslat![…]Igen,igen,énvarázslattalszeret-
némmegajándékozniazembereket.énmindentelváltoztatokakedvükért.nem
azigazatmondom,hanemazt,aminekigaznakkellenelennie.éshaezbûn,ak-
korkárhozzamelérte![…]negyújtsonvilágosságot!(88)
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Blanchemagaisjóltudja,hogyakonstrukcióvalójábannemmás,mintszem-
fényvesztés,cirkuszimutatvány.a kádbanígyénekel:

Ezittacirkuszvilága,
Becsapásalegügyesebben,
denemvolnaszemfényvesztés,
Hatehinnél,hinnélbennem.(73)

aztmondod,ezcsakpapírhold,
Becsapásalegügyesebben,
dehanemvolnaszemfényvesztés,
Hatehinnél,hinnélbennem!(74)

Sokatemlegetettelôkelôségeésfinomságaolcsószínházielôadás:atollak,aszôr-
mék,aszínaranynakcsúfoltruha,agyöngyökésatiaraBlanchekellékei,amelyek
adélihölgytársadalmikonstrukciójátvalósítjákmeg.Báradéliúrinôtársadalmi
konstrukciójárólbeigazolódik,hogykiüresedettésanakronisztikus,azaznincsössz-
hangbanatörténelmikontextussal,aperformálásmegtörténik:BlancheduBois
valóbanadélikulturáliskódoktólmintdiszkurzívreferenciátóltárgykéntmegkép-
zettSo u thern bel le.

*

Flanneryo’Connorlegismertebbmûve,az„aligakadmajóember”(„agoodman
IsHardtoFind”)címûelbeszélés,egytragikusanvégzôdôcsaládikirándulásrólszól,
amelyneksoránanagymamakülönbözôötletekkelpróbáljaeltérítenifiaöttagú
családjátafloridaiúticéltól.letérnekazútról,hogymeglátogassanakegyrégikú-
riát,amelya„régidélre”nosztalgikusan(derosszul)emlékezônagymamaszerint
azültetvényközéppontjavolt.amikoratitokbanelhozottmacskamiattasofôr
elengediakormányt,balesetetszenvednek,segyenesenaBitangnevûszököttfe-
gyencéstársaikarjaibantaláljákmagukat.a nagymamafelismeriaszökevénye-
ket,sezt–felelôtlenülésazegészcsaládvesztére–megismondjanekik,biztoslé-
vénabban,hogyBitang„nemlôneleegyúriasszonyt”(32).
azelbeszélésbenanagymamaönmegképzésétkövethetjüknyomon,amelyper-

formanszhûenkövetiadélikulturáliskódot.mindenekelôtt–mintakövetkezô
aprólékosleírásmutatja–ruházataprecízennormakövetô:

…fehér ibolyacsokorraldíszített,tengerészkékzsirardiszalamakalapot,és
ugyanolyankékalaponapró,fehérpöttyösruhátöltött.Fehérorgantingallér-
játéskézelôitcsipkeszegélyezte,nyakkivágásábaillatosított,bíborszínûszövet
ibolyacsokrottûzött.(11)
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aruházat,akáregyszínpadijelmez,késôbbisárulkodó:tökéleteskülsejeaddig
tart,amígalátszatszerintrendbenmennekadolgok;abalesetutánazonbanakül-
sôszéteséseelsôkéntjelziavilágrendszétesését.„a nagymamakikászálódottazau-
tóból.a kalapmégmindigafejéhezvolttûzve,deakarimamegtörtéselölferdén
fölállt,afehéribolyacsokorpedigszakadtanlógott”(21–22).megképzésemindvé-
gigigaziperformansz:„színpadiasan”ingatjaafejét(14),kezéveldrámaianhado-
nászik(22),„gyászoshangon”beszél(27)vagykiabál,„akáregyszomjanrikolto-
zóvénpulyka”(32).
déliúrinôségénekrészeazis,hogyazutazásalattszabályostársaságihölgyként

–tehátamegfelelôbeszédtémákfelhozásával–tartjaszóvalatöbbieket.lelkesbe-
szédévelszintelétezésbeperformáljaaztazöregházat,amelynekkereséséreletér-
nekazútról(„minéltöbbetbeszéltróla,annálinkábbvágyottviszontlátniahelyet”
[18]).mindenrereagál,mindentcsodálatraméltónaktalál,mindenértlelkesedik,
gyakranfélreértve,félreértelmezveadolgokat.Ekkéntlelkesedikaszegénységben
élônégerfiúért(„ohó,nézzétekcsakaztazédeskiscsokibabát!–kiáltottföl,és
egykunyhóajtajábanálldogálónégergyerekremutatott.–Hátnemtündérilát-
vány?–lelkendezett”[12];„Hatudnékfesteni,bizonymegfestenémeztajelene-
tet–mondta”[13])ésBitangértmagáért,bízvaabban,hogy„jóember!Cseppet
semtûnikközönségesakárkinek!Biztosvagyokbenne,hogyrendescsaládbólva-
ló!”(25).viselkedésikényszeremagyarázza,hogyáltalábantúlhamarszólalmeg
éstúlsokatbeszél;atársaságiviselkedésszabályaiirántikényszerestiszteletpedig
végülacsaládlemészárlásáhozvezet.
Feltételnélkülfogadjaeladéliértékeket,sigyekszikunokáitisezekretanítani:

„azénidômben–kezdteanagymamaösszekulcsolvavékony,eresujjait–,agye-
rekekjobbanbecsültéksajátállamukat,aszüleiketésáltalábanmindent.akkori-
banmégtisztességesekvoltakazemberek”(12).Szavaibólkihallikamúltrégidi-
csôsége,vagyis„régiszépidôk”(17)irántérzettnosztalgia:„Elfújtaaszél”(13),
játszikaközhellyel,késôbbhozzátéve,hogy„azemberekvalóbannemolyanok
már,mintrégen”(16).E szemléletrészeazis,hogyanégereketpusztánképként,
festôecsetrekívánkozó„tündérilátványként”(12)tudjaérzékelni,megerôsítveaz
afroamerikaiaktárgyirögzítésétadélifehérkultúrában.
azasszonyanovellaközéppontitudata:azôszûrôjénkeresztül,azáltalahallott

dialógusokbanésszabadfüggôbeszédbenérzékeljükavilágot,smegismerkedünk
önérzékelésénekpaneljeivelis(például„derûstermészetûként”írjalemagát[15]).
a déliszkriptperformálásáhozráadásulapopuláriskultúrakliséithasználjákasze-
replôk:ezekbôlállítjaösszemagátnemcsakanagymama,deatöbbicsaládtagis.
önmegképzéseakorábbanemlítettgirard-féleháromszögnyomvonalántörténik,
amikorisadéliségszövegkönyveadjaaharmadikpólust,melyközvetíti–akárEmma
Bovaryesetébenaromantikustörténetek–déliúrihölgykéntvalómegképzését.
a délipanelekközöttemlítendôacímadóEddiegreen-bluesdal,atöbbszörisemlí-
tettgilbertandSullivan-opera(a nagymamaegyikszereplôjérôlnevezteelamacskát),
anégerkisfiú„édeskiscsokibabaként”(12)valóemlegetéseésaközhelyesbeszédmód.
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Számosolyanklisészerepelazelbeszélésben,amelyeztaközhelyesességethivatott
jelezni;ezekvagyközvetlenidézet(például„lássanakcsakminéltöbbetavilágból,
haddtáguljonalátókörük”[10];a„tennessee-benhegyekvannak,georgiában
pedigdombok”címûiskolaimondóka[12]),vagyszabadfüggôbeszédformájában
vannakjelen.a panelekaszabadfüggôbeszédközvetítésébenisazúrinôkénttör-
ténôönmegképzést,adélifelsôbbségtudatotésáltalábanavilágmechanikus,leegy-
szerûsítô,gyakrangyerekesértelmezésétjelzik.(ígypéldául:„Egyváratlanbaleset
alkalmávalbárkiisláthatnáôtholtanazországúton,mententudná,hogyúrihölggyel
vandolga”[11];„kizárólagEurópaokolhatóahelyzetjelenlegialakulásáért”[17];
„a rendôrökhirdetôtáblákésbokrokmögészoktakelbújni,majdonnancsapnakle
azemberre,mégmielôttletudnalassítani”[11–12];„mutogattaatájérdekessé-
geit”33 [12],„JohnWesleyvihognikezdettatörténeten”34 [14];„nemvoltolyan
derûstermészetû,mintazanyja”[15];„a nagymamael-elbóbiskolt”35 [18];„az
emberbehúzódhatott[alugasba]azudvarlójávalakertisétaután”[18]).
EmilykisasszonyhozésBlanche-hozhasonlóanaz„aligakadmajóember”nagy-

mamájaisolyanmetaforikus(precízebbfogalmazásban:metaforikus-katakretikus)
konstrukció,amelyetegymarkánskulturáliskód,esetükbenazamerikaidéltörté-
netiésviselkedésinormarendszereképezmeg.metaforikusmegképzésrôlbeszélhe-
tünk,mertegymimetikusfolyamatutalásaisoránállelôahasonlóságraésfelcse-
rélhetôségreépülôalakzat,atárgyaltnôalakokidolja,képe.ugyanakkorakatakrézis
metaforikusaleseténektrópusa(a metafora-katakrézis)isszerveziamegképzést,
amennyibenolyanmimetikusfolyamatrólvanszó,amelyegydiszkurzusrareferen-
ciális.azpedig,hogyamimetikusreferenciaalapjáulszolgálómítoszegyelmúlt
világéstársadalmirendterméke,végülmindháromnôtragédiájátokozza:Emily
kisasszonygyilkossálesz,Blanchepatologikusanelszakadavalóságtól,anagymama
pedigközvetettenazegészcsaládlemészárlásáértleszfelelôs.tragikusgroteszkségben
fejezibeéletét,„mintegygyerek,összegabalyodottlábainféligült,féligfeküdtegy
vértócsaközepén,ésafelhôtlenégfeléemeltarccalmosolygott”(33).

atársadalminemiesítettalanyminttisztakatakrézis:
anormataszításelôadásaiazirodalomban

Haakatakrézist,mintdumarsaisírja,valóban„nyelvihiányok,hézagokpótlásá-
ra”szolgálóalakzat,akkoranôialanyiságról–vagyisanôesetébenkimunkáltas -
su jet tis se ment-ról–aztmondhatjuk,hogyfogalmihiánytvagyhézagotkellpótolnia
azújfogalom(ezesetbenanômintalany)megalkotásával,mégpedigúgy,hogy

33 apanelszerûségazangolbanegyértelmû:„interestingdetailsofthescenery”.
34 azangolszövegarégiesgyereknyelvethasználja:„thisstorytickledJohnWesley’sfunny

bone”.
35 azangolszövegbenarégiescat- naps kifejezéssel.
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ameglévôszójelentésétkiterjesztiegyújjelentéselemmel.Erreacélrapedigafogal-
makpótlásáraszolgálótrópus,vagyisakatakrézistûnikalegalkalmasabbnak,amely
egyúttalademan-féle„referenciáliseltévelyedés”„szédítôlehetôségeit”leginkább
kiaknázóalakzat(lásdAz ol va sás al le gó riái, 23).a társadalminormátólvaló„elté-
velyedés”tropizálódásaekkéntmagátólértetôdôenleszkatakretikus.
Ebbenafejezetbenolyannôikaraktereketkívánokbemutatni,akikkritikusan

viszonyulnaknormatívgen der megképzésükhöz.a nôalakáltalábanvalamilyenmó-
donkilépniigyekszikazôttárgykéntmegképzôdiszkurzusból,esetleglázadanor-
mákellen,smegkísérli,hogyamagatárgyipozícióbanvalómegképzésétalanyivá
alakítsa.Ez–mintlátnifogjuk–nemmindenesetbensikerül,slesznekolyanese-
tek(márrögtönafejezetelején,Ignotuséskosztolányidezsôszövegeiben),ame-
lyekinkábbcsakkikezdikanormatívelvárásokat,alétezôkulturálisszövegköny-
veket;ezekbenanormataszítópróbálkozásokbantehátazeddigérvényesdiszkurzus
megkérdôjelezésérôl,destabilizálásárólvanszó.a késôbbtárgyaltszerzôk(kaffka
margit,némethlászló,gertrudeStein,djunaBarnesésH.d.)esetébenazonban
aperformatívfolyamatokeredményekéntmárújtársadalmi-kulturáliskonstruk-
ciójönlétre,melybenakatakrézisalakzatamenténfolyótropizálódásbanújelem-
melbôvülanôiségfogalma:azágenciaelemével.Ezekbenazesetekbenazújszö-
vegkönyvmindezidáigismeretlen(katakretikus)énttermel,sanôiszubjektum
ágenciájátannakalanyipozícióbahelyezésévelsugallja.
Felmerülakérdés,hogylehet-eaperformatívmódondefiniálódónôiszubjekti-

vitástazaztteremtôkontextusonkívülábrázolni.lehet-eanôtúgyhitelesenbe-
mutatni,hogynetárgyként,elsôsorbanaférfivágytárgyakéntnyerjeelidentitá-
sát?lehet-eanôiszubjektumotolyanperformatívkonstrukciókéntbemutatni,
amelyfelülírjaatársadalomnormatívelôfeltevését?
anôakkorválikszubjektummá,nôiszubjektummá,amikorazas su jet tis se ment

ágenciájátkövetelimagának,vagyisatársadalomnormatívszövegkönyveitfelülír-
va–anormatívelvárásokatfigyelmenkívülhagyva,azoktól„eltévelyedve”vagy
azokkalmégszembeismenve–,alanyipozícióbólkezdnézni,beszélniéscseleked-
ni.Ekkorugyanis,mintrosiBraidottirámutat,engedelmeskedikvágyának,hogy
egyrésztlegyen,másrészthogynôiszubjektumlegyen,azazanyelvveladjonma-
gának„felhatalmazást”36 (6).E folyamatfontoselemeamindaddigkizárólagafér-
fiakprivilégiumakéntkezeltalanyibeszéd,amellyelabeszélônôeltulajdonítjaaz
önreflexiót,mintegynônemmelellátvaavágyésazakaratkifejezésénekképessé-
gét,vagyis,közvetettenmagátazakaratotésavágyat.
míganormatívmegképzésszintemonolitnôiségeteredményezett,egyáltalános

sémában(az„igazinô”sémájában)leképezveadiszkurzust,addiganormataszító
megképzésszétszórjaeztaközvetlenmegképzésiviszonyt:úgytûnik,hogyanorma
figyelmenkívülhagyásávalszintevégtelenszámúújfajtamegképzésjöhetlétre.

36 „entitlement”
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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-
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dolkodásifolyamattermékeként,tudatosodásként,öntudatraébredéskéntábrázol-
ja,amelyneksoránegyasszonyazöntudatlanmegképzettségtôleljutaváltoztatás
vágyáig.ésbárezanevelôdés–akárakorábbantárgyaltnormakövetôfejlôdésre-
gényekesetébenis–mártúlkésônkövetkezikbe(hiszenezazasszonytöbbémár
nemkerülolyanhelyzetbe,amikormáskéntdönthetne),demegadhôsnôjénekva-
lamit,aminemadatottmegamagyarregényekhôsnôinek:azönreflexió,azönér-
tékelésésazönátértékelésfájdalmas,egyszersmindöntisztítófolyamatát.kaffka
elsôkéntadatjaelôegyidôsödônôvelsajátélettörténetét:azötvenévespórtelky
magdaleplezetlenülszólhibásdöntéseirôl,kudarcairóléstévedéseirôl,melyekért,
tudja,azértfelelôs,mertnemkérdôjeleztemegazôtmegképzôtársadalmidiszkur-
zust.deelsôaregényabbanavonatkozásbanis,hogyazeseményekjórészenôi
közegbenjátszódik;ebbenavilágban„asszonytudományukkal”anôkahordozói
ésörökítôiaszépésnemesértékekneképpúgy,mintatragédiábatorkollóeltár-
gyiasításnak.végülazanyasággalkapcsolatosnagykulturálistabukmegdöntése
teréniselsôneknevezhetjükaSzí nek és éve ket.
mindezegyüttvalóban„kíméletlentársadalomkritikává”állössze,hogyFábri

annaelemzésénekkonklúziójátidézzema19.századinôírókatbemutató,úttörô
jelentôségûkönyvébôl(186).mindemellett,mintFábrirámutat,kaffkanemahar-
cosfeminizmusbanlátja„a kiszolgáltatottnôisorsokésélethelyzetekmegoldását,
hanemalehetôségekmegteremtésében”.ahogymagakaffkaírja:„lehetôségek–
igen,ezminden;azéletlehetôségekkiterjesztése”(id.Fábri,186).
aregénynagyszerûéssokakáltaldicsért(lásdZsadányi,„írónôk”,810)nyitó-

fejezeteazéletenkívülrehelyeziavisszaemlékezônarrátort,aki„szép,nagycsendes-
ségben”él,érzékeliugyanazéletetés„azéletetmost élô embereket”(3),devalójá-
banmárnemviszonyulhozzájukszemélyesen.azzalpedig,hogyaszövegazéleten
kívüliségbepozicionáljahôsnôjét,szavainakkülönöshiteltelôlegez:azolvasóúgy
leszbevezetvearegénybe,hogyelfogadjaalassú,erôteljeshullámokkéntfeltörô
gondolatokat,akármilyenfelforgatókis.Ilyenfelforgatógondolatmárrögtönaz
elsôoldalonazéletelôadáskéntvalóértelmezése,amelyetagyerekjátékokközvet-
lenfolytatásaként,vagyisaneveltetésésnevelôdéstermészetesrészekéntmutatbe:

ahogyagyerekaztmondja:boltocskátjátszomvagypapátvagytengerivihart
–úgyjátsszabelémagátafelnôttemberisacélratörô,aszorgos,aléha,aszen-
vedélyesvagyagyûlölködôszerepébe.[…]
azemberjól-rosszulmégiscsakvégigjátsszaamagavállaltaszerepeketszép

sorjában.(5)

Elmondja,hogyazéletnagyszerepeinekeljátszásához–esetébenmindenekelôtta
nôifeladatokteljesítéséhez–valójában„egykisjátszókedv,egyszerepvállalás”,
„szándék,magaáltatás”(7)szükséges.Ezértlehet,hogymostanraannyira„eltávo-
lozott”korábbiénjeitôl,hogynemfelelhet„maannakavalakinekatetteirôl,akit
húszesztendôvelezelôtt”(6–7)azônevétviselte.
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anarrátorlegalábbháromlényegesfelfedezésttesz:azéntöbbesvoltáról,anôi
személyiségváltozásáról-fejlôdésérôl,valamintazeváltozástlehetôvétevômegkép-
zôfolyamatokról.Egyarántelvetvetehátaszubjektumkarteziánusésesszencialista
felfogását,kaffkaaperformativitásmellettérvel,mégpedignemcsakegyidejûként,
hanemvisszahatókéntistételezveavégrehajtócselekedeteket.vagyisnemcsakarról
vanszó,hogyanormakövetésvágyátólfûtöttfiatallányszépeneljátszottaakkor
azokataszerepeket,amelyeketavonatkozószkriptelôírtszámára,dearrólis,hogy
azéletéremost visszatekintôasszonyéppenafelidézésselhozzalétrerégiénjeit.

minden pihenôhelyrôlnézveegészenmásapanoráma.ígyvanezazesemények-
kelistalán;ésmeglehet,hogyamitmaazélettörténetemnekgondolok,azcsak
mostanigondolkodásomszerintformáltképazéletemrôl.deakkorannálin-
kábbazenyém –ésérdekesebb,tarkább,becsesebbjátékszertennélelsemgon-
dolhatokmagamnak.(9)

másszóvalazemlékezetisperformatív,sekkéntazéntöbbszörözéslétrehozója.
a mostavisszatekintéssoránperformálténjétpediganarrátorazértérezhetimég
inkábbamagáénak,mertezmostani,idôskoridiszkurzusátóllettmegképezve,s
nemafiatalkorábanmegkérdôjelezetlenülelfogadottnormatívdiszkurzustól.
a visszaemlékezô-elbeszélôénezértválhatelazelbeszélténtôl,akorábbanisidé-
zettlacanikimondás(énon ci a ti on) ezértválhatelakimondott(énon cé) szubjektum
pozícióitól,miközben,mintZsadányirámutat,aszövegbenelkülönülegymástól
az„histoire”-típusú,személytelennarrációés„a sajátszándékaitmegvalósítanikí-
vánónôielbeszélônek”ahangja(811).ésezértlehetséges,hogy–mintHorváth
Zsuzsaírja–„azelbeszélôkorábbiénjéreúgytudvisszagondolni,mintegyide-
genre”;vagyis„nemcsakaz»én«jelenikmegidegenként,hanem[…]amúlt,a
nôiénmúltjais”(„azidegennéváltsaját”),valaminthogymagda„máskéntlátja
egykoriönmagát,azegykorveletörténteket”(„»Seholannyiszíne-illatanincs
a szónak.«”).
aszövegazérttekinthetôfejlôdésregénynek,merthaazelbeszélttörténetnem

isegyalanyiönmegalkotástörténete,magaatörténetmondásaz:amikormagda–
akaffkáraolyjellemzô„szótisztelettel”(lásdHorváth,„»Seholannyiszíne-illata
nincsaszónak«”)–elbeszéliútjátakétházassággalmegvalósulónormatívmeg-
képzettségtôlanormáktólszabadulómagányig,akkorvalójábanazas su jet tis se ment
ívétjárjabe.a nôszámáranemisvoltengedélyezettezafajtaalanyiönmegalko-
tás:atársadalomnôietlennek,anôiszereppelellentétesnekdeklaráltaabelsôfo-
lyamatokmegfogalmazását.a kortársfilozófus-ésírónô,ritoókEmmaezértne-
veziazönreflexiótkülönösenanôesetébenszemérmetlennek,illetlennek–vagyis
atársadalmimegképzésselellentétesnek.

asszonynaknemisszabadnaírónaklenni,azene,aszín,arajzinkábbnekivaló.
talánaférfiisérezhetimintember,hogymilyenszemérmetlenségagondola-
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tainakésérzelmeinekszavakbankimondásaközönyös,ismeretlen,idegenem-
berekelôtt.asszonynálegyenesenasszonyimivoltábaütközik.(id.Fábri,184)

agondolkodónôalakokszokatlanvoltárólírnakmárkaffkakorainovelláinakkriti-
kusaiis,ígySzinigyula1906-ban,évekkelaSzí nek és évek megszületéseelôtt(lásd
errôll’HommeIlona,65–66).mintl’HommeIlonarámutat,agondolkodásképes-
ségénekeffajtakiterjesztéseanôkrekaffkaegyiknagyújításánaktekinthetô(66),
amelyetakorainovellákutánaSzí nek és évek benvitttökélyre.a regénybenanôalak
egyszerrenormakövetôésnormataszító,amennyibenazemlékezés,azönreflexióés az
eseményekátértékelésefolyamatábanegyszerrefoglaljaelatárgyiésazalanyipozíciót.
aSzí nek és évek narrátoraegycsupanôcsaládbannôttföl:özvegyenmaradtany-

játagyermekekkelegyütta„grószi”fogadtabe,akinekházábannôkkorábbinem-
zedékeinekanyomaiköztélnek.a családitörténetekismindnôkkörülszövôdnek
ésnôivonalonöröklôdnek:agrószi,klárimama,Ilanénimindhiteles,küzdô,
„egészember”,aZimánasszonyok„osztószeretetével,kérlelhetetlen,mértékes,
okosakaratával”(22).„anyáitól”magdaelsajátíthattaaz„asszonytudományt”(25),
amitmosttükörelôttgyakorol,mintegyszínésznô;ésakáregyszínésznô,soksze-
repetképeseljátszani:tudja,hogymindig„másféle”,shogyelôadásainaklelkeskö-
zönségtapsol.„éreztem,hogyénrámsokáiglehetnézni,unalomnélkül,hogyrit-
kánvagyokkétszeregyforma,éshogysok-sokféleszókellene,hogyvalakileírjon
engem”(26).néhaengedannakavonzásnak,amelySándoröccsekönyveibôlárad
felé:tanulnikezd,sbelefeledkezikazolvasásba.denemakar„befeléélônô”(30)
lenni:jobbanvonzzaavizitszobaésabálterem.élveziatársaságiéletbenelértsi-
kereit,hogyazeladósorbanlevôlányokközöttmindigôazelsô,snemistulajdo-
nítkülönösebbjelentôségetnéharátörô„hirtelenkedvtelenségének”(39),a„kel-
letlenrosszszájízzelébredésnek”ésa„koraiésgyengecsömörnek”(41).Ekkormég
úgyérzi,azértnemfelhôtlenazöröme,mertférjhezmeneteleügyétnemvitteelô-
re.minthaaszerelemismegérintené,denemmerelmerülniaférfivalérzettköl-
csönösvonzalomban.minthaférjhezmennisemigazánakarna,samikormásikud-
varlója,vodicskaJenôalánydacosszomorúságátmegakarjafejteni,magdamás
lányokhozirányítja:„miértisfoglalkozikvelem.vannaklányok,akiketkészenta-
lálhat”,mondja(52),azértbízvaamagalehetôségébenis.detudja,hogyacsalád
anyjátóléstôleisaházasságkötéstvárja,ígyaztánhozzámegyvodicskához.
Felkészületlenüléstudatlanullépaházasságba,sbármennyireszeretiisaz„urát”,

mellbevágjamindaz,amitmostmegtapasztal:azéjszakárakikötöttbajusz,a„zugy-
bolómosdás”(56),atyúkszemvágás,aszétvetettlábbalvaló„föcskendezés”(57).
nosztalgiávalgondolazudvarlásbanmegismertférfira:„Esztendôvelezelôttabáli
belépômetôrizte,ésalegyezômhordtautánam”,sóhajtfel(57).legfôképpenaz
aggasztja,hogyezutánmárnincsmitvárniaazélettôl:„azéletembevanfejezve
mármost”(58).a cseléddelfolytatottnapinagytakarítástrobotnakérziugyan(„ez
–mostmárígyleszmindig.meddig?[…]amígcsakélünk!”[57]).„vadtevés-
vágyból”és„bolondnagyakaratból”(59)mégisörömettalálbenne:ezleszazôte-
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repe,aholbizonyíthat.„megvoltbennemakívánság,hogyelsô,kitûnôéshíresle-
gyek,éshátmiegyébbelérhettemvolnaelezt?”(59).készül„gazdasszonyhíre”
nagyvizsgájára,akétcsaládotösszehozópompásvendégségre,amelyencsakegy-
valaki,apósaelôttbukikmeg.azöregvodicska,talánmegsejtveakésôbbitragé-
diát,haragszikapazarlásért,apénzszórásért:„lejtôez,aromlásfelévezet”,figyel-
meztetimenyét.magdamostdacosanvisszautasítjaavádat,amivelörökreelveszíti
aférfijóindulatát.delegjobbantovábbraisattólretteg,hogy„mostmársohasem-
minemfogtörténnitöbbé”(68).a visszatérôlánykoriszerelmetelutasítja,inkább
aházasság„jótevôhazugságában”keresimenedékét.örül„azéletszelíd,természe-
tesvisszazökkenésének”,férjeápolásának:„nyugodtantûrtem,hogybabusgat,be-
céz,gyöngélkedikkörültemazôlegigazabbtermészeteszerint,atyásan,nekima-
gánakisjólesôn”(77).Ezaperformálástehátnemhazugvagyhamis,inkább
természetesnektûnikmindkettôjükszámára:ígykellaházasságbanviselkedni–
úgyismondhatnánk,hogyezvanmegírvaanormatív„nagykönyvben”.
tehátmígapatriarchátusasszonyszkriptjeszerintmagdatökéletesfeleséggéés

háziasszonnyáképeztemagát,egyrejobbanhiányzikvalamiazéletébôl.mostmég
nemisigentudjamegfogalmaznieztahiányt,sazthiszi,hogyaz„uradalmiban-
da”(80)zavarja,a„csupasógorság-komaság”„züllöttország”amaga„lehetetlen
állapotaival”(81).Szívesenmaradaférfiakkal,amikorvacsorautánpolitikáról,a
közállapotokrólbeszélgetnek.Szeretné,haférjegyakrabbanbeavatná„komolydol-
gokba”(84),snemcsakgyermekkéntbecézné:„ringatott,becézett,dorgáltésin-
gerelt,mintegykisgyereket”(99).attóltartugyanis,hogymígôt„nyelvecskéjé-
re”(84)vigyázó,selypítô,butuskagyermeknekmondjaaférje,addigazislesz:
„látszatranéhaegészenostobácskaésselypesvoltam,egykicsitvisszaishatottez
igazándibanis”(99).vagyiséppenattólfél,amitaperformatívmódonmegképzett
diszkurzívkonstrukciórólmárazelméletibevezetôbenkifejtettem:hogyazképes
a„valóságba”metaleptikusanátlépni,sott„valóságosként”létezni.magdaeseté-
benapatriarchátusszkriptjealapjángyermekkéntmegképzettasszonylépadisz-
kurzusbóla„valóságba”,sdiszkurzívmegképzettségeottismûködnifog.
magdalassanmegfogalmazza,hogymiértelégedetlenasszonyszerepével:

a háztartásbanenergikusésatársaságbanfölényesvoltam;desohatízforinton túl
nemadtam-vettem,ennélnagyobbösszegegyszerresohasemisvoltatulajdonom,
sohafontosabbéletdolgot,mégcsakalakáskiválasztástvagyfûtôfa-megrende-
léstsemvégeztemelmagam,sajátfelelôsségemreésszabadakaratomból.(99)

vagyisúgyérzi,aháztartásvezetésénél„fontosabbéletdolgokra”isképesvolna.El is
kezdközügyekbentevékenykedni:Jolsvayalispánfeleségével,melaniebárónôvel
egynôegyletlétrehozásánfáradoznak–igaz,nemazért,hogykiálljanaknôügye-
kért,hanemhogyférjeiknek„egykishangulatcsinálással,egykiskorteskedéssel”
(100)elôrelendítsékakarrierjét.magdánakmindenreménye,hogyuraalispánsá-
gávalmagukmögötthagyhatjákaz„uradalmibandát”,ôpedigvármegyeiasszony-
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ként,anapicselédrobotbólimmárkilépve,talánrésztvehetne„komolydolgok-
ban”,„fontosabbéletdolgokban”is.Ezértlelkesítiaférjét,ezérttûnikbecsvágyó-
nakômagais.Jolsvayazonbanmásalispántisjelöltet,akiazutántöbbszavazatot
kap.vodicskapedigfôbelövimagát,sezzelmagdaéleteiskegyetlenülfélbetörik.

akkorösszecsapottfelettemazélet,roncsokbadarabolt,összenyomorított,tö-
vemrôlszakított,világbanvalóhelyemrôlkimozdított,messzedobott,kihúzta
talpamalólaföldet,fejemfelölafedelet[…]amiazelôttvoltam,azmegszûnt,
kimúlt[…](127)

mindenkibencsalódniakell.mostohaapja,telegdypéterpéldául,akiliberálisné-
zeteketvall,akkorpapola„fejlôdôtársadalmirendasszonyideáljáról”,aki„függet-
len,erôs,küzdésreképes”(134),amikorattóltart,hogymagdaazôterhükrelesz:
akkorismétlia„mindenkimagaura”bûvszavakat,amikorkitessékelimagdát.
S amikormagdalányaitaníttatásánakfontosságárólbeszél,telegdykineveti:„Bo-
londériaaz!tudatlanokmániája,mindenalapnélkülvaló.mindiginferiórismarad
azasszonyiállat,nemislehetmásképpen”,mondja(207).
magdakitanuljaapostamesterséget,deazutánnemgyakorolja.végülúgyérzi,

mindenkinekaterhérevan,s„szegényasszonyéletét”csakújabbházasságmentheti
meg(182).HozzámegyhátHorváthdénesügyvédhez,akitôl„zülleniindultélete
megtámasztását”várja(185).Házasságaazonbanmagaapokol,mert„dénesvárat-
lanulmakacs,néhanyersistudottlenni[…]néhakiütközöttbelôleazotthoniegy-
szerûbbvárosipolgárcsaládkicsiségekbeakaszkodógôgje,primitívönzéseésgorom-
bakifejezésmódja”(189).Szenvedagyûlölködôveszekedésektôl,ugyanakkorazis
felháborítja,hogy„potyafráterként”(194)ennyirekivanszolgáltatvaegyférfinak.
Bársajátkiszolgáltatottságánmárnemtudváltoztatni,elhatározza,hogylá-

nyaitmáskéntneveli:„nemakarom,hogysorsuklegkevésbéishasonlítsonaz
enyémre.majdteszekróla!Erremégjóleszazéletem!”(198).

mostmárcsakfelnevelnimarcsát,Zsuzsit,klárit,hogyôknefolytassákasüllye-
dést,hogytalpraálljon,helyetharcoljonmagánakazivadékomlegalábbavi-
lágban.
mostmegvanengedve,hogygimnáziumbamenjeneklányokis.aztakarom

velük,nembánom,haaddigélekis!menjenekdoktornak,tanárnak,legyen
olyandolguk,mintaférfiaknak.(206)

végülmégegymegképzettségreiskitéraregénynarrátora:azanyaságra.amikor
évekutánújratalálkozikelsôházasságábólszületettfiával,akitamagdáhozellen-
ségesenviszonyulónagyapanevel,azasszonyazongondolkodik,hogyakisIstván
irántmiértnemérezolyanszeretetet,mintlányaiiránt.nemértegyeta„patéti-
kusakkal”,azok„érzékenykönyvekbôlszedettvilágnézetével”,miszerint„azanya-
szívvelnemlehetámalkudni”(210).
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Igen,azanyaságsemcsupaösztön;hisznemvagyunkegészenállatok.Féligtár-
sadalmiérzésis,elszántság,kötelesség;aztánmegagyereklényétôlissokfügg;
hiszegyidegennellépünkházasságra,sagyermekünkazôvéreis,lényeésörök-
sége…(210–211)

anarrátorátlátamaga„szeretetillúzióján”(211),sfelismerveazanyaságdiszkur-
zívmegképzettségétis,leplezetlennyíltsággalszólazegyiklegnagyobbtársadal-
mitaburól,a„jóanyaság”ideáljárólis.
miutánmásodikférjétiseltemette,s„asszonylénye[m]átmentakríziseseszten-

dôkön”,pórtelkymagdakezdi„egészben”látniadolgokat,„egytávolságbólés
mindentletompítva”(228).átlátazokonatársadalmiparancsokon,amelyeketa
patriarchátusszkriptjeáhítottértékként,elérendôideálkéntvagyszentségkéntál-
lítanôkelé,sezzelnagybölcsességreteszszert.Felismeri,hogynemanôkérde-
keit,hanemaférfiakkényelmétésboldogulásátszolgáljaazatársadalom,amelya
nôszámárakizárólagazotthontengedélyeziélettérként,megvonvatôlea„fonto-
sabbéletdolgokban”valódöntésekésaszellemiépülés-gyarapodáslehetôségét.és
felismeri,hogyezatársadalom–azzal,hogyolyanszkriptszerintképzimeganô-
ket,amelybenaházasság,aháztartásésazanyaságjelentiavégsôboldogságot–
valójábanacselekvésésazágencialehetôségétôlfosztjameganôket,akikcsakar-
ravágyhatnak,amivééppenmegképziôketaszkript.életérevisszatekintveezért
érzimagdaúgy,minthanemisôéltvolna:

ésakkoreztláttam:olysokszorneménmagaméltem,igazítottam,cseleked-
tem;valamiidegen,kiszámíthatatlan,felsôbbhatalomvitt,ésegytitokzatosva-
lakiakart,szándékoltvalamitvelemmindig,csakhogyerreazemberutólagjön
rá.miértnevezzükvéletlennek,sorsnak,világrendnek…„Isten”,eziscsakszó,
delegalábbmindigugyanaztjelenti.(228)

„Felsôbbhatalomként”valamiféle„szót”gyaníttehátélete„szándékolása”mögött:
maeztdiszkurzusnakmondjuk,azirányítástpedigdiszkurzívmegképzettségnek.
azutolsómondatokbanvisszatéraregényelejénleírt„nagycsendesség”,sa

„messziéletdolgain”tûnôdô,azeseményekmozgatórugóitfeltárómagdakibújik
diszkurzívmegképzettségeketrecébôl.önmegképzésekatakretikus:azönmagára
tárgykéntreflektáló,deagondolkodásbanalanyipozíciótfelvevôasszonysosem-
voltalakzatáválesz.
aMá ria évei ben(1912)kaffkamégtovábbmegyennél,slaszlovszkymária

személyébenolyanhôsnôtállítregényeközéppontjába,akilassanfelismeriönma-
gábansajátvágyátaférfinélküliéletre,majdhosszanérleltelhatározássalöngyil-
koslesz.Internátusbelibarátnôivelháromévenátábrándoznakazéletnagyérzel-
meirôl,sazegyüttolvasottkönyvekrománcostörténeteibôlmerítikábrándjaikat
ésvágyaikat,egymásnakszolgáltatvapublikumotérzelmeikszínpadiaselôadásá-
hoz.Bártudják,hogyolvasmányaiknemkönnyítikmegavilághozvaló„hozzátö-
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rôdésüket”(332),mindanégyennagyélvezetettalálnak„levegô-történeteik”és
„álomnovelláik”végigjátszásában(334).a románcostörténetekdiszkurzusaáltali
megképzésükazonbankiszolgáltatottátesziôket,különösenaférfiakkalszemben.
vicát,akialegnagyobbígéretvolt(egydolgozatamegisjelentaNyelv ôr ben)egy
doktorcsábítjael,másokazelsôadandóalkalommalférjhezmennek,máriapedig
anagyíróval,Seregéllyelfolytatromantikuslevelezést,aminekazutánazíróeskü-
vôjévelváratlanulvégeszakad.
máriakülönöslány,agondolkodónôújabbkaffkaikatakrézise,akirôlafelnôt-

tekkülönösszavakbanbeszélnek:„érdekes”,„hatásosanjelentékeny”,akin„gon-
dolkodnikell”(349).azudvarlásoshelyzetekkifejezettentaszítják,ezértnemérzi
jólmagátatáncmulatságonsem,amikor„idegenkarokfonódtakaderekaköré”:
„[é]solyidegennekésmagánosnakéreztelényétetesties,kábultrobotolásban;
–miértez,kinekkell?olyfutólagos,vegyes,felszíneséssivárígy!”(353).külö-
nös,másfiatallányoktólidegenambíciókattáplál:„magasabbrendûéletre”vágyik,
szavarjaahétköznapirutinésegyhangúság.mintSeregélynekírja,„éntel jes sé get
akarok,ésaznincsazidôtelésében–ezörökkéöblögetô,elmosó,újulóészavaró
változásban”(367).néhaelfogjaavágy„valamitcsinálni,érvényesülni,lenniva-
laki”(446).azolvasásszeretetehozzaazutánközelapostolSándortanárhoz,akit
„igaziolvasózseninek”tart(420).máriafelismeriaférfibanarokonlelket:azt,hogy
mindkettôjüketa„nagyközvetettség”jellemzi,a„kötöttszó”erejébevetettbiza-
lomésazirodalombefogadásáhozszükséges„csaknemnôiesmásodlagosság”(424).
amikorazonbanSándormegkériakezét,rájön,hogymennyiretaszítjaatestikö-
zelség,saférfiteltántorításaérdekébenkitalálegymesétsajátromlottságáról.S bár
semmikivetnivalótnemtalálabban,hogysohanemenjenférjhez–„Szintemegijedt
rajta,hogymennyirenemérezbensôlegsemmitermészetellenestebben”(474)–,
tudja,hogyavilág„hibát,lesiklást[…]ésteljesületlenéletet”látnaebben.ígySán-
dornakmégiscsakigentmond,méghaezzelelisismeriönmagaelôtt,hogytúlsá-
gosanmegakarfelelnia„közízlésnek”(474).Hamarosanazonbanmindkettenér-
zikalány„kelletlenségét”(476),smáriarádöbben,hogyegyikdöntésétsemképes
felvállalni.nemlátmáskiutatéletecsapdájából,mintahalált:amargithídról
leugrikaközönyöshullámokba.mintHorváthZsuzsaírja,tudatábanösszecsúsz-
nakazirodalmiolvasmányaibólismertfikciókszövegvilágai,smostelsôsorbanta-
lánaranyJános„Híd-avatásától”megképezve,aztdirektmódon,„sajátléthelyze-
térealkalmazza”(„»írottbetûkbehazugulsûrítettélet«”160).különösmódonmég
halálátiscsakszkriptekalapjánképesmegélni.

*

némethlászlóIszony (1947)címûregényébenis–amelyetaSzí nek és évek fabula-
elemeinekfeltûnôismétlôdésemiattakárakaffka-mûikerregényénekisnevezhet-
nénk–normakövetésvezettragédiához,mégpedigszinténéppenannakaszemély-
nekahalálához,akitlátszólagalanykéntképezmegapatriarchátusszövegkönyve.
azöntudatlanságbizonyosmértékbenittismindkétfélrejellemzô,demígazasszony
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máratörténésekidejénérzi,hogynincsenekrendjénadolgok(s visszatekintvemeg-
fogalmazniisképeseztadiszkrepanciaérzését),addigaférficsakaztlátja,hogyfe-
leségeódzkodikattólaszereptôl,amelyremáslányokannyiravágynak.a szerepe-
ketpedigapatriarchálisházasságszkriptírjaelôszámukra:ehhezaszkripthezvaló
igazodásbanleszéletükiszonnyá.ígylesznekmindkettenáldozattá;demíganô
tárgyi(áldozati)megképzésemindvégignyilvánvaló,addigaférfiénem.ô sokáig
megvangyôzôdveönmagaágenciájáról,scsakakkorválikvalamelyestszámárais
láthatóváamagakiszolgáltatottsága,miutánátmenetilegelhagytaafelesége.vagyis
ezahelyzet,ezadiszkurzusôtistárgykéntképzimeg,akivégülazáldozatáldo-
zatáváválik.
aregénytalehetségesszkripteksajátosproblematizálásakéntértelmezhetjük:

minthaaztakérdéstvetnéföl,hogyapatriarchátuskötelezôenkeretezi-eminden-
kiéletét,illetvehogyegyáltalánosanpatriarchálistársadalombankibújhat-evala-
ki–éséppenazalárendeltnô–apatriarchátusmegképzésealól.keretezésiprob-
lémárólvantehátszó,hiszenatragédiáttöbbekközöttazokozza,hogymígaz
asszonyúgyérzi,hogyaházasságszkriptenkívüllétezhetmásszkriptis,addigaférfi
elképzelnisemtudjaapatriarchális-heteroszexuálisparancson–vagyisahierarchiát
feltételezô,sehierarchiábananôtalárendeltkéntmegképzôheteroszexizmuskép-
letén–kívülilétet.Ezértvanaz,hogyfeleségemindenellenkezésétkizárólageb-
benaheteroszexistakeretbenképesértelmezni:kéretésként,nôirafinériaként,he-
teroszexuális(hatalmi)játszmaként,amelypusztánaztacéltszolgálná,hogyaférfit
mégjobbanazujjakörétekerje,sezzelmegteremtsemagánakaztazillúziót,hogy
kettejükviszonylatábannemmindigôazalárendelt.mindeközbenfölsemmerül
aférfiban,hogylétezhetolyannô,akivalóbannemvonzódikhozzá,svalóbannél-
küleszeretneélni–illetvehogyléteznekolyannôk,akikaférfiaknyújtottaállító-
lagosbiztonságotmagukmögötthagyva,egyedülkívánnakboldogulni.ugyanak-
korazasszonynemforradalmár,nemfeminista,nemakarjafelforgatniazta
társadalmirendet,amelybenél:egyszerûenkibújniszeretneebbôlakötelékbôl
–csakarravágyik,hogyférfinélkülélésisengedélyezettlegyenaszámára.
aHuszár-pusztánélôkárásznellitmáratakarófiúkelsôlátogatásakortaszít-

jaSanyibizalmaskodása,nyájaskodása:hogy„belebámulhatnakaszegénysé-
gü[n]kbe”;kibírhatatlanszámára,hogyafiú„a legegyszerûbbéslegjobbhiszemû
megfejtésétadta”mindannak,amialányban„ziláltanésbonyolultan’”történt(12).
Büszkeségétleginkábbazsérti,hogySanyirendre„közösnagytitkukról”beszél
(14),éstréfánakvagy„szûzimegriadásnak”(19)veszialánymindenelzárkózását.
„nemmenekülsz;énvagyokrádbetáblázva”,mondja,sezzelminthakettôjükön
kívülhelyeznéelajövôtörténéseinekmozgatórugóit,aztisnyomatékosítva,hogy
mindehhezfölöslegesiskérnialánybeleegyezését.vagyisaférfiszempontjábólhá-
zasságukolyanszkriptnekarésze,amelytársadalmilagdeterminált,amelymintegy
egymásnakteremtettházastárskéntképzimegôket.miközbenaztvárja,hogynelli
amaganôiességebizonyítékakéntörüljönudvarlójamegkomolyodásának(48),azért
tetsziknekialányellenállása,mertférfiasságánakpróbatételétlátjaa„meglágyí-
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tásában”(47).a heteroszexizmusnyakatekertlogikájávalérvel,amikoranôtvá-
doljaazerôszakalkalmazásánakkikényszerítésével.„Hanemellenkezik,nemlett
volnaerôszak”(79),mondjaSanyi;vagyishaalányon„fôképperôszakkal”nem
lehetbehajtani„törlesztést”vagy„jutalmazást”(79),akkorhelyesebb,haszépen
idôbenmegadjamagát.nellihúzódozásábannemlátmást,mintházasságelôtti
színjátékot,alkudozást.Sanyielengediafülemellettalányegyértelmûenmegfo-
galmazottmondatait:„téved:énsemmibensemszoktamszatócskodni.legkevés-
béaszerelemben.Egyszerûen:magamrendelkezemmagammal”(80).ésvalószí-
nûlegamúgysemérti,hogyvalaki,séppenegyeladósorbanlévôlány,autonómiára
vágyik(hogymagarendelkezzenmagával),amihezpedigôrá,alegényresemmi
szüksége.
éppenamikoreldönti,hogyvéglegszakítaférfival,akkorkerül–rajongottap-

jahalálával–olyanhelyzetbe,hogylehetetlenszabadulniaamagátpótolhatatlan-
nátevôSanyitól.S minthamegisváltozottvolnaafiú:szelíd,figyelmes,türelmes.
ráadásulazzalzsaroljalányt(fokozvahatalmátrajta[110]),hogynelliapjaisezt
akarta.„Engembízottráédesapa;énvagyokamainaptólegyhalottnaktettfoga-
dalma”(100),mondjaalánymagában.miközbenérzi,hogy„mindentiltakozás
nélkülelteltnapegy-egyigenbólintás”(101),lassanbelesodródikaházasságba.ér-
ziugyanmagábana„bénaságot”(117)–hogy„belülcsupaviszolygás”(161)–,de
megadónhagyja,hogysorsaeldôljön(147).életükaházasságszkripttökéletesnor-
makövetôelôadásáváválik:aférfiakaratagyôzött,hiszenahadakozólánycsak
megadtamagát;amódosparasztfiúelvettegygyámolításraszorulólányt;agáláns-
nakésszeretetreméltónaktartottSanyipedigátvesziabérletetapusztán,sezzel
aszerencsétlenözvegyáldozatiszerepébentetszelgôanyaismegnyugodhat.lassan
felocsúdvakábultságából,nelliegyrenehezebbenélimeghelyzetét:

pedig énismegtudtamvolnaszeretniôt,csakneakartvolnaazuramlenni.
[…]Haônembelém,hanemterusbavagymásvalakibeszeretbele:késôbbel-
viselhetetlennekérzetttulajdonságai–gyermekesönteltsége,parádésérzelmei,
lelkikényelmessége–megbocsáthatónak,sôtkedvesnektûntekvolnafel.[…]
ígyazonban,hogySanyiénrámemeltigényt,nekemkellettatestemet-lelkemet
egyéletreösszekevernemvele:mégajóóráinkbanisottéreztemvalamisötétet,
szívszorítót,minthaezakedélyes,csupaszívSanyicsakálarcavolnaegyisme-
retlen,félelmesmásiknak,akiténcsakaházasságbanfogokmegismerni.(151)

nelliolyantudástfogalmazmeg,amilyennekkevésmagyarférfiszerzôkevésnôi
regényalakjavanbirtokában:hogyapatriarchálisházasság,amelybenaférj„igényt
tart”feleségetestéreéslelkére,nemcsakanôtteszitönkre,deaházasságotis.az
aházasságszkript,amelyazegyikfélnekalárendeliamásikat(mintSanyianyjafo-
galmaz:„te,nellikém,[…]temostmárazuradnakvagyalárendelve.S nekitar-
tozolmindenbenengedelmességgel”[169]),valójábanmindkettôjüketalárendelt-
kéntképzimeg(hasonlatosanahhoz,ahogyanazÉdes An ná banleírtcselédszkript
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mindkétrésztvevôttárgykéntképzimeg).S bármilyenvágyottkénttüntetiisfelez
adiszkurzusakétlényeggyéválását,mégislehetnekolyanok–mégatársadalom
általfeltétlenmegadásrakiképzettnôkközöttis–,akikelviselhetetlenagresszió-
kéntélikmegamásik„parádésérzelmeit”éstúlzotttestiéslelki„közeledését”
(151).lehetolyannô,akimégaházasságbanisragaszkodnaönnönbelsô„burká-
hoz”,ahogynellifogalmaz;hiszenazember„a magaburkábanél;alevegôkülön
hûsréteggelveszikörül,sebbesenkineksemszabadbeletörnie”(162).mertSa-
nyibanazalegrosszabb,mesélikésôbbSzerénanéninekazasszony,hogy„lélegez-
nisemhagy[ja].Ezmindenfelôlkörülvesz”(366).
nellimindeztcsakutólagfogalmazzameg;akkorcsakannyitérez,hogyöntu-

datlanulbelesodródikaházasságba,sbármilyenis,elkellfogadnia.akáraszülés
(amirôlanyjaszinténnembeszéltvele,nemvilágosítottaföl[248]),aházasságis
valamifélefeltartóztathatatlantermészetifolyamatkéntérkezik,sanônekegyetlen
lehetségesviszonyulásaazelfogadás.Bántja,hogyômagasemtudja,mitakar;ha
tudná,legalábbvolnamiértszenvednie:„Hatudnám,mitakarok,sezazegész,
akárkivel,csakazáravolna”(308).minthogypedigsemaházasságba,semazanya-
ságbanemamagadöntésealapjánlépett,egyiketsemképesörömmelmegélni.lá-
nyátellenszenvesnektartja,mertnemlátjabennesemakételkedés,semazadott
megkérdôjelezésénekképességét:

aZsuzsikalelkecsupaétvágyvolt,csupagyorsmegkívánás,csupaönzôderû.
kapkodómozgásában,gyorsbeborulásaibanésfölragyogásaibannemvoltegy
csöpphabozás,tûnôdés,dac;semmi,amibôlidôvel,ábránd,magány,büszkeség
lehet[…]nincsbenneegykárász-vonássem.Csakátmentrajtam,denemvett
fölbelôlemsemmit.(323).

attóltart,hogyZsuzsikaisolyanátgondolatlanulakaratoslesz,mintazapja,aki
mostegyfiúgyerekértkönyörög:„teeztnemérted,anyukám.a takaró-háznem
lehetelfiúnélkül”(325).Sanyiakaratosságatöbbtekintetbenisapatriarchális
szkripthezvalóteljesigazodásbólered.nemcsakarrólvanszó,hogyegyjómódú
családbankellafiú,dearrólis,hogyezaparancsmegkérdôjelezhetetlen,adott.
amikorugyanisnelliaztmondja,hogyférjénél„minthanemisôlettvolnaaka-
ratánakagazdája,hanemazneki”(326),akkorazakaratnemaszabadszubjek-
tumönállótörekvésétjelenti,hanemegykulturálisszövegkönyvhöz–jeleneset-
benafiúgyermek-szkripthez–valóátgondolatlanigazodást.miközbenpediga
reméltfiúgyermekmegérkezéseérdekébennagyelszántsággaldolgozikfelesége
meghódításán,felsemmerülbenne,hogyújrafelvetttisztálkodásirutinja,„mell-
dögönyözése,vízcsobogása”(345)milyennevetségesséésszánandóvátehetifelesé-
geszemében.
urátelhagyvanellimegértôbarátratalálnagynénjében,Szerénanéniben,aki-

benrokonlelketlát.amikorpedighaldoklóanyósakérésérevisszatérférjéhez,ab-
banbízik,hogyhaapénzbajokbólegyüttpróbálnakkiverekedni,akkorközelebb
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kerülhetnekegymáshoz(401).a férjegyéjszakaierôszakoskodásaazonbanrosszul
végzôdik:halálátfeleségevédekezéseokozza,hanemisszándékosan.azonnalszín-
relépagyámolításárajelentkezôújabbférfi,Jókutikörorvos,akikéretlenülaz
asszonycinkosáulszegôdne,egyszerrefelnagyítvasajátszerepétésfeltételezveaz
asszonybûnösségét.denellimostéletébenelôszörasarkáraáll,sazorvosszemé-
bevágjaátlátszómachinációit:„magánakkellett,hogyközöstitkunklegyen.Hogy
mintcinkosom,idejöhessenészsarolhasson”(455).S amikoraférfi„csendôrkézzel”
fenyegetôzik,nellibiztosítja,hogyinkábbaztválasztaná,ôhelyette:„Engemmár
azsemfogegygazemberférfinakazágyábabeledobni”(457).
nellivégülsikerrelkilépazôtkiszolgáltatottkéntmegképzôpatriarcháliskap-

csolatokból,sférfitámaszésférfiszerelemnélkülél.mostmártudja,mitakar,sesze-
rintiscselekszik:ápolónôleszacencikórházban,egyúttalalelkibajoktólszenve-
dôkgyógyítója.teheti,gondolja,mert„akiazéletbôlkiért,annakhatalmavanaz
életen.a megnyertnyugalomvolt,amigyógyított”(469).Szabadságaésmagánya
adottasegítéshezerôt.Csakazbántja,hogylányábannemtudtaelültetnieztasza-
badságigényt:az„csorgóbarnaszemmelnézi”afiúkat;„csupaéhség,életkedv,sem-
mibüszkeség–igazirabszolga”(473).vagyisnemtanulvaszüleitragédiájából,Zsu-
zsikaöntudatlanulelfogadja,hogykiszolgáltatottkéntképezzemegapatriarchátus
szkriptje.nellieszméléseésalanyiönmegképzésetehátvégülcsaksajátéletétérin-
ti,alányáétnem.desajátéletébenkárásznelliaráerôltetettszereptôlvalóódz-
kodástóleljutoda,hogykiislépabbólaszerepbôl,amelybeelevenemakartbe-
lépni.némethlászlónemcsakazidentitáselbizonytalanodásánakútjátkövetivégig,
demegisadjaalehetôségetfôhôsénekazújfajta–szkriptnélküli,sekkéntkata-
kretikus–identitásmegteremtéséhez.

*

amodernizmusnagyhullámát(proustot,Joyce-t,Woolfot,Eliotot,poundot)jócs-
kánmegelôzôHá rom élet (Three Li ves) címûkönyvébengertrudeSteinegészenúj-
szerûenmutatjabeazújfajta(katakretikus)szubjektumot.Bár,mintZsadányiEdit
rámutat,agen der normativitásaprenarratívaszintjénjelenvan(„azidentitás”296),
aháromasszonyamagamódjánmindelutasítjaeztanormát.a németanna,afe-
ketemelancthaésaszinténnémetlénaautonómlények,akikneknemazazélet-
céljuk,hogyférfiaknaktessenekésaszimmetrikusházasságokbanalávessékmagu-
kataférfiakigényeinek.különösenmelancthatörténetébôlrajzolódikkiaz
úgynevezettkutatóhôsarcképe,akitmindaddigszintekizárólagférfikéntábrázolt
azirodalom.melancthaazegyikkorainôifejlôdésregényhôsénektekinthetô,akia
bonyolultjellemábrázolásnakköszönhetôenösszetett,alakulószemélyiségkéntje-
lenikmegazolvasóelôtt,akárcsakWerther,JulienSorelvagyraszkolnyikov.
„melancthaHerbertméltóságteljes,fakósárgabôrû,értelmes,vonzónégernô volt”

(82),írjaSteinamásodikoldalon,rögtönszembeállítvamelancthát„nôiesebb”rose
nevûbarátnôjével,akinek„közönségesnôitucatnevetésvoltanevetése”(82).a kuta-
tóhôséletebonyolultabb,mintahagyományosideálkéntismert„igazinôé”.
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melancthaHerbertnemtetteolyanpofonegyszerûvéamagaéletét,mintrose
Johnson.melancthánakegyáltalánnemmentkönnyen,hogyösszebékítseigé-
nyeitéslehetôségeit.
melancthaHerbertmindigelveszítetteazt,amijevolt,mertmindentakart,

amitcsakmeglátott.melancthátmindigelhagyták,haéppônemhagyottel
másokat.
melancthaHerbertmindigtúlerôsenszeretettéstúlságosanisgyakran.
mindigtelivolttitokzatossággalésfinomrezdülésekkelésneheztelésselés

bizonytalangyanakvássalésbonyolultkiábrándulással.aztánegyszercsakhir-
telenharagúlettésmeggondolatlanésmagabiztos,ésaztánszenvedettésmin-
dentmagábafojtott.
melancthaHerbertmindignyugalmatéscsöndetkeresett,ésmindigújabb

ésújabbbajbakeveredett.(85)

melancthakülsejérôlszintesemmitnemtudazolvasó;nôiidentitásátnemtesté-
nekmegfelelôkezelésevagyvalamiféleöltözködésirituáléteremtimeg.a szerzô
úgyírjalemelancthát,ahogyannôtcsakritkánszokásazeurópaiésazamerikai
irodalomban:nemúgy,ahogymásoklátják,hanemvágyainéshajlamainkeresz-
tül,elmesélveazt,amitanôgondol,amitszeretésamitnemszeret,amirevágyik
éstörekszik.melancthagyorsfelfogásúésvakmerô,akimindigmegtesziaveszé-
lyesdolgokat.Ezenkívüligazinôikószáló:szeretpályaudvarokonésrakodóparto-
koncsatangolni,sötétutcákonkutatni,mindigújabbésújabbizgalmakatkeres-
ve.39 Hanemtudnánk,hogymelancthanô,akkoraszerzôáltalleírtszemélyt
valószínûleginkábbférfinakgondolnánk.denemazért,mertmagukajegyekin-
kábbvalamiféle„férfiség”részétképezik,hanemazért,mertolvasóitapasztalatunk
–ésáltalábankulturáliselôfeltevéseink–alapjánúgytudjuk,hogyezeketadolgo-
katelsôsorbanférfiakábrázolásakorszoktákaszerzôkkiemelni.különösenakó-
szálásnak,ezenbelülpedig,mintHorváthgyörgyirámutat,anyilvánostereken
valókószálásnakegyértelmûanemilegkódoltjellege,amennyibenaza20.század
elejénaférfiszubjektumreprezentációjábanszerepelt(166–167).
aférfi-ésnôiszubjektumokleírásábanalkalmazottmarkerekpróbájátelvégez-

hetjüknéhánykorábbantárgyaltszövegenis:milyenképetalkotnánkmonsieur
récamier-ról,haszerzôjereggeliöltözködésirituáléjánkeresztülmutatnábe40 (vagy

39 Flâneu se-ségeokánekképprokonaamagyarirodalomelsôigazi„kószálónôjének”,rosz-
tokyévának(kaffkamargitÁl lo má sok címû1914-esregényébôl),aki–mintkiválótanulmá-
nyábanHorváthgyörgyiírja–„a kószálásigaziértelmétmozgósítja,a[…]független,isme-
retlenésmagányosvárosilôdörgôértelmét”(187).

40 Férfiakatnemszokásilyenjelenetekbenmutatniazirodalomban–aférfinaknincsis
szükségeaperformativitáseszközéülszolgálóruhára:azôruhájalegfeljebbjátékosjelmez,
amelyvalódi,létezôénjénekesetlegeskiegészítôje,ráadása.EkkéntpéldáulSzomorydezsônél
A pá ri zsi re gény elejénanyugatiútravásároltcilindercsakarraszolgál,hogytulajdonosaeljátsszék
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hadavidôtfestettevolnamegazemlékezetespózban)?vagymennyireárulkodna
jellemükrôl,haCsokonaivitézmihály,petôfiSándorésvajdaJánosgyógytárbelitalál-
kozásakapcsánelsôsorbanaprórészleteibenleírtruházatukrólolvasnánk,amikoréppen
bütyök-kencét,bajusznövesztôtésszakállfestéketvásárolnak?vagymennyireszol-
gálnáaférfiasságálságosvoltánakkigúnyolásátazüvegszemét,protézisét,fûzôjét,
formatervezettszuszpenzóriumátésparókájátlevetôöregszatírnyugovóratérésé-
nekábrázolása?a furcsaságvagyaváratlanságittnemajelöltdimenziójábankeresen-
dô(hiszenreggelenkéntfeltehetôenmonsieurrécamierisfelszokottöltözni,aho-
gyannagymagyarköltôkisjárhattakgyógytárba,ésmindannyiantalálkozhattunk
márvendéghajatviselôhiúöregemberekkel),hanemajelölôjében.Ennélfogvakínál-
kozikakonklúzió:nemcsakarrólvanszó,hogyanôiésaférfiszubjektivitástatár-
sadalomkonstruálja,sekonstrukciótbizonyosmûvektermészetessé,másoktermészet-
ellenesséteszik,hanemarrólis,hogyaszubjektumtársadalmikonstrukciókéntelôbb
éshatásosabbanmutathatóbejelölthelyzetben,mintjelöletlenben(s egyúttalin-
kábbtárgyipozícióban,mintalanyiban).demígmárai,Ignotus,SzôcsésSwiftszö-
vegetermészeteskéntállítjabeahagyományos,azazatárgyipozícióbankonstruált
nôiidentitást,addiggertrudeSteinírásaazalanyipozícióbahelyezésrévénmeg-
fosztjatermészetességétôléskatakréziskénttropizáljaeztaszubjektum-identitást.

*

djunaBarnesÉjer dô (Night wood) címûregényénekfôhôseolyankatakrézismentén
képzôdikmeg,amelyaférfiság/nôségbináriskategóriáinmintegytúllépô,embe-
ri,állatiésnövényijegyekbôlállössze.azolvasóegyorvosivizitalkalmávalpillant-
jamegelôszörarejtélyesrobinvote-ot,aki„fehérflanelnadrágban,”„ziláltsúlyos-
sággal”alszik–valójábaneszméletlenülfekszik–ágyában.

atestébôl kileheltillatjellegébenamaföldi-húséból,afoglyulejtettnyirkosság-
tólmégiscsakolyszárazonszaglógombákébólvoltvalami,eztazonbanlefödte
azámbraolajaromája,amelyatengerbensôkórja;úgytetszett,minthaalány
óvatlanulésegészébenbitorolnáazálmot.testeanövényiélettextúrájátvisel-
te,alattapedigvalamiszéles,porózusésálomnyûttevázatérzékeltaszemlélô,
minthaazalvás,eromláshálójánakadtvolnafennalányaláthatófelszínalatt.
Fejétderengésövezte,amilyenatermészetesvízhatáraikörülfoszforeszkáló
fény –minthaazidétlenülragyogórosszra-fordulásoksorátaludnávégig,sez
volnaazélete–zavarbaejtôstruktúrájaezaszületettalvajárónak,kikétvilág-
banél–gyermekségésbanditaságmetszéspontján.
akáravámosrousseauegyikfestményén,úgyfeküdtaszalonbaszorult

dzsungelközepén(a falak,felfogvánezt,elmenekültek),fejadaggyanántahús-
evônövényekközévetve[…].(44–45)

afranciatársadalomáltalvártszerepekkel.ô nemkívánfranciáváválni,sôt:olyankozmopo-
lita,akimindigönmagamarad,miközbenbárkiésbármilehet,illetvelehetne.
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robinbemutatásaéppolyszokatlan,mintmagaanô.minthanemember,de
mégcsaknemisállatvolna,inkábbnövény–azeszméletegészenkülönösdimen-
ziójábanlétezik.alvásaintenzív;úgyadjaátmagátazálomnak,ahogyancsakegy
öntudatátólmegfosztottlényképes.ugyanakkoregyszerretöbbszférábanvanje-
len:alétésanemlét,atudatésatudattalan,azártatlanságésagonoszsághatá-
rán,egyszerreafény,avízésaföldelemében,deegyúttalaszobábanésadzsun-
gelbenis,egykéntvadállatésáldozat.Ebbenanôbenegymorzsányisincsa
társadalomáltalnôiesnekkikiáltottidentitásból(hacsakatermészetivelmutatott
feltétlenazonosulásátnemtekintjükannak),mégisbeleszeretazorvostelkísérôFe-
lix,mertateljesembertismerifelbenne.Bárrobinnemiidentitásaesetleges–azt
ismondhatnánk,hogyandrogünitásaszintevéletlenülfeminizálódott–,Felixvá-
gyaúgyheteroszexualizálódik,hogytárgyaminthaa(vad)állati,anövényiésaz
androgün-emberitermészetegydarabjavolna.
Barnesaztsugallja,hogyatársadalomáltalkonstruáltnemiidentitásnaksem-

miközesincsaszexualitáshoz,azérzékiséghezésavágyhoz.Eztatézistadoktor
számostörténetetámasztjaalá,köztükaz,amelybenegymatrózbeleszeretegylá-
batlanlányba–pusztánazért,ahogyanahátárarásütöttanap.

[E]rrôleszembejutmademoiselleBasquette,akideréktóllefelévoltelátkozva,
lábatlanlányvolt,olyanateste,mintegyközépkoriszidalom.Egydeszkafedél-
zeténszoktaátgurítanimagátapireneusokon.amimegvoltbelôle,azolcsó,ha-
gyományosmódonvoltgyönyörû,azarcaolyanemberé,akinemegyvalakinek,
hanemegyegészfajnakszolgálmegrökönyödésére.[…]egynapmegláttaegy
matróz,ésbelészeretett.a lányhegynekfölfelétartott,éshátárarásütöttanap;
nyergetvetítettmeghajlottnyakára,ésmegcsillogtattafejénagöndörfürtöket,
istenivoltésmindenétôlmegfosztott,mintegyvikinghajópartravetettorr figu-
rája.Ezérthátamatrózfölkapta,deszkástul,mindenestül,ésmagávalvitte. (37)

*

azamerikaimodernistaHildadoolittle,azazíróinevén:H.d.akatakréziskorlátlan
újításipotenciáljátkiaknázvaalkotjamegHER mi o ne (Hermioné,1927)címûön-
életrajziregényénekfôhôsét.H.d.ittanemiidentitástnyitottkéntmutatjabe,
amelyetazalanyiéstárgyipozícióelbizonytalanításahatározmeg.Hermionévalami-
félenyelvtanihibakéntélimegnevénekkülönlegességét,smintShariBenstock
rámutat,„a nyelváltalegyidejûlegmegnevezhetetlenéneksokaságát”ismerifel
magában (337).
H.d.elsôsorbannyelvikéntkezeliénjét:grammatikaiesetnek,amelyholazel-

sôszemélyalanyiságával,holaharmadikszemély(Her) ironikusanelidegenítôés
tárgyiasítóeszközévelképzôdikmeg.EzzelminthaElspethprobynfeltételezését
igazolná,miszerintaz(önéletrajzi)szelfvalójábannemmás,mintnézôpont:
„az önéletrajzbanmegjelenôképekésemlékekanyagihelyzetekhezkapcsolódnak;
ugyanakkordiszkurzusrendszereklátjákel»ragokkal«,svalóságosemberekérzel-
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mei–reményeiéscsalódásai–járjákátôket”41 (lásdlindaanderson,130).H.d.
mégmegiskettôziazönéletrajziságbizonytalanságát–adickinsoniénkonstruk-
ciókkorábbanleírtkonstatív-performatívaporiáját–,amennyibenanyelvtanialany
éstárgymelléanézôponteszközéthelyezi.azönéletrajzbanugyanis–mintan-
dersonrámutat–nemisegyszerûen„énteremtés”történik,hanemaszelfnézô-
pontkéntvalóelhelyezése;ezanézôpontazanyagiképekviszonylatábanjelenik
meg,satársadalmivalóságmegközelítéséhez,„faggatásához”szolgálperspektíva-
ként.azénígynemcsakazönéletrajzivizsgálódásalanyaéstárgya,hanemeszkö-
zeis,amelyazegyénnekatársadalmiformációkbanelfoglalthelyénekmegértését
szolgálja(130).EzenfelülaHER mi o ne szerzôjedestabilizáljahôsnôjeautonómén-
jét,amennyibennemegységes,stabilidentitástfeltételez,hanemmegsokszorozott
identitást,ésenneksajátos„fejlôdését”mutatjabe.
aregényafiatalHermionékétszerelmétrajzoljameg,amelyabohémköltô-

höz,georgelowdneshoz,majdFayne-hezfûzi.Elsôsorbanaregénynekazelsô,a
george-dzsalvalókapcsolatotbemutatófelébenutalanarrációHerkéntanôre;a
másodikfelébenazalanyiságátmegszerzônôgyakrabbanszerepelteljesnevén(illetve
haHerkéntvanisemlítve,azolvasómárhozzászokottaszójátékhozésegyreinkább
alanykéntkönyvelielaHerformát).aHerperszehomonima,amelynyelvtanialanyként
funkcionálótulajdonnév(aHermionébecézése),egyszersmindazangolegyesszámhar-
madikszemélyû,nônemûszemélyesnévmástárgyas/részeshatározósalakjaésbirtokos
jelzô(her).vagyisanôugyanúgynyelvtanialany,minttárgy.a tárgyas/részeshatározós/
birtokosésazalanyiszóalakközöttiazonosságugyanakkorképesolyannyiraeltávo-
lítaniéselidegeníteniaszemélyesnévmást,hogydestabilizálódikareferencialitás.
ahôsnônevétkörülvevôgrammatikaijátékokmiattHerelsôkapcsolatában,

tárgyialárendeltpozíciójánálfogva,mûvésziénjétisfeladja,amásodikbanpediga
Fayneésköztekialakultmisztikuserotikamindkétnôszámáramegengediazala-
nyihelyzetet.deHernekFayne-beniscsalódniakell,svalódiautonóménjecsak
akkorszületikmeg,amikoregyedülmarad.Hosszúbetegségutánfölépül,selsô
útjaaközelierdôbeviszi,ahol–ahangjáraújrarátalálóíró–afrisshóbavésielsô
betûit.a kétkapcsolatsajátkettôsénjefelismeréséhezvezeti,amilehetôségette-
remtszámára,hogyazandrogünitásideáljátkreatívmódonvalósítsameg.látható-
lagHermionéegyikénjesemteszelegetanemévelszembenfelállítottnormáknak.
georgeszámárasohasemtûnikigazántárgyiasultan„nôiesnek”:„Sohasemvagy
képesrendesenkinézni,mintmások.[…]egyszerolyanvagy,akáregygörögisten-
nô,máskormegminthaegyszeneskannátlátnék,”mondjaaférfi(64[angolul]).42
Hermionéparttalanegyéniségeazonosulnitudszûkebbpátriájának,pennsylvaniá-

41 „Imagesandmemorieswithintheautobiographyrelatetomaterialsituationsandob-
jectsbuttheyarealsoinflectedthroughsystemsofdiscourseandimbuedwiththefeelings–
thehopesanddisappointments–ofrealpeople.”

42 „younevermanagetolookdecentlylikeotherpeople[…][y]oulooklikeagreekgod-
dessoracoalscuttle”(64).
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nakfáivalésegésztájával.azonosulásamögöttazonbanazaképességerejlik,hogy
nyomvonalként,térképkéntvagykézíráskéntlátjamagát:olvasható,akárcsakatáj.

azerdôkettényílt,sfüvestisztásraengedettkilátást,amelyfelfutottegészena
koranyárivirágoktólfehérlôfaágakig.Somfavirága.pennsylvania.a névben-
nevanazemberben,azemberanévben.Sylvania.Ittszülettem.mielôttvalaki
Sylvaniánaknevezelegyhelyet,elkellenegondolkodnia.pennsylvania.Sylva-
niarészevagyok.Fák.Fák.Fák.Somfa,zöldessárgavirágútulipánfa.a faben-
nevanazemberben.azemberafában.pennsylvania.(80[magyarul])

georgenembizonyulegyfa-asszonymegfelelôférfitársának.tôle„sohasemborul-
navirágbaegykörtefa”(171[angolul]),43 hiszenaférficsupánegyénnélküliHer-
mionéra,egyfajtaelképzelhetônôrevágyik,ráadásulolyanra,akimindigHer, azaz
mindigtárgyipozícióbandefiniálódik.„akartaôt,de,ahogyôfogalmazta,egyde-
koratívHertszeretettvolna”(172[angolul]).44 azúgynevezettromantikusrabság
(ro man tic thrall dom) (rachelBlauduplessis)elôírásaitszemelôtttartókapcsolatban
aférfiképtelenHermionéegyéniségétamagatöbbszörösségébenésparttalanságá-
banlátni,illetvemegérteniazt,hogyjellemenemleszkevésbékarakterisztikusvagy
markánsattól,hogyszexualitásatöbbesésbizonytalan.
akármennyireizgalmasisHergartésFaynerabb„koncentrikus,meghittvi-

szonya”(164[angolul]),45 Heregyéniségérenézveezakapcsolatisveszélyesnekbi-
zonyul.végülebbôlakötelékbôliskiszabadítjamagát,csakhogyráébredjen,im-
márhozzáfoghatsajátszövegénekmegírásához:„lába,mintkétceruza,ösvényt
rajzoltazerdônát”(223[angolul]).46 „mostHerlábalettazalkotó,keskenyfeke-
tekrétavonásatélfehérénát”(223[angolul]).47 tehátanôvégresajátszövegét
kezdiírni–nyelvbenéshóbanegyaránt–,smintazönírás,önteremtésszerzôiágen-
seegyszerreleszszövegénekszubjektumaésobjektuma.

atársadalminemviszonylagossága(CarsonmcCullers)

EbbenarészbenCarsonmcCullersA szo mo rú ká vé ház bal la dá ja (The Bal lad of the Sad
Ca fe) címûkisregényételemezveolyankatakretikusszubjektumokatmutatokbe,
akiknektársadalminemimegképzéseállandóanváltozikattólfüggôen,hogyameg-
képzéstárgyivagyalanyipozícióbantörténik-e.a rövidprózaimûháromszereplôje
–ameliaEvans,marvinmacyéslymonkuzén–háromkülönbözônexustalkotva

43 „[W]ouldnevermakeapeartreeburstintoblossom”(171).
44 „HewantedHer,buthewantedaHerthathecalleddecorative”(172).
45 „[C]oncentricintimacy”(164).
46 „Herfeetwerepencilstracingapaththroughaforest”(223).
47 „nowthecreatorwasHer’sfeet,narrowblackcrayonacrossthewinterwhiteness”(223).

bollobas tördeltjójó:Layout 1  2012.11.28.  18:45  Page 146



147

tesziviszonylagossáatársadalminemkategóriáit,attólfüggôen,hogyagen der konst-
rukcióitmikénthatározzákmegavágypozíciókragjai,rögzítetlennéés–Judith Butler
kifejezésével–„problémássá”téveezzelaférfiésanôkategóriáját.különösenavágy
pozicionálásátilletôenfelforgatóakisregény:nemaszokványosmódonfeminizálja
missameliát,azaznemavágytárgyakéntképzimeg,hanemavágyalanyakénthe-
lyeziel(s egybenmaszkulinizáljais)–amiazteredményezi,hogy„a bajbotránnyá
fajul”(Butler,Prob lé más nem, 31).Igazigen der tro ub le jelenikmegtehátaszemünk
elôtt:aszubjektumpozíciókrögzítetlenek,ésezzelatársadalmineminflekciói–azaz
azokaragokvagymarkerek,amelyeka„férfiság”ésa„nôiség”társadalmidiszkurzu-
sokáltalvalómegképzésébenakétnemetjelölik–végletesenviszonylagosrelációkat
hoznaklétre.Eztnevezematársadalminemviszonylagosságának,vagyisgen der rela-
tivitásnak.missameliaszimbolikusjelentésselbíró–ésatársadalminemskandalu-
mátcsakmegerôsítô–ruhacseréjétpárhuzambaállítomegyhasonlóansokatmondó
másikjelenettel,amelyd.H.lawrenceA ró ka (The Fox) címûkisregényébenszerepel,
srámutatok:akétszerzôgyökeresenkülönbözôgen der felfogásamutatkozikmegabban,
amitma–Foucaultnyomán–apo u vo ir/sa vo ir problémakülönbözôfelfogásakéntértel-
mezhetünk.mígugyanislawrenceatársadalminemetváltoztathatatlan(fix)esszen-
ciakéntkezeli,ahola„nôies”vagy„férfias”jegyekmintjelölôkmimetikusmódon
„tükrözik”vagy„fejezikki”azadottjelöltet(a nôtvagyaférfit),addigmcCullers
jelölôkbôlállókonstrukciónaktekintiatársadalminemmelellátottszemélyt.utóbbi
esetbenlehetségesajegyekköztielmozdulás:katakretikusátmenetekésváltásokjö-
hetneklétre,hiszenatársadalminemmindvégigajelölôszintjénmarad.mindezva-
lóban„baljósérzethezvezet”(Prob lé más nem, 31)–mégpedigúgy,hogyegyúttallát-
hatóváválnakanôiúgynevezettgótikusírásbaljós,borzongató,un heim lich jegyeiis.
Haazelméletibevezetôbenvázoltfoucault-i/butlerielméletitérbenolvassuk

mcCullerskisregényét,akkormissameliaesetébennyomonkövethetjükatársa-
dalmidiszkurzusoknakellenálló,velükszembenengedetlenségetmutatóönmeg-
formálást.ameliaugyanisképes–méghakorlátozottanésviszonylagosanis–ön-
maga„kiemelésére”atársadalmidiszkurzusokból,azazadeszubjugációbutleri
erényénekgyakorlására.másszóvalképesakorábbanemlítettcselekvôalanyiság-
ra,amelyetButler„a hatalomáltalnem szán dé kolt szándékban”48 látmegnyilvánul-
ni(Psy chic Li fe, 15).vagyisahatalommalszembeniellenállásadiszkurzusbanelfog-
laltpozíciómegváltoztatásátidézhetielô.
missameliaszubjektumakatakretikus,mertagen der diszkurzusmegképzésisza-

bályainaklátványosanellenáll.megtudjukpéldául,hogyrendhagyóanfiúsatest-
alkata,fiúsakazarcvonásaiis,sapjátólisfiúsneveléstkapott.

Fekete,magasnôvolt,csontjaiésizmaimintegyférfié.Hajátrövidrevágta,és
hátrafésülteahomlokából,napbarnítottaarcánakvalamifeszült,szikárjellege
volt.Csinosnônekmondhattavolnaazember,hanemlettvolnamárakkoris

48 „purposeunintended bypower”.
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egykicsitkancsal.voltak,akikszívesenudvaroltakneki,demissameliátnem
érdekelteaférfiakszerelme,ésmagányoslénymaradt.(486)

missameliatöbbmástekintetbeniseltéranôinormától:magasabb,mintbárme-
lyiknô,férfiruhábanjár,szeretiökölbeszorítanikezét,különösenétkezésekután,
smagátólértetôdôenmegyökölremarvinmacyvelazemlékezetesbokszmeccsen.
Elvégezmindenférfimunkát,szeszfôzdéjébôlalegfinomabbpálinkátszolgáljafela
munkásoknak.testetehátnemmondhatófoucault-iértelembenengedelmestest-
nek,amelyetagen der stilizáláseszközeialakítanának.„nôies”tulajdonságainakhiá-
nyátamesélôleginkábbazzalkívánjaérzékeltetni,hogyelmondja:missameliát
nemérdekeltékaférfiak.a marvinmacyvelkötött–devégülnemperfektuáló-
dott–házasságátisaqu e er jelzôveljellemzianarrátor.
aférfiasságotmagáraöltôésaférfidiszkurzívpozícióitelfoglalómissamelia

ugyanakkor–azas su jet tis se ment korábbanleírtparadoxonánakmegfelelôen–rend-
revisszahelyezôdikabbaahatalomba,amelynek„fiús”,illetve„férfias”viselkedé-
sévelkorábbanellenállt.a hatalomnakellenálló,smagátilymódonágenciávalel-
látószemélytehátakkorisvisszahelyezôdikahatalomba,amikor„férfias”jegyekkel
konstruáljamegmagát,ésakkoris,amikor„nôiesekkel”.
„önkéntesengedetlensége”–hogyFoucaultkorábbanidézettterminusáthasznál-

jam(„WhatIsCritique”,47)–sajátosmódonmutatkozikmeg.Házasságotköt
ugyanmarvinmacyvel,denemhajlandóelhálniazt;elfogadjaalábaelétettajándé-
kokat,deviszonzásthiábavárnaktôle.nemismondható,hogy„kezelhetetlensége”
„reflektált”volna:inkábbminthanemis mer né, ésvégképpnemisér te né ahetero-
szexualitásepisztemológiáját,azazazudvarlásésaházasságjátékszabályait.mintha
nemvolnaösszhangbannálaapo u vo ir ésasa vo ir (képesség/tudás).rövidenfogalmaz-
va:amelianemképesarra,amittud;amirepedigképesvolna,aztnemismeri.
denemezazegyetlenqu e er kapcsolat,amikornemesnekegybeazontológiai

ésazepisztemológiaihatárok.Hasonlóankülönösésfurcsa,határátlépôéskategó-
riaváltóamissameliaéslymonkuzénköztiviszony.Ittmegfordulaz„udvarisze-
relem”(amo ur co ur to is) hagyományábangyökerezô(amerikai)déliszerelmikód:a
nôfoglaljaelazepekedôszerelmes(maszkulinizált)pozícióját,mígakisnövésû,
púposmásod-unokatestvéranôrajongásatárgyakéntfeminizálódik.márelsôeste
eztörténik,amikormegjelenikazikonikusnagylépcsôtetején,sonnan–adéliúr-
asszonyoknagybelépôjétutánozva–méltóságteljesenszállaláalépcsôfokokon.miss
amelianaprólnapramaszkulinizálódik,miközbenlymonkuzénnaprólnaprafe-
minizálódik.mégtársaságibeszélgetéseikisegyremarkánsabbgen der jegyeketvesz-
nekföl,amennyibenameliaazéletsúlyoskérdéseirôlszeretbeszélgetni,akuzén
pediginkábbcsakfecsegéspletykál.lymonkuzénolyanlesz,mintmindenkitar-
tottnô:elkényeztetettésszeleburdi,segyrejobbantetszikönmagának.a kávéház
megnyíltávalpedigôleszahelyattrakciója:igazilátványosság,atekintetekállan-
dóvonzáspontja,aki–anagyviláginôikonjáhozidomulva–szintecseppenként
adagoljamagátatársaságáravágyóvendégeknek.
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demégmindignemezazegyetlenfelforgatóvágykapcsolat.mindháromsze-
replômásvágykapcsolatokbanismegjelenik,holalanyi,holtárgyipozíciókban,
amipedigtársadalminemimegképzésüketpolarizálja.amikortehátmissamelia
alanykéntvágyakoziklymonkuzéniránt,akkorférfikéntpozicionáltatik,sférfi-
kéntképzôdikmeg.Hasonlótörténikatöbbiszeméllyel,amikorpozicionálásuk
alanyi:marvinmacyaférfiszubjektumpozíciójábóludvarolmissameliának,lymon
kuzénpedigszinténavágyakozóférfialanyhelyzetébôlfordulmarvinmacyfelé.
mindegyikvágykapcsolatrajellemzô,hogymígavágyakozóalanyipozícióttöltbe,
addigavágyottszemélyatárgyhelyzetébenrögzül.Ekképptehátmindegyikük
rendremegtapasztaljamindavágyakozóalanymaszkulinizált,mindavágyotttárgy
feminizáltpozícióját,smindhármanegyarántátélikazalanykéntésatárgykéntva-
lómegképzést.alanyi,illetvetárgyimegképzésüksoránpedigmindhármanegyaránt
részesülnekabból,amithagyományosana„férfiasság”ésa„nôiesség”jegyeiveljel-
lemzünk.„az»énnek«nincsensajáttörténete–írjaButler–,melynevolnaegyút-
talanormákegycsoportjáhozvalóviszonyának–vagyviszonyokhalmazának–
a története”49 (Gi ving an Ac co unt, 8).a társadalminemtehátnexusfüggô,smeg-
felelannakazalternatívszubjektummodellnek,amelyazalanytkapcsolatokban
látjamegképzôdni.E modellgyökereegyrésztEmmanuellévinasetikaifilozófiájá-
ban,másrésztafeministapszichoanalitikuselméletekbenkeresendô.
Etikaiésnyelvialapúfilozófiájábanlévinasazinterszubjektivitáskérdésétamá-

sik„fogadásához”,amásikembermásságánakelfogadásához,amásikkalszemben
valóközömbösséghiányáhozköti.azinterszubjektívélményannyibanetikaiélmény,
amennyibenazénsajátegyediségétamásikkérdôésfelszólítótekintetehatásáraéli
meg.lévinasszemélyköziségealétáltalánosökonómiájábanelôálltviszonyravonat-
kozik,amelynekelemeiabeszédésavágyközvetítésévelkerülnekszemtôlszembe
egymással(22).vagyisamásikfeléfordulás,amásikkalvalóviszonyközvetítôjea
vágyatartikulálónyelv:„amásikatabeszédenbelülmegközelíteniannyi,mintaki-
fejezôdésétfogadni”(33).a másikfeléirányultságsoránazarcpedigaza„mód”
lesz,„ahogyanamásmegjelenikmeghaladvána Más ideá ját ben nem”(33).ahogy
lévinasfogalmaz,„a transzcendens–arc.Feltárulkozása–beszéd.Csakamásikkal
valóviszonyemelibeatranszcendenciadimenzióját,ésvezetminketazérzékiérte-
lembenvett,viszonylagosésegoistatapasztalattóltotálisankülönbözôkapcsolatfe-
lé”(160).„azarcnakmintolyannakazepifániájamegnyitjaazemberiséget”(178).
afeministaszubjektivitásmodellnancyJ.Chodorowésakorábbanmáridézett

JessicaBenjaminnevéhezköthetô.Chodorow„a szelfkapcsolatifelépítésérôl”ír
(198),sa„jelentésteliszubjektivitás”kutatásátazalanyköziség(interszubjektivitás)
témájáhozköti(194).a tárgykapcsolatielméletet(ob ject re la ti ons the o ry) feminista
kontextusbaágyazvamutatráacsakférfiakrakidolgozottindividualizmus-ésauto-
nómiafogalomegyoldalúságára,amennyibenagondolkodó-cselekvôszubjektum

49 „the»I«hasnostoryofitsownthatisnotalsothestoryofarelation–orsetofrelations
–toasetofnorms.”
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idealizáltfüggetlenségemindenestülkizárjaamásemberekhezfûzôdôfüggô
viszonyt,tagadvaakapcsolatiságszubjektumépítôpotenciálját.Benjaminaztis
hangsúlyozza,hogyezaleválástvagykülönállásteszményítôhagyományospszicho-
analitikusmodelljellemzôenhierarchikuskapcsolatokrólszól,aholaleválófélale-
választottfölöttidominanciájátvalósítjameg(„masterandSlave”,282).„a domi-
nanciaproblémájaafüggôségtagadásávalkezdôdik”,50 írja(283).a kritikaifeminista
pszichoanalitikuselméletezzelszembenolyanindividualitásfogalmattételez,
amelybenegyensúlybakerülhetaleválás/elkülönülés(se pa ra ti on) ésazösszetarto-
zás(con nec ted ness), azágenciaésakapcsolatiság(re la ted ness), („adesireofone’s
own”,82).Benjaminszerintanôiszubjektivációnakfeltételeanôivágyönállósu-
lása,pontosabbananônekazafelismerése,hogyôislehetavágyalanya,kielégí-
tésénekágense(87).azalanyköziségtovábbáaztaparadoxontfeltételeziésállítja,
miszerint„a másikkalvalókapcsolatombanélhetemmeglegmélyebbensajátén-
tudatomat”51 (92).Szakítvaa„csakegyetlenszubjektumlogikájával”52 (Sha dow of
the Other, 42),Benjamininterszubjektivitás-paradigmájaekképpmegengediaszim-
metrikus–azazszubjektumésszubjektumközötti–kapcsolatokatis;szerinteaz
„egyénamásszubjektumokkalfolytatottkapcsolatokban,illetveazokáltalfejlô-
dik”53 (Bonds of Lo ve, 19–20).
azinterszubjektivitás-modellekjóalapotnyújtottakanôiirodalombanmegjelenô

sajátosszubjektumfogalmakelméletikibontásáhozis,mégpedigéppenakorábban
említett„feministakontraposztmoderngondolkodás”,ezenbelülpediga„nôiírás
kontraposztmodernirodalom”problémájánaktisztázásához.EkképpWaughanôi
szövegekbenazonosítja„a szubjektumkollektívfogalmát”,amelyszerinte„elôrevetíti
azidentitáskap cso la tok ál ta limegkonstruálását”(„aposztmodernésafeminizmus”, 66).54
mcCullerskisregényeazinterszubjektivitástételétisigazolnilátszik:aszubjek-

tivációakapcsolatokbanvalósulmeg,sahogyváltogatjákegymástadiszkurzusok,
láncolatukbanúgyhelyezôdikátrendreazalanyiság.mcCullerssajátosmódontér
kiatársadalminemhierarchikusrögzítéseelôl:azegyesrelációkhierarchikusak
ugyan,amelyekbenmindenkimegtapasztaljaazalárendeltséget,demáskapcsolatok-
banmindegyikrésztvevôalanyipozícióbaiskerül.a viszonylatokösszeadódásával
érvényesültehátazinterszubjektivitáselve:atársadalminemaszemélyekközti
kapcsolódásokésszétválások,szimmetriákésaszimmetriák,komplementerésszupp-
lementerkiegészülések–azazazinterszubjektivitás–effektusalesz.a társadalmi
nemráadásulolyankonstrukcióitt,amelynekmegképzésétnembinárisjegyekvég-

50 „theproblemofdominationbeginswiththedenialofdependency.”
51 „inbeingwiththeother,Imayexperiencethemostprofoundsenseofself ”
52 „logicofonlyonesubject”
53 „theindividualgrowsinandthroughtherelationshiptoothersubjects”
54 megjegyzendô,hogyazalanyköziségnemkizárólagnôszerzôkszövegeibenmutatható

ki.a kapcsolatiénegyikhírespéldájátnyújtjaoscarWildeaDe Pro fun dis címûkönyvében,
amelybenaWildeésBosieköztifüggôségértelmébenazönismeretcsakamásikismereteré-
vénvalósulhatmeg.(lásderrôlrobbins,123.)
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zik;agen der jegyekinkábbahagyományos(poláris)markereketösszekötôkontinu-
umonhelyezkednekel,satársadalminemmegképzésesoránajegyekekontinuum
bármelypontjárólfölvehetôk.a társadalminemnemamarkereknekakontinuu-
monvalóelhelyezkedésétôlfügg(tehátnemattól,hogynôiesebbvagyférfiasabb
tulajdonságokkezdenekmûködni),haneminkábbattól,hogyazegyénekmegkép-
zésemilyenvágykapcsolatokbanrelativizálódik.Ezértlehetséges,hogyafiúsnak
mondottameliamacymellettfeminizálódik,akáraférfiasjegyekkelfelruházott
macy,amikorlymonkuzénvágyakozásánakleszatárgya,illetvehogyadéliúr-
hölgyjegyeivelmegképzettkuzénférfiként(alanyipozícióból)ostromoljamacyt.
ígyvégülminthaazakölcsönösségéskörkörösségismegjelenneitt,amikoris

avágyirányváltásávalazegyénátlépamásikpozíciójába.EztneveziFoucault„a tö-
kéletesegyenlôségjegyébenmegvalósulókölcsönösségnek”(A sze xua li tás, III,237),
„szimmetriátésegyenlôségettételezve”a„szeretôésaszeretettlényközöttiáltalá-
nosanelfogadottaszimmetriahelyére”(A sze xua li tás, II,232).Foucaultmégazem-
beriteljességirántivággyalisösszekapcsoljaeztaszimmetriáravalótörekvést,ami-
korazigazszerelemplátóimagyarázatátidézi.A la ko má banplatónarisztophanész
beszédébenleírja,hogy„azistenekharagjukbankettévágtákazôsilényeket,két
félreválasztvaszétôket(hím-ésnônemûre,vagykétazonosnemûreaszerint,hogy
azeredetilényandrogünvolt-e,vagyteljesenhím-,illetvenônemû)”(232).más
szóvalplatónaztállítja,hogyaszerelembenaszeretôkelveszettmásikfelüketke-
resik,azazvégsôsoronazelveszettemberiteljességet.
mcCullerskisregényébenminthamégezaszerelemfogalomisjelenvolna,

mégpedigegyújabbcsavarral.Egyrésztnemkétszerelmeskeresimásikfelét,hanem
három:három–mégpedigszubjektummarkereitekintetébenviszonylagosságot
mutató–személylátszikösszeadniaztavágyottteljességet,amelyetaszerelmesek
platón(éstalánFoucault)szerintegyüttalkotnak.a férfiasságésanôiességegyaránt
relatívválesz,sazellentétesgen der jegyekhelyettaháromszereplôinkábbátmene-
tiségetképvisel.mcCullerstehátminthaahármasosztástválasztanáabinaritáshe-
lyett,elébemenveagen der kontinuumkéntvalóposztdekonstrukciósmeghatáro-
zásának(lásderrôladams,559).
másrésztavágyfüggetlenavágykapcsolatokbanrésztvevôszemélyektársadal-

minemiazonosságától.a szereplôktársadalminemeugyanistökéletesenesetleges
éslényegtelen.a narrátorígyutalerreazesetlegességre:

mindenekelôttaszerelemkétemberközösélménye–deazatény,hogyközös
élmény,mégnemjelentiazt,hogyegyformaélménymindakétemberszámá-
ra.[…]tegyükitthozzá,hogyaszóbanforgószerelmesneknemkellkarika-
gyûrûregyûjtögetôifjúemberneklennie,ezaszerelmeslehetférfi,nô,gyermek,
bármilyenemberilényaföldön.(505)

amelia,marvinmacyéslymonkuzénegyarántholavágyakozószerelmesférfi, hol
avágyottnôszerepétjátssza.ameliaakuzénirántirajongásábanképzôdikmeg
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szerelmesférfiként,míglymonavágyottnôvélesz.ameliátmarvinmacyvágya
feminizáljaéstárgyiasítjavágyottnôvé:aférfi„[e]gyes-egyedülemagányos,lomha
járású,furcsaszemûlányutánvágyakozott”(507),akitaztánajándékokkalhalmozott
elésvégül„ráíratta[…]mindenföldivagyonát”(511).majdamikorakitettrajongó
évekkelkésôbbvisszatér,lymonkuzénleszavágyakozószerelmes,smostôhalmozza
elmarvinmacytszívességekkel,kedvességekkel–ígyvégülazominózusbokszmeccs
ameliaésmacyközöttazôközbeavatkozása(a nôreugrása)révéndôlelaférfi javára.
Ezaháromvágykapcsolatésavelüklétrejövôgen der pozíció-váltástöbbokbólis

felforgatónaktekinthetô.Elôszörisrögzítetlenekahelyzetek,azazegy-egyszemély
különbözônexusokbaléphet,vagyisúgyválthathelyet,hogyazalanyiésatárgyi
pozíciótegyarántelfoglalja.másodszor:atársadalmineminflekcióiszinténrögzí-
tetlenek.missameliátholaférfi,holanôjegyeiképzikmeg,míglymonkuzén
társadalminemimegképzéseelôbbadéliúrhölgy,utóbbaférfiudvarlókulturális
kódjaszerinttörténik.Harmadszor:avágypozíciókrögzítetlenségévelújszerûhá-
romszögjönlétre,sezlényegébenmondellentapatriarchátusháromszögûdisz-
kurzívrögzítésének,amelyben–maryJacobusszerint–anôtkétférfivágyapozi-
cionálja tárgyként.mcCullers azonbankölcsönössé – foucault-i értelemben
kölcsönösséésszimmetrikussá–teszieztavágy-háromszöget,amelybenminden
tárgyipozícióhoztársulegyalanyivágypozíció.
azegyikjelenetlátványosanvilágítráazalanyiinflekciókkeveredésére–még

bonyolultabbátéveatársadalminemproblémásrögzítetlenségét:amikoramindig
overallthordómissameliaegyszercsaksötétvörösruhábanjelenikmeg,amelyet
ettôlfogvaegészenatragikuskimenetelûbokszmeccsighordakávéházban.miss
ameliaruhakódjánakátalakulásakapcsánmarinovichSaroltarámutat,hogymiss
ameliaakkoröltimagáraazanyjátólörököltvörösruhát,amikor–nôiségételfo-
gadva–megnyitjaházátavárosközösségeelôtt,etetni-itatnikezdiôket,skávéhá-
zátazemberikapcsolatokkibontakozásánakszínhelyévéteszi(118).E gondolatot
folytatvaelmondhatjuk,hogyameliaönmegképzéseittisváratlan,sôtarögzített
gen der-ésszexuáliskategóriákszempontjábólértelmezhetetlenis.Hiszenéppenak-
korfeminizáljaküllemét,akkorstilizáljatestétnôiessé,amikoravágyakozó–ések-
képpazaktív-kezdeményezôférfiszubjektum–szerepétjátssza,tehátaheteronor-
matívmegfontolásokszerinttovábbimaszkulinizálásvolnaindokolt.mcCullers
azonban–Butlertnégyévtizeddelmegelôzve–problémássátesziatársadalmine-
met:baljósskandalummá.nemdolgozikmerevkategóriákkal;ésamennyirenincs
„igazi”társadalminemakisregényben,annyiranemlétezik„igazi”öltözéksem.
mintjelentéshordozó,avörösruhalegfeljebbavágyikonjalehet,amelyide-oda

járakávéházban,avágyfizikaiterében,azasztalokközött.denemmondható,
hogyképességkérdésevolnamissamelianôkéntvalóönmegképzése;vagyisnem
afoucault-ipo u vo ir korlátaimiattmaradkulturálisanelsajátítotttársadalmineme
határainbelül.valójábansa vo ir-kérdésrôlvanittszó:ôúgytudja,hogyvágykap-
csolatbannôiruhátkellöltenie.Erretanítottaazanyja(akinekaruhájátfelveszi),
éseztazepisztemológiaihatártszabjanekia„déliúrhölgy”kulturálismítosza.
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azátöltözômissameliárólpedigeszünkbejutegymásikférfiaskéntábrázolt
overallosnô,akiszinténemlékezetesmódonöltnôiruhát:nelliemarchd.H.
lawrenceA ró ka (The Fox) címûkisregényében.55 avágykapcsolatokittishárom
személyközöttfeszülnek,akiktársadalminemüketilletôenszinténbizonytalan
megképzésûek.lawrencekisregényébenkétnôélegyütt,közösengazdálkodva
csirkefarmjukon,egyarántosztozvaaférfiasésnôiesgen der jegyeken.JillBanford
ugyana„tulajdonképpenivállalkozó”(173),dekettôjükközülôakisebbéstöréke-
nyebb.az„erôteljesebb”(173)nelliemarchróltudjuk,hogyôvégziaférfimunkát,
értazács-ésasztalosmesterséghez,slábszárvédôjébenéstérdnadrágjában„nyugod-
tanelmehetettvolnaférfinakis”(174).mindemellettmarchadjaátmagátannak
az„igézetnek”(178),amelyetagazdaságkörülólálkodórókaébresztbenne:„tudat
alattvalamiképpenmindigarókauralta,eztöltötteberévületénekismeretlentá-
jait”(178).Elôbbaróka,majdarókávalazonosulóHenrylépbeakétnôközötti
homoszociálisviszonyba:egyrésztavágyhordozójaként–ahogyanlawrence-nél
másuttis,56 ittisegyállatleszavágyhordozója–,másrésztakétnôhomoszociális
kapcsolatánaklévi-Strauss-félecsereárujaként(a máremlítettJacobusmellettEve
kosofskySedgwickáltalisleírtklasszikusmintaszerint[Bet we en Men]).delawrence
nemhagyja,hogy„rendetlenség”maradjonatársadalminemiviszonyokterén:Ban-
fordotmaszkulinizálja(akinemleszaférfivágytárgya,svégülmintegyfallikusha-
lálthal),svisszaállítjaaztaszerelmialap-háromszöget,amelybenanôakétférfi
egymásirántihomoszociálisvágyaköztiutatjelenti.Ehhezpedigszükségvoltmarch
feminizálásáraésafiúférfiválényegítésére.Eztakettôsfeladatottöltibeamár
említettjelenet,amikorismarchmegszokottoveralljahelyettselyemruhátölt.

teljesenegyszerû,egybeszabottkékeszöldruhájátanyakrésznélésaháromne-
gyedesujjakonkörbearanyszínûszegélydíszítette.a nyakrészsima,kerekki-
vágásaszabadonhagytafehér,puhanyakát.(217)
akreppselymenátpuhánakésnôiesneklátszottateste.S mikorfelegyenese-

dett,ésmegindult,látta,milyenlágyanmozognaklábszáraiadivatosanrövid szok-
nyaalatt.Feketeselyemharisnyátviseltéskeskeny,apróaranycsatoslakkcipôt.
nem,eznemisazanôvolt,akitismert[…]puhanôilábakaszoknyamö-

gött–ésalánymegközelíthetô!Hajatövéigelpirult,sorrátacsészéjébedugva,
szürcsölveittateáját–amitôlBanfordösszerándult.FurcsamódonHenryegy-
szerrecsakférfinakéreztemagát–nem,többémárnemkamasz.Férfiválett,
vállánaférfimindenfelelôsségénekasúlya.(218)

55 ésperszeokkaljuteszünkbevirginiaWoolfésagen der kategóriákatrendreátlépônagy-
mester,orlando,aki–mintmárkorábbanisidéztem–jóltudja,„hogyaruhaviselminket,
nempedigmiaruhánkat:merthiábaszabatjukkikarunkvagymellünkméretére,azszabja
megszívünket,agyunkatésnyelvünket”(162).

56 példáulagyönyörûhátaslóaSt. Mawr címûkisregényben.
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korábbiuniformisátlevetvemarchtehátfeminizálódikahalványzöldkrepp-
selyemruhában:megmutatjaafiúnaklágyvonalait,lányokhozillôenfélszegenés
szégyenlôsenkezdviselkedni(218),sebezhetôésmegközelíthetôlesz(222)–ami
pedigelôhívjaHenryférfiasságát,a„férfisorskomolyságánaktudatát”(218).law-
renceszámáraanô„megközelíthetôként”valóobjektiválásaéstárgyipozícióban
valórögzítésemagátólértetôdôenindítjameg–aheteronormativitásjegyében–
a férfiváválásszubjektivációsfolyamatát.
missameliábanésnelliemarchbanközösazamód,ahogyanazas su jet tis se ment

paradoxonaszerintvisszahelyezikmagukatahatalomba,amelynekkorábban,ove-
rallosnôkéntmégellenálltak(missameliamintvágyottésmintvágyakozóegyaránt,
akiavágyottszemélyáltalmanipulálható,megalázható,tárgyiasítható,méghaala-
nyipozícióbólvágyakozikis;marchmintvágyott,egyszersmindelérhetônô).mind-
kettenvalóbanbelekeverednekabbaahatalomba,bennefoglaltatnakabbanaha-
talomban,amellyelszembehelyezkedtek.mcCullerséslawrencehôsnôiabban
azonbankülönböznek,hogymígmissameliafélreértelmeziavágykapcsolatala-
nyiságánakgen der-vonzatát,addigmarchújonnanmegtaláltnôiességétproklamál-
jaselyemruhájával.Elôbbiesetbencsakfokozódikatársadalminembutleriskan-
daluma,azazegyretávolabbkerülegymástólsa vo ir éspo u vo ir; utóbbibanmarch
kékeszöldkreppselyemruhájasegítségévelhelyükrekerülnekazavaróelemek,súj-
raegybeesiksa vo ir éspo u vo ir: „rend”leszavilágban.Henryfelfedezianô„valódi
énjét”,amitôlôis„igaziférfinak”érzimagát.a ruhaaztjelziszámára,hogyanô
„megközelíthetô”(218),ômagapedigfiúbólhirtelen„férfiválett,akinekvállána
férfisorskomolyságánakterhe”(218).
anôiszubjektummcCullers-félekonstrukciója–követvetermészetesenanagy

elôdöt,virginiaWoolfot–anôiágensségetvalóbanminthaarögzítetlenséggeltár-
sítaná.végülisanôiszubjektumcselekvésilehetôségénekaforrása–mintBenja-
minfogalmaz–azidentitásváltozatoshelyzeteiköztiellentmondásokban,illetve
akulturálisanlétesített(intézményesített)szubjektum-pozíciókösszecsapásábanke-
resendô57 (Sha dow of the Other, 93).

azalanyköziségbenmegképzettalany(H.d.)

agen der relativitáseseteiutánazalanyköziségmásalakzatimegnyilvánulásainakta-
nulmányozásávalfolytatomgondolatmenetemet,H.d.(Hildadoolittle)prózai
mûveibenvizsgálvaazén-többszörözéskatakretikusváltozatait.korábbielemzé-
sembenazalanyiságnyelvibeágyazottságárólírtamaHER mi o ne címûregénykap-
csán.Emellettvanegymásikvisszatérôalanyképzésitrópusis,amelyH.d.összes

57 „identity’s[…]contradictionsbetweenitsmultifariouspositions[…]theclashofcul-
turallyinstitutedsubjectpositions”
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regényéreérvényesnektûnik:ezametalepszis,amelyazinterszubjektivitásalakza-
takéntállítjaelôanôkatakrézisét.
azamerikai(éseurópai)nôimodernistakánonegyiklegjelentôsebbalakjának

regényeitakülönbözôelbeszélésszerkezetirétegekegymásbaágyazottságajellem-
zi,amelyrétegekközött–úgytûnik–mindanarrátorok,mindaszereplôkmeta-
leptikusugrásokkalszabadonközlekednek.katakretikusszubjektivitásukmegha-
tározóelemétalkotjákezekazugrások,olyanalanytképezvemeg,akiképesa
szövegszinteketösszekapcsolni.Elemzésembentehátaztvizsgálom,hogyameta-
lepszisvonalánhogyanjönlétreatöbbszöröskéntmegképzettkatakretikusszub-
jektum.értelmezésembenaszövegszintekköztimozgásegyarántazéntöbbszörö-
zésésacselekményesítéseszköze.a metalepszistamodernitáskétnagykulturális
diszkurzusához,apszichoanalízishezésafeminizmushoziskapcsolom,ekként
– abádinagyZoltánkifejezésétkölcsönvéve–sajátos„kultúradúsítottsággal”bí-
ró,„kultúra-meghajtású”trópuskéntkezelem(„trópus”,9),amelyben„szétszálaz-
hatatlaninteraktivitásgenerálódik”(„Szépprózainarratíva”,13)egyrésztameg-
többszörözöttének,másrésztapszichoanalízisésafeminizmusközött.
ElemzésembenH.d.néhányönéletrajziprózaszövegévelfoglalkozom:azAs -

pho del (aszfodélosz,1921–1922;megj.1992)ésamásvonatkozásbankorábbanis
tárgyaltHER mi o ne (Her mi o né, 1927;megj.1981)címûkulcsregénnyel,aPa limp sest
(palimpszeszt,1923–1924;megj.1926)ésaThe Gift (adomány,1941–1944;megj.
1982)címûönéletrajzigyökerûfikcióval,valamintaTri bu te to Freud (HódolatFreud-
nak,1944;megj.1984)címûönéletrajzifeljegyzéssel.közösbennük,hogyazel-
beszélô-én,önmagátfikciókénttételezveésekképpmegtöbbszörözve,megalkotja
anarratívábanaztaszereplô-énkonstrukciót,akiazutánvalóságosszerzôkéntleír-
jaeztafolyamatot.Ezekbenaszövegekbentehátlegalábbisénkettôzôdésérhetô
tetten,azénbeszélôreéselbeszéltrevalókettôzôdése.Ezentúlmenôennarratív
beágyazásrólisbeszélhetünk,amelyben,mintmiekeBalírjaezzelkapcsolatban,
„egynarratívtárgy[…]akövetkezôszintalanyáváválik”(60).mintazönéletrajz
általában,H.d.szövegeiis„fikciósmutatványok”(gérardgenette,41),amelyek-
benabeágyazóésbeágyazottnarratívaközöttiátjárhatóságbóladódóananarratí-
vacsakalegritkábbesetbenkorlátozódiktörténésekre;mintSusanStanfordFried-
manrámutat,ezekaszövegekinkábbazeseményekreadottreflexiókról„szólnak”
(97).a konstatív–performatívaporiábóladódóanpedigegyaránteldönthetetlen,
hogyfikciórólvagy„valóságos”dolgokelbeszélésérôlvan-eszó,illetvehogyanar-
rátorábrázolja-evagylétrehozza-eönmagát.Bárúgytesz,mintha„valóságos”dol-
gokkrónikájátadná,egyébfikciókbevonásávalnarratívájafiktívjellegéthangsú-
lyozza.Úgytesz,minthabeszámolnaönmagáról(a beágyazónarratívaszintjén),
holottvalójábanönmagátkonstruálja(a beágyazottnarratívaszintjén).
afikcióésa„valóság”,illetveabeágyazóésbeágyazottnarratívaközöttiátjár-

hatóság,valamintaz„ábrázolt”ésperformáltköztiaporiakétségtelenüljelenvan
ahúszas–harmincasévekbenszületettúgynevezettmadrigál-cikluskulcsregényei-
ben(Pa int It To- Day [Fesdmegma,1921;megj.1986],As pho del, Pi la te’s Wi fe [pilá-
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tusfelesége,1924;megj.2000],HER mi o ne, Bid Me to Li ve [mondd,hogyéljek,
1939–1950;megj.1960]).különösenaHER mi o ne (Hermioné)ésazAs pho del ese-
tébenkibogozhatatlanazönéletrajzésafikciókonstatív–performatívszövevénye,
amiarraismagyarázatulszolgálhat,miértmaradtekétregényhat-hétévtizedig
kiadatlanul(mindkettôcsakjóvalaszerzô1961-benbekövetkezetthalálautánje-
lentmeg).Fabulaszintenisösszekapcsolódikekétregény,amennyibenH.d.az
Aspho del cselekményénekelôzményeitírjamegakésôbbkeletkezettHER mi o ne-ban.
mindkétregényfôhôseHermioné,akielôbb(a korábbifejezetbenrészletesentár-
gyaltHER mi o ne-ban)kétszerelmicsalódásutánmintegyönnöntestéthasználvael-
kezdírni,majd(azAs pho del ben)olyantársratalál,akimellettkibontakozhatnôi
kreativitása,sakinekezértahálakülönös(törzsirituális58)gesztusátteszi:nekiaján-
dékozzagyermekét.Hermionémindkétszövegbenkettôslétezésimóddalbír:egy-
szerrelétezikaregénydiegetikusszintjén(a regényvilágfizikaivalóságában)ésa
nyelvabsztraktrendszerében.„Hernekhívják,amiaHermionérövidváltozata”59
(As pho del, 41).könnyedénlépiátevilágokhatáraitis:szabadonjár-kelminda„va-
lóságos”világésagrammatikaközött,mindazalanyiságésatárgyiságkategóriái
között,hiszen–mintakorábbifejezetbeneztrészletesentaglaltam–aHeralany-
kéntfunkcionálótulajdonnév(a Hermionébecézése),egyszersmindazangolegyes
számharmadikszemélyû,nônemûszemélyesnévmástárgyas/részeshatározósalakja.
azAs pho del amodernitásdiszkurzusaáltalkódoltkeresésregénykéntolvasható,

amennyibenfôhôse–sajátmûvészifejlôdésénekbeteljesítésétésegyúttaltökéletes
társátkeresve– anôikreativitás és szexualitás rejtettdimenzióit igyekszik
megragadni.a modernitásszellemébennemkételkedikerejtettdimenzióklétezé-
sében;kínaidobozokmintájáramindenvilágbanmásikvilágotészlel:„Úgytûnik,
vanegyvilágavilágban”60 (38).Bizonyosabbanis,hogyaláthatóéshallhatófizi-
kaivilágotazalattavagymögötteelhelyezkedôkulturális,szexuáliséstudatimély-
rétegekirányítják.a nôikísérletimodernistaH.d.számáraezekarétegekhol
hierarchikusmetaforikusstruktúrákat,holagillesdeleuzeésFélixguattariáltal
leírtrizómaszerû–vagyisdecentrált,nemhierarchikus,nemreferenciálisanjelölô –
rendszereketalkotnak.azátjárástmindkétesetbenametalepszisbiztosítja,sazel-
beszélésbôségespéldákatszolgáltatanarratívmetalepszismindkétgenetteáltal
leírtváltozatára.azazjelenvanegyfelôlaklasszikusváltozat,amikorisazextra-
diegetikuselbeszélôbelépsajátcselekményébe,akárgenetteszerintvergilius,ami-
kor„magagyújtja megdidómáglyáját”(17).H.d.-néla„világ”szereplôiekképp
vándorolnakbeegykönyvbe,sekképplépátadélután(mintnapszak)azEgy faun
dél után ja címûmûbe.

58 azadományozástörzsirituálisszokásárólírtaperformativitáskapcsánésamárai-elem-
zésbenisemlítettmarcelmauss,illetveH.d.kontextusábanadelaidemorrisis.

59 „[t]heycallherHershortforHermione”
60 „Itappearsthereisaworldwithinaworld”
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mindegykönyvvolt.Egyvilágbólegykönyvbevándoroltak.álomemberekvol-
tak,akikegykönyvoldalainvándoroltak.61 (5)
megkértedalborough-t,hogyugorjonbedélután–ésbeugrottazAprès-Mi -

di d’un Fau ne közepén.62 (44)

dejóvalgyakoribbennekafordítottja,tehátazazeset,amikor–genetteszavait
kölcsönvéve–aszerzô„fikciójaártjabelemagátavalóséletbe”;ezutóbbitnevezi
genetteantimetalepszisnek,deegyúttal„a metalepszissajátosesetének”is(23).
„gondolatainemazövéivoltak.kívülrôljöttek”63 (125),fogalmazazAs pho del nar-
rátora.azextradiegetikusvalóságelbeszéléséberendrebetolakodikafiktívszféra:
Hermionéalanyiságátazamitológiaidiszkurzusképzimeg,amelyaveleazonos
nevûszereplôközege.a narrátorsajátnarratívájakéntmeséliafiktívetésavalósá-
gostegyaránt,sazzal,hogyakülönbözôdiegetikusszinteket–azazasajátmegélt
extradiegetikusvilágaésazelbeszéltvilágfikciójánakintradiegetikusvilágaközti
szinteket–metaleptikusanát-megátlépi,aztériel,hogyvégülafikcióésavaló-
ságoskölcsönösenrésztvesznekegymásmegképzésében.

tudom,hogyShakespearevalóságos.Vég te len bi ro da lom ki rá lyá nak vél ném ma gam64 és
azamásikdolog–nememlékszem–olyanok,mintpu hább akár Ju no szem hé ja.65
Ezekadolgokvalóságosak.a gyermekaTro is con tes-ban,akiszûknadrágban táncol
keresztelôSzentJánosfejéért,azvalahogyvalóságos,ésmégaphroditéis.66 (53)

Bár„a dolgokkülönbözôszintekenléteztek”67 (88),Hermionészemélyébentalál-
kozikanevévelasszociálhatóösszesszóésnévhordozója(Hermész,Hellász,hypa-
tica,Heliodora,Heléna[168]).vagyisaHer mi o né katakrézislesz:jelentésekibôvül,
hogymagábanfoglaljaatöbbiajelöltjelentésétis.azaranyszárnyúHermészpél-
dáulholHermionétestében,holazonkívüllakozik,devalahányszorelhagyja,„lel-
kiismeretesenvisszakúsz[ik]testébe,miutánarany,aranyfátyolszárnyaivalkiröpült
belôle”68 (As pho del, 144).Csakénjének„mrs.darrington-részét”érziidegennek,

61 „Itwasallabook.theyhavewanderedoutofaworldintoabook.theyweredream
peopleandtheywerewanderinginthepagesofabook”

62 „Shehadaskeddalboroughtodropinandhedrop ped inthemiddleoftheaprèsmidi
d’unFaune”

63 „Herthoughtswerenotherthoughts.theycamefromoutside”
64 „I’dcountmyselfakingofinfinitespace”(Ham let II/2).aranyJánosford.
65 „SweeterthanthelidsofJuno’seyes”(Té li re ge Iv/4).kosztolányidezsôford.
66 „I knowShakespeareisreal.I’d co unt my self a king of infini te spa ce andthatotherthing– I can’t

remember–thingslikeswe e ter than the lids of Ju no’s ey es.thosethingsarereal.thechildinTrois
Con tes dancingintightdrawersfortheheadofJohntheBaptistissomehowreal,evenaphrodite.”

67 „thingsexistedondifferentplanes”
68 „Conscientiouslyshehadcrawledbacktoherbody,aftershehadwingedout,gold,gold

gauzeofwings”
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rádöbbenveezzeladarringtonnalkötöttházasságkudarcára:„valaki,valakimás
lépettkimrs.darringtonból”69 (As pho del, 141).Egyszerrevanpárizsban,Sanghaj-
ban,neworleansbanvagyrotterdamban;platónszféráibanérzimagát,amelyek
apszichoanalízismélyrétegeibehatolnak,satudatszintjeitképezikle:

azéletrétegei–szüntelenülegymásután.néhatudod,legtöbbszörviszontnem
tudod.azéletrétegeiésrétegei,akáregyáttetszôhagymaszerûgömb,finom
ésáttetszô(vízszerûenegymástisátfedô)szintek,egymásrarakódószintek,kör
akörre.platónszférái.néhaegypillanatrafelismered:azegyikrétegtemagad-
bólvaló,atudatmásszintjénkiesikbelôlünkegyréteg,sazéletmaga,azasz-
talokésszékekvalóságaeltelikvalamifélemesszimúltepikusságával,úgyhogy
azaszék,amelyenmostülsz,tánéppaz,amelyetmagadaláhúztál,amikor
kambüszészkénthûtlenszolgáidkivégzésérôltárgyaltál.70 (As pho del, 152)

azelbeszélô-énésaszereplô-énegymáskölcsönöskatakréziseilesznek;azegyik-
benmintegyhelyetkéramásikjelentése,kölcsönösenkiterjesztveazt.nemcsaka
kulcsregénymûfajábóladódóantöbbszörözôdnekmegavalóságszintekazzal,hogy
a„valóság”ésafikcióköztitérbenmozogvanémelyikszereplôsajátnevén(például
percylubbock),másokkitaláltnévenszerepelnek,deabbólfakadóanis,hogyel-
beszélô-szereplô-énjeegyszerreképzelielkülönbözôdiszkurzívszintekenakonst-
ruált-ábrázolteseményeket.Hergartjóltudja,hogymindencselekedetekulturáli-
sanmotivált,snemcsodálkozikazon,amikormegérti:ôasztraiaéletétéli,míg
társa,Faynerabbkharmidésznôvéréét(147).Ekképpmegéltéleteminden(die-
getikus)pillanatátéleteértelmezô(metadiegetikus)elmesélése–azazakulturális
kódvagymotivációmegfejtése–töltiki,mégpedigegyvégtelenbelsômonológ
formájában,amely–mintarragenetterámutat–a„kétinstancia[azéletmegélése
ésazéletelmesélése]összeolvadásánakegyedülimódja”(95).a diegetikusésmeta-
diegetikusszintekenjátszódóeseményekígyszövegszôttesekkéállnakössze,atör-
ténetek„igazsága”pedigmegtörténttétehetiazelbeszélteseményeket:„sohanem
történhetettvolnameg,deigazvolt”71 (8).végülazéletésahalálbirodalmának
kettôsségétésegyúttalátjárhatóságátisbevonjaaszövegetszervezômetalepszis
hatókörébeazzal,hogyaregénycímével–amelyW.S.landoregyikverssorátidézi,

69 „someone,someoneelsehadsteppedoutofmrs.darrington”
70 „layersoflifearegoingonallthetimeonlysometimesweknowitandmosttimeswe

don’tknowit.layersandlayersoflifelikesometransparentonion-likeglobethathasfine,
transparentlayeronlayer(interpenetratinglikewater)layeronlayer,circleoncircle.plato’s
spheres.Sometimesforamomentwerealizealayeroutofourselves,inanothersphereofcons-
ciousness,sometimesonelayerfallsandlifeitself,theveryrealityoftablesandchairsbecomes
imbuedwithaqualityoflong-past,anepicqualitysothatthechairyousitinmaybetheve-
rychairyoudrewforwardwhenasCambysesyouconsultedovertheexecutionofyourfaith-
lessservitors.”

71 „[I]tnevercouldhavehappened,butitwastrue.”
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„a síroninnennincsenekaszfodélosz-mezôk.”72 –minthaaréghalottaktoroktáp-
lálékáulajánlanáfelmûvét,amelyetazalvilágimezôkvirágávalazonosít.
ametalepszisígyazegészregénytszervezôtrópussáválik,amelyátjárástbizto-

sítanagymodernizmusduálisgondolkodásaáltalmégegymástólelhatároltnakte-
kintettszintekközött.azegyesszövegszintekkatakretikuskibôvüléserévénare-
génymegnyitja a „valóságot” a kulturális narratívák elôtt, a diegetikus és
extradiegetikusvilágbavonvamitológiát,álmotésrejtetttudatiszinteketegyaránt
–mindazt,amitahellenizmuskultúrájábanotthonosanmozgóésapszichoanalí-
zisszakirodalmátisjólismerôH.d.fontosnaktartott.amítoszban,álombanvagy
tudatalattperformáltígymetaleptikusankiléponnan,skulturálisankódoltper-
formatívkonstrukciókéntadiegetikusvalóságbankezdélni–mégpedigúgy,hogy
ezekadiszkurzusokközbenegyetlennagykatakretikusteretalkotnak,aholako-
rábbandiszkrétnekfeltételezettszintekrizómaszerûenegybenyílnak.végülminden-
nekeredményeképplétrejönazalkotóésbeszélônôiszubjektum,amelyimmár
nincsszámûzveakultúraelhallgatottmélyrétegeibe,hanemamitológiaival,az
álombelivelésatudatalattivalegyüttfoglaljaelhelyétametonimikustérben.mert
legyenazatudatalattivagyanôsosemhallotthangja,végülisamindeddighall-
gatásraítéltmegszólalásárólvanszó.73
ametalepszisalakzataszerveziaPa limp sest címûregénytis,mégpedigbelsôme-

talepsziskéntismertváltozata,amelydorithCohnszerint„egymásbaágyazottol-
vasásoksorozatáraépül”(120).azintertextualitásiskolapéldájánaktekintettkísér-
letiszövegbenazesemények–atörténelmiidôlinearitásátmegtörve–különbözô
idôsíkokon,ámmégisegyidejûlegtörténnek.a patriarchálisgondolkodásmóddal
azonosítottbináriséshierarchikuskategóriákatfelborítvaH.d.akatakrézistró-
pusátnarratívtechnikáváalakítvakapcsoljaösszeésteszieggyéaháromkorbanés
hárompárhuzamoshelyszínenélônôikeresôhôst:Hipparchiai.e.75-benrómá-
bantûnikföl,raymondeazI.világháborúutánilondonban,Helenpedig1925-
ben,Egyiptomban.mindemellettazegyessíkokismegtöbbszörözôdnek,amikor
istöbbidôsíkéstudatirétegrejtôzikel,majdjelenikmegezekenazegymásbaéke-
lôdôújabbpalimpszeszteken.

aBoticellimögöttvoltegymásikBoticelli,londonmögöttegymásiklondon,
raymonderansomemögöttpedigottvolt(a különöséskisséfaragatlanférfi,
aháborúidejérevalahogyanfelöltöttálnévalatt)rayBart.Egyrecsakottvára-

72 „therearenofieldsofasphodelthissideofthegrave.”
73 H.d.anôtmintegyszórabírótehetségetisúgyfogjafel,mintamitvalakiadomány-

kéntkap–pontosabban:megörököl–egymásikdiszkurzívszintrôl(Gift, 66).meggyôzôdé-
se,hogykreativitásaisapárhuzamosuniverzumokbatettlátogatásaibólfakad;ezenuniver-
zumoknakköszönhetiazinspirációt,amelyneksoránmintegytranszbanprodukáljaaszöveget.
pontosabban„a szövegegyrecsakírjaönmagát,íratjaönmagát.”(„[t]hewritingcontinuesto
writeitselforbewritten”[Tri bu te, 51].)
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kozottrayBart,akárcsakazôszizáporesôésapáraérzékekettompítóálmai
mögöttottvoltegymásiklondon.a rettegésésaszándékolatlanszépséglon-
dona.a veszélyésazéhezésésazelviselhetetlengyönyörûséglondona.74
(Palimpsest, 104)

tehátmindenegyesrészmagaiskatakretikusankiterjesztettpalimpszeszt,hiszen
valamilyenformábanmindenholelôzôírásokbeemelésefolyik.Ezakatakretikus
palimpszesztstruktúraegyébkéntabbólisadódik,hogyaregénymindháromfôhô-
semásoktólvalamiképpenmegörököltszövegeketkészít,amelyekimmárdialógust
folytatnakegymással:Hipparchiahalottnagybátyjabotanikaitémájúkönyvétfe-
jezibe;raymondeköltô,akiíróialteregója,rayBartszavaithalljaalkotásközben;
Helenpedigegyhíresrégészúgynevezettleírótitkárnôjekéntvetipapírraamúlt-
nakazarcheológusáltalfelszínrehozottnyomait.Friedmantörténelmiregénybe
oltottönéletrajznakneveziamûvet(236),amelybenapalimpszesztmetaforájahi-
vatottakollektívésaszemélyestörténelemtöbbrétegûségétkifejezni(236).ray-
mondeésHelentisztábanvanatörténelem,atudatésaszövegmélyrétegeibete-
metettelôdöklétezésével,skeresésükcéljaéppenazelrejtett,eltemetett,elfojtott
elôképekfelszínrehozatala.

mélyreakartmerülni,mélyre,egyenesenatudatfeltáratlanrétegébe,afelnem
jegyzetttudásvalamilyenközösmélytengerébe,hogyonnandiadalmasanfelszín-
rehozzonvalamilyeneltemetett,elveszett,elfeledettkincset.75 (Palimpsest, 179)

denemcsakaszerzôregényalakjai,hanem–mintaTri bu te to Freud címûönélet-
rajzifeljegyzésbôlkitûnik–azönéletrajzbanmegszólalóelbeszélô-énisbizonyos
abban,hogyéletetöbbpárhuzamosvilág-ésszövegszintenfolyikegyidejûleg.
a FreuddalfolytatottanalíziscsakmegerôsítetteH.d.-nekaztazérzését,hogy
egyszerreéliamúlt,ajelenésajövôtörténéseit(9),amítoszokésazérzékelhetô,
fizikaivalóságeseményeit.életemintegynagyszabásúkatakrézisfoglaljamagá-
banatudatszintjeitésrétegeit.néholtermészetesekéskönnyedekezekakatakre-
tikuskiterjesztések–példáulamikorFreuddalazonosítjaazapjapennsylvaniaidol-
gozószobájábanfüggôrembrandt-képorvosalakját(34–35),illetveamikora
cornwalliházbanegykorlátottaprószobrokatFreudsegít„megtalálni”sajátgyûj-
teményében(172).máskorrettegattól,hogyajelentésbôvülésegyirányúésvég-

74 „BehindtheBoticelli,therewasanotherBoticelli,behindlondontherewasanotherlon-
don,behindraymonderansometherewas(oddandslightlycrudebutsomehow‘taking’nom-
de-guerre)rayBart.therewasrayBartalwayswaitingastherewasbehindtheautumndrift
anddreamanodyneofmist,anotherlondon.a londonofterrorandunpremeditatedbeauty.
a londonofperilandoffamineandofintolerableloveliness.”

75 „Shewantedtodivedeep,deep,courageouslydownintosomeunexploitedregionofthe
consciousness,intosomecommondeepseaofunrecordedknowledgeandbring,triumphant,
tothesurfacesometreasureburied,lost,forgotten.”
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érvényes,snemtudvisszalépniarraavalóságszintre,aholszeretteiélnek.vissza-
térôverejtékesálmábanpéldáulrendrearraébred,hogynemabbanaszállodában
szálltmeg,aholanyjaésBryherlakik,sôt,minthogyaszállodábólelküldik,talán
mégabbólazuniverzumbóliskitessékelik,ahovávéletlenülkeveredett(162–163).
Freuddalfolytatottanalízisébenanôiszubjektumotatudatalattidiszkurzusa

képzimeg.E folyamatbanakatakréziscselekményesítôdik,amennyibenazalak-
zatfabulaelemekkéalakul:lényegébenmindenkistörténetarrólszól,ahogyanaz
elbeszélô-énésaszereplô-énegymásbaolvad,ide-odalépegetveadiegetikus,ext-
radiegetikusésmetadiegetikusszintekközött.
FreudhatásáraH.d.nagyjelentôségettulajdonítottazôtkörülvevôkettôssé-

geknek(31–32).életefôbbszereplôitelevepárokbanszemlélte,amennyibenkétfiú
édestestvéreéskétfiúféltestvérevolt,kéthalotthúga,apjakétfeleségerévénkét
anyjaéskétszerkétanyainagyszülôje.amiennélfontosabb:élete„valóságos”sze-
replôitfiktívésmitologikusalakokkalisazonosította,katakretikusankiterjesztve
egyikjelentését,hogyamásiknakhelyetadjon.Elôfordul,hogyapárokatalkotósze-
mélyekváratlanulhelyetcserélnekegymással,samásiktörténetszintenfolytatják
életüket.a késôiThe Gift címûregénybenekképplépkutyájahelyéreazegyiptomi
ammon-réistenség(25),anagyapjahelyérepedigmózes(27),sakétmesebelialli-
gátorbaekképpbújikbeleaCastoréspolluxkettôscsillag(27,40).Hildaésgilbert
nevûbátyjaazangolmondókábólismertJackésJilléletétéli(39),míganappali-
banheverôdobozbólvalóságospandóraszelencéjelesz(38–39).Emellettszellemi
ikerpárjánaktekintetted.H.lawrence-t(141),sagörögmitológiaalakjaitispá-
rokbaláttarendezôdni,amelyekgyakranminthaegymáséletétélnék(példáulpallasz
athénéésniké[69]).azelbeszélô-énfeladatapedigalapvetôenaz,hogyösszefogja
akétvilágot,amelyneklakóiállandóanegymástörténetszintjeitfoglalják el.

akáregyzsonglôr,úgyláttamagát,amintnagyóvatossággalkétvidéket,kétfényes,
csúszósvilágotegyensúlyoz,smindenerejévelazonvan,nehogyeldôljön;amagasban
kellegyensúlybantartaniaeztakétazonosformájú,azonossúlyú,ugyanakkor
rejtélyesmódontökéletesenellentétesvilágot.mindeközbencsodávalhatárosmódon
ésügyesmanôverekrévénsajátegyensúlyátismegkelltartania.76 (The Gift, 176)

azértmegyFreudhozBécsbe,mertaharmincasévekelejénelfogjaarégrôlismert
érzés,hogyaháborúkörülzárja,pontosabbanegyetlenvalóságésegyetlenszöveg-
világkorlátaiközészorítja.FeltörnekbenneazI.világháborúéveibenmegéltret-
tenetesfélelmek,amelyekidegösszeroppanásáhozvezettek.Úgyérzi,nemélitúl,

76 „likeajuggler,sheconsideredtworegions,twoshiningandslipperyworlds,tobeba-
lancedcarefully,lestone,lesttheothertoppleherover;shemustkeelsuspended,shemust
holdbalanced,twoexactlyshaped,exactlyweighted,yetmysteriouslyexactlyantagonistic
worlds.Shemustkeep,miraculously,byverycautiousmanipulation,herownbalancemean-
while.”

bollobas tördeltjójó:Layout 1  2012.11.28.  18:45  Page 161



162

haháborúbóliskettôjutneki.vállaljaazanalízist,annakellenére,hogytudható
volt:„a professzor”alegmélyebbrétegekigfogleásni,s„olajfúrásai”77 soránújraát
kellmajdélnieaz1914és1919közöttelszenvedett„személyesháborússokkokat”
(Tri bu te, 93).a katasztrófaelôérzeteazutáncsakerôsödikbenne.ésbárerrôlsoha
nembeszélnek,tudja,hogyFreudisegyreinkábbtartazsidóüldözéstôl:aháza
elôttijárdáratöbbszörishorogkeresztetmázolnakazosztráknácik(139).a hábo-
rúolyanerôkéntjelenikmegaszövegben,amelylehetetlennétesziavalóság-és
szövegszintekkatakretikuskiterjedését:nincsistöbbszint,elnémultakalélek,a
nôiségésaszexualitásmélyrétegeinekhangjai.a háborúleszakultúranarrativizá-
ciósmetalepszislegfôbbakadálya,hiszenmegvonjaazolynagyerôfeszítésselmeg-
találthangotazönmagátamúltésamitológiarétegeiköztiugrásokkalmegérte-
niigyekvôanalizálttólésahangjátaterápiáscélú„beszélôkúra”nyománmegtaláló
nôiszubjektumtólegyaránt.
nemlehetvégülemlítésnélkülhagyniapárhuzamokatH.d.tárgyaltmûveiés

virginiaWoolfHá rom ado mány címûlevélesszéjeközött.különösenaTri bu te to Freud -
dalszembeötlôarokonság,amennyibenmindkétszövegvalamifélehatárátlépést
ajánlválaszkéntaháborúnyomasztófenyegetésére.deaháborúszólítjamegaz
Aspho del ésaPa limp sest szerzôjétésnarrátorátis,aki–akárSélleinóraértelmezésében
Woolf–mint„beszélôalanynemkizárólagosésmindiglecövekeltbinárisoppozí-
ciókraépítifelbeszédaktusát,hanembizonyoshatárokatátjárhatóvátesz”(„aleve-
lezônô”,316).a háború–amelya„férfiasjátékok”netovábbjánakistekinthetô–
mindkétnôírótanôhatalmiésdiszkurzusbelihelyzeténekátgondolásáraszólítjafel,
mindkettôtamegtöbbszörözöttszubjektumpozícióbólösszeadódónôiszubjektum
narrativizálásánakirányábaterelve.azanalízisbenésavallomásoslevélírásban/le-
vélesszébenpedigaztabeszélôszituációttaláljákmeg,aholazértelmezô-énkatakre-
tikusankibôvül,skapcsolatokatlétesítemegtöbbszörözöttszubjektumpozíciókban
megszólalószubjektumkülönbözôszövegszintjeiközött–akárapszichoanalízisés
afeminizmusdiszkurzusaáltalkódoltkatakrézisésmetalepszisalakzataformájában.

akonfabulálókitérésbenmegképzettalany(ráczZsuzsa)

SajátosnarratológiaialakzatmenténkonstruálódikmeganôkatakréziseráczZsuzsa
kétTe ré za nyu jában,amelyvagytizenötszörjelenikmegamintegyhatszázoldalon.
azolyanhelyekregondolok,aholazelbeszélés„elszáll”,azazazelbeszélônemel-
beszéliamármegtörténteseményeket,hanemkitaláljaôket.a regényvilágvaló-
ságábólaképzeletterébe,amegszokottbólazabszurdbalépvenemaztmondjael,
ahogyanmegtörténtekadolgok,hanemazt,ahogymegtörténhettekvolna.végül
avalóságbavisszalépveanarrátorfelfediönmagamegbízhatatlanságát,mondván:

77 Freudmetaforájaazanalízissorántaláltélményekre,képekre,emlékekre(lásdTri bute 93).
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ezbecsapásvolt,„valójában”nemisígytörtént,hanemúgy.Folyamatosaningázik
aregényvilágbanvalóbanmegtörténteseményekésaregényvilágonbelülfiktív-
nekszámítóeseményekközött,amelyekmegtörténhettekvolna;ezafluktuációpe-
dig–akárJoannarussszerintanôisci-fiszövegekhasonlófluktuációjaaz„aktuá-
lis”ésa„mégmegnemtörtént”között–aColeridge-féle„hitetlenségszándékos
felfüggesztését”78 követeliolvasójától(21).
ímenéhánypélda.

1.
akövetkezôketkérdeztetôlemazadatlap:
–Hánygyermekevan?
–milyenkorúak?
–[…]
–Szokottalkoholtfogyasztani?
–Soroljafelarosszszokásait!(Elégtízdarabot.)
–milyengyakranmoshajat/fogat/lábat?
–milyengyakrancseréliafehér-éságynemûjét?

najó,azutolsókétkérdésmárnemisvoltazadatlapon.(Ál lít sá tok meg, 69)

***

2.
– kisasszony,neharagudjon,hogymegszólítom,deegyórájafigyelem,fan-
tasztikusalábmunkája,holgyakorolta?
magaFaragótamásálltelôttem,anôivízilabda-válogatottedzôje,az

élô legenda,márkástréningruhában,csapzott,kisséritkulóhullámoshaj-
jalésolyantesztoszteronhullámáradtbelôle,hogykishíjánvisszaszédül-
temtôleamedencébe.

…
najó,nemegészeneztmondtaaFaragó,hanemazt,hogymaga,hölgyem,azt
hiszi,viccbôlvanottazakötél,ússzonmárodébblegyenszíves,ittedzésfolyik.
(Ál lít sá tok meg, 168)

***

3.
– miértpontterepminta?–kérdeztejólneveltenariporter.
– mertremekülkihangsúlyozzaanôiességet,éleskontrasztotteremtveanôi
formákfinomságaésaterepmintanyerseségeközött.azújirányzatcélja elsô-
sorbanaz,hogyanôkkifejezhessékegyéniségüket,jólérezzékmagukat
a bôrükben,ésvégrefelszabadultanönmaguklehessenek–mondtaanô

78 „willingsuspensionofdisbelief ”
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felszabadultanegybarna-zöldterepmellényben.majdszigorúanösszecsapta
bokáját,tisztelgettariporternek,éserôteljesléptekkeltávozott.
á,csakviccelek.nemistisztelgett.énisszeretnékilyenfelszabadult

lennivégre.megyek,veszekegykatonaigyakorlóruhát.(Ál lít sá tok meg, 223)

***

4.
– Hülyekiskúrva–köpteutánam[aharmincas,gondosanmanikûrözött,felnyírt
hajú,pörgôs,kokaintrendszeresenfogyasztómenedzser]halkan,gyáván,
éshelytelenülhosszúú-val.mégahülyétispontosj-velejtette,anyomorult.

– azénkelyhembôlmannáttenemszürcsölsz,paprikajancsi!–üvöltöttem,
ésvégrekirúgtamalólaaszéket,hogyelterültakávézóhajópadlóján,mint
egyordasnagybéka.
persze,sajnos,nemszóltamsemmit.Csakelvonultam,emeltfôvel.(Nesze

neked, 65)

amiközösezekbenrészletekben,azaz,hogyazelbeszélôkonfabulálnikezd:játé-
koskitérést[egres sustvagydi gres si ót]teszazabszurdba,ahonnanhamarosanvissza
islép,felfedveaszövegbeépítetthibát,segyúttalzavarbahozvaazolvasót,akirá-
jön,hogykésésselvetteészre,hogyanarrátorcsakjátszik.
azértolyanizgalmasezazalakzat,mertazelbeszélôaszövegegybizonyosjel-

lemzôjétvisziitttúlzásba,mégpedigazt,ahogyankaraktereiben–mintahogyan
eztkésôbbrészletesenkifejtem–aperformatívmegképzettségmechanizmusaitkö-
vetinyomon.a kétTe ré za nyutnevelôdésivagyfejlôdésregénynektekintveelmond-
hatjuk,hogynevelôdésesoránkékikataaztértimeg,mennyiretaszítjaazembe-
rekben–legyenekmunkatársak,barátok,vagyéppensajátmaga–anormakövetés:
akészenkapotttársadalmiszerepekmechanikuslejátszása.a szövegetkeresésre-
génynektekintvepedigaztállíthatjuk,hogykékikatátaszerzôolyan(barátiés
szerelmi)kapcsolatokfeléutalja,amelyekbenegyikfélsemabinaritásra(mégpe-
digelsôsorbanatársadalminembinaritására)épülôszövegkönyvekegyszerûper-
formanszávalépítifölönmagát(azaznemahagyományosmódon„férfias”vagy
„nôies”),samelyekbenkölcsönösenelfogadottazegyéniszkripteklétrehozása,a
normátólvalóeltérés,aköztesség,akevertség.Ezekafantáziavagyálmokvilágá-
bavezetô,konfabulálókitérésekráadásulnemcsakavalósághûségelvétsértikmeg,
deegyúttalazillendôségétis,vagyisaklasszicistaregénnyelkapcsolatbanhangsú-
lyozottmindkételvet,amellyel–mintarranancyk.millerfelhívjaafigyelmet
(„Emphasisadded”)–anôiirodalomimmárkétszázéve,egészenmadamedela-
fayetteClèves her ceg nô je[La Prin cess de Clèves] ótakonfrontálódik.
azabszurdbakonfabulálókitéréséppeneszubjektumperformativitásnakare-

gényvilágbanmegismert–ésott„normaként”elfogadott–mechanizmusainakkö-
vetkezeteséstúlzotttovábbvitele,sekképpikonikusnarratológiaialakzat.amikor
azelsôpéldábankatatovábbtöltiafejvadászcégadatlapját,azottszereplôkérdé-
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sekmellétévealegintimebbszemélyesszférautániskutakodókérdéseket,valójá-
banafejvadász„szubjektumát”vagyafejvadászat„intézményét”teszinevetséges-
sé,mégpedigönnöneszközeinekexcesszusával(hiszenaligtapintatosabbakazadat-
lap többi kérdései, de ez amúgy föl sem tûnne).azaz anarrátor akérdôív
„továbbfejlesztésével”azabszurdterébelépannakérdekében,hogyazolvasómeg-
lássaa„normálisnak”tartottkérdéssorabszurdvoltátis.a helyzetabszurditásának
parodisztikushangsúlyozásajelenikmegamásodikpéldábanis,amelybenavízi-
labdaedzôszájábaadottdicsérôszavakkalazúj„aranyhal-identitásának”kibonta-
koztatásánfáradozónarrátorönmagaigyekezetétteszinevetségessé.a nôkrete-
repmintásruhátadódivattervezôugyan„valójában”nemcsapjaösszeabokájáta
harmadikrészletben,deéppenséggelösszecsaphatná,hiszenmeglehetôsenönké-
nyesnekbizonyulazahatár,amelyeninnenatársadalommégelfogadjaanemiuta-
lásokhibridvoltát,deamelyentúlakevertségabszurdolvasatotkap.a negyedik
passzusbananôketinterjúvolómenedzservalójábanszexuálisszolgáltatásokatkí-
vánvásárolniattólaz„okoskisnôtôl”(Ne sze ne ked, 64),akitszemélyiéspr-asszisz-
tenskéntalkalmazna.azelképzeltjelenetbenkataazzalhozzakiasodrábólame-
nedzsert,hogyazinterjúhelyzetetazôtestebirtoklásárairányulónyíltszexuális
üzletiajánlatkéntkezeli,saszokásoscinkosösszekacsintáshelyettnyíltanjátszik:
alkudoznikezdönmagára(„végülis,miértnemondhatnékegytarifát?”[Nesze
neked, 64]).
mindegyikpéldárólelmondható,hogyaparodisztikusabszurdnemmás,mint

a„valóságos”következetestovábbvitele,illetveavalóságostszervezômechanizmu-
sokkövetkezetesalkalmazása.russterminusátkölcsönvéve,amelyetazáltala„poszt-
realistafikciónak”nevezettírásmód(példáulnabokovHal vány tûz [Pa le Fi re] címû
regényének)leírásárahasznál(21–22).rácználishamisnarratívákattalálunk,de
olymódon,hogyközbenegyösszefüggô„másodlagosuniverzum”létesül,amely
bizonyostekintetbenvalóságosabbavalóságnál(21).
azabszurdbakonfabulálókitéréstkísérôelbeszélôhangmindenesetbenironi-

kus,hiszenrendrebefurakodikaperformatívmódonmegtöbbszörözöttszubjek-
tumpozíciókközé,felfedveaperformáltszubjektumkonstrukcióktörékenységét.
a narrátormárazelsôregénynyitójelenetébenkikezdiönmaga„függetlencsaj”
voltát,amikoranôgyógyászasztalánteljeskiszolgáltatottságábanmutatjabeama-
gátamúgyautonómnôkéntdeklarálóelbeszélôt.kékikataugyannagyelszánt-
sággalésafelületesszemlélôszámárahihetôenisjátsszaamagabiztosnôszerepét,
ámaztmégiscsakegyadottszkriptszerintjátssza–ezértaztánjócskánkerülhet
olyanhelyzetekbe,amelyekbenazénképszertefoszlik,ésdestabilizálódikazauto-
nómnôipozíció(példáulanôgyógyásznál).Ekképpmagabiztosságanemtöbb,mint
napontaösszehozottszerep,amelybôlnapontakiisbillenthetô.a férfiakbanéppen
eztazönnönszubjektumpozícióikattávolságtartássalkezelôhumortésiróniáthiá-
nyolja(Ál lít sá tok meg, 128),viszontelgyengülazoktól,akiknekvanhumorérzékük
(Ál lít sá tok meg, 149).(a jógasemvonzza,mertazttapasztalja,hogygyakorlóitúl-
ságosankomolyanveszikönmagukat[Ál lít sá tok meg, 199].)
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kékikatatörténete,mintemlítettem,egyaránttekinthetônôinevelôdésivagy
fejlôdésregénynekésnôikeresésregénynek.ráczZsuzsafôhôseegyrésztönmaga
performatívmegalkotásánfáradozik,másrésztakörülöttelevôszubjektumokper-
formativitásáttanulmányozza,egyrejobbanfelismerve,hogymilyenmintátmá-
solnak.a magyarkritikábanszingliregénykéntelkönyvelt–sekképpbizonyoste-
kintetbenleissajnált,megisbélyegzett(lásdSélleinóra,Miért fé lünk a far kas tól?,
165–181)–elsôkötetetfolytatómásodikregényújabbkategorizálástteszlehetô-
vé,amennyibenamásodikkötetvégéreaszingliregénybôlvalójábanrománcostör-
ténetlesz.kataekkormegtaláljaideálistársát,mégpedigazután,hogyönmagát
márkatakrézisként,autonóm(hatetszik,„szingli”)szubjektumkéntfelépítette,s
egyúttalmarkánselképzeléseketalakítottkiarról,hogykörnyezetébenésavilág-
banmilyen(performált)szubjektumokattartelfogadhatónak.
katatörténeténekkiindulóalaphelyzetea„pasihiányosdepresszió”(Ál lít sá tok

meg, 13),a„masemtörténikvelemsemmi”életérzés(Ál lít sá tok meg, 56).pontosab-
banamégnemkereséskonszolidáltéletérzéseazalaphelyzet,akényelmesenbe-
rendezettéletbevalóbeágyazódás-érzete,amelybenafeministaszövegekbenvala-
melyestjártasolvasóaBettyFriedan-féle„háziasszony-szindrómára”ismer:79

Huszonnyolcévesenúgyéreztem,berendeztemazéletemet,mintegyamerikai
kisvároskertesházát.vanminden,nappali,ebédlô,hûtôbenborok,habarátok
jönnek,frissnarancslé,akcióskukoricapehely.kertbenrózsák,rendszeresenmet-
szem,öntözöm,trágyázomôket.párkapcsolatbanmosoly,odafigyelés,vasárna-
piebéd,okosvitákaktuálpolitikáról,kölcsönösbátorítás,villanylekapcsol,bu-
gyilehúz,nemiéletindul.(Ál lít sá tok meg, 15)

Innenindulkékikata,azátnemgondoltéletnekebbôlatompaelfogadásából:ez
alegelsôhelyzet,amelybenrosszulérzimagát.nevelôdése–mintandersonsze-
rintanôiönéletírásbanáltalában–nemönmegképzéséneklátványossikertörténe-
te(119),hanemelsôsorbankudarcainaktörténete,amelyekrévénlassanmegtanul-
ja,hogymitnemváregykapcsolattól.mindenekelôttnemakarunatkozni,ezért
taszítjáka„rendes”,deekképpvalahogymindighumortalanférfiak.Igényeitmár
minimálisracsökkentvepusztánolyanférfiravágyik,aki„nemalkoholista,nem
nôs,nemperverz”(Ál lít sá tok meg, 87),akinincsteleönsajnálattalésnemféltékeny
azôsikereire(Ne sze ne ked, 98).
atárskereséssikertelenségerádöbbenti,hogylegelôbbönmagával,önmaga

nô(i)ségévelkelltisztábajönnie.Ehhezvégigtekintialehetségesnôiszkripteket,vé-

79 BettyFriedanThe Fe mi ni ne My sti que [anagymítoszanôinemrôl]címû1963-banmeg-
jelentfeministaalapmûvérôlvanszó,amelybenFriedanazélettôllátszólagmindentmegkapott
középosztálybelinôkáltalánosnegatívéletérzésérôlír.a BettyFriedan-utalásazutánamásodik
Te ré za nyu-regénybenisfellelhetô,amikoris„valamielveszetttestvért”ismerfelalelkesolvasóként
telefonálóasszonyban,akinagyházbanlakik,jómódú,ésaférjesohanincsotthon(Ne sze neked, 41).
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gigpróbáljaaszámbajövônôiszerepeket,végigperformáljaakülönbözôszubjek-
tumkonstrukciókat.azttapasztalja,hogyahagyományosszerepeketkönnyenfel
tudjaöltenimagára,hiszenmindfikció,alakítás,színház.ugyantudja–talánmert
ismeriakapcsolódófeministaalapszöveget,margaretatwoodsziréndalát80 –,hogy
megoldódnaa„pasihiánya”,ha„[e]gyrakásszerencsétlenség”volna:akkorvédel-
meznék,gyámolítanákésfelkarolnákaférfiak(Ál lít sá tok meg, 264),mígafügget-
lennôktôl„halálrarémülnek”(Ál lít sá tok meg, 246).Ebbenatudásbanmegerôsítik
olvasmányaiis,azirodalminôalakokmegképzésébenrésztvevôszkriptek,köztük
annakarenináé:„tolsztojezértnyírtakiannakarenyinát”(Ne sze ne ked, 195).
ahagyományosnôiszerepekbôlkiszakadvanemkérazadottszkriptnormái-

nakkövetésébôl.a „sikítófrászkerülgeti”a„feleségüzemmódtól”(Ál lít sá tok meg,
205),ésborzongazanyaságszentségkéntvalókötelezômegélésétôl,amelyetatár-
sadalomúgyosztanôkre,hogyanôiségfeltételéülszabja(Ál lít sá tok meg, 34).
ugyanakkoraztisjóltudja,hogyamásikszerepisszerep:azasszertív,független
nôisalakítás,amelyetakárkézikönyvbôlismeglehettanulni(Ál lít sá tok meg, 56–57).
pontosantudja,hogyamagabiztosságaiscsakjáték,hiszenfélaférfiaktól,mindig
„parázik”,azasszertívnôazonnalelbizonytalanodik,mihelytegyférfiközeledik
hozzá.denemcsakaférfiaktólbizonytalanodikel,hanemönnönfelemásságátólis.
ráczolyanalakottárelénkkékikatában,akiafelemássághozisfelemásanviszo-
nyul.Zavarja,amitafejvadászpszichológuskatatársadalminemibesorolásárólál-
lít,miszerintambiciózussága,meggyôzôerejeésalkalmazkodásképtelenségefér-
fiassá,valóságos„terézapuvá”alakította(Ál lít sá tok meg, 221).
nevelôdésesoránôisvégigjárjaamindaddiginkábbférfiakszámáraelôírt,töb-

bé-kevésbétragikusstációkat–megbirkózikahalálosbetegséggel,eltemetiapját,
majdmegbocsátjaapjabûneit,sajátotthontteremt,végülmessziutazásttesz.Er-
rôlaregényrôliselmondható,amitElizabethabelanôifejlôdésregényrôlállít:a
fejlôdéselôbbbefelé,azintrospekciófeléhalad,majdonnankifelé,valamiféletevé-
kenységhezvezet(13);ugyanakkorpedigaszemélyiségakapcsolatokonkeresztül
formálódik–ésnem,mintférfiakesetében,különválásban(10).nagybelsôuta-
zásaakészenkapottszerepekhagyományosszkriptektôlmegképzettvoltánakfelis-

80 margaretatwood„SirenSong”címûverséregondolok,amelyígyvégzôdik:
Iwilltellthesecrettoyou,
toyou,onlytoyou.
Comecloser.thissong
isacryforhelp:Helpme!
onlyyou,onlyyoucan,
youareunique

atlast.alas
itisaboringsong
butitworkseverytime.
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meréséveléselutasításávalkezdôdik.leginkábbaztaszítja,havalakihitelesnekés
eredetinekpróbáljafeltüntetnimagát,miközbenbanálisszkripteketjátszik.azilyen
emberekenkönnyenátlát,akárcsakasablonszerepeketjátszónôkönésférfiakonis.
deönmagánisátlát,amikorpanelszerepetjátszik:tudja,hogycsakönmagátigyek-
szikbecsapni,amikoreljátssza,hogy„egyfelszabadult,csinos,kedvesnô[…],aki
élveziazéletét”(Ál lít sá tok meg, 147).
kataolyanfigura,akiérzékeli,amikoratársadalmikontrolltideológiaiappará-

tusokközvetítik.nevelôdésesoránmegtapasztaljapéldául,hogymilyenszubjek-
tumkonstrukciókvezethetôkleafogyasztóitársadalomból.Ironikusnarrátorihan-
gonszól,amikorészreveszi,milyenhûenkövetiavásároltkozmetikaitermék
használatiutasítását(„C-vitaminosfrissítôtonikkalbelülrôlkifeléhaladvaüdévé
varázsoltamazarcbôrömet”[Ál lít sá tok meg, 19]),illetveamikorazinternetreklá-
moktökéletesfogyasztójalesz(az„Internetabarátom,összekötazélettel”[Ál lít -
sá tok meg, 19]).különösenafogyasztóikultúradiktáltagen der konstrukcióktólkí-
vánelhatárolódni.azálláskereséskudarcaiutánelgondolkodik:

aboltban hirtelenrámtört,hogyhaígymegytovább,kitaszítmagábólafo-
gyasztóitársadalom,mertnemtudokfogyasztani.pedigashoppingolásugyanúgy
hozzátartozikamodernvárosinôéletformájához,mintmondjukafogyókúra.
lehet,hogyhátralévôéletemetegynyolcadikkerületilakáskisszobájábanfo-
gomleélnimackónaciban,zsíroshajjal,ésegyetlenörömömaszobanövények
ápolásalesz????(Ál lít sá tok meg, 87)

katanemakarjaelfogadni,hogyolyanvilágbanél,ahol„a modernvárosinôidenti-
tását”isafogyasztóiésüzletikultúrahatározzameg(„pasizás,shoppingolás,fogyó-
kúra”[Ál lít sá tok meg, 87];„mobiltelefonok,mítingek,brénsztormingok”[Ál lít sá tok
meg, 88]),anemiegyenlôtlenségeketreprodukálvaésanôitestkontrolljátgyakorolva.
katatehátolyanönreflexiórateszszert,amelyneksoránmindenüttelutasítjaa

sablonosszövegkönyvekmechanikuslejátszását,defelvillanyozódik,amikoraha-
gyományosanférfiakraosztottszerepekbôltulajdoníthatelnéhányat.nevelôdése
eredményeképpelfogadjaatársadalomáltalkevertnekítélt,heterogénéshetero-
geneitásábanisállandóanváltozókatakrézisszerûszubjektumkonstrukciókat.vé-
gülvállaljaakatakretikusszubjektummásságát:ônemolyan,mintazokalányok,
akik„bejönnek”aférjnekvalóférfiaknak:akik

halkszavúak,finomak,mintegycsészeanagymamaporcelánkészletébôl,vala-
milyenszelídhangszerenjátszanak(amipedigalábukközöttvan,mondjukhár-
fán),éssosehasználnakcsúnyaszavakat.kamaszkorukbannéptáncoltak,és
azótaisfenékigérôegyeneshajathordanak,magukmossák-szárítják,mintkoncz
Zsuzsaszázévenát,éshosszúszoknyábanjárnak.kecsesen,minthafelhônlép-
kednének.angyaliak.éspersze,nemírnak.Seszépet,secsúnyát.megtartják
maguknak,amitmegírnának.(Ne sze ne ked, 124)
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mertvalójábanazírásalényeg.azzal,hogymostnem„úrír”,ahogyanmind-
annyiantanultuk,anôírásaisannakavállaltkevertnemûségnekleszarésze,ame-
lyetkatamegszenvedettnevelôdéseeredményeképpvállalföl,samelynekszelle-
mébenaférfiakraésnôkreosztottszerepekegyénikombinációját,szabálytalan
elegyétválasztja.
kataperformatívönteremtésetehátmindvégigdiszkurzív.önnönszövegszerû-

ségeéleténekegyikalapélményelesz:mindvégigregényhôsnônek,„hülyeregény-
hôsnônek”képzelimagát,akiúgyérzi,nemasajátéletétéli(Ál lít sá tok meg, 17,21),
minthanemisveletörténnénekadolgok(Ne sze ne ked, 35).kamaszkorábananap-
lóírás(Ál lít sá tok meg, 48;Ne sze ne ked, 200),aBridgetJones-inaplóírás(Ál lít sá tok
meg, 51,74,109),felnôttkorábanaregényírássegítiabban,hogykitaláljasajátma-
gát(Ne sze ne ked, 35).a nevelôdéseszükségszerûfeltételekéntaférfiaktólellopott
szerepekközülisvégülazírásleszalegfontosabb,mégpedigaprofesszionálisírás,
amelyneksoránszövegeésazabbanelôállítottszubjektumbefogadóratalál,azaz
olvassákis,amitír.

Ezolyanvolt,mintegyhivatalosigazolás:Ked ves K. Ka ta lin, ezúton ér te sít jük, hogy
Ön va ló ban lé te zik. (Ne sze ne ked, 35)

írójáttehátazolvasottszövegítéliéletre,performatívmódon:önnönmegképzésé-
hezômagaírhatjaaszkriptet.
azírásaz,amelyrôlgillesdeleuzeaztállítja,hogyelválaszthatatlanavalami-

véválástól81 („lalittératureetlavie”,11),illetve–gyimesitimeafrappánster-
minusával–a„leendéstôl”(20),aholeza„leendésifolyamat”,avalamivéválásso-
hasemkövetkezikteljesenbe,írjadeleuze;inkábbcsaka„közelségzónáját”82 (11)
igyekszikazírómegtalálni.azírásvégülahhozafelismeréshezvezeti,hogytelje-
senrendbenvalóönmagakatakréziskéntvalómegélése:nembaj,hogyjelentársa-
dalminemiviszonyokközöttôképzavar,kevertmódozat,nyelvihiány–vagyis
olyanképzôdmény,amelynema„nagykönyv”szerintlettmegírva.rendbenvan
anempasszolás,akilógás.Hiszencsakakkornemlógnaki,hamindigkészenka-
pottsémákszerintperformálnáönmagát.azazhagen der binaritástésrögzítettszub-
jektumpozíciókatfeltételezvevagyjátszanáahagyományosnôiszerepeket,vagyha
máranormátólvalóeltéréstválasztotta,akkormindigeltérne,mégpedigmindig
következetesenegyirányba.kataekképpnemkívánjasemakészenkapottsab-
lonszkriptekdiktálta„rendeslány”,az„igazinô”vagya„jóanya”performanszát
alakítani,semazújfajtakézikönyvekbôltanultasszertívnôszerepételjátszani,aki
kénytelenletiltaniönmagábanmindenbizonytalanságotésgyengeséget.a regény
uralkodótoposzátvévepéldaként:bártudja,hogytudja,hogykönyvévelsokezer
nôneksegített,nemakarmindenhelyzetbenterézanyulenni.

81 „l’écritureestinséparabledudevenir”
82 „[t]rouverlazonedevoisinage”
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Úgytûnik,akétregénymindenepizódjábanésmindennarratívkitérésébenezt
apályátjárjabe:felállítegyismertviselkedésmintát,amelyetavégsôkigkövet–
mindaddig,amígakövetkezetességéskiszámíthatóságszerintelôállítottperfor-
manszexcesszusáigelnemjut.akkorváratlanulfelmutategyalternatívszkriptet,
amelynemazelôbbikövetkezeteséstúlhajtotttovábbvitele,inkábbegy„szelí-
debb”,„reálisabb”,„normálisabb”alternatívánakígérkezik–mindaddig,persze,
amíganarrátorvégignemjárjaennekaszövegkönyvnekisapotenciálisabszurdi-
tását,azazbemutatja,hogymivolnaakkor,hamosteztaszkriptetkövetnénkkö-
vetkezetesenéstúlzóan.mindkétpályaazabszurdbatorkollik,amiaztisjelenti,
hogyaszubjektumperformativitásakkorbizonyulbanálisnakésunalmasnak,ha
készmintákatreprodukálkövetkezetesenéstúlzóan.EkképpráczZsuzsakétTe -
ré za nyu járólelmondhatjuk,hogyacselekményisazabszurdbakonfabulálókitérés
alakzataszerinthalad,sekétmintaikonikusan,szintemi se -en -a by me-kéntvetülegy-
másra,amennyibenanarratívalakzatésacselekményugyanannaka„tartalomnak
aformáját”–hogyHaydenWhiteközismertterminusáthasználjam–igyekszik
megvalósítani.

Gen der performativitáséstropizálódás:összegzés

azeddigtárgyaltszövegekrôlelmondható,hogy(1)mindenesetbenperformatív
folyamatokésazokeredményekéntlétrejövôtársadalmi-kulturáliskonstrukciókje-
lennekmegbennük.mindegyikírástársadalmiésnyelvikonstrukciókéntjeleníti
meganemiidentitást.Egyikszövegsemérvelanôiségesszencialistafelfogásamel-
lett:aszövegekbôlteljességgelhiányzikanôiesszenciára,anôiprincípiumratett
legközvetettebbutalásis.
(2)anormakövetômegképzéseksoránmégisegészenmáskéntkonstruálódik

megezanôiidentitás,mintanormataszításmegképzéseiben.Elôbbiekbenazis-
merttársadalmiszövegkönyveketismétlôésutánzóperformatívrituáléeredménye-
kéntmetafora-katakréziskéntjelenikmeganô,akitárgykéntkonstruálódik.mi-
közbenatársadalminormákjólismertelôadásaitvonultatjafel,anézettésvágyott
másikstátusábanrögzül,sekképp,Zsadányiszavaival,„sosemtapasztalhat[ja]meg
akoherens,önmagátbeteljesítô,egységesszubjektumhelyzetét”(A má sik, 13).
minthavalóbanabeauvoirikeretelevenednemegezekbenaszövegekben:aférfi
szerzôkazobjektivizáltmásikalakjábanrögzítikanôt,akiaférfiénhezképest–
amelyalanyiésabszolút–leszamásik(éssohasemfordítva,azazaférfianôhözké-
pest),aférfiénhezvalóviszonyábandefiniálódik(Má so dik, 11).vagyisanôafér-
fihozképestamásik,identitása–mintluceIrigarayrámutat–aférfibangyöke-
rezik,akáraférfiéIstenben(I Lo ve, 64).Ilymódonaférfi-nôviszonyleképeziaz
Istenésemberközöttihierarchikusviszonylatot.máskéntfogalmazva:minthogy
mindkétesetbenazalany-tárgyviszonyreprodukálódik,anôiszubjekcióelválaszt-
hatatlanazalávettetés,azazaszubmissziófolyamataitól.Ittahatalomúgyhat
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a szubjektumra,hogyaztazalávettetésésalárendeltségpozíciójában„léptetiélet-
be”(akáratörvényalkotóatörvényt)(Butler,Psy chic, 13).
(3)azutóbbi(normataszító)esetekbenlehetôségnyílikarra,hogyanôegye-

dien,akatakrézisalakzatamenténképzôdjönmeg;neaférfivalszemben,annak
alárendelve,hanemolyanhelyzetekben,amelyektöbbrésztvevô(Irigarayterminu-
sával:„autonómszubjektum”[De mo cra cy, 134])számáraengedélyezikazalanyipo-
zíciót.amintanômásikalanykéntjelenikmegaférfimellett,kilépatársadalmi
nembinárisrendszerébôl,ahatalomkényszerítôregulájából,a„heteroszexuálisszer-
zôdésbôl”(Butler,Un do ing, 43).E szubjektumpedigagen der rögzítetlenségének,
illetvemegsokszorozódásánakállapotávaltaláljamagátszembe.Elfogadottabi-
zonytalanság,azegyedikatakretikuskonstrukcióknyitottszerkezete,azin-vagy
destabilizálódás,amegképzésbenrésztvevôragokbinaritásánaksemmibevétele,
valamintaragcsúszásakülönbözôkategóriákközött.
(4)míganormakövetômegképzésekesetébenatársadalminormakéntrögzült

szövegkönyvkulturálisnarratívakéntmegelôziazelôadást,addiganormataszítás
eseteibenazelôadásmagaírjamegegyedikatakretikusszövegkönyveit.Ezesetben
magaaperformatívfolyamattermelimegazújszubjektumot,akinekalanyipozí-
cióbanvalókonstituálódásátönkonstitúciókéntés(a kétalanyipozícióegybeesése
miatt)önazonosságként–azazágenciaként–olvassuk.Butlerérveléséttovábbgon-
dolvaugyaniskimondhatjuk,hogyanôszubjektumpozícióbanmegvalósulókons-
tituálásaleszágensségefeltétele(„Esetleges”,22).a nôiszubjektummegjelenése
tehátnemválaszthatóelanônekanyelvbenelfoglaltalanyihelyzetétôl,azazazala-
nyiságszintaktikaiformájától.mindezpedigalátámasztanilátszikSeylaBenhabib
tételétazalanyiságdiszkurzívideáljáról(Si tu a ting). a nôcsakamásikdiszkurzív
pozíciójábólkilépvetapasztalhatjamegaszubjektumönazonosságánakésegysé-
gességénekérzetét.
végül:anôiolvasónemkönnyenazonosulaférfinarrátorperspektívájával,amely

azontúl,hogytárgykéntmerevítikianôt,olyanértékrendetközvetít,amely–mint
Zsadányirámutat–megkérdôjelezianôiszubjektumlehetôségét:„a férfinarrá-
torszámáraanemtárgykéntmegnyilvánulónôiségnemlétezik”(A má sik, 83).
Csakafeministakritikaiolvasásképesfelfedniaszövegelhallgatásaitésújfajtaalak-
zatiságát,amelyaszövegellenébenolvasvamutatráa„nôiségkirekesztettségének
tradíciói[ra],”s„nôialakotháttérbeszorítónyelvi-kulturálistradíció[val]”mintegy
cinkosságotvállalónarrációmechanizmusaira(96).
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aSZExualItáSmEgképZéSEI

amelegszubjektummintmetaforaéskatakrézis
(Hermanmelville,oscarWilde,arthurmiller,nádaspéter)

térjünkvisszaabeauvoirimodellhez,amelyanôtamásikstátusábanrögzítettként
kezeli.E rögzítettségetmásrelációkbanisfelismerhetjük,hiszenazonosfolyama-
tokhelyezikamásiktárgyipozíciójábaanôt,amelegés(amerikaikontextusban)
azafroamerikaiszemélyt,sanôiség,amelegségésafeketeségszubjektumképzô
jegyeigyakranátfedéseketismutatnak.EgyébkéntmármagaBeauvoirispárhu-
zamotvontnôés„néger”között,amennyibenmindkettôtmintatárgyimásikként
rögzültetírtale(20).1 azótanyilvánvalólett,hogyanôkönésaszínesbôrûeken
kívülmástársadalmirétegeketishasonlóképpképeznekmegahatalomdiszkur-
zívfolyamatai.ugyanis,mintButlerírja,atársadalminem,a„rassz”,azosztály,az
etnikum,aszexualitásésaregionalitásegymáskeresztezvealkotjákadiszkurzív
identitásokat(Prob lé más nem, 43),sezértcélszerûanôket,aszínesbôrûeket,ame-
legeket,valamintazetnikai,vallásiésosztályszempontbólliminálistársadalmicso-
portokatésrétegeketegyarántkulturálisanimperializáltcsoportoknaktekinteni
(lásdElizabethyoung,147).
Ezekafeministaésaposztkoloniáliskritikaáltalegyüttkezelttársadalmicso-

portokhasonlómódonváltakcélpontjaiváaradikális„elmásítás”(othe ring) folya-
matainak(errôllásdHomiBhabha,EdwardSaid),amelyeksoránafehérnyugati
heteroszexuálisférfimegvonjaazáltalamásiknaktekintettemberektôlazénterem-
téslehetôségét,skristevaiértelemben„kitaszítottá”(ab ject), aszimbolikusrendbôl
kivetettétesziôket(Po wers). Ezazabjektfogalom,paradoxmódon,szükségesnek
tûnikmindahegemonikuscsoportokönazonosságánakkonstruálásához,mindaz
elmásítottcsoportokszubjektumkéntvalóönmegalkotásához.Egyrésztugyanis
–minterremáskontextusbanSélleinórarámutat–aszimbolikusrendbôlkivetett
nônekésakulturálisanimperializáltcsoportoktöbbitagjánakmásikkéntvalópo-
zicionálásaleszafeltételeannak,hogyahegemonikusstátustelfoglalókautonóm
szubjektumalétrejöhessen(„Bevezetés”,10).másrésztpedigazállatiésazemberi,
atermészetiésakulturálisszétválásanyománfellépôabjektérzésszükségesáltalá-

1 dávidházipéteramagyarirodalombanmutatráhasonlóeltárgyiasításra,mégpedigaz
egyébkéntszemérmesaranyJánosköltészetében,akiegyetlenesetbentekinterotikustárgy-
kéntnôre:haaz„idegen”–vagyisafajimásik(értsd:cigányvagyzsidó)(„azidegennô”).
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banaszubjektivizációhoz,amennyibenazanyaibólvalókiszakadássalteremtôdik
megazegyediautonómindividuumkialakulásánakalehetôsége.
amelegésazafroamerikaikarakterektárgyipozícióbanvalórögzítéseésamá-

sikszkriptjealapjánvalómegképzéseszámoskanonikusszövegbentettenérhetô,
ígypéldáulHermanmelvilleutolsónagymûvében,a„BillyBudd”címûelbeszé-
lésben.BillyBuddegyrejtélyesúriemberésegy„barbárasszony”gyermeke;tisz-
talelkû,széparcúfiatalember:„Jóképûmatróz”(280),„csinosfiú”,„Szépfiú”(309),
alakja„akáregyhéroszé”(314).„Szívénekörömtüzeberagyogtaarcánakrózsásbar-
naságát”(314),s„egymegnevezhetetlenvalamirajzoltaarcáraagödröket,tette
hajlékonnyáízületeit,éstáncoltsárgafürtjein,vagyistettea»Jóképûmatrózzá«”
(315).a hajónmindenkirajongvaszereti,ôpedig„születettfejedelmekkönnyed
természetességévelfogadtamatróztársainakszívbôljövôhódolatát”(280):valóban
ôavágytitokzatostárgya.mintaszövegbenolvassuk:„némelyekkimossákahol-
miját,megjavítjákrossznadrágját,azácsszabadidejébencsinoskisfiókosládátké-
szítneki.mindenkimegtennemindentBillyBuddnak,súgyélnek,mintegybol-
dogcsalád”(284).a szerzôszerinttöbbmatrózkifejezetten„vonzódik”hozzá:
bámulják„fiatalságátésatlétaialkatát”,Babynekszólítják(281),elhalmozzákked-
veskedésükkel.a hajóôrparancsnoka,agonoszésmindenkiáltalgyûlöltClaggart
a„legmélyebbszenvedélyt”(316)érziBillyiránt,süldöznikezdi,majdigazságta-
lanulmegvádolja.a beszédhibásBillynemtudjakimagyaráznimagát,csakegy
– Claggarthalálátokozó–nagyütésseltudjaelmondani,amitakar.Billytettéért
atörvényekértelmébenakasztófajár,sezenatényennemváltoztatsemaszándé-
kossághiánya,semaz,hogyatettesamúgytisztességes,jószándékúésnaivfiú.
amitôigazságosztáskéntcselekedettmeg,azlázadásnakminôsül.Bárverekapi-
tányBillyben„Istenangyalát”látja,akimegérdemeltbüntetéstoszt,mégisúgy
dönt,hogy„azangyalnakakasztófánkelllógnia”(337).a kapitánynehézszívvel
hozítéletet–akárábrahám,amikorIzsákfeláldozásátkövetelteamindenható.
Wilde-nakaDo ri an Gray arc ké pe (The Pic tu re of Do ri an Gray), proustnakAz el -

tûnt idô nyo má ban (À la re cher che du tempts per du) ésthomasmann-nakaHa lál Velen -
cé ben (Der Tod in Ve ne dig) címûmûveimelletta„BillyBudd”aszázadfordulóévei-
benartikulálódóhomoszexuáliskánonegyiklegfontosabbdarabja,amelynekkiadása
amodernhomoszexuálisidentitásirodalmimegjelenésénekpillanatátjelöli.mint
EvekosofskySedgwickrámutat,ezazakorszak,amikorfelbukkanahomoszexua-
litásmintfogalmikategória(131skk.).nyilvánvalóannemvéletlen,hogyezazúj
fogalmikategórialeginkábbatárgypozíciójábanjelenítimegahomoszexuálisfér-
fit–abbanapozícióban,amelyamelegségkonceptualizálásátmegelôzôenanôi
szubjektumszámáravoltfenntartva.
másképpenfogalmazva,agen der normatívszövegkönyveszolgáltatjaaztaszö-

vegreferenciát,amelyreametaforikusmegképzéssoránazutánzásésazismétlés
vonatkozik.Ennektöbbokátismegnevezhetjük.Elôszörisminthanemvolnalehet-
ségesazegynemûszerelmetaheteroszexuálismátrixonkívülelképzelniésmegfo-
galmazni.Ezértjelenikmegaheteroszexuálisviszonyokhierarchizáltságaahomo-
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szexuáliskapcsolatpercepciójábanis:bármifélevágykapcsolatcsakúgyképzelhetô
el,hareprodukáljaaférfi-nôviszonyt(példaerreabutch/fem me binárispár2).akifelé
azalanyiférfivágyirányul,azcsaknôvagyfeminizáltférfilehet.Sôt,minthaatárgyi
pozíciómárelevefeminizálnáazt,akielfoglalja.másodszor:aheteroszexualitás-
homoszexualitásviszonyhasonlóképpreprodukáljaaférfi-nôviszonylatot:azegyik
atermészetesnektekintett(„naturalizált”)ésjelöletlen,amásikatermészetelle-
nesneknyilvánított(„denaturalizált”)ésjelölt.a melegségfogalmanemcsakanôi
gen der számosfogalmijegyétöröklimeg,demégcímkéjétis:azangolbanpéldaerre
agay eufemisztikuskód,amelyeredetilegprostituáltatjelentett–aprostituált
pedig apar ex cel len ce nôi(szexuális)tárgy.Harmadszor:amelegségkategóriájának
az1890-esévekbenkezdôdôkonceptualizálásaatársadalminembinárisnakfelté-
telezettjegyeitvetítiaszexualitásra.mintahogyangeorgeChauncytól,ekorszak
szakértôjétôlmegtudhatjuk,aférfiakesetébenpéldáulaqu e er ség3 nemszexuális
jegyvolt,hanemanôigen derkonvenciókátvételétjelentette(13).
mindezentúlmenôenBillyalakjaonnanisnyeriösszetettségét,hogyegyszerre

leszamatrózok–fôkéntClaggart–szexuálisvágyánakatárgyaésahomoszexuali-
tástólvalófélelmüket,azazhomofóbiájukatkiváltóágens.a melville-szövegsajá-
tosbizonytalanságaabbanáll,hogyahomoszexualitásfogalmátavágyésafóbia,
azobjektum-ésazágensszerep,azontológiaésazepisztemológiaszétválaszthatat-
lanságábanhatározzameg.Emelletttiltottéselfojtottszexualitáskapcsolódikitt
összevilágolvasattal,amennyibenBillyazokszámárajelenítimegahajónahomo-
szexualitást,akikmagukbanisfelismerikafiúirántivágyat,vagyisôkmagukis
(legalábbislatensmódon)homoszexuálisok.a helyesvilágolvasatugyanakkornem-
csakatudáshatalmávalajándékozzamegazérzékenymegfigyelôt,hanemegyben
kiszolgáltatottáisteszi:ebbenakorbanugyanisahomoszexualitásismerése(episz-
temológiája)ahomoszexualitás(ontológiájá)tfeltételezi.

2 abutch/fem memegkülönböztetésaleszbikuspárokatisaheteroszexuálismátrixban,azaz
férfi-nôrelációbanértelmezi.Eszerintabutch volnaaférfias,afem me pediganôiesnô,kapcso-
latukpedigmintegyleképeziaheteroszexuálisviszonyokat.Eztazeredetilegstigmatizáló címkét
aleszbikusközösségekgyakranfelvállalták/felvállalják,játékosanésparodisztikusanelôadva
aférfiasságésnôiességközismertszerepeit.(perszeamindennapiéletbenabutch/fem me viszonyulás
erôsensarkított.a leszbikuskapcsolatoknak,akárakülönbözônemûekkapcsolatának,változa-
tosadinamikája,sanôiesnek/férfiasnaktulajdonítottjegyekmindkétfélbentettenérhetôek.)

3 aqu e er angolszóeredetijelentése’furcsa’,’különös’.a 19.századvégénezajelentésegy
konkrétújelemmelbôvült,sa„femininférfi”(máskéntfa i ry, azaz’tündér’)értelembenishasz-
nálnikezdték.a 20.századelejénmáregyértelmûenaszexuálisorientációmásságátjelölte;
ekkorahomoszexuálisférfirautalókódnévlett.az1990-esévekbenaposztstrukturalizmus
nyománkibontakozóúgynevezettqu e er aszexuális-ésgen der kategóriákesszencializmusátés
binaritásáttagadvaelsôsorban(denemkizárólag)ahatárátlépéseklegkülönbözôbbeseteitta-
nulmányozza,kiterjesztveaqu e er fogalmáta(dekonstrukcióáltalismegkérdôjelezett)karte-
ziánusdualizmusokegyébváltozataira.
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Számosegyébesetetsorolhatunk.Hogyegyhíresangolirodalmipéldávalkezd-
jem,oscarWildeDo ri an Gray arc ké pe címûregényébendorianszépségénekleírá-
saanôiszépségleíráshagyományátidézi.vagyisajkát,szemét,hajátésarcátúgy
írjaleaszerzô,mintaztnôkesetébenszokásazirodalomban,vagyisanôigen dersz-
kriptszerint.Ezzelpedigafeminizálttárgypozíciójábautalja.

Igazán csodálatosanszépvolt,finomaníveltskarlátajkával,nyílt,kékszemével,
göndöraranyhajával.voltvalamiazarcában,aminyombanbizalmatgerjesztett
iránta.azifjúságnyíltságavoltrajtasazifjúságszenvedélyestisztasága.érezni
lehetett,hogymégmakulátlanavilágsarától.
[…]
Csodálatosanszéparcavan.ésaSzépségaSzellemegyformája[…]avilágigazi
titokzatosságaaz,amilátható,nemaz,amiláthatatlan.[…]azistenekjókvoltak
önhöz.(Wilde,20)

azarcvonásokdicséreteésaszerelmilírafelidézéseazonbannemcsakfeminizálja,
deférfinarrátoresetébenegyúttalhomoszexualizáljaisdoriant,amennyibenaszép-
ségnekazÉne kek éne ké reemlékeztetôlajstromozásaavonzalomkinyilvánításának
istekinthetô.
visszatérveazamerikaiésmagyarirodalomhoz,arthurmillerPil lan tás a híd ról

(A View from the Brid ge) címûdrámájábanrodolphoistárgyipozícióbanfeminizá-
lódik,sezzelhomoszexualizálódik.

platinaszôkehajavan.érti,mitmondok?[…]várjonegypercig.mondokön-
nekvalamit.énekel.Ez,mondjuk,rendbenisvolna.deegyszerrecsakolyan
magashangjönkiatorkán,hogyakaratlanulismegfordulok.tudjamár,mire
gondolok?[…][értavarráshoz–szétfejtiarégiruhátésújatszabbelôle]ésezt
olyanbájosancsinálta,mintvalamiangyal–meglehetettvolnacsókolni,olyan
bájosvolt.[…]deakikötôbenkinevetik[…]Szinteszégyellemmagammiatta.
papírbabánakmegSzôketündérneknevezik.(417)

nádaspéterEm lék ira tok köny ve címûmûvérôlhasonlóképpelmondható,hogykrisz-
tiánanôigen derszkriptszerint,vagyistárgyipozícióbanrögzül,sezzelnemcsakfe-
minizálódik,dehomoszexualizálódikis.

vastagszájaelnyílt,pillájamegrebbent,arcánakvilágosanbarnásbôremintha
avisszafojtottizgalomtólsötétedettvolnael,szemébenbeszûkültekafeketepu-
pillák,amiáltalmégtágabbralátszottnyílniahalványzöldírisz;azthiszem,nem
isannyiraarcánakformái,aszéleséskönnyenrándulóhomlok,avékonyorcák,
agödrösállésazaránytalanulkicsi,majdnemhegyesstalánmégkialakulatlan
orrgyakoroltákrámalegmélyebbéslegfájdalmasabbszéphatást,hanemaszí-
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nek:abôrbarbáranérzékibarnájábólelôviláglószemzöldjébenvoltvalamiel-
vontanlégiesésmagasbatörô[…].(I,57)

azelnyíltszáj,amegrebbenôpillák,avékonyorcákésagödrösállmindolyanrész-
let,amelynekemlítéseelnôiesítialeírtszemélyt,avágytárgyávátéveeztatökéle-
tesemberiformát.azelnôiesítéséseltárgyiasításhomoszexualizáljaavágyatésa
mindaddigsemlegespozícióbólbeszélônarrátort.nádasnálezafolyamatkétirá-
nyú:vagyisnemcsakatárgyimegképzésfeminizáléshomoszexualizál,hanema
melegvágyratörténôutalásiselôidézhetiatárgyirögzítéstésazelnôiesítést.gyak-
ranelegendô,haanarratívacsakutalaférfiakköztivágyra:aférfitestazonmódlát-
ványkéntobjektizálódikésfeminizálódik.EztörténikpéldáulaPár hu za mos tör té ne -
tek ben.

[…]bolyhos,világoskékfürdôköpenyébeburkolózva,nagyfehérfrottírtörülkö-
zôjétanyakakörétekerve,egésztestébenelnyúlvahevertaszélespadon,ned-
vesfejétpedigegyharmadikférfiszôrtelencombjánakdöntötte.
olyanvolt,mintegynagyvadállat,lustamacskaféle[…]
abensôségesmozdulat,amivelafejétaharmadikférfiszôrtelencombjánnyugtatta,
szemmelláthatóantöbbetjelentett,mintesetlegesfizikaiérintkezést.(I,112–113)

afeminizálótekintetpedigbizonyosanhomoszexualizáljaarésztvevôket,amennyi-
benanézéskölcsönös.

Hosszúpillanatokótaegymásszemébenéztek,semmimásra,sehhezképestim-
márannaksemvoltkülönösebbjelentôsége,hogymitbeszélnek,vagymithall-
gatnakel.Elsemengedhettékegymást.rottandrééjfeketehajanedvesena
homlokábahullt[…]sélénk,seprûsfeketepillákkaldíszítettsötétszemével,
amivelolysokembertrögtönmeggyôzöttésmeghódított,nemengedtelippay
mélyrôl,kissémindigszúrósankiragyogó,svalamikéntmegbántottságotvagy
szemrehányástsugárzótekintetét[…](I,125)

Ezaz„egymásranézés”–amigalgóczyErzsébetótaamelegvágyikonjaamagyar
irodalomban–egyrészteltárgyiasítjaugyananézettet,másrésztviszontanézés
ágenciájávalruházzafelanézôt.Hiszenmíga„seprûsfeketepillák”leírásaanôi
testtárgykéntvalóartikulálásátidézi,addig,haugyanezaszemalanyikéntjelenik
meg–amely,mintafentiesetben,meggyôz,meghódítmindenkit,megtartvaa
másikatamagatekintetetárgyaként–,akkoraférfigen derszkriptszerintképzôdik
meg.Ekképpnádasnálahomoszexualitásfogalmábannemcsakaférfitestlátvá-
nya,afeminizálttárgyirögzítettségésahomoszexualizáltvágyjelenikmeg,de
összekapcsolódikaférfitestnézése,azalanyiságfelvételeésavágyágenciájánakfo-
lyamataival.azalanyiéstárgyirögzítésreciprocitásaanézettség,anézésésvégül
vágykölcsönösségétgarantálja.
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afentipéldákalapjánkétmegállapításttehetünk.Egyrésztamikoratárgyialá-
vetettség(szubjekció)pozíciójábanemnô,hanemférfikerül,akkormagaatárgyi
pozíciófeminizáljaésezzelhomoszexualizáljaaférfit,samelegszemélyagen der és
aszexualitásnormatívszövegkönyvérereferenciálisújrajátszássoránmetaforikusan
képzôdikmeg.másrésztamikoranézéstésavágyatkölcsönöskéntpozicionáljaa
szöveg,akkorazalanyitekintetésvágyágenciájávallátjaelanézôtésavágyót,s
ekkéntamelegszubjektumkilépatársadalminemiesítettszexualitásnormatívszö-
vegkönyvébôl,sareciprocitásrévén–vagyismindkétpozíciótegyarántelfoglalva
–katakretikusszubjektumkéntképzôdikmeg.

Szexuálisésgen der kódoktalálkozásaamelegségújfogalmában
(HenryJames)

atovábbiakbanHenryJameskétmûvében–az„azôserdeivad”(„theBeastin
theJungle”)ésaz„IntheCage”(„ketrecben”)címûelbeszélésben–követemnyo-
monahomoszexualitáskonceptualizációjátésnarratívkibontását.mindkétmûben
rejtett,kódoltezakonceptualizáció.kétszövegszintenfolyikamelegségnarrati-
vizálása,amelykülönösperformatívdiszkordiátmutat:mígafôszövegbenegyér-
telmûaheteroszexuálisperformansz,addigazalszövegben–a„mélyben”,szinte
titokban–amelegidentitásperformálásávalkísérletezikaszerzô.mígafôszöveg
ellenállamelegolvasatnak,addigazalszövegéppenemelegolvasatszámáraszol-
gáltatkulcsokat.Ekképpafogalomalkotásfolyamatábanfontosszerepetjátszanak
akettôstextualitás,akétértelmûség,akódoltság,a„lényegrôl”valóeltereléssajá-
tosnarratívtechnikái.
1903-banjelentmeg„azôserdeivad”címûkorszakoselbeszélés,amelyetelsô

olvasatbanamegneméltéletbravúrosdramatizálásakéntértelmezhetünk.John
marcheraddigvárja,hogymegtörténjenveleazelôérzeteáltalbiztosnakígértnagy
esemény,amígeltékozoljaazéletét.marchertipikusJames-hôs,aki–félénkségbôl,
óvatosságbólvagyhôsieslemondásból–sohanemismerimegazérzelmekmegélé-
sénekélményét.nemtudsajátönzéséntúllépni,képtelenarra,hogyéljenmay
Bartrambarátságánakés/vagyszerelméneknagylehetôségével.nemismerifela
vágyatönmagában,nemismerimegaszenvedélyt,sminderrecsakanôhalálaután
döbbenrá.
Elméletilegkicsitizgalmasabbatörténethomoszexuálisértelmezése,amelyet

Sedgwickfogalmazottmegelsôként(195–212).Szerinteazegészszövegenvégigvo-
nulazúgynevezetthomoszexuálispániktematikája.marcherszexuálisvágyaakkor
artikulálódik,amikorazelbeszélésvégénegygyászolóférfifájdalomtólmeggyötört
arcátpillantjamegatemetôben.defájdalmátnemazelszalasztottheteroszexuá-
lisrománcgondolataváltjaki,hanemamegnemélthomoszexualitásdöbbenete.
valójábanmégennélistöbbrôlvanszó.Jamesnemfedifelmarchertitkát,sôt:

felfedhetetlenségébenállítjaelénk–olyanmetafizikaihiányként,amelyéppenüres
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jelölôkéntfoglaljaelametafizikaiközéppontot.a titokésakimondhatatlanságad-
jaaztakulturáliskeretet,amelyahomoszexualitásbeszédmódjáhozkapcsolja.Bár
amelegségmindvégignemjelenikmegjelöltként–egyetlenutalássemtörténik
homoszexuálisvágyra–,amelegidentitásmégismegkonstruálódik:éppenazel-
hallgatás,ahiányésakihagyástrópusainaksegítségével.
Ezakülönöskapcsolatmarcherésmayközöttvalójábanegyetlenpillérennyug-

szik:Johnmarchernagytitkán,amelyetômagasemképesmegfejteni:

Elmesélte,hogyamiótacsakazeszéttudja,ottélmagában,alelkemélyén,az
a meggyôzôdés,hogyvalamiritkaéskülönlegessorsrarendeltetett,nagyszabá-
súéstalánrettenetessorsra,olyanra,amielôbbvagyutóbbbeteljesül,aminek
sejtelmétésbizonyosságátacsontjaibanérzi,samiegynapontalánahatalmába
keríti.(I,1529)

nemcsakarrólvanszó,hogyatitokrasohasemderülfény,devalójábanleírásais
pontatlan,scsakmintegykirakósjátékszerkeszthetômeg.a figyelmesolvasószá-
máraszámosutalásminthavalóbanahomoszexualitáskeréknyománhelyeznéel
marchernagytitkát.Ezekközöttemlíthetjükakövetkezôket:valami,ami„betel-
jesülhet”(I,1528),vagyistalánvágy,lehetôség,sors,késztetés,parancs,törvény
(utóbbiravanutalásis:I,1536)vagy„végbemehet”(I,1528);ami„hatalmábatud-
jakeríteni”azt,akitmegcéloz(I,1530);érzésekkelkapcsolatos;valami,aminek
„jönniekell”,de„mégnemjöttel”,amitapáciensnek„elkellszenvednie”,amit„ki
kellvárnia”,amivel„szembekellnéznie”(I,1530);társulhozzávalamiféle„veszély-
érzet”,egy„sejtelem,amifolyvástgyötör”(I,1530);„erôszakosesemény”,ami„el-
véthetetlen”(I,1530),miközbenmaga„a tömérdekborzalom”(II,36).mindeköz-
bentöbbutalástörténikaheteroszexuálisvágyhiányárais:aférfiésanôközött
nincsheteroszexuálisjáték,flörtvagyvonzalom,nincs„bókvagybaklövés”(I,1528),
nincsen„»ajánlat«emléke”(I,1528).maysemmitnemváraférfitól,marcherpe-
digaztsemtudja,mitvárhatna.ugyanakkormindkettentudják,hogymaybarát-
ságaaheteroszexualitásillúziójátteremtimegkörülöttük,amipedignagyonishasz-
nosaférfinak:azakapcsolatleszaz„álarc”,amelyfontoskelléke„színjátékának”
(I,1535)–ígyavilágszemében„olyannaklátszik,mintakármelyikférfi”(I,1535).
„énvagyokazabutanô–mondjamay–,akimagánakjutott[…]éslátja,pon-
tosanezértnemhagynyomokatmagaután”(I,1536).
amagyarfordításbantöbbszóiselsikkad,amelyazangolszövegben,azangol

olvasószámárakülönösjelentôséggelbír.marchersajátrendkívülihelyzetérôl(affair)
beszél4 (I,1530);szerinteazemberek„fura[qu e er] alaknak”tartják5 (I,1534),titkát
„bizarrbalsejtelemként”6 élimeg(II,32),akétszereplôegyetértabban,hogyanô-

4 „Itwasn’twhatmyaffair’stobe”
5 „therestoftheworldofcoursethoughthimqueer”
6 „hisqueerconsciousness”
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velazoldalánúgyjelenhetmeg(pass), „mintatöbbiférfi”,hogymaysegítiabban,
„hogyúgylépjenavilágelé,mintatöbbiférfi”7 (II,30).azaf fa ir, qu e er éspass ki-
fejezésekelégegyértelmûasszociációkathordoznak:szerelmikalandra,melegmás-
ságraésahomoszexualitástelfedô,színlelôjátékra,illetveátlépésreutalnak.
James–aki„antipatriarchálisjelentôségét”(donatellaIzzo,13)abbólnyeri,

hogyrendrenôketállítregényeiközéppontjába–ittaszexualitást,egyférfititkos-
titkoltszexualitásáthelyeziaközéppontba,aférfittévemegafigyelemtárgyának,
titkátpedigabámultlátványosságnak.marchersemmivelnemtudtöbbetönma-
gáról,mintanô:kettenlesznekszövetségesek,egybensôségesközösségtagjai,aki-
ketkizárólagaférfirólvalóbeszélgetéskötössze.valójábanbeszélgetéseikkeltart-
jákéletbenatitkot,amelyrôlaférfikényszeresnarcizmusamiattállandóanbeszélni
kell.marcherméganôhalálosbetegségénekhónapjaibansemképesmayrefigyel-
ni–sôt,mégalegyengültasszonytólisaztvárjael,hogyarrafigyeljen,amitôön-
magábanolyankülönösnek,különlegesnekvagyérdekesnektalál.nemistarthat-
jukvéletlennek,hogyazazonosnemûekköztiszerelmetelôérzetébenmegélômeleg
férfiönmagátésatémátkizárólagtárgyként,abeszélgetéstárgyakéntképeske-
zelni.a Johnésmayköztibarátságvalójábanetárgykéntjelenlevôtitokköréépül:
anarcisztikuskényszertôlhajtottJohnújramegújrarejtélyesvágyárólkívánbe-
szélgetnianôvel.maypedigazegyetlen,akivelmegtudjaosztanifájdalmastitkát:
mégpedignemcsakazt,hogyezatitoklétezik,hanemaztis,hogyolyan,amely
nemfedhetifölmagát.
ahomoszexualitásjamesifogalmánakfontoselemelesztehátnemcsakabarát-

ságotáthatószükségszerûtitokzatosság,illetveanarratívátmeghatározókódolt-
ság,deahomoszexuálisférfinarcizmusa,valamintáltalábanahomoszexualitástár-
gyipozícióbanvalórögzítéseis.
afogalommegalkotásábantettenérhetôpragmatikaielôfeltevésszerintléte-

zik ugyanhomoszexualitás,decsakminttitokésstigma,azaznemlehetrólabe-
szélni.mindeközbenazelôfeltevéstfelülíróJamesúgynembeszélahomoszexuali-
tásról,hogyközbenéppenatitkolózás,valamintaztárgyipozícióbahelyezés
kényszerességerévénfedifel.Úgyfogalmazhatunk,hogymígazelôfeltevés,apre-
szuppozíciómegengediahomoszexualitáslétezését,tagadvaarólavalóbeszédle-
hetôségét,addigazállítás,a„pozíció”megteremtiarólafolyóbeszédlehetôségét,
decsakminttárgyatkonstruáljameg.

*

James„IntheCage”(„ketrecben”,1898)címûkisregényénekisarejtélynekmeg-
maradttitokatémája.titokzatosságéskétértelmûséglengikörülatáviratfelvevô
nôtörténetét,akiakezeközöttátmenôsürgönyökalapjánpróbáljakideríteniügy-

7 „youhelpmetopassforamanlikeanother”;„It’sallthatconcernsme–tohelpyouto
passforamanlikeanother”
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feleimagánéleténekpikánsrészleteit.Elsôsorbanvalamiféletiltottszexualitásra utaló
részletekrôl–azokfelderítésérôl,illetveeltitkolásáról–vanszó,sebbenavo y eu risz-
tikushelyzetbenJamesúgyteszicinkossáazolvasót,hogymegvonjatôleabiztos
tudásprivilégiumát:vagyisvalójábanazolvasósemtudtöbbetatáviratfelvevônél.
anévtelentáviratfelvevôtlegfôképpenladyBradeenésEverardkapitánysze-

relmiviszonyafoglalkoztatja:szintemindkettôjükbeszerelmeslesz,ésúgyköveti
atiltottrománcmindeneseményét,minthakorabeliponyvaregényeketolvasna
folytatásokban.a kapcsolatokjellegétazonbantovábbraisképtelenmeglátni.
mígtáviratfelvevôkéntakódolttáviratokközvetítésévelfoglalkozik,addigadi-

vatoshírességekmagánéletérekíváncsiátlagemberkéntigyekszikmegfejteniazüze-
netekmadárnyelvenmegfogalmazottszövegét.deezadesifrírozásinkábbképzel-
gésneknevezhetô,fikcióvászövésnek,hiszenalehetségesértelmezésekcsakigen
kisszeleténekelképzeléséreképes.alapvetôencsakrománcostörténetekkékerekí-
tiafoszlányokat,miközbenaszerzôügyelarra,hogynyilvánvalóvátegye–hanem
isateljestörténetet,delegalábbazt–hogyatelegrafistafikcionálásaeredménye-
képpösszeállónarratívaszámospontontéves.Ezérttarthatjukakisregénytafél-
reolvasáskomédiájának,aholatévesolvasatokrészbenatársadalmikülönbségek-
kelmagyarázhatók.BárJamesolvasójanéholmulathatatelegrafistanaivitásán,
valójábanatörténetsajátkíváncsiságunk,amásokéletébevaló„kukkolás”vágyá-
nakallegóriája:atáviratokésakisregényolvasójaegyarántatársadalmilagenge-
délyezettviszonyokmögötthúzódótiltottszerelmitörténetekrekíváncsi,szubjek-
tívértelmezéseketolvasvabeleakülönbözôszövegekbe,amelyekvalódijelentése
mindörökrerejtvemarad.
mihátazarettenetestitok,amikiolvashatóatáviratokból?miazaziszonyat,

amitôlcsakaférjehalálávaldúsgazdaggálettszépasszonymenthetimegakapitányt?
mifélekimondhatatlanbûnelrejtése,elsimításamiatttartozikaházasságrólamúgy
hallanisemakaróEverardörökfüggôséggelazasszonynak?éshogyanhaltmeglord
Bradeen?Ezekakérdésekfoglalkoztatjákatáviratfelvevôtésazolvasótegyaránt.
Jamesválaszaazonbanlehangolóanegyszerû:bizonyosdolgokatsohanemtud-

hatmegsematelegrafista,semazolvasó,legfeljebbelképzelhetialehetôségeket.
lehetségespéldául,hogyEverardolyanadósságokathalmozottfel,amelyekbôlcsak
agazdagnômenthetteki.Elképzelhetô,hogyszerencsejátékrabja,sazadósságo-
katiskártyaasztalokrólhalmoztaföl.szerezte.dealehetôségekközöttvanaférfi
homoszexuálishajlamais,amitcsakegytisztesházasságfedhetneel.
Bárazolvasósincsmindentudásbirtokában,annyiazértbizonyosankiderül,

hogyamitatáviratkezelôtitkosszerelmikapcsolatkéntértelmez,inkábbcsakfi-
gyelemelterelés,amielfedni,eltitkolnihivatottvalamiolyant,amivelEverardka-
pitányzsarolható,samiakapitányarcánmegjelenôfájdalombanistestetölt.a nô
olvasatatévesnekbizonyul,segyszerûenazadriennerich-féle„kötelezôheterosze-
xualitás”preszuppozíciójábólkövetkezik,amelyatitkot,atitkoltatmagátólérte-
tôdôenaheteroszexuálisrománccalazonosítja.Jamesazonban,mintahogyanaz
„azôserdeivad”értelmezésébenmárutaltamerre,ahomoszexualitástúgykon-
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ceptualizálta,hogyafogalomrészévétetteatitokszemantikaielemét:atitok,a rej-
tély,akettôsség(duplicitás),amegtévesztésésazsarolásállandólebegtetését.
az1890-esévekszenzációstörténeteitismerôolvasótmindenképpenbefolyá-

soljákaszövegberejtettreferenciák,aszövegkontextusbaépítettjelzések.Ilyentöb-
bekközöttazoscarWilde-perrevalóutalás,aClevelandStreet-iskandalumem-
lítése(londoniarisztokratákbizonyos„táviratfiúk”miattjártakegybizonyos
bordélyházba),avirágokatkedvelôagglegényekemlegetése,abeszélônevekhasz-
nálata,valamintaketrecreprezentáltaelzártságéstitokzatosságtematikuskörül-
járása.vagyisJamesakontextusbaésazabbakódoltelôfeltevésekberejtelolyan
állításokat,amelyekmásfajtaértelmezéseketsugallnak,sezzelgyengítikazegyér-
telmûinterpretációt.olyanállításokintegrálódnakapreszuppozícióba,mint„a ho-
moszexualitásmindenüttjelenvan”és„a homoszexualitástitkoltésbüntetettcse-
lekedet”.Ekkéntamegfejthetetlentitok,amelyetkörüllengakipattanástólvaló
félelem,szemantikailagmegalapozottankapmelegértelmezést.
látnunkkellvégülaztis,hogyatáviratokmélyérerejtetttitokmeginttárgyi

pozícióbanrögzül.akár„azôserdeivad”esetében,az„IntheCage”-benisegyszö-
vegberejtett,többszörösenbeágyazott-becsomagolttalányrólvanszó:8 elôbbiben
abeszélgetésektextusába,utóbbibanmadárnyelvenfogalmazott,majdrejtjelezett
táviratokéba.Ezentúlmenôenmindkétrövidprózaimûbenatitokazatárgy,amely-
reaszereplôkfigyelmeirányulésazatéma,amelyrôlgondolkodnakésbeszélget-
nek.olyantárgy,amelyreacselekedetekirányulnak,ésamelyettitoklengkörül.
a homoszexualitáskonceptualizálásábólfakadóanpedigekétjellemzô–vagyisa
tárgyirögzítésésatitokszerûséghangsúlyozása–éppenatitokmegnyitásáhozjá-
rulegyüttesenhozzá.
ugyanakkorahomoszexualitásejamesifogalomalkotásasoránahomoszexuális

akatakrézisalakzatamenténképzôdikmeg:olyanférfiként,akitárgyipozícióban
rögzül;olyanbeszélôként,akiegyúttalabeszédtárgyaként,afigyelemtükörképé-
bentekintönmagára–akárnarcissusafolyóbanvisszatükrözôdôképére.vagyisa
melegférfikatakrézisébenösszekeverednekazokatársadalminemijegyek,amelye-
ketaheteroszexizmusmerevenelválaszt;ebbenazalakzatbanegyarántrésztvesz-
nekazokadiszkurzívfolyamatok,amelyekaférfiésanômegképzésétirányítják.

8 EzatöbbszörösbeágyazottságeszünkbejuttatjaChurchillfrappánsmegjegyzését,misze-
rintoroszország„rejtélybecsomagoltrejtvény,egytalányonbelül”(„ridd le, wrap ped in a my -
ste ry, in si de an enig ma” [449]).
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atöBBSZöröSEnragoZottalanymEgképZéSEI

térjünkátaragozottalanyképzésmáskatakretikusformáinakvizsgálatára,ame-
lyekbennemcsakagen der jegyeknemtartjákkétosztatúságukat,dea„rassz”1 ésa
szexualitásinflekcióisem.vagyisolyanszövegekrôlvanszó,amelyekbenabináris
párokmintegyegyüttmozognak,együttkeverednekvagycsúsznakössze–még-
pedigolymódon,hogyáltalábanegydominánsazonosságkategóriavonjamaga
utánakevésbédominánsakat.

Pas sing: átlépésésragcsúszás

aragozottalanyképzéskatakrézisszerûségetalánéppenezekbenazesetekbenérhe-
tôleginkábbtetten,amikoraszubjektumabinárisragokatösszekevervealkotja
megönmagát.amikorazalakzat,anormataszítástavégletekighajtva,nevenincs,
kimondhatatlan(merttabu)esetleghibrid,határátlépôvagytranszgresszívidenti-
tásoknakbiztosítnyelvihelyet.Ilyenazazonosságváltás,azazapas sing valamennyi
változata,amikorisazazonosságváltóakülönbözôbinárispárokköztihatárátlé-
pésselkonstituáljamagát.Ezekbenahatárátlépésekbenazazonosságváltóaddig
szûkítisajátadottkategóriáját,mígazmintegyfelolvadakatakrézisalakzatában.
apas sing („átlépés”)szóapass („elhalad”,„átmegy”)igege rund (vagyising-es,

névszói)alakja.azigeittalakilagmegegyezikazéróderivációalapjáulszolgálópass
(„igazolvány”)fônévvel.amerikaikontextusbanezutóbbi(a pass fônév)azutazó
rabszolgákszámárakiállított,személyazonosságukatigazolópapírtjelentette.az
ilyenokmánnyalfelszerelt„fekete”folytathattaazútját,hiányábanazonbanszö-
kött(azazmenekülô)rabszolgakéntkezelték.a kifejezésteháteredetilega„rassz”
valamiféleigazolásáravonatkozott;ugyanakkormagábanfoglaltaazát ha la dás, to -
vább ha la dás szemantikaielemétis.a harmadikszemantikaielemameg té vesz tés lett:
idôvelugyanisapas sing értelmekibôvült,sazokraa„feketékre”,vagyisrészben
afroamerikaiszármazású,„rassz”tekintetébenkevertszemélyekrevonatkozott,akik
világosbôrszínükrévénmásnaktet tet ték magukat,mintakik„valójában”voltak:
fehérbôrûként(ésnemszínesbôrûként)éltek,és„színváltásuk”révén„fehérként”
konstituáltákmagukatatársadalomban.a magátfehérnekszín-le lô személy(hogy

1 mintbevezetômbenisutaltamrá,a„rasszt”nemesszenciálisvagybiológiaikategória-
kéntértelmezem,hanemtörténetiéstársadalmikonstrukcióként;ezértazidézôjel.
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amagyarkifejezésbenrejlôszójátékkaléljek)tehátmásbôrszínttalált(lelt)magá-
nak,másfajiazonosságotöltöttmagára,megtévesztvekörnyezetét.minthogyaki-
fejezésahatárátlépôtilyenmódonamegtévesztés,aszínlelés,atettetéserkölcsileg
kifogásolhatócselekedetéhezrögzíti,igazatkelladnunkJudaBennettnek:atermi-
nusnemelegáns(36).mindazonáltalapas sing –továbbijelentésbôvülésután–ma
általánosanhasználatosamegképzettalanykülönbözôbinárisazonosságkategóriái
közöttihatárátlépôre.
Elmondható,hogyapas sing terminusmindenegyesjelentésbôvülésekatakreti-

kus,mindegyikakatakrézismûködésimechanizmusátköveti.a jelentésbôvülések
következôállomásairagondolok:
1. Pass: azútonlevôrabszolgákszámárakiállítottigazolás,amelybiztosítottato-
vábbhaladásukat.

2. Pas sing a„rassz”kontextusában:az„eredeti”(veleszületett,esszenciális)„rassz”
elhallgatása,afehéremberekheztartozástettetése,megtévesztôazonosságvál-
tás(amikorazafroamerikaimásnak„tetteti”magát,mintaki„valójában”).

3. a binárisazonosságkategóriák(férfi/nô,fekete/fehér,homoszexuális/heteroszexuá-
lis)közöttihatárátlépô:az„eredetileg”nôférfinaktettetimagát;az„eredetileg”
afroamerikaifehérkéntél,ahomoszexuálistitkoljaszexuálisbeállítottságátés
heteroszexuáliskéntkonstituáljamagát.

azelsô,kiindulóhelyzetrôlakövetkezôtállíthatjuk:aterminustényrögzí-
tô,konstatív,hiszenegy„valós”helyzetrevonatkozik.a szóanyelvbôlkifelé
mutatvaakülsô„valóságról”teszigazvagyhamisállítást,2 adarróligazolást.
a pass szóleíró,konstatív,hiszenegynyelvenkívülihelyzetrevonatkozik(an-
nakfeleltethetômegannakellenére,hogyaziga zol performatívige,saziga zo -
lás performatívbeszédaktus).

ajelentésbôvülésekrôlpedigakövetkezôtállíthatjuk:mindkétesetben–
vagyisazelsôésmásodikállomás(igazolás>másbôrszíntettetése),valaminta
másodikésharmadikállomás(„szín-lelés”>azalanyegyébazonosságragjainak
tettetése,aragozottalany[bármelyik,összes]binárisazonosságkategóriáikö-
zöttihatárátlépés)közöttiátlépés–katakretikus,hiszen(i)egyhiányzókifeje-
zéstpótolegymeglévômetaforával(azazmegfelelErasmusidézettkatakrézis-
meghatározásának),továbbá(ii)nyelvihiányt,hézagotpótol(ekkéntmegfelel
dumarsaiskorábbanszinténidézettkatakrézisdefiníciójának).

deman,derridaésFoucaultkorábbantárgyaltkatakrézisdefinícióitittis
alkalmazvaelmondhatjuk,hogyapas sing olyankifejezés,olyan„módozat”,amely
a„legfantasztikusabblétezôket”hozzalétre(deman,„ametaforaismeretelmé-
lete”,17).Hiszenamikorsohakinemmondottdolgokkaltöltikkiazüresen
maradtnyelvihelyeket,ajelentésekhelyváltozásaéskimozdításaátalakítjaa dol-
gokfennállórendjét.azazakatakrézismetaleptikusankilépanyelvbôl,smint

2 Ezvalószínûlegmindigigazállítás,hiszenakikiállítjaazigazolást,annakazazérdeke, hogy
csakavalóbanutaztatottrabszolgákrólnyilvánítsaki,hogyrabszolgák,ésnemszökevények.
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fogalomvalóban„a legszeszélyesebbmódokon”bontjaszétésszöviújraavaló-
ságszövetét.pontosanittérhetôtettenanyelvperformatívpotenciálja,ahola
katakretikusankibôvítettkifejezésújszerûen,újmódonkonceptualizáltvalósá-
gokathozlétre.Hiszenvalójábannemcsakapas sing kifejezésnemlétezett,ha-
nemazátlépés-kategóriaváltásfogalmasem;mégmagaakonceptualizációsem
történtmeg.E folyamathordozójaleszakatakrézis.

a„rassz”példájátvéveelmondható,hogybára„félvérû”,„negyedvérû”,
„nyolcadvérû”személytermészetesenazelôttislétezett,deezeketazeseteketa
nyelv(ésajog)–punitívmódon–mind„feketének”deklarálta,„feketének”mi-
nôsítette.Ennekkövetkezményeképpabeszélôis„feketének”láttaôket.vagy
atársadalminempéldájáttekintve:akategóriaváltót,a„keresztöltözôt”(cross
dres ser) vagyatranszszexuálist–akiönmagátperformatívmódonhatárátlépés-
selamásiknemheztartozókéntkonstituálja–atársadalommindaddig„erede-
tilegnônek”vagy„valójábanférfinak”könyveliel,amígapas sing sajátoskon-
ceptualizációja meg nem történik. a kevert fajú személyre ezért tûnik
megfelelôbbnekamesz tic kifejezés(franciamé tismagyarítása),melynekátvételét
Françoiselionnetjavasolja(13).lionnetszerintugyanisaterminusnegatívkon-
notációtólmentes(azangolban),továbbá„színvak”,vagyisnembôrszínhezkö-
tött,sazangolbeszélônemképzelhozzáláthatófajijegyeket(14).

az„eredetiség”,az„esszencia”ésa„megtévesztés”fogalmairavisszatérve
–amelyeketmindeddigtranszparens,vagyisnemvitatott,nemmegkérdôjele-
zettmódonhasználtam–kijelenthetô,hogyahhoz,hogyazazonosságváltóta
társadalomneaz„eredeti”állapotszerintminôsítse,azszükséges,hogyapas sing
fogalmaújabbkatakretikusjelentésbôvülésenmenjenkeresztül,amikoris

4. megkérdôjelezôdikbármelyazonosságkategória„eredetisége”,„igazsága”,„au-
tenticitása”,savál tás kizárólagamegkonstruált,elôadott,eljátszott–vagyis
performált–alanyképzésekinflekcióiköztielcsúszásra,eltolódásravonatkozik.

apas sing elôzôjelentéséhezképestennekanegyedikjelentésbôvüléssellét-
rehozottújabbkatakrézisnekazalényege,hogyaz„eredetiként”tételezettazo-
nosságraghelyérekerülôragotmindenesetbenkonstruáltnaktekinti.azazmin-
deneredetinekfeltételezettazonosságot„mindigmár”(al wa ys al re a dy) konstruált,
elôadott,performáltidentitáskéntkezel.Ittakatakrézisvalóbanajelszóródás
egyformája,amennyibenajelentésisolyan„atomielem”,amely–mintderri-
daírjaakorábbanidézettkontextusban–„megosztódva,beoltódva,burjánozva
fogantat”(Dissze mi ná ció, 293).

azalábbvizsgálttranszgresszívesetekelemzésemegerôsítenitûnikkorábbiállítá-
somat:atársadalminemésafajnemcsakkatakrézis,hanemmagaaderridaidif fé -
ran ce, „el-különbözôdés”:nemjelölt-jelölôviszonylatbanmûködik,hanemkizáró-
lagatöbbijelölôtôlvaló„el-különbözése”okán.Egyiksemszûkíthetôlebiológiára,
ugyanakkormindkettônyelvi-performatívképzôdmény,amelyanyelvbenjönlét-
re,ahonnanazutánmetaleptikusankilépavalóságba,hogyottalakítsa–afoga-
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lomhozigazítva–azazonosságelemekinflektálásátbefogadószubjektumot.a „fér-
fi”-„nô”és„fekete”-„fehér”köztiazonosságváltásokolyanperformanszok,amelyek-
bennyilvánvalóváválikagen der ésa„rassz”tisztánutánzásonalapuló,megképzett
jellege,hiszenazelôadásrendreképesfelülírnia„valódi”vagy„eredeti”gen dertvagy
bôrszínt.másszóvalolyanperformanszokezek,amelyekbena„férfi”-„nôi”és„fe-
kete”-„fehér”binaritásokelhagyjáka„természetes”terepüknekkikiáltotttestet,s
végtelenpermutációraképesszínpadielôadásoklesznek.a határátlépésekkelmeg-
képzettszubjektummárnemkényszerülarra,hogykétellentétesvégpontközött
válasszon(diszjunktív,azazvagy-vagyalapon),mertfelfedezottvalamiféle„erede-
tit”,egyismerôsjelölt-jelölôegybeesést(mivelazonapontonmármegképzettala-
nyokatlát).Inkábbaztlátjuk,hogyakétpólusközöttitávközbármelypontjánel-
helyezhetimagát,akármozogva-oszcillálvaapontokközött.önmegképzése
diszkurzívfolyamatábanhelyeziodamagát,miközbennemlépkiatársadalmidisz-
kurzusból(a nyelvbôl).
atársadalminemiésafajihatárátlépésegyarántbizonyosaszimmetriátmutat –

hasonlóanagen der ésarassz3 terminusokaszimmetriájához:mindkétkifejezéselsô-
sorbanabinárispárje lölt tagjáravonatkozik,aholazazonosságmegképzettvolta
nyilvánvaló.a kétazonosságváltásazonbanminthanemazonosparadigmátkövetne.
mígatársadalminemiazonosságváltáseseteiközöttnagyobbszámbantalálhatók
a„nôség”felémutatók,addigarasszváltáseseteinektúlnyomótöbbségefehérirá-
nyultságú.Ezazértkülönös,mertekképpagen der váltásabinárispárjelölttagjának
jegyeit,arasszváltásajelöletlentagelemeitöltimagára.Ebbenatekintetbentehát
úgytûnik,hogyatársadalminemesetébenahatárátlépésajelöltjegyekeltulajdoní-
tását,arasszeseteibenpedigahatalmipozíciómegcélzásátjelenti.természetesen
vannakellenpéldák.Ilyenakeresztöltözônô–anô,akiférfiruhátöltésférfiakközt
vegyülel–,akinekatettét,mintJudithHalberstamrámutat(2),a társadaloma
legfelforgatóbbnakítéli,sekképpalegnagyobbbüntetésselissújtja.mégpedig
nemcsakazért,mertnôiprométeuszkénthatalmatlop–ésnemiscsakZeusztól,
hanemmagátóla férfitól–,hanemazértis,mertperformanszávalrávilágítaférfi
gen der nekanôiéhezhasonlóankonstruált,megképzettjellegére.a transzgresszor
ekképpmegkérdôjeleziakultúránkban„jelöletlenuniverzálisként”elfogadottférfi-
szubjektumáttetszôségét,sezzelalapjaibaningatjamegtermészetesnekkikiáltott,
„naturalizált”helyzetét(lásderrôllisaWalker,valamintSusanBordokönyvét).
ahatárátlépôalanyképzésekesetébenkétfajtaperformansztkülönböztethetünk

meg,amelyekmegfelelnekaszubjektumperformativitásnormakövetôésnormata-
szítóváltozatainak.a normakövetôkategóriaváltásmindig„átlépés”,ezérteztteljes
(határ)átlépésneknevezhetjük,míganormátelutasítóalakváltásinkábbjá té kos: in-
gadozóéside-odacsúszkáló.mindkétesetutánzásoktermékeikéntmutatjafel
az azonosságjegyeket,smindkettôrôlelmondható,amitButlera„meleg–heteró”

3 akönnyebbolvashatóságkedvéértatovábbiakbanelhagyomazidézôjelet,miközbena
fajimegképzésekettovábbraistörténetiéstársadalmikonstrukciókkéntértelmezem.
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utánzásrólír,azazhogy„[a]z„eredeti”parodisztikusreprezentációja”,sekképp
mindkettô„feltárja,hogyazeredetinemmás,mintatermészeteséseredetiparódiájá-
nakideá ja”(Prob lé más nem, 86).ugyanisamitutánoznak,aznem„esszencia”,hanem
azalanyképzésbenrésztvevôtechnológiák.demígateljesátlépéscéljaameg-
tévesztésésazelrejtés(amennyibenaz„egyik”önmagátelrejtvea„másikként”kíván
megjelenni,ezzelmegtévesztveatársadalmat),addigajátékosformarendretransz-
gressziókéntjelenikmeg,fel-felmutatvasajátelcsúszásait.Ekképpazelôbbihalá-
losankomolyjátszma,mígazutóbbikönnyed,játékos,parodisztikustevékenység.
atel jes át lé pés folyamánazalanyazegyikbináriskategóriábólamásikbalép:ka-

tegóriátvált,amikor„ellenkezô”nemûként,fajúkéntvagyszexuálisorientációjú-
kéntkonstituáljaönmagát,felhasználvaazokatazutánzómimetikusmûveleteket,
amelyekabbanapozícióbankonstruáljákazazonosságot.a teljesátlépésnemcsak
mindignormakövetô,demindigakétpólusvalamelyikénzajlik–ateljesátlépést
folytatóalanyszámáraakategóriákbinárisokésrögzítettek.miveladiszjunktívha-
talmigondolkodáselôlkellelrejtôzniük,egondolkodássémájaszerintkénytelenek
önmagukatmegképezni.Eztalánafajikategóriákközöttiátlépésekesetébenaleg-
látványosabb,aholjogiértelembensokáig(kulturálistekintetbenpedigmégto-
vább)éltavagy-vagygondolkodás.minthogyebbenazesetbenakategóriaváltás
hatalmiindíttatású–azazapas sing révénmástársadalmirétegbekerültazátlépô –,
atöbbségi(fehér)társadalomstigmatizáltaésgyakranbüntetteisazt,akimásokat
megtévesztveatöbbségszemében„jogtalan”elônyökhözjutott.
ateljesátlépésérdekébenalkalmazottönmegképzômechanizmusokatörténel-

miésazirodalmipéldákbanegyarántazonosíthatók(ezekamechanizmusokvaló-
jábannemiskülönböznekakétfajtajelenségben).a teljesátlépéstörténelmipél-
dáiköztemlíthetôazamintegyszáznô,akiférfiruhátöltvevettrésztazamerikai
polgárháborúban.Senkisemtudhattaróluk,hogynemférfiak;azátlépésnektel-
jesnekéstökéletesnekkellettlennie(lásdElizabethyoung).azirodalmipéldákkö-
zöttpedigottvanHarrietBeecherStoweTa más bá tya kuny hó ja (Unc le Tom’s Ca bin)
címûregényébôlgeorgeHarris,akiúgykerülielarabszolgasorsot,hogyspanyol
úrnaköltözik.Ehhez–minthogytörvényszerint„néger”ugyan,debôrszínevilá-
gosabb,mintamilyennekazemberekaspanyolokbôrétképzelik–különösmódon
bekellsötétíteniearanyszínûbôrét.tárgyimegképzettségébôlkilépvegeorgete-
hátúgyleszalannyá,hogytesténekmegfelelôkezelésévelegymásikemberidenti-
tásátöltimagára.Szubjektumalkotásaekképpágenciájábólfakadódöntésénekered-
ménye, hiszen ezzel szembeszegül az ôt megszólító ideológiával. Hasonló
szerepjátszássegítifeleségét:Elizaférfinaköltözik,selôadásahihetôségétôistes-
ténekmegfelelôstilizálásávalériel.mindkettôjükrôlelmondható,hogyateljesrassz-
váltáseszközévelbújnakkiazôketalthusserimódoninterpellálóideológiaalól,de
míggeorgeabôrszínétmegváltoztatvajátsszaelanem-négerszerepét,addigEli-
zaatársadalminemkategóriaváltásávalérielazáhítottrasszváltást.
ateljesátlépésekkelszembenajá té kos csúszkálásoknem„ellentétet”látnaka

binárisnakfeltételezettkategóriákközött,hiszenittazönmegalkotásinkábbegy-
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szeri(ésgyakranesetleges)módonakétpóluskö zöt ti teljessávmenténcsúszkálva
folyik.a pas sing eformájamegkérdôjeleziésmegingatjaazegészbinárisrendszert,
amikorújszerûalanyképzéseketprodukál,sazokatrögzítetlenülhagyvaegyteljes
mezôbármelyikpontjánengedélyeziazönmegképzést.Hasonlatosezazalakvál-
tásaHomiBhabhaáltalleírtkoloniálismimikrihez,amikorisamásikhozhasonul-
niigyekvô„majdnemolyanakarlenni,denemteljesen”4 (Lo ca ti on, 86).azazúgy
játszikelakategóriaváltással,hogyközbenmegtartjasajátkülönbözôségét.Eza
performanszelsôsorbannemahihetôségretörekszik,sgyakranazutánzottlelep-
lezésérôlszól,amennyibenamásikatmegképzôinflekciókeltanulhatóságát,alkal-
mazhatóságát,felvehetôségétbizonyítja.Ezért,mintakoloniálismimikrikontex-
tusábanBényeitamásrámutat,„sokesetbenmegjelenikvalamitúl ját szás, azegyszerû
utánzásontúlfutófelesleges,performatívtúlság”(121).mintazalábbikarakterem-
zésekbôlláthatólesz,eznemcsakarassz,hanematársadalminemjátékos-utánzó
megképzéseireisigaz,amelyekfolyamánazazonosságképzéselválikatesttôl–
mintegyelszakadazidentitás„esszenciálisnak”véltfelületétôl,segyúttalszétis
szórjaakorábbanbináriskéntrögzítettinflekciókat.
ajátékoskategóriaváltáseseteiközöttisszámostörténelmipéldaemlíthetô.

georgeSandférfiruhábabújtésszivarozott,miközbenláthatóvákívántatenninôi-
ségétis,segyúttaljátékoscsúszkálásaitazazonosságjegyekközött.Ezakikacsin-
tóönleleplezésegyébkéntnagyonisrészeajátékosalakváltásnak,amelybennyil-
vánvalónakkelllennieannak,hogyittjátékról,paródiáról,tökéletlenmimikrirôl
vanszó.Effélejátékosságérhetôtettenakeresztöltözôésadrag szubkultúrában,
amelyetmarjoriegarberésgeorgeChaunceytártfel,valamintagen der ragokper-
mutációikéntleírt„nôimaszkulinitás”és„férfifemininitás”egyébváltozataiban
(lásdJudithHalberstam,terryCastle,lisaWalker,valamintSue-EllenCaseetal.).
ateljesátlépésésajátékosragcsúszásokmaguksemszigorúanrögzültaktusok;

sôtátlépésezekközöttisfolyhat.Errejópéldaegynagyszerûmagyarszöveg,Hu-
nyadySándor„Bakaruhában”címûelbeszélése,melybenSándor,akolozsváriúj-
ságíróelôbbcsakjátszik:abakátalakítja,amikorhetentemagáraöltiazunformist,
hogymegmutassamagátaszázadnál.a bakaságésabakaruhavalódi,dea„cse-
lédkorzón”nyújtottalakításmégcsakjáték:„álruháskirályfinakéreztemmagam.
[…]Úgyviselkedtem,ahogyvasárnapikalandutánjárkálóbakánakviselkedni
kell”(711).demiutánmegismerkedikagyönyörû,karcsúkalotaszegilánnyal,Ja-
kabvilmával,teljes(osztály)átlépéstperformál:magáraöltiaszilágyságimódospa-
rasztfiúalakját,sezzelalsóbbosztálybahelyezimagát,ahonnanegyenrangúként
tehetiaszépetacselédlánynak.a parasztfiútperformálóSándorátlépésévelolyan
tudásrateszszert,amilyentsajátosztályábansohasemtapasztaltmeg:hogyacse-
lédkorzórólnemvezetútazutcatúloldalára;hogyazáltalakorábbanlátogatott
szórakozóhelyeknemelérhetôkazalsóbbosztályokszámára;hogyacselédlányokkal
mégahuszárkáplárisszemtelenkedhet;hogyemellettazôszintelánymellettcsú-

4 „almostthesame,butnotquite”
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nyáváésérdektelennéválikazakeménykisasszony,akinélvilmaszolgál(s akinek
ôkorábbankurizált);hogyazeddigmegismertszerelmekerôtlenekéshamisakvol-
takavilmáéhozképest:

Hátnekemazelôttis,megazutánis,sokatvoltdolgomasszonyokkal.desoha
életembenolyantisztaságotésdrámaierôtneméreztemmégölelésben.Semmi
voltazénerômahhoz,ahogyizmoskarjátanyakambafontaazalány.a két
kezébefogtaafejem,azarcombanézett.Halkanmondta:
–aszeminekköszönheti,hogyittvan.aztetszettmegnekem,amikormeg-
szólított…(719)

(Sándortehátmegnyugodhat,hogynemabakátszeretibennevilma,hanem„ôt
magát”…)
aférfiolyantökéletesenalakítjaszerepét(„Játszottamaparasztlegényt.azaz

nemisjátszottam.természetesenviselkedtem”[719]),hogyalegkisebbfinomsá-
gokraisérzékeny,okoslánynemgyanakszik.márnemjátékosancsúszkálazalany-
képzôragokközött,hanemátlépannakaférfinakazéletébe,akitmagahozottlétre
–olyannyira,hogyaszerelemvalódilesz.a korábbankifejtettszubjektumperfor-
mativitás-elméletalapjánaztmondhatjuk,hogyatársadalmidiszkurzustólperfor-
matívmódonmegképzettkonstrukciómetaleptikusanátlépafizikaivalóságba,s
ottmintvalóságosérzésmûködik:azújságíróSándorteljesátlépésévelabaka-pa-
rasztfiúSándorráválik,aki–elôbbaperformáltvilágban–szerelmesleszvilmá-
ba.performáltteljesátlépéseolyanmértékben„hatályos”,hogyaperformáltvilág-
bólafizikaivalóságbalép:aperformatívkonstrukciókéntelôállítottszerelem
„valóságossá”válik.márnemabaka-parasztfiúszeretivilmát,hanemazújságíró.
ô legalábbisígygondolja.
Errôlazonbanhiábapróbáljameggyôzniacselédlányt:amikorrendescivilru-

hában,úrivendégkénttalálkozikazismerôscsaládnálszolgálóvilmával,azhalá-
losanmegbántódik,sottishagyjaaházat.a lánykizárólagjátékoscsúszkálásként
láthatjaviszonyukat,melyetacselédségetmegképzôtársadalmidiszkurzusrésze-
kéntértelmez(a cselédszkripttôlvalómegképzésrôlrészletesebbenírtamazÉdes
An na-elemzésemben).Ismervénamerevtársadalmiviszonyokat,vilmajóltudja,
hogynemlétezikigazszerelemurakéscselédekközött.azôtudásaszerintlehe-
tetlenazeffélemetalepszis:akármilyenteljesisaférfiátlépése(vagyakármilyentel-
jesnekhisziisôazt),aperformáltúriszerelemvalójábansohanemlépátmetalep-
tikusanacselédekvalóságába.
részletesebbesettanulmányaimbanelôbbmarktwaindrámájábanelemzema

többszörösgen de rátlépéseket,majdtöbbszöröseninflektáltszubjektumokhatárát-
lépéseittárgyalomaJamesWeldonJohnson-ésnellalarsen-mûvekben.Ezután
vladimirnabokovregényébenmutatombeakülönbözôdiszkurzusoktólmegkép-
zett,sátalakulásaielôttállóhernyó-nimfácskajátékos(ingadozó,csúszkáló)alak-
váltásait;végüldavidHwangdrámájábanarassz,atársadalminemésaszexuali-
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tásazonosságváltásaitvizsgálom,aroth-regénybenpedigarassz-ésosztályváltás
párhuzamosságaitkövetemnyomon.

Gen der váltás,testlebontás(marktwain)

ElsôirodalmipéldámmarktwainIs He De ad? (meghaltmár?)címûvígjátéka,
amely1898-asszületéseutánmajdszázévig,2003-ighevertkiadatlanul.a szín-
darabbananôiségtökéletesenesetlegesszereppéválik,amelyetférfiiseljátszhat,
ahogyanelisjátszik.a komédiadekonstruáljaagen der, az„eredetiség”ésa„termé-
szetesség”fogalmát,sôt,mégazélôésahalottellentétetis.
aszínmûalapötletétaJean-FrançoismilletfranciafestôAn ge lus címûképéért

Franciaországésamerikaközöttakkoribanfolyóversengésadta.milletleghíresebb
képe550000frankértkeltelebbenalicitháborúban,amipáratlanösszegnekszá-
mított.ámClemenstnemisezahihetetlenösszegháborítottafel,hanemamûvé-
szeketrendrekisemmizômûkereskedôigyakorlat:az,hogymígafestôkéletükben
nélkülöznek,addighalálukutáncsillagászatiösszegekértkelnekelalkotásaik–ez-
zelpedigcsakakereskedôkgazdagodnakmeg,magukamûvészekmárnem.
adarabelejénmilletképteleneladniafestményeit.mégamindenkiáltalmes-

termûnektartottAn ge lustsem,pedigmárakár275,sôt100frankértisodaadná,
annyiraszükségevanapénzre.a képekárátmilletsajátügynöke,Bastienandré
tartjaalacsonyan,akihezegészéletéreszólószerzôdéskötiamûvészt.S amikornyil-
vánvalóváválik,hogyagonoszmûkereskedôtönkreakarjatenni,milletôrültter-
veteszelki:megrendezisajáthalálát,amiveleléri,hogyképeinekáramegugrik.
túljáramûkereskedôkeszén,samûvészeketkisemmizôigazságtalangyakorlatot
sajátelônyérefordítja.a halottnakhittfestôképeitazazokatmegilletômagasáron
jegyzik,miközbenmagánakazalkotónakhajtanakhasznot.
milletéstanítványaielôbbelterjesztiknagybetegségénekahírét,hogyeközben

amûvészalkotóerejeutolsófellobbanásábantucatszámonthassaaképeket,shogy
színreléphessenaleendôörökös,amûvész„ikertestvére”,éselôadjaátlépôperfor-
manszát.Ittkezdôdikahatárátlépéseknagykavalkádja,hiszentermészetesenma-
gamilletjátsszaelazikertestvért,„özv.daisytillou-t”,akiazonnalnekiisláta
képekárusításának.visszatérnekakorábbivásárlók,akikmostboldoganfizetnek
80 000frankotolyanképekért,amelyeketazelôttszázértsemvoltakhajlandók
megvenni.természetesenamûkereskedôismegjelenik,akihajlandóelégetniaszer-
zôdést,amennyibenazörökös-ikertestvérhozzámegyfeleségül.a nôiruhábaöl-
tözöttmilletalegbiztosabbmódjátválasztjaannak,hogyelvegyeandrékedvétaz
áhítottfrigytôl.Swiftiihletésûöltözôszertartásbakezd,segymásutánöltimagára
azál-ésmûrészeket:parókáját,üvegszemét,mûfogsorátésfalábát–amimegiste-
sziahatását.megszabadulvánagonoszmûkereskedôtôl,milletfelfediaszínjáté-
kotgyászolómenyasszonyaelôttselôadjaújtervétis.placideduvalnévenvissza
fogtérni,sôleszazelhalálozottmûvészcsodálatosansikeresutánzója.
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nemegészenváratlan,hogymarktwainilyennagyérdeklôdéstszentelazazonos-
ságingadozásoknakésazonosságváltásoknak.a sokatmondóTwain íróiálnevetöltô
SamuelClemenstmindigisérdekeltékakettôsségek,azikrekésakettôsszemélyi-
ségek,amegtévesztôhasonlatosságokésamaszkok,valamintáltalábanazakérdés,
hogymilyenalaponlehetazembereketmegkülönböztetni.Elôadókörútjainszíve-
senolvasottfelazilyenkettôsségekrôlszólóbecsapóstörténeteibôl,sélvezteazta
pillanatot,amikornyilvánvalóválett,hogyfélrevezettehallgatóságát.a gen der vál-
tássemritkaírásaiban:Huck le ber ry Finn ka land jai ban(The Ad ven tu res of Huck le ber ry
Finn) ésaPud ding fe jû Wil son ban(The Tra ge dy of Pudd’nhe ad Wil son) is.Sôt,mond-
hatjuk,magaisegyfajtagen der váltóvolt,amennyibenutolsóéveibenkizárólagfe-
héröltönybenjárt.nemcsakafféleíróigim mick voltez,hanem–mintSusangill-
manrámutat(186)–atranszgresszióegyformájais,amelyetnyíltanvállalt.„miért
isnekölcsönözhetnénköltözködésistílustahölgyektôl?”kérdezte,amikorfehéröl-
tönyérôlfaggatták.S nemebbenadrámábanfoglalkozikelôszörazemberitest
összerakhatóságánakésszétszedhetôségénekgondolatával.a témánakszenteltko-
rábbiírásaiköztemlíthetôazAu re lia’s Un for tu na te Yo ung Man (auréliaszerencsét-
lenfiatalembere)ésaThe Lo west Ani mal (a legalantasabbállat)címûnovella,vala-
mintaHaj szás élet (Ro ug hing It) címûregény(lásderrôlShelleyFisherFishkin,181).
aszubjektumperformativitásszempontjábólszámoslényegesmomentumottar-

talmaztwainvígjátéka:afôhôsgen dertésáltalábanazonosságotvált,ide-odalépe-
getveanôiésaférfiszerepekközött,azutánegysziporkázóperformanszbandarab-
jairaszediazegyébkéntáltalaisösszerakottnôitestet,végigasszisztáljasaját
temetését,végülönmagaimitátorakénttérvissza,sújnévenönmagahelyérelép.
agen der váltómilletolyantökéletesenjátsszaamûvészikertestvérét,hogymég

sajátmenyasszonyátisbetudjacsapni.teljeshatárátlépô,akielôadásávalmegté-
vesztikörnyezetét.Játékameggyôzô,annakellenére,hogyszámoshibátelkövet–
minthanemvolnaegészenotthonszerepében.kellemetlenülérzimagáta„kényelmetlen
[nôi]ruhákban”5 (63),snemátallszivaroznisem.Zavarosanadjaelôélettörténetét,
„férjekegészkolóniájától”6 (89)származó„tömérdekgyereket”(88)emlegetve,akik
közöttnemcsakfiúkéslányokvannak,hanem„figyelemreméltóváltozatosság”(91)
is.mindezttetézvehölgyekheznemillôszavakatishasznál,amikorpéldáuland-
rénakaszemébevágja,hogy„utálatos,gyáva,hitvány,aljasgazember”7 (99).Ezek
aragcsúszásokazonbannemgyengítikazelôadást:nemingatjákmegazokhitét,
akikhalottnakakarjákhinniamûvészt.ahogyanaszíndarabvégénmilletironi-
kusanmondja:„amikorFranciaországelköteleztemagátegyhitkinyilvánításamel-
lett,akkorinkábbszázhalálthal,mintsembelássa,hogytévedett”8 (143).

5 „theseawkwardclothes”
6 „slathersofchildren”;„considerablevariety”;„wholecolonyofhusbands”
7 „mean,cowardly,contemptible,base-gottendamnedscoundrel”
8 „WhenFrancehascommittedherselftotheexpressionofabelief,shewilldieahundred

thousanddeathsratherthanconfessshehasbeeninthewrong.”
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millethatárátlépéseazonbanjóvaltöbb,mintgen der váltás.Jóideigkettôsszere-
petjátszik,azözvegyalakításaisoránvissza-visszavedlikafestôvé.azalanyiésa
tárgyipozíciókközöttmozog,deaszerepekittbizonyosértelemben(a társadalmi
nemektársadalmi-hatalmijelentéseszempontjából)felvannakcserélve:amikorférfi-
ruhátölt,akkorôakiszolgáltatottfestô,amikorpedignôit,akkorôaz,akifellép
azuralkodótársadalmigyakorlatellen.Hakell,mégazéletésahalál,azélôésa
halottkategóriáitisátlépi.mindeközbenôarendezôjeisazegészôrültelôadásnak.
akkoröltnôiruhát,amikorfelülírjaazôttárgyiszerepbekényszerítô„ideológiát” és
mûkereskedôigyakorlatot,ekkorszubjektiváljaönmagát,ekkornyerielágenciáját.
megalkotottnôiazonosságatehátegybeesikágenciájával.denemazértfordítilyen
gondot„szépsége”elôállítására,hogyazt„természetesnek”föltüntetvehódítson,ha-
nemazértrakjaösszetestét(ésazértnyilvánosan),hogymagánakamegalkotottság-
nak,anôiszépségmegképzettségénekperformanszátadja.marktwaintehátnem
anôiszépséget,hanemkonstruáltvoltátmutatjatermészetesnek,azt„naturalizálja”.
adrámaekképpaz„eredetiség”ésa„természetesség”fogalmátislebontja.Ezt

anôitest„természetességének”problematizálásamellettazzalismegteszi,hogyrá-
kérdezamûalkotások„eredetiségének”jelentésére.a festômegrendezetthalála
utánaz„imitátorként”föllépôplacideduvalfestiaz„eredetivel”mindenszempont-
bólvetekedôfestményeket.mi,nézôk,tudjuk,hogymárcsakakétmûvészazo-
nosságarévénsincskülönbségeredetiésutánzatvagymásolatközött.detwain,a
dekonstruktôrmégaztisállítja,hogyakópiatesziazeredetit:amásolattólleszere-
detiazeredeti,miközbenamásolatértékejóvalnagyobbislehet,mintazeredetié.
azAn ge lus egykópiájaugyanistöbbszázezerfrankértkelel,mígazeredetifest-
ménytnéhányfrankértvásároljamegazangolgyûjtô–abbanahiszemben,hogy
értéktelenkópia.demintmilletmagamondja(mégazözvegyszerepében):„So-
semfogjákmegtudni”9 (129).mindennekatetejébevégülisegy„fiktív François
millet”10 (132)jelenikmegönmagaimitátoraként11 (128),azazafikcióválikimi-
tációvá,miközbenazeredeti/másolatkülönbségvégérvényeseneltûnik.
végülmegfigyelhetômégegyhatárátlépés:akorábbanleírtteljesátlépésésrag-

csúszásközött.Egyrésztugyaniselmondható,hogyakülvilágszámáraafestôabi-
náriskategóriákegyikébôlamásikbalép,afélrevezetésszándékával.Sikerrelmeg
istévesztiazelôadáselsôszámúcímzettjét,agonoszmûkereskedôt,valaminta
menyasszonytésavásárlókat,akikaférfitnônek,azélôtholtnak,akonstruáltat
természetesnek,amásolatoteredetinek,afikciótvalóságnakhiszik.másrésztazon-
banaközvetlenkörnyezet,azazamestertanítványiköreelôttazelôadásnemtel-
jesátlépés,hanemjátékosragcsúszás,mimikri,amelyneksorán–mintkorábban
írtam–anôiruhátöltômûvészrendreszerepettéveszt,felfedvesajátügyetlensé-
geitésmegbízhatatlanságát.a nôiségragjaiel-elcsúsznak,hiszenöltözékekényel-

19 „willneverknowit”
10 „a ficti ti o us Françoismillet”
11 „Imitatorofmyself ”

bollobas tördeltjójó:Layout 1  2012.11.28.  18:45  Page 191



192

metlen,elôadottélettörténetetelevanegymásnakellentmondó,abszurdelemek-
kel,beszédstílusapedignemigazodikkoraéstársadalmihelyzetegen der normáihoz.
milletnagyszabásúelôadásaegyszerreteljesátlépésésragcsúszás,áttetszôvétéve
ezzelapas sing kétváltozataközöttihatártis.
marktwaintehátlegalábbnégybinárispárrólmondjakiebbenakomédiában,

hogykonstruált:azélô/halott,aférfi/nô,atermészetes/konstruáltésazeredeti/má-
solat dichotómiák egyaránt eljátszhatók, megrendezhetôk, megalkothatók.
ugyanakkorfelülírjaateljesátlépésésajátékosragcsúszástípusúpas sing köztikü-
lönbségtételtis.

arassz,agen der ésaszexualitásdiszkurzusainakösszefonódása
(JamesWeldonJohnson)

másodikirodalmipéldámazafroamerikaiJamesWeldonJohnsonThe Au to bi o gra -
phy of an Ex- Co lo red Man (Egyvalamikoriszínesbôrûférfiönéletrajza)címûregé-
nye,amelyahatárátlépôszubjektumkatakretikusmegképzésénekújabbpéldáját
szolgáltatja.Ittazalanyképzôbinárisragpárokmegintcsakegyszerremódosulnak:
arasszpólusaiközöttiváltásoknyománatársadalminemésaszexualitásbináris-
naktekintettkategóriáiközöttiváltásokisfolynak.
azelôbb1912-bennévtelenülmegjelentetett,majd1927-bensajátnevealatt

kiadottregényfôhôseegynevenincsférfi,akiadéligeorgiaállambanszületett.Faji
gyökereitbizonytalanságveszikörül.Egyiklegkorábbiélményeegygyermekkori
fürdés,amelyneksoránanyjanagyigyekezettelpróbáljabôrérôlaszíntlekefélni,
s ezzelszimbolikusanfehérrétenni.

Ezek ahordókképeztékviszolygásomlegkorábbitárgyát,amiértbizonyosesté-
ken[anyám]beledobottvalamelyikbesaddigdörzsölt,amígabôrömisfájt.
a mainapigérzemafájdalmat,amitaszemembekerülterôs,bûzösszappan
okozott.12 (1–2)

anyjavilágosbôrûfélvérasszony,apjapedig–mintkésôbbmegtudja–elôkelôfe-
hérúr,akibôkezûentámogatjaazasszonyt.a férfigyakraneljönhozzájuk,sláto-
gatásaialattafiúnakkülönbözôszolgálatokatkelltennieszámára.E szolgálatokat
fényesezüstpénzekkelhonoráljaafehérpatrónus,egyértelmûtársadalmibesoro-
lástadvaezzelafiúnakmindrassz-,mindosztályszempontból.mindemellettafiú
„tökéleteskisarisztokratának”13 (3)érzimagát.aziskolábanmindkétrasszhozvon-

12 „thesetubsweretheearliestaversionofmylife,forregularlyoncertaineveningsIwas
plungedintooneofthem,andscrubbeduntilmyskinached.Icanremembertothisdaythe
paincausedbythestrong,ranksoapgettingintomyeyes.”

13 „perfectlittlearistocrat”
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zódik,sevonzalmábangen der különbségeketismegél.Fajiéstársadalminemiin-
gadozásaittkezdôdik:fehérbarátja(redHead)ôtkényezteti(mintegylányt);fe-
ketebarátja(Shiny)pedigazôrajongásánakatárgya.
amikoraziskolábanegyszer„niggernek”csúfolják,megtapasztalja,hogyfehér

bôrszíneellenéreatársadalomszínesbôrûnektekinti.otthonegyvalóságoslacani
jelenetsorántükörbenéz,egyszerrefoglalvaelalátóéslátott,aszubjektumésaz
objektumhelyét.

Hozzávoltamszokva,hogyazemberekdicsérômegjegyzésekettesznekszépsé-
gemre,demostelôszörébredtemtudatára,ésismertemfel[szépségemet].meg-
láttambôrömelefántcsont-fehérségét,ajkamszépségét,szememnagyságátés
sötétcsillogását,ahogyanazôtszegélyezôésárnyékolóhosszúfeketepillaolyan
hatástkelt,amimégnekemiskülönösenizgalmasvolt.észrevettemsötétha-
jamlágyságátésragyogását,ahogyanhullámokbanhullotthalántékomra,még
fehérebbétévehomlokomat,mintamilyenvalójábanvolt.Hogymeddigálltam
ottsajátképembûvöletében,nemtudom.14 (8)

atükörbenmegjelenôfeketeésfehér,férfiasésnôiesjegyektehátnemadnakegyér-
telmûválaszt;csakabbanlehetbiztos,hogyamitlátott,kettôsségekgyûjtôhelye.
aztistudja,hogyazamerikaitörvényekértelmében„színesbôrûnek”számít;vagyis
avilág„feketének”látja.Ettôlapillanattólalanyképzésenemlehetfüggetlenahi-
vatalosdiszkurzustárgyimegképzésétôl;vagyisönpercepciójasohatöbbénemle-
hetáttetszôvagyegyszerû,hanemmindigakívülállóktekintetétfogjaközvetíte-
ni.akárazamerikaiÚjnégerreneszánsznagyideológusa,W.E.B.duBoisszerint
mindenafroamerikai,Johnsonfôhôseis

mindigéreznifogjaeztakettôsséget–hogyamerikaiésnéger:kétlelkûéskét
gondolatú,kétféleképpengondolkodik,kétösszeegyeztethetetlenvágyfeszíti,
kéteszményháborúzikfeketetestében,amelypusztánszívósságánakköszönhe-
ti,hogynemszakadszét.azamerikainégertörténeteeküzdelemtörténete–
annakatörténete,hogyöntudatosemberréválhasson,skettôslényétegyjobb
ésigazabblélekkéolvasszaössze.15 (615)

14 „I wasaccustomedtohearremarksaboutmybeauty;but,now,forthefirsttime,Ibe-
cameconsciousofit,andrecognizedit.Inoticedtheivorywhitenessofmyskin,thebeautyof
mymouth,thesizeandliquiddarknessofmyeyes,andhowthelongblacklashesthatfrin-
gedandshadedthemproducedaneffectthatwasstrangelyfascinatingeventome.Inoticed
thesoftnessandglossinessofmydarkhairthatfellinwavesovermytemples,makingmyfore-
headappearwhiterthanitreallywas.HowlongIstoodtheregazingatmyimageIdonot
know.”

15 „oneeverfeelshistwoness–anamerican,anegro;twosouls,twothoughts,twounre-
conciledstrivings;twowarringidealsinonedarkbody,whosedoggedstrengthalonekeeps it
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anyjahirtelenhalála–ésezzelapatrónuselvesztése–utánafiatalemberzon-
goristatehetségétpróbáljakamatoztatni.newyorkbaköltözik,ahol(fekete?)sze-
rencsejátékoskéntél,miközben(fehér?)ragtime-zongoristaként(akimellesleguj-
jaivalafehérésafeketebillentyûkközöttlépeget)különbözôklubokbanjátszik.
a newyork-ijátékterembenazonnalnégernekkönyvelikel,sarátapadótekinte-
tekegyúttalfeminizáljákis:

éreztem,hogyelnyertematerembenlevôkfigyelmétéselismerését,minden
szemrámmeredt,sáltalánosankörbejártakérdés:„ô kicsoda?”Ezkielégítet-
tehiúságomat,amitôlsohanemtudtammegszabadulni.16 (44)

Egygazdagfehérférfialkalmazza,akivelhosszúeurópaikörutattesz.Fajiidenti-
tásátmindvégigbizonyosambivalenciávalélimeg:atársadalomfehérbôrûkéntke-
zeli,demilliomospártfogójamellettéppúgykitartottágyaskéntél,mintahogyan
arabszolgatartásévszázadaialattnégernôkszázezreiéltekadélifehérférfiakszol-
gálatában.Bárnéhaerôtveszrajtaaszándék,hogyazafroamerikaikultúrábanés
hagyományokbanelmerülvefelvállaljanégerségét,legtöbbszörmégismagátfehér-
nekmondvamozoganewyork-itársadalomban.Sokáigfehérmenyasszonyának
semmeribevallani,hogy„félvér”,smiutánmegteszi,alánycsakhosszúhabozás
utánszánjarámagátmégisaházasságra.kétgyermekapjakéntvégülafehériden-
titást,aférfigen dertésaheteroszexualitástválasztja,amitminthaistenibüntetés-
kéntkövetnefeleségehalála.
azönéletrajzkéntolvasottregénytehátnemcsakafaji,hanematársadalmine-

miésaszexuálisidentitásváltásainak,azazagen der ésaszexuálispas sin gnakatör-
téneteis.mindenesetbenkétpólusúpas sin grólvanszó,amennyibenanévtelenfô-
hôsaheteroszexuálisfehérférfiésafeminizálthomoszexuálisnégeridentitásközött
ingadozik.detulajdonképpenmindkéténjéttettetéskéntélimeg:heteroszexuális
fehérférfiénjéthazugságnakmondja,amikorisnemcsaknégervoltátkelleltitkol-
niaatársadalomelôl,hanemhomoszexuálishajlamaitésáltalábananôihezhason-
lóéletformákirántivonzalmátis,mígfeminizálthomoszexuálisnégeridentitását
lépésrôllépésrekellmegalkotnia.Fehérpatrónusamellettegyszerrevállaljafölaz
afroamerikai,a„nô”ésahomoszexuálisférfiszerepét(azazegyfajtamozgóéshib-
rididentitást),amelyeknekazaközösvonása,hogymindtárgyipozícióbanrögzí-
tik,valaminthogymindegyiketkonstrukciókéntélimeg.azAu to bi o gra phy névte-
lenhôsepatriciaWaughtételétlátszikbizonyítani,miszerintamarginalizált

frombeingtornasunder.thehistoryoftheamericannegroisthehistoryofthisstrife–
thislongingtoattainself-consciousmanhood,tomergehisdoubleselfintoabetterand
truerself.”

16 „I couldfeelthatIhadgainedtheattentionandrespectofeverybodyintheroom,eve-
ryeyewasfixedonme,andthewidespreadquestion,»Whoishe?«wentaround.thiswas
gratifyingtoacertainsenseofvanityofwhichIhaveneverbeenabletoridmyself.”
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csoportoktagjaimárjóvalaposztmodernszubjektumfogalommegjelenéseelôtt
konstruáltkénttapasztaljákmegidentitásukat:

[a]dominánskultúramarginalizáltszereplôiszámáranemavalamelybelsôlé-
nyegettükrözô,hanemaszemélytelenéstársadalmihatalmiviszonyokáltal
konstruáltidentitásképzetealkottaéntudatukfôelemétmárjóvalazelôtt,hogy
aposztstrukturalistákésaposztmodernekfogalmaznikezdtékvolnaamaguk
kiáltványait.(„aposztmodernésafeminizmus”,58)

devégülheteroszexuálisfehérférfikéntegyfehérnôvelkötöttházasságbanállapo-
dikmeg,s–mintSiobhanB.Somervillerámutat–afajokköztiheteroszexualitás
mindkételeménekáthágásávalteljesítibetranszgresszióját(124).
azalanyiésatárgyipozíció–ésennekkövetkezményekéntatársadalminem,

abôrszínésaszexualitásbinárismarkerei–köztiingadozásátaregénykétemble-
matikusjeleneteközvetíti.azelsôamáremlítettgyerekkorijelenet,amikortükör-
betekintvepróbáljamegtudni,kiisô:feketevagyfehér,nôiesvagyférfias,az,aki
néz,vagyaz,akitnéznek.végülatükörben,azazatárgyipozícióbanmegjelenôfe-
minizáltmulattalakmellettdönt.a másikfontosjelenetsoránegylincselésnézô-
seregébevegyülvefigyelialátványosságtárgyát:ahaldoklónégerférfit.

vonaglott,szenvedett,feszítetteláncait,majdolyankiáltásokatésnyögéseket
hallatott,amelyeketsohanemfogokelfelejteni.kiáltásaitésnyögéseitatûzés
afüstfojtottael;szemekidülledtésforgottjobbra-balra[…].a tömeghol
kiabáltéslelkesedett,holelborzadtsajáttettétôl;voltakolyanokis,akikelfor-
dultak,mertnembírtáktovábbalátványt.énodavoltamcövekelve,sképte-
lenvoltamlevenniaszememetarról,amitnemakartamlátni.17 (88)

Egyértelmûabôrszínszerintiszereposztás:afehérembernéz,mígafeketeaz,akit
néznek.azzalpedig,hogyafehérnézôközönségbevegyülveelfoglaljaalátó-nézô
alanypozícióját,önmagátfehérférfikéntkonstruáljameg,újraátlépvearasszésa
gen der határvonalát.
afôhôsátlépéseiteljesek;megképzéseinekmindenkiszámárahihetônekkell

lenniük,végülisafehérséget„szín-lelô”férfimindvégigazéletétteszikockára.
a „szín-lelés”ugyanakkornemegyértelmû:bármintapas sing-narratívákbanálta-
lában,a„fajelhagyását”ittisáruláskéntélimeganévtelenfôhôs,nemmondható,

17 „Hesquirmed,hewrithed,strainedathischains,thengaveoutcriesandgroansthat
I shallalwayshear.thecriesandgroanswerechokedoffbythefireandsmoke;buthiseyes
bulgingfromtheirsockets,rolledfromsidetoside[…].Someofthecrowdyelledandchee-
red,othersseemedappalledatwhattheyhaddone,andtherewerethosewhoturnedawaysi-
ckenedatthesight.IwasfixedtothespotwhereIstood,powerlesstotakemyeyesfromwhat
Ididnotwanttosee.”
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hogyazafroamerikaiidentitásolyan„fajihazát”nyújtanaszámára,amelynekelha-
gyásaárulásvolna.a regényattólleszigazánizgalmas,hogyafôszereplômindkét
énje–afeminizáltéshomoszexualizáltnégeréésamaszkulinizáltésheteroszexua-
lizáltfehéré–konstrukciónakbizonyul:mindkettôdiszkurzívmegképzéseredmé-
nye,amelyekegyüttesevalamifélenevenincskatakretikuskeverékidentitás.

„(Bôr)szín-lelés”ésavágytranszgressziója(nellalarsen)

nellalarsen,aharlemireneszánsznôíróinakegyiklegjelentôsebbikeszinténarassz,
anemésaszexualitásbonyolultösszetettségébenvizsgáljaatöbbszöröseninflek-
táltszubjektumragcsúszómegképzését.a Pas sing címûregény–amelynekmagyar
címe„Színlelés”lehetne–afajikettôsségbôleredôskizofrénállapot(Huggins,159),
akettôskötôdésekésatársadalmi-kulturáliskonfliktusoktémájátdolgozzaföl,el-
vetvénahagyományostételt,amelyszerintazasszimilációvolnaafelemelkedés
szükségszerûútja.középpontjábankétgyermekkoribarátnô,IreneredfieldésClare
kendryáll,akiknekvilágosbôrekönnyenlehetôvétesziafehérekköztiészrevétlen
elvegyülést,abôrszínváltást,aszínesbôrûségeltagadását,illetveafehérszármazás
„szín-lelését”.deabarátnôkmásésmásutatválasztanak:mígClare–eltitkolva
afroamerikaigyökereit–egygazdagfehérférfihozmegyfeleségül,sezzelmintegy
elhagyjafaját,addigIrenesikeresnégerorvosférjévelélveziafeketeközéposztály
kényelmesésbiztonságoséletét(s közbenazértmagaisel-eljátszikátlépôhelyze-
teket).Fajiátlépéseikentúlösszekötiôketazegymásirántérzett,talánszexuális
vonzalomis,aminekeredményeképpnemcsakarassz,deatársadalminemésasze-
xualitástekintetébenisátlépikabináriskategóriákat.
aregényilymódonegyarántolvashatóafajiésaszexuálisváltásoktörténete-

ként.a viharoskapcsolatbólegyiküksemkerülkimakulátlanul:anyagibiztonsá-
gaéstársadalmitekintélyeérdekébenIreneelfogadjaahagyományosafroamerikai
házasságokhierarchikusrendjét,Clarepedigabôrszínalkottacsapdábólvalókitö-
résreményébenegyalapvetôélethazugságraépítiénközpontúvilágát.amikorvégül
fehérférjeelôttleleplezôdne,egyhatodikemeletiablakbólkizuhanvahalmeg.
(larsennyitvahagyjaaregénybefejezését:nemlehettudni,hogyöngyilkossági
szándékvagyavéletlenakarta-eahalálát,sôtaztazolvasatotsemzárjaki,amely
szerintClare-tbarátnôje,Irenelökikiazablakon.)
kétnôalakjárakétkülönbözônôiszerepetosztaszerzô:Irenenézôként,Clarepe-

digelôadókéntjelenikmeg,akimagátfehérnektettetveveszrésztatársadalomnagy
maszkabáljában(mas qu e ra de), safehérnôálarcátmagáraöltve,szabályosaneljátssza
arasszhegemonisztikustársadalmiszövegkönyvét.a pas sing ígyittisa kockázatvál-
lalásmetaforájalesz,aközösségnyújtottabiztonságihálónélkülvállaltéleté, amely
szükségszerûenvezetakoraihalálhoz(lásderrôlmaryHelenWashington,163–164).
larsenregényeszámospontonmutathasonlóságotJohnsonAu to bi o gra phy jával,

amennyibenegyiküksembiológiainakvagyesszenciálisnaktekintiarasszt.mint
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karakterelemzésembenrámutattam,a„valamikoriszínesbôrûférfi”úgyingadozik
afehérésazafroamerikaiidentitásközött,hogyközbenegyiketsemérzi„igazi”,
„természetes”énjének.önkonstrukciójamindkétiránybanperformatív;mindkettôt
normakövetôelôadásvagymegképzésrévénhozzalétre,miközbenállandóaninga-
dozó,kétpólusúszubjektumaolyankatakretikuskonstrukcióváállössze,amelyhez
nemtalálkészenmegképzôszkriptet.Eztazátlépésekbôlösszeállókatakretikus
szubjektumotlarsenkétregényalakraosztja:mígIreneperformanszaegyirányú,
egyszeriésbefejezett(annakellenére,hogynéhaeljárolyanhelyekre,ahovácsak
fehéreketengednekbe),addigClarekétiránybanismozog.mígIrene„igazinak”
élimegatudatosanválasztottafroamerikaiságot,addigClareegyikiránybansem
találolyan„fajihazára”(lásderrôlgayleWald,47),aholmárnemkellene„színpa-
diasan”18 viselkednie(Qu ick sand and Pas sing, 144),ahollevethetné„elefántcsontál-
arcát”19 (157).mindezentúl,aregényláthatatlannak,jelölhetetlennekmutatjaa
rasszt:vannakolyanesetek,állítja,amikorsemazafroamerikaiak,semafehérek
nemlátjákahatárátlépôkevertfajúságát–amitazamerikaitörvényekaz„egyetlen
csepp”vérvagya„feketevér”stigmájávalpróbáltakegyértelmûvétenni.azafro-
amerikaiságnembiológiaijegyekalapjándeterminálódik,hanemazzal,hogy–a ho-
moszexualitásmegképzéséhezhasonlóan–résztveszatárgyimegképzésfolyama-
tában:beszédtémáválesz,illetveatársadalmikapcsolatokatalkotja.akár„azôserdei
vad”-banvagyaz„IntheCage”-benamelegség,ittazafroamerikaiidentitáslesz
azérdeklôdéstárgya.akára „Billy Budd”, amelyahomoszexuálisidentitástame-
legvágyfelismeréséhezkötvetesziszétbogozhatatlannáazontológiaimegközelí-
téstésazepisztemológiaitól,úgyaPas sing banisadolgokafroamerikaiperspektí-
vájábólvalóértelmezésesejtetafroamerikaiidentitást.vagyisakatakrézismindvégig
nemlépajelöltszintjére,hanemajelölôktárgyiésepisztemológiaiszintjénmarad.

Játékosragcsúszások:ahernyó-nimfácskaátalakulásai
(vladimirnabokov)

következôirodalmipéldámvladimirnabokovLo li ta címûregénye,amelyneknar-
rátoraagyökértelenkozmopolita,HumbertHumbert,akibûnösvonzalmatérez
akilenc-tizennégyéves„nimfácskák”iránt(karatkterjegyeik:„a végzetesvonzerô,
acsalárd,körmönfont,lélekreszkettetô,álnokbáj”[17]).a körülményekszeren-
csésalakulásával(a lányhivatalosgyámjaként)Humberthamarosanszabadonbir-
tokolhatjalolitát,megtapasztalvacsodálatosátalakulásátkislánybólérettnôvé,
hernyóból-bábbólgyönyörûpillangóvá.
lolitahatárátlépôszubjektumáttöbbdiszkurzusképzimeg,amelyekmindegyi-

kehozzájárulalánynormákatelutasító,játékosátlépéseinekperformálásához.

18 „theatricalheroics”
19 „ivorymask”
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amegképzésbenrésztvevôdiszkurzusokközöttemlíthetôakönyvelejéntöbbfor-
mábanisidézettpoe-narratíva,akibogozhatatlankettôsségekDop pel gän ger-míto-
sza,továbbáalepkegyûjtôszenvedélyésaszómágiadiszkurzusa.
nabokovmárazelsôoldalakonagyermeklányokirántivonzalomtörténetébe

ágyazzanarratíváját;eztabeágyazásthivatottmegteremtenia„leeannácska”nevét
idézôannabelleighirántielsôszerelempoe-utalásoktólhemzsegôelbeszélése, amely
atoposzmegrajzolásávalmegelôlegeziHumbertkésôbbivonzalmánaktörténetét.
aDop pel gän ger-narratívaszámoskaraktermegképzésénekalapja:ottvanHum-

bertHumbertnevébenéskettôsidentitásában(„kéténéltbennem,deegyiksem
voltenyém;azanatómusokmindkettôtnôinemnekneveznék”[19]),Humbertés
Quiltyazonosságában,Humbertapjának„különfélegénekvegyesfelvágottjaként”
(9)ésannabel„vegyesszármazékként”(12)valóleírásában,delegfôképpenlolita
gyermekiésnôi,lányosésasszonyos,lányosésfiúsénjénekegyüttállásában.

lolita,anaivitásésfondorlat,bájésközönségesség,kékdurcaésrózsásöröm
elegye,haválasztásrakerültsor,igencsakbôszítôkölyöktudottlenni.nemvol-
tamigazánfölkészülveszertelenunalmánakrohamaira,aheveséselszántsze-
katúrára,terpeszkedô,langatag,kábánpillogóstílusáraésazáltalábantotájá-
zásnaknevezettviselkedésmódra–egyfajtaszertelenpojácáskodásra,amitôfiús
vagányságnakhitt.(154)

lolitaénjecsupaellentmondás.mégkislányosanbújócskázik,demár„kifestetteaj-
kát”ésédeni„édes-pirosalmával”(61)ingerliaférfit.márérettnôkéntaférfikar-
jábaomlik,ugyanakkortudható,hogyszámára„mindezártatlanjáték,valamiócs-
karománcbelibakfisbálványbolondosutánzása”(119);„gyermekiaranykacagással”
mondjakiatapasztaltnôítéletét,miszerintkapcsolatukra„a vérfertôzésalegjobb
szó”(127).mégkislány,demártudja,hogyanôkmikor„színlelik”(127)„gyön-
géd,titokzatos,tisztátalan,közönyösalkonyipillantásukat”(128).mára„legmi-
tikusabbnimfácskaoktóberködkertjében”(196),aziskolábanmégisképesazta be-
nyomástkelteni,hogy„kórosanközönyösaszexuáliskérdésekiránt”,hogy„elnyomja
kíváncsiságát,hogymegôrizhessetudatlanságátésméltóságát”(205).Ellentmon-
dásosénjeipedigvalamisosemtapasztalt,katakretikuskeverékkéállnakössze,játé-
kosanhatárátlépô,hibridalakzattá.ráadásulnemiscsakarrólvanszó,hogye
formációkatmagaatranszgresszivitásképzimeg,dearrólis,hogykésôbbeszub-
jektumkonstrukciókmagukistabukatdöntenek.
alepkegyûjtôszenvedélydiszkurzusahatjaáttovábbáaztavágyatéskényszert

is,amelyHumbertnimfácska-keresésénekahajtómotorja.a Harvardonlepidop-
teristaként,azazlepkegyûjtôkéntéslepkeszakértôkéntkutatónabokovjólismeri
etudományterületdiszkurzusát;regényenemvéletlenülhemzsegabiológiaiuta-
lásoktólésmitikus-metaforikusértelmezésüktôl.
végülaperformativitásdiszkurzusaisáthatjaaregényt,mégpedigaszavakkal-

képzetekkelvalóteremtésretettutalásokformájában(„azembernyitottszemmel
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újrateremtegyképetelméjelaboratóriumában[…]húnytszemmel[…]életrehív-
jaszemhéjánaszeretettarctárgyilagos,tökéletesoptikaimását”(12).a lepoder-
mistaszenvedélyévelkutatófôhôsszámáraa„nimfácska”nemcsakazértolyanvon-
zó,mertátmenetetképezkislányésfelnôttnôközött–

kilencéstizennégyéveskorhatárokközöttelôfordulnakolyanhajadonok,akik
bizonyos,náluknálkétszervagytöbbszöridôsebb,megbabonázottutazókelôtt
felfedikigaztermészetüket,amelynememberi,hanemnimfikus(vagyisdémo-
nikus)[…](17)

hanemazértis,mertvelükúgyérezheti,hogyátváltozásukatlánybólnôvé,hernyó-
ból-lárvábólpillangóváôkmagukhozzáklétre:„Sajátteremtményem,egymásik,
képzeletszültelolita”(66).Humbertúgygondolja,hogyalány„ragyogása”sze-
relmijátékainakköszönhetô:„talánafolyamatosszerelmigyakorlatnakköszönhe-
tôen,igengyermetegküllemeellenéreiskülönlegesragyogássugárzottbelôl”(166).
vagyisátalakulásukatôkmagukperformálják,hogyvégüllolita„szolipszizálód-
jon”:aférfitudatábazárva,kizárólagazôdiszkurzusábanfolytassalétezését.

arassz,aszexualitásésagyarmatosításdiszkurzusainakösszefonódása
(davidHwang)

apas sing irodalmipéldáitdavidH.HwangM. But terfly (pillangó,1988)címûdrá-
májávalfolytatom,amelybenösszefonódnakazutánzásésamegfordítástoposzai,
valamintatársadalminem,arassz,aszexualitásésagyarmatosításdiszkurzusai.
a szerzôáltal„dekonstruktivistának”(95)nevezettdarabvalóbantöbbbinárispárt
bontle,ígyaférfi/nô,akelet/nyugat,avalóság/fikció,azártatlanság/tapasztaltság,
ahetero/meleg,azigazság/megtévesztésésazeredeti/másolatpárokat.a bináris
pároklebontásaakatakrézisalakzatamenténtörténik,amennyibenazellentétek
rendrefeloldódnakaszerzôáltalmegalkotottújfajtakatakretikusgondolatikonst-
rukciókban.
adarabtöbbtekintetbenismegforgatjaakópia,azutánzás,illetveamás ként

utánzástematikáját,mígaz„eredeti”/másolatellentétbeépülapillangókisasszony-
történetetmintakeletésnyugatköztirománctémájátfeldolgozómûvekbe.Ez
aláncaJohnlutherlong-novellátóldavidBelasco Pil lan gó kis asszony (Ma dame But -
terfly) címûdrámájánésakésôbbipuccini-operánátviszHwangdrámájáig(ésdavid
Cronenbergfilmadaptációjáig).Ezekmindegyikeamagamódjánmásolat,illetve
feldolgozás,egyúttalatovábbiadaptációk(köztükafilmadaptációk)számára„ere-
detiként”megjelenô,adaptálhatómû.
különösmódonmegkérdôjelezôdikaz„eredeti”long-novellánakaz„eredeti-

sége”is,hiszenamûvetmegelôziadarabhypotextusa,azazfelsôbbszintûszövege:
azorientalistaideológia,amelyneksajátosadaptációjávalvandolgunk.mintaszer-
zôrenagyhatástgyakorlóEdwardSaidrámutat,azorientalizmusanyugatiember
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„felemésztôszenvedélye”20 (132).a nyugatkeletentaláljameghivatását(galli-
mardesetébenezvalóbandiplomáciai„karrier”),amelyszámára„a hatalom,azural-
kodásésahegemóniakülönbözôfokozatainakkomplexösszefonódásait”21 (133)
jelenti.
azorientalizmusideológiájaalthusserimódoninterpelláljaakaraktereket,elsô-

sorbanisgallimard-t;azôdiplomáciaipályájamenténvégbemenôtársadalmikonst-
rukciójánaklehetünktanúi.azorientalizmusnormakövetôperformanszmind
a puccini-operában,mindaHwang-drámában,hiszenmindkétpillangószabályos
társadalmikonstrukció.S bárnyilvánvaló,hogyazorientalizmusképzimeg
gallimard-t,ômaganincstudatábanakulturálismítoszbangyökerezômegképzé-
sének.Igaz,alávetettségeiskettôs:egyrésztazorientalizmus,másrésztegyigazial-
thusseriállamapparátus,akínaihírszerzésideológiaiinterpellációjaszólítjaésalkot-
jameg.ráadásulkétesetbenisazorientalizmuskonstruáljameg:akkoris,amikor
atökéletesnôfölöttihatalmátélvezi,ésakkoris,amikorönmagánmintfeminizált
„keleti”áldozaton–öngyilkosságáhozkészülôdvekimonóbanésgésamódrakifest-
ve–szenvedielanyugativávedlettférfi,a„másik”hatalomelnyomását.
Songothasonlóképpszólítjamegazalthusseriideológia.Elôbba„tökéletesnô”

orientalistaikonjáhozigazodik:annakszabályaitsajátítjael,ezekszerintállítjaössze
viselkedésénekmindenrészletét.delauretiskifejezésétkölcsönvéve(Tech no lo gies)
mondhatjuk,hogyagen der összetetttechnológiáisegítségévelalakítjaáttestét:egy-
részt„nôivé”,agen der normáitólinterpellálva,másrészt„keletivé”,anyugatiférfi-
vágytárgyává.Eljátsszaakeletipillangókisasszonyszerepét,akitanyugatvágya
éslátomásakeltéletre,miközbenágenskéntvalójábanôamodernpygmalionélet-
rekeltôje,akiegyszerûenhagyja,hogyanyugatiférfiazágenciaillúziójábanéljen.
Ezértmondhatjaadarabvégéngallimard:„énvagyokazaférfi,akiegyférfiáltal
teremtettnôtszeretett”22 (90).
Hwangazeredeti/másolatkettôsségetislebontja,amikor–megkérdôjelezvea

korábbinarratívákeredetiségét–rámutat,hogyazutánzásifolyamatvégterméke-
kéntelôállókonstrukciósemtekinthetôkópiának.Hiszen,mintmárkorábbanis
hangsúlyoztam,ahatárátlépôalanyképzéssoránnemvalamilyen„eredeti”vagy
„esszenciális”azutánzástárgya,hanemazokamegképzésifolyamatok,amelyek
éppenaz„eredeti”elôállításábanvettekrészt.Songnemvalamifélenôilényeget
performál,hanemmagátanôiségperformanszát,amelyaheteroszexualitásperfor-
manszais.EkképpalátámasztanitûnikButlerérvelését,miszerint„mindenfajta
nemiségolyan,mintadrag”;a„he te ro sze xuá lis vállalkozásésbináriskategóriáinak
lényegeaz»imitáció«;adragnemholmiszármazékosimitáció,amielôfeltételezi
egya prio ri éseredetinemiségmeglétét;ahegemónheteroszexualitásmagaisaz
önmagaidealizációinakismétléséretettszüntelenerôfeszítés”(Je len tôs tes tek, 125).

20 „all-consumingpassion”
21 „a relationshipofpower,ofdomination,ofvaryingdegreesofacomplexhegemony”
22 „I amamanwholovedawomancreatedbyaman.”

bollobas tördeltjójó:Layout 1  2012.11.28.  18:45  Page 200



201

Hwangmás ként utánozvakérdezráazalázatésönfeláldozásikonjávátárgyiasí-
tottCsocsoszanalakjára,illetveabennetestetöltôorientalizmusideológiájára.az
utánzásokláncolatátfolytatvarenégallimard–elbûvölveapillangókisasszony-
történettôl–újrajátssza(illetveazthiszi,hogyújrajátssza)puccinioperáját,magá-
raöltveelôbbpinkerton,majdadarabvégénCsocsoszanalakját.renégallimard
társadalminemeingadozó,aminteztakeresztneveésvezetékneveegyarántsugall-
ja.a hímnemûRe né ugyanúgyhangzik,mintanônemûRe née alak;agal li na cé(e) szó
jelentésepedig’tyúkfélék’.
adarabbanazátlépô-elcsúszóazonosságváltásokolyanbinaritásokközöttfoly-

nak,amelyeketugyananyugatigondolkodásmárelevemagátólértetôdônekte-
kint,deamelyeketéppenazorientalizmuserôsítfel.Ilyenaférfi/nôdichotómia,
amelyetanyugatigallimardrávetítanyugat/keletpárra,társadalmiválényegít-
veazt,vagyisnôigen der ragokkallátvaelakeletet,sférfigen der ragokatkövetelvea
keletetmeghódítóhatalmijelenlétnek.amintkésôbbabíróságonSongelmondja:

anyugatférfiasnakképzelimagát[…]nagyfegyverekkel,nagyiparral,nagy
pénzzel–tehátakeletfeminin–gyenge,törékeny,szegény[…]defogékony
amûvészetreéstelemegfejthetetlenbölcsességgel–anagynôimítosz.23 (83)

valóban:afranciadiplomata,akiúgyvéli,„tûjérepillangótfogott,akicsapkodszár-
nyával”24 (32),mindvégigkülönösörömöttalálazinflekciókegybeesésében.éle-
tébenelôszörérzi,hogyabszolúthatalmavanegynôfelett,smegszédítiatotális
birtoklásérzése.
azátlépéstörténetésazorientalizmusnarratívájánaktalálkozásarévénadrámá-

bannyilvánvalólesz,hogyakeleti-femininalávetettségmítosza–amelynekto-
vábbélésétamítoszállandó(ismétlôésutánzó)újrajátszásabiztosítja–valójábana
nyugatifantáziaterméke.nemegylétezôjelöltjelölésérôlvantehátittszó(azaz
nemafizikaivalóságbanlétezôkeletinôrôl),hanemegydiszkurzusbanmegkép-
zettfogalomnakésideálnak(a társadalminemesítettorientalizmusnak)egymásik
diszkurzusba(a drámaszövegvilágába,illetveadrámaidialógusokba)valókatakre-
tikusátcsúsztatásáról.diszkurzusoktalálkoznakazegymásraépülôpillangókis-
asszony-történetekbenéppenúgy,mintagallimardésmarcközöttfolyó,ahely-
zetrereflektáló,aztelemzôpárbeszédekben,valamintmagábangallimardnevében,
amelyazegyiklegnagyobbfranciakiadónevénekfelidézésévelmagábanhordozza
aszövegszerûségésszövegsokszorosításasszociációit.marcakorábbiszövegekbôl
éskulturálisprekoncepcióibólmerítifeltételezését,amikorSongrautalvaeztmond-

23 „theWestthinksofitselfasmasculine,bigguns,bigindustry,bigmoney–sotheEast
isfeminine–weak,delicate,poor[…]butgoodatart,andfullofinscrutablewisdom–the
femininemystique”.

24 „caughtabutterflywhowouldwritheonaneedle”
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ja:„megkelladniamagátneked–ezavégzete”25 (25).Songtólpedigezthallja
gallimard:„Szívelegmélyénanyugatazthiszi,hogyakeletakar ja, hogyural-
kodjanakrajta–mertegynônemgondolkodhatönállóan”26 (83).Songelmagya-
rázzaazértetlenférfinak,hogyapillangókisasszony-történetcsakegynyugatiem-
berszámáraolylenyûgözô.gallimardígymegtudja,hogyazorientalistatörténeteket
nemlehetártatlanélvezettelhallgatni,pusztángyönyörûzeneként(mintgalli-
mardfelesége,Helgaállítja),hiszenezazállítólagosanártatlanélvezetteszilehe-
tôvé,hogyazorientalistamázzalleöntöttszépszerelmitörténetelfedjeahegemó-
niaésazelnyomáskegyetlenéssokkalmarkánsabbtörténeteit.gallimardazonban
nemcsakagyarmatosító„ártatlan”pozícióittapasztaljameg,hanemaztis,hogy
milyenanôigen der ragokkalellátottkoloniálisáldozathelyzetébenlenni.Hiszenaz
utolsójelenetben,amikorazátlépéstörténetésazorientalizmusnarratívájamásod-
szoristalálkozik,ômagaválikpillangókisasszonnyá,akinekvalóbannemlehetmás
végzete,mintCsocsoszannakvolt.a jelenetpátoszapedigéppenabbólanyugati
diszkurzusbóladódik,amelyakeletinôszerepételfoglalószámáranemengedélyez
máskiutat,mintazönkezûhalált–azazanyugatiférfibeírottságátfelülírjaazalany
katakrézisébenszinténjelenlevôkeletinôkonstrukciója.
mindeközbenagyönyörûkínaidíva/titkosügynök,Songliling–gallimard-ral

együttjátszva,azôgen der tekintetbenrögzítetlenpartnereként–elôbbazorienta-
lizmusnyugatiideológiájaáltalkonstruált„keletinôideált”visziszínre(a gallimard
fejébenlétezô„tökéletesnô”alakját),majdmaszkjátledobvanyugatiasítottférfivá
vedlik,arrakényszerítveafranciadiplomatát,hogyvégülôfoglaljaelCsocsoszan
pozícióját.
Songtehátéppenaztaszerepetjátsszael,amelyetgallimardelvártôle,miköz-

benhagyja,hogyafranciadiplomataönmagátpinkertonkéntkonstruáljameg.
mirepedigkiderül,hogyaszínjátékvalódimozgatójaakínaihírszerzés(azazakí-
naihírszerzésirányítjaazideológiainterpellációját,azalthusseriideológiaIsten-po-
zíciójáttöltvebe),gallimard-bólmárCsocsoszanlett,Songbólpedigöltönyös„nyu-
gati”férfi.Csocsoszan,akiteredetilegazorientalizmusideológiájakonstruált
tökéletesnôvé,mostpillangókéntsemképesvalódiszubjektummáválni,hiszen
pusztánazinterpellációforrásaváltozott(amennyibennemanyugatiideológia,ha-
nemakínaihírszerzésbábja),azôirányítottságanem(mindkétesetbentárgyihely-
zetbenrögzítettbáb).Haegyáltalánbeszélhetünkittszubjektivációról,akkorta-
lángallimard önmegalkotása alanyi, amennyiben végülmagától vállalja a
Csocsoszan-féleszereppelkötelezôenjáróöngyilkosságot.
agallimardáltalmagamelléképzeltkeletinôattóltökéletes,hogyegyetlen

vágyaaférfivágyánakkielégítése.Ittahypotextusparodikusátfordításávaltalál-
kozunk,amikormegtudjuk,hogyakínaititkosszolgálatmozgatjaafranciadiplo-

25 „shemustsurrendertoyou.Itisherdestiny”
26 „theWestbelievestheEast,deepdown,wants tobedominated–becauseawomancan’t

thinkforherself.”
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matátSongonésaférfinakazorientalizmusbavetettvakhiténkeresztül.a hiper-
textusbanekképpahatalomakeletbirtokábanvan,sanyugatotmintegysaját
játszmájábangyôzikle,amikoraférfiagyarmatosításireflexésimperializmusál-
dozatáváválik.
adrámaigenmélyrehatómódongyakoroljaazesszencializmuskritikáját.ter-

mészetesennemegyszerûenarrólvanszó,hogyegyférfinôiruhátöltéstestétanôi
gen der technológiáksegítségévelnôiesséalakítja.Songesetébenezaperformáltgen -
der nemmaradpusztalátvány,látványosságvagyszínpadialakítás,haneméveken
átmintegymûködnieiskell–mégpedigazonaterületen,aholagen der/szex distink-
ciószerintnemtársadalmi,hanembiológiaijegyekrôlvolnaszó.Songszerepjátszá-
saekképpkülönösmódonabiológiaitisérinti,amiveligazolnilátszikButlertézi-
sétabiológiai„mindigis”(al wa ys al re a dy) társadalmimeghatározottságával
kapcsolatban(Prob lé más nem, 49).Songazérttudhódítani,mertátalakulásaadisz-
kurzusonkeresztülcélozzamegabiológiait.Songazélvezetésavágynyelvénbe-
szél–akárdonJuan,aki,mintShoshanaFelmanrámutat,nyelvieszközökkeléri
el„erotikussikereit”(Scan dal, 14).
apolitikaimotivációfelerôsítiazerotikaökonómiáját,amennyibenSongolyan

luxusárucikkéalakítjamagát,amelygallimardfogyasztóiönképénekistetszik–
miközbennemisvesziészre,hogyvalójábanôbelôle(gallimard-ból)válikárucikk,
amelynekSongésakínaititkosszolgálatafogyasztója.végülezazambivalencia
vezeteladarabvégénbekövetkezôszerepváltáshoz,amikorisgallimardelhagyott
pillangókisasszonykéntvisziszínreceremoniálisöngyilkosságát.a határátlépô
ugyanakkornemönállóágenciávalbírószubjektum,hanemakínaititkosszolgálat
ügynöke.Songgen der performanszátezazintézményirányítja,sjószínházirende-
zôkéntpontosantudja,hogyankell–azutasításaiszerinteljáróSongeszközként
valófelhasználásával–anyugatiférfivágyátelôbbfelkelteni,majdkielégíteni.
megfigyelhetô,hogyagen der eredeti/másolatkettôsségéneklebontásáhozHwang

nemnôi,hanemférfiügynökötalkalmaz.Elgondolkodhatunkazon,hogyebben
azesetbenhomoszexualitásrólvagyheteroszexualitástólbeszélhetünk-e.Egyébként
isbiztosaklehetünkbenne,hogyhaegy„valódi”(„természetes”,„eredeti”,„igazi”)
nôthitelesebbnekvéltvolnaakínaititkosszolgálat,minthatárátlépôutánzatát,ak-
kormindenbizonnyalegybiológiailagszabályosinflekciókkalellátottszemélytkül-
döttvolnaafranciaelcsábítására,olyant,akinekaszámáramegfelelôbblettvolna
apillangókisasszony-szerep.a szerzôazonbanezzelaválasztássalisrámutat,hogy
atársadalminemelôadásaiban–demégaszexualitásperformanszaiban–semaz
„eredeti”genitálisjegyekalényegesek,hanemaz,hogyazelôadásnormakövetôle-
gyen.nemcsakhogynemlétezik„igazinôiség”ésnôiesszencia,devalójábanés
igazáncsakaférfiaktudják,hogyegy„igazinônek”hogyankellegyférfivágyát
kielégítenie.„Csakegyférfitudja,hogyankellanônekviselkednie”27 (63),hang-
zikSongsommásítélete.Ezzelatudássalpedig„igazibb”,„tökéletesebb”,„lénye-

27 „onlyamanknowshowawomanissupposedtoact”

bollobas tördeltjójó:Layout 1  2012.11.28.  18:45  Page 203



204

gibb”nôlesz–vagyúgyisfogalmazhatnánk,hogy„nôbb”leszmindennônél.Ez-
zelpedigmegkérdôjelezianôelsôbbségéta„feminin”természetességéseredetiség
birtoklásában,miközbenanôiségreidealizációjánakparódiájátisadja,állítva,hogy
azigazinôiség(ésnôiesség)modelljenemnô,hanemférfi.a gen der jegyekesetlege-
sek,ésahogyButlerírja,„azattribútumátruházható”28 (Un do ing, 213).teháteset-
leges,hogyméga„legigazibb”nôiségvagynôiességismilyentestinflektálásából
képzôdikmeg.ahogyFelmanolvasatábanaférfiidentitástmegcsúfolópaquita(Bal-
zacAz arany sze mû lány címûnovellájában)leszHenritökéletesnôideálja(„rerea-
dingFemininity”,28),úgySongismagaleszaz„azonosságtranzvesztizmusa”,
vagyis–Felmanszavaitkölcsönvéve–a„travesztiatravesztiája”(28).
devajongallimard-tmiértilyenkönnyûbecsapni?Egytöbbévtizedesszerel-

mikapcsolatbanhogyanmaradhattitokbanazegyikfélbiológiaineme?Eztakér-
déstteszifölafranciabíró:

Bíró: monsieurgallimardtudta,hogyönférfi?
Song: valójábansosemlátottteljesenmeztelenül.
Bíró: Hát,azértcsak…nemtudom,hogyismondjam?
Song: mondja,ahogyakarja.nemvagyokszégyenlôs.

Csakjártarraakeze?
[…]

Song: aférfiakmindigazthiszikel,amithallaniakarnak.Úgyhogya
lányoka legundorítóbbhazugságokkalállhatnakelô,apasikminden
alkalommalhiszneknekik.29 (81–82)

tehátaférfiaksajátillúzióikatésvágyaikatvetítikanôkre,sa„valóság”helyettsa-
játábrándképeiketlátják.degallimardvakságáhozazorientalizmusbavetetthi-
teishozzájárul:nemcsakaztlátja,amitférfiként,egyheteroszexuáliskapcsolatban
látniakar,hanemamitazorientalizmusmítoszalátniengedszámára.Ekképpa
nyugat–keletkapcsolatotszexualizálja,anyugatottévemegdominánspartner-
nek,akelettôlpedigszexuálisrabszolgaságot(vagylegalábbisszexuálisgyarmati-
ságot)várva.gallimard–akitmagátisnemzetisztereotípiákképeznekmeg(mint
eztneveisjelzi,mégpedignemcsakafranciákegyikôseiknektekintettgal lokrava-
lóutalással,hanemagal li can szófelidézésévelis[mely„a Szentszéktôlfüggetlene-

28 „transferabilityoftheattribute”
29 JudgE:didmonsieurgallimardknowyouwereaman?
Song:Well,heneversawmecompletelynaked.
JudgE:Butsurely,hemust’ve…howcanIputthis?
Song:putithoweveryoulike.I’mnotshy.Hemust’vefeltaround?
[…]

29 Song:menalwaysbelievewhattheywanttohear.Soagirlcantellthemostobnoxious
liesandtheguyswillbelievethemeverytime.
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dôfranciaegyház”jelölôje])–hinniakarannakaperformansznak,amelyszívének
olykedves.végülpediglekellvonniaatanulságot,hogyanyugatnemférfias,a
keletnemnôies–ráadásulazegyikpillangótnemlehetmegkülönböztetniamá-
siktól,mintahogyanazeredetitamásolattólsem,azigazatahamisinformációtól,
aheteroszexuálistahomoszexuálistól,aférfitanôtôl.

amikorstigmaváltássallesz„színpadképes”azén(philiproth)

arasszésatársadalmiosztálykategóriáitkissémásmódonváltjaColemanSilkphi-
liprothSzé gyen folt (The Hu man Sta in) címûregényében.ô ishatárátlépô:afroame-
rikaicsaládbaszületik,ami–úgyérzi–egyértelmûtársadalmiosztály-besorolással
isjárna;deegészéletétfehérként,pontosabban„zsidóként”élile.akkordöntiel,
hogykilépafroamerikaicsaládjából,amikorrádöbben,hogyarasszizmusideoló-
giájabizonyosanellehetetlenítifelemelkedésétéstudományosambícióit,ha„meg-
marad”„négernek”.
vasútiétkezôkocsibanfelszolgálósötétbôrûapját–akimelleslegotthonosan

mozogShakespeareésalatinklasszikusokvilágábanis–napontaérikmegalázta-
tások,amelyekrôlnéhabeszámolacsaládnak.Elmondjapéldául,hogyafehérek
mindigéreztetikafeketékkel,hogyalacsonyabbrendûek:

Hafehérrelvandolgaazembernek[…],lehetakármilyenjóindulatú,elevefel-
tételezirólunkaszellemialsóbbrendûséget.ígyvagyúgy,hanemközvetlenül
aszavakkal,akkorazarckifejezésével,ahangnemével,atürelmetlenségével,vagy
éppenséggelmindezeknekazellenkezôjével–abéketûrésével,akirakatbatett
hu ma niz mu sá val –mindigaztfogjaüzenni,hogyostobákvagyunk,éshakide-
rül,hogymégse,akkorhüledezik.(130)

ElôbbazafroamerikaiHowardegyetementanul,deottvédtelennekéssebezhetô-
nekérzimagát,ráadásulfelbôszíti,hogynégeridentitásátadottnakfeltételezvea
városban„szemtôlszembeleniggerezik”(132).rádöbben,hogyneki„nemkella
mi zsarnoksága,ami argója,egyáltalánsemmifélekoloncami-tôl.nemnekitalál-
tákkiami zsarnokságát,amelymajdmegvész,hogybeszippanthassa,akorlátozó,
béklyózó,történelmi,kicselezhetetlen,erkölcsimi”(136).„valahogytúlsokvolta
négerbôlaHowardegyetemen”(168),mondja.nekipedigazazérzése,hogyiden-
titásanemnormakövetô:ô„kétemberegyhelyett”;„kétszínevanegyhelyett”;
„senemez,senemaz,hanemvalamiköztes”(162).
atengerészethezjelentkezik,sajelentkezésiûrlaponmárzsidókénttüntetifel

magát.(Emlékezettarra,amitévekkelkorábbanzsidóbokszedzôje,Chiznerdoki
mondottneki:nemcsakvilágosbôrszínemiattfogjákzsidónaknézni,deazértis,
mert„velevan”,mertô„a dokiegyikfia”[125].)apjahalálamásnapjántehátúgy
dönt,hogymivelnemérezközösségetazafroamerikaiakkalésnemkíváncéltáblája
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lenni„azország»negrofóbiájának«”(129),ôszabadonlép„a nagyszínpadra”,sszaba-
donjátssza„ami,ôkésénnévmásokbilincstelen,örnmeghatározódrámáját”(137).

kicsikoraótanemakartmást,mintszabadságot;sefekete,mégcsakfehérse
akarlenni,mindösszeönállóésszabad.Senkitsemakartmegsérteniaválasztá-
sával,nemisholmimagasabbrendûnekhittvalakitpróbálutánozni,éseznem
isvalamiféletiltakozás.[…]nekiazvoltacélja,hogysorsátneazellenséges,
tudatlan,gyûlölködôvilághatározzameg,hanem,amennyireezemberilegle-
hetséges,atulajdonakarata.miértkellettvolnaelfogadniegyolyanéletet,amit
másokírnakelô?

azértdönttehátarasszváltásmellett,mertnemegylétezôszkriptetkívánkövet-
ni,nematársadalomnormatívszövegkönyveáltalkívánjamegképeztetnimagát.
életének„leghatalmasabbhorderejûdöntésével”(170)–és„részegítôszabadság-
fogalmánakanevében(173)–egy„másiksorsot”(174)kérazélettôl,amivelpe-
dig„mindörökreátkerülamásikpartra”(181).azafroamerikaiságstigmájátazsi-
dóságstigmájáraváltja,s„egyszemélyesteremtésében”(164)egy„színpadképes
ént”(170)alkotmeg,amitmajdeljátszik;vagyismegvalósítjaönmagamindaddig
ismeretlenkatakrézisét,„azamerikaitörténelemegymástóllegtávolabbesô,nem-
kívánatosegyedeinekeddigismeretlenamalgámját”(165).
mindeközbenmegnyitjaútjátatársadalmifelemelkedés,vagyisazosztályváltás

elôtt.a kizárólagfehérközéposztálybelieketalkalmazókisúj-angliaifôiskolaklasszi-
ka-filológiaprofesszorakéntpedigfehérebbleszafehéreknél;eztlátjamegbenne
Ernestine,anôvére:

EnnélfehérebbfôiskolanemislétezikÚj-angliában,ésColemanittcsináltkar-
riert.Ennélfehérebbtárgynincsisatantervben,ésColemanéppeztválasztot-
ta.[…]Colemanfehérebbafehéreknél.(410–411)

Egyúttalbebizonyítja,hogyperformatívfolyamatokkalbármelyosztályésrasszel-
játszható,színrevihetô;aközéposztálybeliségisbôrszínfüggvénye,egyúttalmég
azöröklöttnekvéltzsidóidentitásiscsakelôadáskérdése.
amûvisszatérôtoposzaaszöveg,atextualitás:mindenaszó,atörténetfügg-

vénye.Silkegészéleteakülönbözôszövegekköztimozgással,váltássaljellemezhe-
tô.Úgyleszzsidó,hogykonstruálmagánakegycsaládiháttértörténetet,sedisz-
kurzusmegképzéserévénállelôazsidóazonosságtudat,amelyetmajdhitelesíta
feleségmegöröklöttésagyermekekválasztottortodoxzsidósága.Úgyisfogalmaz-
hatunk,hogyazáltalaírteredettörténethozzaelôzsidókötôdését,amelyhezha-
sonlókötôdéstanégerséghez–éppenahasonlóanerôteljeseredettörténethiányá-
ban–nemérzett.vagyisnemcsakaztörténik,hogyaregénymegkérdôjeleziaz
esszenciálisvagybiológiaiidentitást,deakülönbözôszövegekmegképzôpotenciál-
jánakbemutatásávalazalanyképzésdiszkurzivitásáhozszolgáltateseteket.
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arészletekrôlazsidónarrátor,nathanZuckermanelbeszélésébôltudunk:Zu-
ckermanaztírjale,ahogyanôképzeliatörténteket,ekképppedigColemanSilk
határátlépésénekéselzsidósodásánaktörténetekétszöveg,azelképzelésésazelbe-
szélésintertextuálistalálkozásábólszületik.végülSilkbukásátisegyszövegokoz-
za:arosszulhasználtvagyfélreértettszavak,amikoris„negatívoknak”neveziaz
órákonsohamegnemjelenôafroamerikaihallgatókat,nemtudván,vagyelfelejt-
vén,hogyaszó[spooks =’szellemek’,’láthatatlanok’],idôközbena„néger”sértô
formájalett.a szóazonbansemnemvonhatóvissza,semnemsemlegesíthetô:a be-
szélôszándékátólfüggetlenülrepül,mintanehézkô,hogyvégülmagátSilketta-
láljael.a klasszika-filológiaprofesszortörténetegörögtragédiakéntérvéget,amikor
isakiejtettszófelesége,majdbarátnôjeéssajáthalálátisokozza.ésmintapas sing-
regényekbenkötelezô,a„fajátelhagyó”(ezesetbenelsôsorbanacsaládjátelhagyó)
határátlépôazárulásstigmájátkapja:„ColemanBrutus.Fehérvagy,mintahó,és
úgygondolkozol,mintegyrabszolga”(175),mondjaanyjautolsótalálkozásukal-
kalmával.Colemantazzalisbüntetiasors,hogybûneésbüntetéseegyarántörök-
lôdik.azzal,hogySilkegyikfia,markortodoxzsidólesz,azsidóságlegkonzerva-
tívabbésleginkábbesszencialistaválfajáhozcsatlakozik,amelylépésévelnem
egyszerûenfolytatjaazapatettetését,színlelését,de–haöntudatlanulis–csaló,
sôt:árulólesz.mígapját–szinténöntudatlanul–azzalbünteti,hogygyûlöli,afiú
büntetésesemmaradel:nemcsakabûntudatformájábanériel,deazzalis,hogy
életétvégülisegynagyszabásúhazugságraépíti.

*

Efejezetösszefoglalásakénttöbbelméletimegállapítástisleszûrhetünkatárgyalt
szövegekbôl.Elôszörisakülönbözôhatárátlépésekkomolyérveketszolgáltatnakaz
esszencializmuscáfolatára.akárférfibôllesznôvagynôbôlférfi,akár„feketébôl”
„fehér”vagy„fehérbôl”„fekete”,akárhomoszexuálisbólheteroszexuálisvagyhete-
roszexuálisbólhomoszexuális,aszubjektumdiszkurzívmintaalapjánképzôdikmeg,
magaiscsakdiszkurzusbanértelmezhetô,sabiológiaimintjelöltirrelevánssáválik.
másodszor,ahatárátlépéselôtérbehelyeziamegképzettalanykatakretikusjel-

legét.akármelyikesetettekintjük–amikorafranciafestôönmagalánytestvére
lesz,amikora„félvér”férfi„kifehéredik”ésmaszkulinizálódik,amikorasötétbôrre
váltóférfifeminizálódik,amikorazafroamerikaiidentitástmagáraöltônôhetero-
szexualizálódik,amikorakínaiférfikínainôvéalakul,amikorafranciaférfijapán
nôkénthalmegvagyamikorazafroamerikaicsaládbaszületettférfizsidóválesz –,
amegképzettszubjektumkatakrézis:referensnélkülimetafora,amelynemjelölt-
kénta„valóságban”létezik,hanemalakzatkéntaszövegben,adiszkurzusban.
Ellényegtelenülnekaszubjektumperformanszotelôadószemélybiológiaimarkerei,
sazelôadás„hitelessége”nincsösszefüggésbenazelôadó„eredeti”nemével.nincs
is„eredeti”vagy„igazi”nem,amelyazutánzástárgyavolna:amitaperformansz
utánoz,aznem„odakünn”létezik,hanemdiszkurzusbarögzítetttársadalminor-
mák,elvárások,ideológiák,szokások,technológiákformájában.
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Harmadszor,atárgyaltszövegekkülönbözôválaszokatadnakazágenciakérdé-
sére.a teljesátlépôelsôsorbananormatívszövegkönyvekújrajátszásávallépátaz
egyikbináriskategóriábólamásikba.ágenciájanemterjedtovábbönnönbiológiai
markereinekfelülírásánál.a játékosragcsúszásoktöbberedetiségetkövetelnek,s
ekképpnagyobbágenciávalisruházzákfelarésztvevôt,hiszennemkészenkapott
szövegkönyveketjátszanakújra,hanemsajátszövegkönyveketírnak.Egyúttalde-
konstruáljákapárokat,aláhúzvaavégpontokközöttiátmenetihelyekszubjektum-
alkotóképességétis.
negyedszer,azalanyképzôragokköztiváltásnemkorlátozódikegy-egyidenti-

táskategóriamegképzôragjaira.azegy-egybinárispárpólusaiköztiváltásésel-
csúszásmintegymagautánvonjaatöbbibinárispáronbelüliváltástéscsúszástis.
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öSSZEgZéS

könyvembenegymástólnagyonkülönbözôirodalmialakokatvizsgálvapróbáltam
bemutatniadiszkurzívalanyképzéskülönbözôválfajait,vagyisaperformatívszub-
jektumalkotásazonfolyamatait,amelyeknyománfiktívszemélyek–létezôkultu-
rálisszövegkönyvekalapján–megképzôdnek.aztállítom,hogyezekaszkriptek
mindenesetbenrésztvesznekazalanyképzésben,függetlenülattól,hogyészre-
vesszük-eôketvagysem,illetvehogyazilletôkarakterigazodik-eabennükmeg-
jelenônormákhozvagysem.S haanormakövetésésanormataszításabbanhason-
latosis,hogymindkettôegylétezô,azalanyképzéstmegelôzôkulturálisszkriptre
reflektál,akétreflexiómódjakülönbözik,amennyibenmásésmásalakzatiszerke-
zetetkövet.könyvembenaztmutattambe,hogymíganormakövetésmegképzé-
seibenametaforaszerkezetefedezhetôföl,addiganormataszításakatakrézissze-
rinttropizálódik.
mibenhasonlíthátakirálynôtazolimpiárakísérôJamesBondéskômiveske-

lemenné,thomasShepardésEmilydickinson,madamerécamierésEdnapontel-
lier,BlancheduBoiséskádárpéterné,Emilykisasszonyésédesanna,pórtelky
magdaéskárásznelli,missameliaEvansésnelliemarch,Hermionééskékika-
ta?kisséleegyszerûsítveúgyfogalmazhatunk,hogymindegyikükpontosantudja,
hogymivan„a nagykönyvbenmegírva”.vagyismindannyianvalamifélelátható
vagyláthatatlan(deakarakterelemzéseksoránláthatóvátett)kulturálisszöveg-
könyvhözképestválnakazzá,akik.megképzésükmögöttfelismerjükaztadisz-
kurzust,amelyhezvagyigazodnak,vagynem.EztörténikaBuckingham-palota
(IanFleming-regényekreistámaszkodó)pr-szkriptjébenésamagyarnépballadák-
banéppúgy,mintazamerikaimegtéréstörténetekbenésalegnagyobbamerikai
költônôverseiben,amelyekadiszkurzívalanyképzésigazodóéstaszítóeseteire
egyarántpéldakéntszolgálnak.deeztörténikagen der megképzésitttárgyaltese-
teibenis,így–hogyafentipéldáknálmaradjak–Ignotus„madamerécamier”-
jábanéskateChopinÉb re dé sében,tennesseeWilliamsA vágy vil la mo sa ésmárai
SándorKa land címûdrámájában,WilliamFaulkner„rózsaszálEmilykisasszony-
nak”címûnovellájábanéskosztolányidezsôregényében,kaffkamargitSzí nek és
évek jébenésnémethlászlóIszo nyában,CarsonmcCullersA szo mo rú ká vé ház bal la -
dá ja ésd.H.lawrenceA ró ka címûkisregényeiben,valamintH.d.(Hildadoo-
little)HER mi o ne -jábanésráczZsuzsakétTe ré za nyu jábanis.Hasonlófolyamatok
mutathatókkiaszexualitásalanyképzôragjaiszerinttörténômegképzéseseteiben
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is:Hermanmelville,oscarWilde,arthurmiller,nádaspéterésHenryJameselem-
zettkarakterei–BillyBudd,doriangray,rodolpho,krisztián,rottandré,lippay,
Johnmarcher–mindahomoszexualitáskulturálisdiszkurzusamentén,ahhoziga-
zodvavagyattóleltávolodvaképzôdnekmeg.S végüleztörténikatöbbszörösen
ragozottalanyokátlépéseiésragcsúszásaiesetében–HarrietBeecherStowe,Hu-
nyadySándor,marktwain,vladimirnabokov,davidHwang,JamesWelsonJohn-
son,nellalarsenésphiliprothkaraktereinél–,amikorisgeorgeHarris,Sándor
baka,Jean-Françoismillet,lolita,pillangóúrfi,anévtelenvalamikoriszínesbôrû
férfi,ClarekendryésColemanSilkegyszerretöbbidentitáskategóriátvált.náluk
azalanyképzôragokegyüttmozognak,együttkeverednekvagycsúsznakössze.
vagyisapas sing epéldáibantöbbtársadalmiszövegkönyvmegképzôhatásamûkö-
dik,sahozzájukigazodóvagyôketelutasítóviszonyisösszehangoltanjelenikmeg.
ésvégül:egyáltalán,miértérdekesmindez?
talánazért,mertaszubjektumperformativitás,aszövegkönyváltalimegképzés

folyamatainakmegértésenemcsakazirodalmiszövegmûködésérôlárulelvalami
nagyonlényegeset,desajátvilágunkrólis:arról,ahogyaneviláglakóimegalkotják
önmagukat,illetveahogyanôketmegképzikarejtettvagykevésbérejtettszkriptek.
a könyvbenvázoltképlettalánsegítértelmezniabennünketkörülvevôvilágot,
a valóságmegalkotottságátésamegalkotottságvalóságátegyaránt.azzalpedig,
hogyagyakorlatban–ezesetbenkonkrétszövegekbenés„hús-vér”irodalmikarak-
terekenkeresztül–vizsgáltukanagykettôsségekmûködését,azalanyképzéstanul-
mányozásatalánhozzájárulabinaritásokörökvoltárólszólófelfogáslebontásához.
Ekkénttalánújismeretekretehetünkszertarról,hogymennyibenmásaférfi,mint
anô;afekete,mintafehér;aheteró,mintameleg;azeredeti,mintazutánzat;
a keleti,mintanyugati;ajelölt,mintajelölô;shogyezamásságéskülönbség
mennyibenadottésmennyibenperformált.Ekkéntakönyvbenkifejtettelméleti
tételaszubjektumperformativitásrólésazalanyképzéstropizálódásáról,valamint
etételszövegekbenvalómûködésénekbemutatásasegíthetértelmezniazt,amimi
magunkvagyunk.
Hiszenezaképletazemberekalapvetôviselkedésétérinti,amelyetazirodalom

fiktívfiguráinakelemzéserévéntalánjobbanmegérthetünk.többettudhatunk
megarról,ahogyanélünkésgondolkodunk,ahogyancselekszünk,ahogyanazese-
ményekbenrésztveszünk,ésáltalábanahogyananyelvenkeresztülélünk.E kép-
lettalánújértelmetisada„nagyésegyetemesszínpad”toposzának,avilágszín-
házkéntvalóshakespeare-ifelfogásának,miszerint:

Színházazegészvilág,
ésszínészbennemindenférfiésnô:
Fellépslelép:smindenkitsokszerepvár
életében[…]
(Ahogy tet szik 1482;Szabólôrincford.)
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Egyúttaltalánújértelmetadhatannakamásik,gyakranidézettsornakis,amely
aglobeSzínházmottójáulszolgált:To tus Mun dus Agit Hist ri o nem.
valójábannemismásaszubjektumperformativitás,mintamitazemberek–ösz-

tönösenvagytudatosan–mindigcsinálnakésszeretnekcsinálni,irodalmiszöve-
gekbenéppúgy,mintkinta„valóságban”:játékéselôadás,játszásésújrajátszás,
ahogyanazmegvanírvaanagykönyvben–vagyéppenannakellenkezôjeképp.
Hiszenaszubjektumperformativitásnemmás,mintmagaanagyemberiszínjáték.
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akönyvBEnSZErEplôFEJEZEtEkErEdEtI
mEgJElEnéSIHElyEI
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Ame ri can Stu dies] 18,nos.1–2(2012),271–292.
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Dickinson Jo ur nal 21,no.1[Spring2012],25–56)ésa„keatsésdickinson”(inRitka
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között:amárai-háromszögrôl”címûtanulmányomképezi(Iro da lom tör té ne ti Közle -
mé nyek 116[2012],593–601).
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