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Elfelejtett ösvényeken

Valószínűleg érdekes eredményre jutnánk, ha mérlegre tennénk a XX. 
század, s akár en bloc a magyar irodalom szerzőit nemek szerint elosztva. 
Pontos fejszámolás nélkül is sejthető, a mérleg melyik serpenyője süllyed-
ne mélyebbre a képzeletbeli súlytól. Női íróból bizony nem sok jutott kis 
hazánkra, közismert női írót pedig még kevesebbet tudnánk felsorolni.

Nem tudom, Zsávolya Zoltánnak feltett szándéka-e ezen változtatni, 
mindenesetre a sorban hetedik, Elágazó ösvényen című, a magyar modern- 
ség női irodalmáról szóló tanulmánykötetében ismét a kánonon kívül eső 
szerzőket és életműveiket vizsgálja, egyben egy kényes kérdést is felvet-
ve: vajon olykor épp nem a nők akadályozták-e meg önmagukat abban, 
hogy kiteljesedhessenek és maradandót alkothassanak az irodalomban? 
A kötetben szereplő három, munkásságában és témakeresésében látszó-
lag meglehetősen különböző írónő, Lesznai Anna, Tormay Cécile és Bró-
dy Lili sorsa legalábbis abban közös: az utókor számára jobbára keveset 
mond nevük. S ha már itt tartunk, kétséges számomra, Zsávolya tanul-
mányai változtatnak-e majd bármit is ezen a tényen, hiszen ahhoz, hogy 
bármilyen író alkotásai iránt felkeltsük az érdeklődést, igencsak feltéte-
lezi, hogy izgalmasan, élményszerűen szemlézve tárjuk őket a szélesebb 
közönség elé. Márpedig e tekintetben a szerző szövegei kevésbé felelnek 
meg ennek a kritériumnak, noha egy percig sem tagadom, hogy ez erősen 
befogadófüggő is lehet, s az akadémiai közegnek sokkal nagyobb értéket 
jelentenek Zsávolya tanulmányai, mint nekem, mezei olvasónak.

Mindenesetre élvezhetőség szempontjából többször is alulmaradtak az 
írások, s ez leginkább lesznai anna Kezdetben volt a kert című nagyregényé-
nek elemzésekor, különösképpen az első, már a 2014-es Gyújtópont című 
kötetben is fellelhető (és nagy visszhangot kapott) Szövegalapzat, műfajiság, 
autonómia. Lesznai Anna nagyregénye mint élet(műv)ének foglalata tanul-
mány esetében igaz. a befogadást nemcsak az nehezíti, hogy a szaktermi-
nusok bonyolult erdejében szinte elveszünk, de a belebegtetett, ugyanakkor 
nyitva hagyott kérdések sem könnyítik a helyzetet. Zsávolya számos témát 
boncolgat, a genderbázisú világszemlélettől kezdve a „nem férfiművésze-
tet adni” kívánó Lesznai-szándékon és az írásban megjelenő nőiségen át 
a társadalmi reprezentativitásig, óvakodik azonban egyértelmű válaszokat 
adni. S míg alapesetben ez nem feltétlenül baj, itt mégis zavaró lesz, mert a 
kérdések csak összefüggéstelenül lógnak a levegőben. Akárcsak egyébként 
az a talán egyetlen jól megragadható, ám Zsávolya által is gyorsan leütött, s 
üzenetét tekintve vitatható állítása, miszerint a Kezdetben volt a kert Zsu-
zsánna asszonyának tragédiája túlzó, hiszen tutyimutyi férje nélkül ő sem 
válhatna erős asszonnyá – hja, csak kérdés, valóban erre vágyik-e a nő.

Annál karakánabbul szólogat oda a második műhelytanulmány, mely 
tulajdonképpen a Menyhért annával korábban kialakult élénk vita foly-
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tatása, noha ebből a pingpongozásból az ember inkább kimaradna, kü-
lönösképpen, hogy megint csak sok beszédnek sok az alja érzése marad 
utána. Ebből a szempontból a harmadik tanulmány sokkal jobban sike-
rült, és már konkrét válaszokat is kapunk arra vonatkozóan, miért is ma-
radhatott a kánonon kívül Lesznai Anna: Zsávolya nemcsak azt illetően 
mondja el véleményét, mennyiben tekinthető a mű önéletrajzi ihletésű, 
valós személyeket fikcionáló darabnak, de erényeit (kidolgozott egyéni 
sorsok) és hibáit (a kor szempontjából nem hiteles, meghaladott) is pon-
tosan érzékelteti.

Tormay Cécile neve Lesznai Annánál egy fokkal talán ismerősebben 
csenghet a szélesebb közönségnek, elsősorban a körülötte kialakult szél-
sőséges nézetek következtében, a top irodalmi körökből azonban épp- 
annyira ki van zárva, s Zsávolya ennek jogosságát firtató kérdése jóval 
szimpatikusabb. Merthogy a szerző a Tormay életműve kapcsán kialakult 
politikai vitát az egyetemes emberi gondolat oldaláról fogja meg, s végső 
soron azt veti fel, hogy szabad-e meg- és elítélnünk egy embert egyetlen 
elhibázott tette alapján? Ekképpen lehet-e Tormay Cécile személyét és 
munkásságát legnagyobb visszhangot keltett Bujdosó könyv című fikciós 
memoárja és az abban megjelenő antiszemita gondolatok alapján szinte 
az emlékezetünkből is kitörölni? Zsávolya szerint mindkét véglet téves: 
az is, amely szinte piedesztálra emeli az írónőt, s úgy véli, a társadalom 
egészséges fejlődése nem lehetséges a Bujdosó könyv olvasása nélkül, s az 
is, amelyik Tormayt törtető, karrierista gyűlölködőnek tartja, és egyene-
sen tűzre vetné a teljes életművet, semmi értéket nem találva benne. Zsá-
volya gondolatmenete e téren kifejezetten szimpatikus: miközben elisme-
ri, hogy a Bujdosó könyv még az I. világháborút és Trianont követő évek 
zűrzavaros, a lelket torzító időszakát figyelembe véve sem jó mű, igyek-
szik némileg megvédeni is az írónőt, és szélesebb körű, a szélsőségeken 
felülemelkedő értelmezésre buzdítani. Hiszen a teljes életművet tekintve 
Tormay novellái több esetben jóval nagyobb értéket képviselnek, s az író-
nő csúcsteljesítménye is inkább ezekhez köthető, semmint az ismertebb 
Bujdosó könyvhöz. ráadásul a korai kisepikai alkotások többszörösen is 
kitágítják a horizontot, mert nemcsak arra világítanak rá, hogy a Tormay 
gondolkodásában bekövetkezett változás az említett könyvnél korábban 
megtörtént már, de a művek alapos elemzése megmutatja a témahaszná-
lat sokszínűségét is.

Más kérdés, hogy Zsávolya szerint Tormay életművének értékelését 
részben az lehetetleníti meg, s amiatt marad a periférián, mert a legin-
kább kanonizáló műfajban, a regényben nem jelent meg, s így az írónő 
kifejezés is téves irányába, ami – bármennyire is így működjön a rendszer 
– meglehetősen elavult gondolatnak hangzik. Kiváltképp, hogy az egész 
Tormay-tanulmány éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy térjünk el az 
egysíkú mércéktől.
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Meglepő egyébként, hogy a mának legtöbbet és legérdekesebbet a kö-
tet harmadik, valószínűleg legkevésbé ismert szerzőjének, Bródy Lilinek 
a karriere tud mondani, amennyiben éppen nála jelenik meg a korábban 
már említett kérdés, miszerint a nők olykor talán önmagukat akadályoz-
zák meg abban, hogy elismert íróvá váljanak. a kor karrierregényeiben 
felvetett problémák, a tündöklés és a bukás bemutatása, a női szubjek-
tum kiszolgáltatottsága, a tanulás fontossága és leginkább az alkotástól 
való szorongás mindenesetre azt üzenhetik, hogy ezek nem csupán a női 
irodalom jellemző és népszerű témái, de lenyomatai is annak, milyen fé-
lelmek szabhatnak gátat a kibontakozásnak. S bár ez így meglehetősen 
leegyszerűsítő elképzelés lenne, a 20. század eleji versengést leíró szöveg-
részletek és a Bródy Liliről gyakran féltékeny kritikákat író Török Sophie 
említése miatt némileg elgondolkodtató. 

Ahogy az is, vajon mennyit változott azóta a világ? Nem vélekedünk-e 
továbbra is úgy, ahogy Bródy lili idejében, miszerint a magazinokban 
publikált szövegek csupán a tömegkultúra termékei? Annak ellenére is, 
hogy a publikációk adott esetben elismert szerzőktől származnak. Nem 
súlyoz-e másként a mérleg a nemek között, ahogy évtizedekkel ezelőtt 
Mikszáthot dicsérték azért, mert szövegei az élőbeszédhez közelítettek, 
míg Bródy Lili A Mancijában a köznyelviség – hiába jelölt társadalmi 
státuszt – mélyen kritizálandó volt? Nem túlmisztifikált, mégis sztereo-
tipizáló a női irodalom jelensége? Zsávolya nem feltétlenül, illetve nem 
minden esetben teszi fel ezeket a kérdéseket így kimondva, Bródy lili 
regényeinek tárgyalásánál mégis akarva-akaratlanul előjönnek, az előző 
két szerzőhöz képest jobban érintve az emancipáció és a feminizmus kér-
dései is.

S bár a kötet összességét tekintve számomra kevésbé volt élvezetes ol-
vasmány, utóbbi, a női szerepek, helyzetek alakulásának témakörét nézve 
elismerem, érdekes felfedezés, mennyire másként élte meg megközelítő-
leg ugyanazt a pár évtizedet és annak változásait a három női író.

(Zsávolya Zoltán: Elágazó ösvényen. Tanulmányok a magyar modernség 
női irodalmáról, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2016)

Bertalan Melinda

Trubadúrvarázs

a borítón Janus Pannonius hitelesnek mondott portréja, ami úgy jött 
létre, hogy a koponyáról speciális számítógépes módszerrel háromdimen-
ziós modellt készítettek. Bámulatos eredmény, egy olyan könyv elején, 
amely ugyancsak bővelkedik alkotó fantáziában és váratlan fordulatok-
ban. Még a küllem egyik sajátossága, hogy a gerincen ezt olvassuk: Janus. 
Gáspár Ferenc. Mintha nagy reneszánsz költőnk írt volna mai utódjáról… 


