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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… 
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S ha kinyitjuk a könyvet, akkor azt is láthatjuk, hogy a két, egymásnak 
háttal álló arc pedig kísértetiesen hasonlít az ősi, római istenarc összetett-
ségére, a „kétarcú istenkultusz” szobrára. És tegyük hozzá: a címszereplő 
sorsában is vannak bizonyos kétarcúságok…

Bár mindez – a regény ismeretében – nem is annyira abszurd, hiszen 
ott meg, a történet vége felé az Imre király (1174–1204) korába helyezett 
trubadúr, Ádám  vizionál a 15. századi Janus Pannoniusról. Talán már 
ebből is látható, hogy a történelem iránt egyébként igencsak fogékony 
Gáspár Ferenc nem éppen hagyományos történelmi regényével van dol-
gunk. S bár történelmi és irodalomtörténeti tények is vannak benne, hogy 
csak a címszereplő életét és műveit említsem. Azt ugyanis a középiskolás 
diákoknak is illik tudni, hogy az első jeles magyar, bár latinul író költő 
amikor 1458-ban hazatért Itáliából, nagy jövő várt rá. Nagybátyja, Vitéz 
János Mátyás király kancellárja lett, ő pedig pécsi püspök. Aztán később 
a király által adóterhekkel sújtott előkelőségek és Janusék is szembefor-
dultak az uralkodóval. A püspök-költő sorsa a menekülés lett, és Medve-
várban érte utol a halál 1472-ben. Ezek a tények érintőlegesen ott vannak 
Gáspár Ferenc művében, és nem vitás, hogy igencsak élvezhetővé és átél-
hetővé teszik a szikárabb történelmi és irodalomtörténeti tényeket. Köz-
ben persze az epika szabályai szerint mélyebben megismerjük a szereplők 
személyiségét, tetteinek indítékait, erényeiket és gyarlóságukat. Például a 
püspök és költő szerelmi életét, az igazságosnak mondott király gyenge-
ségeit, uralkodásának ellentmondásait.

Tulajdonképpen két regény bújik meg egymás mellett, hiszen van egy, 
már jelzett, két és fél évszázaddal korábbi történet is. S ez utóbbi teszi 
főleg „trubadúrvarázzsá” a művet. Filmszerűen váltogatják egymást az 
események, hol a testvérével, a későbbi II. Endrével (lásd: Bánk bán!) 
küzdő Imre, hol Mátyás udvarának életébe kapunk bepillantást. Az előb-
bi történetnek szinte az egésze a képzelet szüleménye, ott kevesebb a tör-
ténelmi tény, mint a Janus-történetben. Ott Gáspár Ferenc valóban nem 
a valódit, hanem az igazat kutatja, rendkívül izgalmasan. Sok-sok átfedés-
sel, a szerelem és az erotika elemeivel épp úgy, mint a király(ok) elleni 
felkelés jellegével. Egymásba olvadnak a szálak, bár az olvasót valószínű-
leg a Mátyás-korabeli cselekmény köti le inkább. Ebben valószínűleg az 
is szerepet játszik, hogy Galeott Marzio is kulcsfigura ebben a sztoriban, 
az a ferrarai iskolatárs, aki ráadásul a történet elején rá akarja beszélni 
Janust, hogy írjon magyarul is verset. Az is érdekes és valósághű, hogy a 
hajdani diáktárs pedig éppen Mátyás udvari történetírója lett. a regény 
végén pedig a király éppen Marziót bízza meg különleges feladattal, a 
menekülő Janusszal kapcsolatban. 

Valóban vérbő történetek ezek, és az is megesik, hogy az olvasó időnként 
elveszíti a fő vonalat. Olyannyira változatos és kalandos a mű. Nyelvezete 
sem követi a történelmi regény hagyományait. a narráció és a dialógusok is 
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mai nyelven szólnak, helyenként akár a szleng is helyet kap bennük. Mintha 
ma, a mi társalgási stílusunkban szólalna meg egy-egy alak, és itt-ott még a 
nyomdafestéket is alig elbíró szóra bukkanunk… hasonlót mondhatunk a 
kötet bőséges lírai anyagáról is. Diószegi Szabó Pálnak a múltba helyezett 
versei is a mai költészet darabjainak jellegzetességeit mutatják, kétségtele-
nül magas esztétikai szinten. Egyben remekül érzékeltetik egy-egy helyzet, 
egy-egy érzés vagy fordulat milyenségét. Jól érzékeljük pl. a reneszánsz kor 
egyszerre fölemelő, valamint kusza és ellentmondásos világát, az erkölcsi 
problémákat. Mindvégig kivételes az álom szerepe, a szereplők igen gyak-
ran mozognak az álomlét és a valóság határán. ebben a tekintetben is mo-
dern regény a Janus, helyenként szürreális részletekkel. a meseszövés iz-
galmas, az epika gördülékeny, az író könnyűszerrel hidalja át a két történet 
közötti mintegy 270 éves különbséget, miközben úgy is felfoghatjuk, Ádám 
hajdani története Janus (vagy az író?) álmaiban nyer testet.

Feszes a ritmus is, a „vágások” tehát filmszerűek, és a 35. rész után jön 
egy változás. Addig fele-fele arányban váltakozott az idő és a tér, azt kö-
vetően ez a szabályosság már nem mindig jellemző. Aztán egyre inkább 
kiderül az is, hogy a király és a költő-püspök kapcsolata is ellentmondásos. 
Egy helyütt Janus mondja: „…Mátyás már rég nem a törökverő Hunyadi 
fia! Pedig hányszor intettem-célozgattam versekben, levelekben, mi is az ő 
igazi feladata! Hogy miért választotta meg őt az ország, miért simogatták a 
vénasszonyok az arcát ötvennyolcban, Pogyebrádtól jövet…” Korokon át-
ívelő gondolat ez, a folytonosan meg nem valósuló elképzelések, az elsza-
lasztott lehetőségek miatt érzett felelős fájdalom hangja. Közben összetett 
jellemek rajzát is megadja az író, árnyaltan mutatja be hőseit, akármelyik 
századról szól. Az Imre-korszak barbárabb és a Mátyás-kor kifinomultabb 
világát. Ádám kicsapongó, szeretőket tartó életét, vagy éppen Janus tiltott 
szerelmi viszonyát. (Mátyás király Beatricéje természetesen nincs benne a 
regényben, hiszen ő majd Janus halála után lesz csak királyné.)

a fordulatos, kalandos cselekmény közben van persze bölcselkedés is, 
hiszen többen is keresik a lét értelmét. Tanítványa kérdésére, már ami a 
„miért élünk a földön?”-féle módon szól, Janus ezt mondja: „Hogy meglel-
jük az utunkat. a dolgunkat a világban.” Más kérdés, hogy Gáspár Ferenc 
alakjai valóban keresik az alapkérdésre adható választ, de – mint más korok 
emberei is – gyakran vétik el az irányt. És ebben a tekintetben mindegy, 
hogy királyról, trubadúrról, költőről, püspökről, lázadóról, uralkodóról 
vagy éppen kocsmárosról van szó. Bolyonganak a világban, néha boldognak 
is érzik magukat, de igazán nem tudnak kiteljesedni. Még a költészetben 
sem. Szeretkeznek, de a teljes harmóniát nem lelik meg. Írónk hol nyersen, 
hol cizelláltabban írja le a valóságot, sőt, van úgy, hogy finom líraiság költö-
zik a prózába. (Például Janus kedvesének, Veronkának a bemutatásakor.)

Egy-egy sors bemutatása is remek, gondoljunk csak Vitéz János jellem-
zésére, vagy éppen az érsek hamleti töprengésére, meg arra, hogy bizony 
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Mátyás megalázta őt. Íróilag rendkívül érdekes a végkifejlet kibontása is, 
bizonyos fantasztikus elemek beépítésével, a mágikus és mítoszteremtő 
szándék jeleivel. a képzelet szabad játékai még a torinói lepel képét is 
ide idézi amellett, hogy ádám látomásban idézi meg Janus Pannoniust. 
hiszen a képzelet és az irodalom világában semmi sem lehetetlen!

(Gáspár Ferenc: Janus. Trubadúrvarázs. Diószegi Szabó Pál verseivel, His-
torycum Kiadó, 2017)

Bakonyi István

Vallomásaim könyve

azt mondják, szórakoztató és szépirodalom között idehaza még mindig 
éles határ húzódik meg, mármint ami a megítélést illeti. Pedig úgy tűnik, for-
mailag a határok egyre inkább összemosódnak, s egyik a másikat néha ret-
tentő erősen idézi meg, olykor akár egészen más platformokból is merítve.

Nem tudok elmenni legalábbis a gondolat mellett, hogy Tungli M. Klá-
ra Nadi és Lara, de tulajdonképpen előző, Tornyok fölött a szó… című 
kötete is olyan kicsit, mint egy könyvbe oltott blog. No persze az igénye-
sebb fajtából, de mégis csak egyre ez az asszociáció jut eszembe a sorok 
olvastán. Mert hiába a szövegben megjelenő, a szerző által is bevallottan 
rajongva szeretett Szabó Magda-i vagy akár az ullysessi hagyomány, nem 
egy regényt, netán novelláskötetet tart a kezében az olvasó, hanem emlé-
kek, vallomások, észlelések, filozófiai gondolatok laza füzérét, amelyek-
nek egyetlen összekötő kapcsa az elbeszélések alanya, Tungli M. Klára. 

Akárcsak az előző kötet esetében, a szerző mintegy a szabad vers min-
tájára ezúttal is a szabad gondolattársításokat választotta, mindenféle gát 
és megkötés nélkül lejegyezve életének eseményeit és gondolatait, egy-
fajta naplótöredéket nyújtva a szélesebb közönség elé. Van itt minden: 
álmok, látomások, lételemzés, jelenbéli elmélázások, a mindennapok 
apró-cseprő pillanatai egyszerűen megosztva, a múlt képei történetbe 
ágyazva. A 2000-es évek második felében elterjedt személyes jellegű in-
ternetes naplókban találkozhat az ember hasonló tematikával, ahol aztán 
minden megfér egymás mellett: a napi beszámolókon és érzések elemzé-
sén túl írással kacérkodó tollforgatók (billentyűzetkopogtatók) egyperces 
novellái is. Utóbbi párhuzam különösen a kötet címéül is szolgáló máso-
dik részben érhető tetten, ahol Tungli M. Klára saját két utónevével játsz-
va, azokat átírva Nadi és Lara álarca mögé bújik és rövid, novellaszerű 
képekben idézi fel életének meghatározó állomásait.

Csakhogy a párhuzam nem csupán a tartalomban érhető tetten (függet-
lenül attól, hogy ez a párhuzam csak az én fejemben létezik, kötve hiszem, 
hogy a költőnőre valóban hatottak volna akaratlanul is a blogok), hanem 
az élvezhetőségben is. Időnként igazán kiemelkedő, van benne potenciál, 


