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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”.


