
Földes Györgyi

Az író, aki mindig férfi –  
avagy miért felejtődnek ki a nők a kánonból

Pár hónapja a nyolcadikos fiam fel-
tette a kissé elképedt kérdést az irodalomkönyve felett:1 mondd, 
anya, nők nem szoktak írók lenni? Hitetlenkedve kérdezte, mert 
hát a saját tapasztalatai nem ezt mutatták, tekintve hogy pár éve 
kedvenc könyvei még a Harry Potter és a Rumini voltak, másrészt 
a nappali könyvespolcán is számos női névvel találkozott  Az-
tán megnéztem a tankönyvét, amely, mint kiderült, a nyugatos 
írók között Kaffka Margitot nem ismeri, a 20  század első feléből 
más írónőt pláne nem, valahol a vége felé Nemes Nagy Ágnes-
ről esik még szó benne nagyon röviden, illetve Szabó Magdáról 
egy feldolgozandó szöveg és egy rövid életrajz erejéig  A koráb-
bi irodalomtörténeti korszakokat feldolgozó felsős tankönyvei 
pedig végképp nem tudnak női szerzőről  Márpedig az iskolás 
tankönyvek mindig az adott irodalmi kánon lenyomatai  Aztán 
maguk is alakítják a kánont, hiszen tinédzserként voltaképpen 
elsajátítjuk nemcsak magát a benne szereplő „írólistát”, hanem 
interiorizáljuk is azokat a szempontokat, s azokat a narratívákat 
is, s velük együtt azokat az értékeket is, amelyek mentén ezek az 
alkotók fontosnak mondatnak  De honnét származik át mindez 
a tankönyvekbe? Sok minden alakítja, de természetesen az iro-
dalomtudományból szivárog át vagy le  Nem is mindig az átlát-
hatatlanul nagy, apró részletkérdéseket kutató szakirodalomból 
(bár igényes tankönyvíró ilyesminek is utánanéz természetesen), 
hanem a különböző kézikönyvekből is  A kánont a kéziköny-
vek ebben az értelemben is alakítják – meg természetesen úgy 
is, hogy eleve is azért hozzák létre őket, hogy az irodalom iránt 
érdeklődő átlagpolgárok és persze a diákok belőlük tájékozód-
1 Alföldy Jenő – Valaczka András: Irodalom 8. Olvasókönyv a nyolcadik évfolyam 

számára, Oktatási Hivatal, Budapest, 2018 
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janak  Tájékozódni pedig nem professzionális szinten többnyire 
annyit tesz, mint elfogadni a szakértők véleményét, nem vagy 
alig-alig rákérdezni az általuk állítottakra, az azzal ellentétes ol-
vasói tapasztalatot pedig valamilyen módon begyűrni alá: negli-
gálni, elfelejteni, a kézikönyv által nyújtott narratívával és azok 
követelményeivel szembesítve megállapítani, hogy ezeknek vi-
szont sajnos nem felel meg  Így az az általuk jónak vagy érdekes-
nek talált mű legfeljebb egy alternatív, mondjuk így, nem hivata-
los kánon részét képezheti (egy darabig), vagy – mint egyszerű 
aktualitás, netalán divatjelenség, egyszerű szeszély– elfelejtődik  
A kánon speciális jelenség: nem csupán egy imaginatív lista, 
ennél sokkal többet takar, értéktételezés is kapcsolódik hozzá, 
illetve – ha szűkebb értelemben, nem klasszikusként tekintünk 
rá – diszkriminálja, ezáltal felejtésre ítéli a rajta kívül esőt  Jan 
Assmann szerint: „A hagyomány megválogatása, vagyis a re-
cepció aktusa mindig egyúttal egy sajátos értékrend megvallása  
A recepció és az értéktételezés kölcsönösen meghatározzák egy-
mást  (…) Klasszika és kánon megkülönböztetése szempontjából 
a kirekesztettek minősítése a döntő  (…) Minden kornak megvan 
a maga kánona  Ilyen jellegű eltolódásra persze csak akkor van 
mód, ha a kirekesztettek is megőrződnek a kulturális emléke-
zetben, és nem kerülnek a tökéletes kiküszöbölést célzó cenzúra 
hatáskörébe  Nos, éppen ez jellemző a szűkebb értelemben vett 
kánonra: a kirekesztettek itt egyúttal diszkriminálódnak is ”2

Nőkép és a női írói ambíciókhoz való viszonyulás

Csakhogy ki konstruálja meg a történetet? Ha a nőírók további 
sorsát, a kánonban való továbbélését vesszük példának, akkor 
azt kell mondanunk, hogy azok, akik az irodalmi intézmény-
rendszer (s benne egy fontos faktor, az irodalomtörténet-írás) 
birtokosai, fenntartói és ekképpen haszonélvezői  Vagyis a pat-
riarchális rendszerben férfiak, akik sokáig nem hagytak lehető-
séget az író nők számára, elvitatva tőlük magát az írás jogát is, 
nem biztosították nekik az elmélyedés lehetőségét (a „saját szo-
bát”, ahogy Virginia Woolf esszéje mondja)  Esetleg ha írtak is, 
nem gondolták illendőnek, hogy egy nő kilépjen a nyilvános tér-
be, publikáljon  Ha pedig mégis megtette, igyekeztek egy alsóbb 
kasztban tartani meseíróként, műfordítóként, netalán populáris 
íróként, de nem beengedve őket a (nagy) művészekként számon 
tartott tollforgatók körébe  

A 19  század derekán még egyértelműen ez volt a helyzet, 
ami aztán csak nagyon lassan kezdett feloldódni – de az ano-
máliák mindmáig nem tűntek el teljesen  Akkoriban Gyulai Pál, 
a korszak vezető kritikusa általában is megtagadta a nőktől az 

2 Assmann, Jan: A kánon – a fogalom tisztázása, in uő: A kulturális emlékezet, 
Atlantisz, Budapest, 1999, 120 
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irodalmi térben való érvényesülés jogát, biológiai determináltsá-
guknál fogva nagyon kis csapást hagyva számukra: „Hajlamai-
nál, kedélyénél fogva igen alkalmas meséket, beszélykéket írni 
gyermekek, kivált fiatal leányok számára, s talán jobbakat, mint 
a férfiak  Kár, hogy e tért annál inkább lenézi, mennél tehetsége-
sebb és szellemdúsabb”3  Arany a tekintetben nyitottabb volt irá-
nyukban, hogy figyelemmel kísérte munkásságukat, reklámozta 
őket, sőt, lapjaiban némi publikálási lehetőséget is hagyott nekik, 
de nagyobb szabású költői művek létrehozására gyengének vélte 
őket, s azt gondolta, rászorulnak férfikollégáik tanácsaira 4 Illésy 
György kitiltotta őket a politika, filozófia, történelem területéről, 
és az érzelmek megénekléséhez (továbbá a vallásos irodalom-
hoz) utasította őket;5 Erdélyi János viszont az „utánzó” műfajo-
kat jelölte meg számukra követendő útként, poétikai értelemben 
pedig a kötött, szabályos formákat 6 Jókai tűnt fel a leginkább 
megengedőnek férfitársai közül, például amikor Bajza Lenke no-
vellái kapcsán feltétlen támogatásáról biztosította az írónőket 7 

A századfordulón mindehhez még hozzájárult az uralkodó 
mizogin szemlélet Weininger és Nietzsche nyomán, amely sze-
rint a nő egyszerre a természet megzabolázhatatlanságának és 
az anyagias, utilitárius, minden transzcendens értéket nélkülöző 
társadalom vulgaritásának a megtestesülése, egyszerre a vágy 
tárgya és abjekt – s ekként a szellemi természetű férfi ellentéte  
Még a 20  században is érzékelhető, hogy eleve kevesebb nő jele-
nik meg, különösen a folyóiratokban – a Nyugatban és a Mában 
egyaránt 2% volt a publikáló nők aránya  A Napkeletben, Tormay 
Cécile első tényleges politikai befolyással bíró konzervatív lap-
jában érdekes módon ennél kissé kedvezőbb volt az arány (10 
%),8 minden bizonnyal hála a női főszerkesztőnek (aki a Magyar 
Asszonyok Nemzeti Szövetségének elnöke is volt), de ez volt az 
az időszak, amikor a magyarországi feminizmus története éppen 

3 Gyulai Pál: Flóra 50 költeménye, Emich Gusztáv könyvnyomdája, Pest, 1858  
Andersen meséi, ford  Szendrey Julia, kiad  Lampel Robert, Pest, 1858, Pesti 
Napló, 1858/65  1–2 Idézi még: S  Sárdi Margit, A magyar női költészet tör-
ténetének első fejezete  1690: Nőköltők színrelépése, https://irodalom oszk 
hu/villanyspenot/#!/fejezetek/cXhhu8PHS6yjm_57H2gCtg (Utolsó letöltés: 
2021  03  ; 06 ); Török Zsuzsa: Wohl Janka és Arany János kapcsolata sajtó-
közlemények tükrében, in Pusztai Bertalan (szerk ): Médiumok, történetek, 
használatok. Ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére, Sze-
gedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Sze-
ged, 140–155 

4 [Arany János] M  P : Malvina költeményei, 1861, kiad  Ráth Mór, Szépirodalmi 
Figyelő, 1861/12  180–182; 1861/13  196–198; 1861/14  213–215; 1861/15  231–
232  [Belirodalom] Idézi: Török, i  m 

5 Illésy György, „Lantot a nőnek”, Hölgyfutár (1859), 11: 579  Idézi  Sárdi, i  m 
6 Erdélyi János [1867] „Flóra, Atala, Malvina, Wohl Janka”, in Irodalmi tanulmá-

nyok és pályaképek, Budapest: Akadémiai, 1991, 472–476  Idézi: Sárdi, i  m 
7 Jókai Mór, Bajza Lenke munkái, in Törő Györgyi (s  a  r  ): Jókai Mór Összes 

művei. Cikkek és beszédek V. 1850–1860, Akadémiai, Budapest, 1968, 88–99  Idé-
zi: Török, i  m 

8 Borgos Anna – Szilágyi Judit: Nőírók és írónők. Irodalmi és női szerepek a Nyugat-
ban, Budapest, Noran, 2011, 9 
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jobboldali fordulatot vett  Ez a fejlemény megbosszulta magát, 
nem kedvezett a későbbi nőirodalomnak: „ennek az irodalom-
nak túlnyomó része ideológiailag századunk első felében is túl-
ságosan megterhelt volt  Ennek következtében a baloldali irodal-
mi körök már 1945 előtt elfordultak képviselőitől  Alighanem a 
nőirodalomnak és fogadtatásának a túlpolitizáltsága olyan ma-
gyar (vagy kelet-európai?) sajátosság, amellyel a nyugat irodal-
márainak nem kell szembenézniük ”9

Sokáig érzékelhető, hogy a domináns recepció (tudniillik a 
férfiaké) igyekszik lent tartani egy-egy női szerző státuszát: egy-
részt a neki kiutalt mozgási tereppel és műfajokkal, másrészt a 
recepcióban, annak ideológiai aspektusa által  Ez történt példá-
ul Kosáryné Réz Lola helyével, amikor tetralógiáját a tényleges 
helyzettel szemben konzervatívnak könyvelte el 10 Ha valaki ki 
is tört a nőknek kijelölt tematikai/műfaji keretből, és ennél érté-
kesebb vagy legalább egyedibb munkát adott ki a kezei közül, a 
kritika elvitatta tőle a magasirodalmi státuszt (ez történt például 
Szabó Magda több könyvével) 

A nők esetében mindez ördögi kört képez: ha kimaradnak 
a kánon kínálta történetekből, narratívákból, az általuk képvi-
selt világ, nézőpont, hang sem kerül bele, innentől kezdve pedig 
nincs is ott igazán keresnivalójuk, kísérleteik részlegesnek, kis-
szerűnek, adott esetben idegennek mutatkoznak  

Bevonulni a kézikönyvekbe

Először – a mostani helyzettel való összevetés kedvéért – néhány 
olyan irodalomtörténeti kézikönyvet fogok felidézni, amelyek a 
20  század derekán voltak használatosak  Mindenekelőtt Szerb 
Antalét, akinek e művét könnyedségének, olvasmányosságának 
köszönhetően még ma is széles körben forgatják (viszont esszé-
iben, regényeiben néha utalt rá, hogy a nőket nem tartja igazán 
intellektuális partnernek, bár a fiatal Nemes Nagy Ágnest pél-
dául feltétlenül támogatta)  A magyar irodalom történetében mind-
összesen négy nőírót említ meg: Bethlen Kata, Petrőczy Kata 
Szidónia és Kaffka Margit műveit mutatja be, bónuszként pedig 
Beniczkyné Bajza Lenke „limonádé-regényeit” sajnálja le egy 
mondatban  Nem is érdemes elkezdeni felsorolni, ki mindenkit 
lett volna érdemes bevennie, és egyes szerzőket miért hagyhatott 
ki, inkább csak egy érdekes tendenciát érdemes rögzíteni, amivel 
viszont a férfiirodalom egyes szereplőinek bemutatásakor szem-
besülnünk kell: még azok a kifejezetten tehetséges női szerzők 
is, akik egyrészt fontos életművet hagytak hátra, továbbá szerel-
mi-hitvesi kapcsolatban álltak a kánonba bekerült férfiszerzővel, 
ezért az életrajzi indexben vagy a szövegben előkerül a nevük, 

 9 Kádár Judit: Női írók – férfi irodalomtörténet-írás, Kritika, 1997/1  119–121 
10 Uo 



legfeljebb csak a „költőnő–írónő” eposzi jelzőt kaphatják meg, de 
teljes csönd övezi munkájukat  Az is érdekes mindamellett, hogy 
milyen diskurzus jellemzi a kötetbe bekerült nők bemutatását  
Petrőczy Kata Szidónia költészetét Szerb Antal inkább rokon-
szenvvel, mégis némi távolságtartással olvassa, sőt, még talán az 
is elfogadható tőle, hogy némi szarkazmussal interpretálja Beth-
len Kata önéletrajzát – ilyet ugyanis férfiakkal is gyakran meg-
tesz  A legjellemzőbb azonban Kaffka Margit, az egyetlen mo-
dern női szerző méltatása, akit Szerb kétségtelenül nagyra tart  
Írói erényeit szerinte szinte kizárólag a nőiessége adja: „Kaffka 
stílusa a precizitás romantikája  Asszonyos gonddal törekszik 
rá, hogy mondatában a mondanivaló minden árnyalata benne 
legyen, szereti a merész főnévképzéseket, és bájosan keveredik 
nyelvében az absztrakt hang bizonyos zamatos vidékiességgel  
Tárgya az asszonyi történelem válságos órája, amikor a patriar-
kális család asszonya átalakul modern, önálló nővé  Hősnői ép-
pen ennek az átalakulásnak a közepén vannak, tulajdonképpen 
még innen a falon, de már nem érzik jól magukat ősi korláta-
ik között, nyugtalanul hervadnak, kifelé vágyódva, és köröttük 
hervad keretük is, a dzsentri társadalom  (…) Mint a legtöbb asz-
szonyírónál, nála is érezni, hogy kevés dolgot talál ki, a legtöbb 
csakugyan megtörtént, regényei kulcsregények, és vonzerejüket 
női igazmondásuk adja meg ”11

Máshol még a „kompozíciótlan kompozíció” is felbukkan jel-
lemzőként, amelyet ugyan kivételesen nem jelöl meg nőiesként, 
de azért az ehhez társuló melléknevek („bizonytalan”, „félénk”) 
ugyancsak erre engednek következtetni  Mindez persze kérdése-
ket is felvethet az olvasóban: 1  vajon ezek valóban női erények, 
vagy csak azért látjuk annak, mert egy remek szerzőről minden 
kétséget kizáróan tudható, hogy nőnemű? 2  Van egyáltalán nő-
inek tekinthető írásmód (esetleg: az esszenciális, azaz genetikai 
eredetű vagy szocializálódás útján sajátítódik el)? 3  A második 
válasz esetében nem lehetséges, hogy mindez nem csupán a nő-
nevelés és általában a női szerepek elsajátításával kapcsolatos, 
hanem ez utóbbin belül egy irodalmi folyamat eredménye is – 
tudniillik a nőírók interiorizálták a nekik normatívan kiosztott 
poétikai sajátosságokat is? 4  S ha esetleg mégiscsak ennyi kiváló 
szerzői tulajdonsággal, kifejezetten „asszonyiakkal” bírhatnak 
nőszerzőink, akiktől azért mégiscsak olvasott ezt-azt a kiváló iro-
dalomtörténész, hogyhogy nem értékelte ezt már másoknál is? 

Bár Várkonyi Nándor irodalomtörténetének a mai kánon-
ra gyakorolt hatása elenyésző, azért – a játék kedvéért – érde-
mes összevetni a máig is hatást gyakorló Szerb-könyvvel, hi-
szen ugyanazon korszak szülöttei  A kísérlet azért érdekes, mert 
Várkonyi Nándor könyve Szerbével szemben erősen nemzeti 
konzervatív alapállású – és sok tekintetben bizony antiszemita 
felhangoktól sem mentes mindaz, amit a 20  század polgáriaso-

11 Szerb Antal (1934): Magyar irodalomtörténet, Magvető, Budapest, 1986, 527 
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dása és az irodalmi folyamatok közötti viszonyról ír  Várkonyi 
Szerbnél mégis sokkal inkább megismerni igyekszik a közelmúlt 
és a jelen nőíróinak tevékenységét, és poétikai jellegzetessége-
ikből kiindulva beilleszteni őket egy alapvetően műfajközpontú 
keretbe  E figyelem részben talán annak köszönhető, ami a ma-
gyar feminista mozgalomra is igaz: az első világháború után po-
litikai értelemben inkább a konzervatív irány felé mozdult el, s 
ekként akár szimpatikusabbá is válhatott az ilyen beállítottságú 
irodalmárok számára is  Tormay Cécile munkássága – ő ennek 
egyik vezetője volt – szinte etalonként szolgált Várkonyi számá-
ra, beleértve a zsidókat a magyarság sorsáért kárhoztató Bujdosó 
könyvet is  Várkonyi ugyanakkor Várnai Zseni vagy Szederkényi 
Anna szocialista munkásságát is követte, viszonylag egzakt le-
írást próbálván róla adni, de még a zsidó Szenes Erzsi költészetét 
is dicsérte finom líraisága miatt  Kaffka Margit prózáját azonban 
ő is hasonló jellegzetességekkel írja le, mint Szerb, ám még olyan 
kijelentéseket is megkockáztat vele kapcsolatban, amelyek eddig 
főként olyan szövegekben köszöntek vissza saját korában és az 
azt megelőző ötven évben, ahol a nőt biológiai (szexuális) ösz-
tönlénnyé fokozták le 

Hasonló fesztávú és nagyjából ugyanebben a korszakban szü-
letett mű Schöpflin Aladártól A magyar irodalom története a XX. 
században, amely alapvetően Nyugat-központúan és társadalmi 
kontextusban mutatja be a kortárs irodalmat  A könyv fókuszá-
ban a lap első generációja áll, s annak egyik legfontosabb alakjá-
nak Kaffka Margitot teszi meg  Schöpflin szerint viszont Kaffka 
nagysága abban áll, hogy magába gyűjtötte az eddig szunnyadó 
asszonyok tapasztalatát, először látva közülük tisztán a világot, 
először mohón ráeszmélve arra: ugyanis az eddigi nemzedékek 
vakok voltak, képviselőik pedig „kézimunka-dilettánsok”, akik 
„csaknem kivétel nélkül meglehetősen kompromittálták az író-
nő nevet, amely selejtes minőségű és gyanús jóhiszeműségű írás-
sal vált egyértelművé”  S azért Kaffka Margitnál is erősen kétes 
értékű férfitársaihoz viszonyítva, hogy ezek a friss gondolatok 
nem többek asszonyi álmélkodásnál, bájos gyermeki kíváncsi-
ságnál  Erdős Renée-t is viszonylag hosszasan méltatja, egyéb-
ként kevésbé infantilizáló modorban, mintha tisztelné a nők sze-
xualitásának kifejezéséhez szükséges merészségéért  A modern 
irodalom újabb fejleményeinek a bemutatásakor azonban pár 
sorban már számos írónő tevékenységéről megemlékezik mint 
kortárs kísérletekről (Hajnal Anna, Szenes Piroska, Földes Jo-
lán, Bohuniczky Szefi, Bródy Lili, Molnár Kata)  Mintha Kaff-
ka Margit beindított volna az irodalomban egy irányt, amelyhez 
mások már könnyedén csatlakozhattak, vagy mintha a kortárs 
fejleményeknél, ifjú szerzőknél még nem tudna értékviszonylat-
ban mérlegelni, és még nem kéne súlyoznia férfi- és nőirodalom 
között – ezt nehéz utólag eldönteni  
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Nők a közelmúlt kézikönyveiben

Az annak az idején nagy feltűnést keltő A magyar irodalom törté-
nete 1945–1991 Kulcsár Szabó Ernőtől nem igazán bővelkedik női 
nevekben  Ennek oka az lehet, amit a szerző jelöl meg magának 
feladatként már a fülszövegben: „Arra tettem (…) kísérletet, hogy 
a szövegek modalitásából a nyelvként elgondolt irodalom legne-
hezebben hozzáférhető válaszait szólaltassam meg: a művekben, 
életművekben megnyilatkozó nyelvi-poétikai magatartást ”12 En-
nek az ars poeticának az a következménye, hogy kevéssé fognak 
számítani (női) identitást érintő kérdések, de ebből következik az 
is, hogy Nemes Nagy Ágnes tárgyias költészete a Személytelenítés 
és hermetizmus című fejezetben (Pilinszky János mellett) fontos sze-
repet kap  A Lovak és angyalok című kötettől kezdve például azt 
értékeli Kulcsár Szabó Nemes Nagy lírájában, hogy a műbeli lát-
ványt egyetemessé teszi, hogy érzékletességét véglegesíti a „nyel-
vi magatartássá lett világszemlélet személytelen horizontja” 13

Sokan Kulcsár Szabó Ernő szemére vetették némileg tele-
ologikus hozzáállását, azaz hogy kifejezetten a posztmodern 
kritériumok felől értékel korábbi lírai vagy epikai jelenségeket: 
márpedig, úgy tűnik, az általa választott másik két női szerző 
munkásságának jellegzetességei (Beney Zsuzsa „thanatológiai” 
költészete vagy Rakovszky Zsuzsa lírájában a szerepkeresés mó-
dozatai) csak részben felelnek meg ennek a követelménynek, 
ezért kevés szó esik róluk 

Gintli Tibor és Schein Gábor nevéhez két szintéziskísérlet is 
kötődik, az egyik Az irodalom rövid története című, kétkötetes al-
kotás 14 A másikat, a Magyar irodalom című egykötetest Gintli fő-
szerkesztőként jegyzi,15 illetve ebben ő a 20  század első felének 
magyar irodalmát bemutató rész szerzője is, míg Schein Gábor 
a II  világháborútól napjainkig tartó korszakot tekinti végig (az 
előző részekhez korszakspecialistákat kértek fel)  

Az előbbi kísérletben mintha erősebb lenne a női jelenlét a 
nemzetközi részben, mint a hazai irodalomról szóló fejezetek-
ben  Ezzel kapcsolatban pedig kétféle következtetésre juthatunk: 
vagy szakirodalmi mintául tekintettek külföldi kézikönyveket 
(és azokban nagyobb volt ez a ráta), vagy valóban úgy gondol-
ják, Magyarországon speciálisan alakult ez a terep, és nálunk ke-
vésbé teremhetett pálma a költő- és írónőknek, mint külföldön  
De ami sokkal meglepőbb a könyvben, hogy Kaffka Margit még 
említés szintjén sem szerepel benne – ezt másnak nem tudom 
betudni, mint a kötet összeállításakor keletkezett szerkesztési 
hibának (ti  hogy egyszerűen kifelejtették); nem hinném, hogy 

12 Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története 1945–1991, Argumentum, Bu-
dapest, 1994 

13 Uo  78 
14 Gintli Tibor – Schein Gábor: Az irodalom rövid története I–II., Jelenkor, Pécs, 

2003, 2007 
15 Magyar irodalom, főszerk  Gintli Tibor, Akadémiai, Budapest, 2010 
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koncepcionálisan kihagyták belőle, nyomtalanul  Nemes Nagy 
Ágnesről komoly pályakép és informatív, összegző jellegű poéti-
kai elemzés olvasható: ő azonban munkásságának döntő hánya-
dában épp arra példa, hogy nem minden női szerző szövegeinek 
áll centrumában női identitásprobléma vagy a női nyelv kere-
sése  A könyv ezen nagyfejezetében hasonlóan teleologikus elv 
érvényesül, mint Kulcsár Szabó Ernő korszakmonográfiájában, 
vagyis a posztmodern felé tartó alakulásoknak rendelődik alá 
minden a narratívában, azokhoz képest nyer jelentést  A jelenkor 
prózáját illetően ezért hiába kerül elő Rakovszky Zsuzsától A kí-
gyó árnyéka vagy Galgóczi Erzsébettől a Vidravas, ezek csak azt a 
tapasztalatot erősítik, hogy „a világ törések nélkül, közvetlenül 
és egyszerűen olvasható”  Szabó Magdának csupán a neve merül 
fel populáris szerzőként  Egyedül a lírán belül térnek ki egy-egy 
oldal erejéig női szerzők munkásságára – itt is Rakovszky Zsu-
zsáéra, továbbá Tóth Krisztináéra  

A másik, magyar irodalomtörténeti fejleményeket, de azt a 
kezdetektől elbeszélő kötetben nagyon más a helyzet: nem is 
annyira a régebbi magyar irodalomban, bár ott is említést kap 
néhány nőíró (Rákóczi Erzsébet, Telegdy Kata, Molnár Borbála, 
vagy későbbről Szalay Fruzina), s hosszabban mutatják be Pet-
rőczi Kata Szidónia, Dukai Takách Judit vagy későbbről (végre) 
Czóbel Minka költészetét  Hanem azért is, mert Kaffka Margit itt 
szerepel, és bár szó esik a nála valóban oly hangsúlyosan jelen 
levő női tematikáról (női sorsok, s ezeket illetően egy új elem, a 
szexualitásról való lemondás mint életstratégia), a róla szóló fe-
jezet gerincét narratológiai megfontolások teszik ki  

Úgy tűnik, az újholdas poétika, a Nemes Nagy Ágnes fém-
jelezte tárgyias-személytelen lírai törekvések – nagyjából a Kul-
csár Szabó-i kritériumok mentén – kapnak hangsúlyt ebben az 
irodalomtörténetben is, talán azzal az eltéréssel, hogy a közel-
múlt és a kortárs fejleményekről fejezetet író Schein Gábor ezek 
továbbhagyományozódásának kérdéseit, alakulástörténetét 
több női lírikus munkásságában is figyelemmel kíséri (Székely 
Magda, Gergely Ágnes, Takács Zsuzsa, Balla Zsófia), jelentős 
szerepet tulajdonítva nekik a hetvenes–nyolcvanas évek költé-
szetében  Ez a stratégia természetesen kevésbé összpontosít a 
női problematikára, identitáspolitikára, ugyanakkor megvan az 
az előnye, hogy képes általános líratörténeti keretbe helyezni e 
szereplők munkásságát 

Egy másik kortárs kézikönyvírói stratégia:  
genderesített fejezetek

Bizonyos értelemben az 1964 és 1966 között megjelentetett A ma-
gyar irodalom története című nagyívű, de a korszaknak megfele-
lően meglehetősen ideologikus hatkötetes kézikönyvet (az ún  
Spenótot) váltotta le a A magyar irodalom történetei című munka 

 az író, aki mindig férfi … 107



(főszerkesztő: Szegedy-Maszák Mihály),16 amely kísérleti vállal-
kozás volt annyiban, hogy bizonyos, a magyar irodalomtörté-
netben fontosnak mutatkozó dátum kapcsán, annak apropóján 
mutatott be műveket, műcsoportokat, szerzői csoportosulásokat, 
eseményeket  A sorozat három vaskos kötetében mindösszesen 
három igazán női életműhöz kötődő dátumot találni (ez még ki-
egészíthető az Újhold indulásának történetével, aminek nyilván 
egyik főszereplője Nemes Nagy Ágnes lesz), illetve találhatunk 
még egy tanulmányt Tóth Tünde tollából a 19  század végének 
irodalomtörténészei által osztott nőképről  A három specifikus 
tanulmány három jelentősnek tekintett időponthoz rendelődik 
hozzá: 1690: Nőköltők színrelépése – 1911: Kaffka Margit: Színek 
és évek – 2002: Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka 17 Ezekkel ösz-
szefüggésben azonban teljes látleletet igyekeznek adni a szóban 
forgó korszakok női irodalmáról, sok (gyakran elfeledett) nevet, 
életművet újra felidézve, méghozzá igen színvonalasan, szak-
szerűen  Ezért aztán – bár hiányérzetet itt-ott kelthetnek ezek a 
szövegek, a válogatásban mindig kell lennie szubjektív tényező-
nek – nem is a kimaradt nevek listázása lehet az érdekes, inkább 
magának a módszernek az előnyeivel és hátrányaival érdemes 
számot vetnünk  Elég határozott szerkesztői koncepció látszik 
kibontakozni előttünk: kihasználva a három kötet struktúrájá-
nak az előbb említett csomópontos jellegét, a nőírókat egybete-
relik, irodalmi munkásságukat egyben mutatják fel, a férfiszer-
zők teljesítményétől teljesen leválasztva, mintha azokhoz ezek 
az életművek sehogyan sem kapcsolódnának, sehogy sem lenné-
nek hozzájuk mérhetők, egyszerűen egy másik koordinátarend-
szerben léteznének  Ezzel természetesen nem vonom kétségbe, 
sőt, hangsúlyozni kell, hogy igenis érdemes női szerzőket együtt 
tárgyalni, egy-egy tanulmányban vagy éppen könyvben csopor-
tosan írni róluk, kevéssé ismert, de figyelemre méltó alkotásokat 
létrehozó női művészeket felfedezni, hiszen ez éppen szükséges 
ahhoz, hogy a továbbiakban értő befogadásra találjanak, bevo-
nuljanak a köztudatba, esetleg részét képezzék a kánonnak  Ez 
kell ahhoz is, hogy lássuk, más szempontok, aspektusok, tema-
tikák, hangok merülhetnek fel itt, amelyekre esetleg a patriar-
chális szemléletű irodalomtörténetírás nem figyelt fel, és azért 
is, mert számot kell vetnünk vele, hogy a 19  századig be is hatá-
rolták lehetőségeiket, műfajaikat, témáikat, ezért teljesítményük 
főként egymáshoz mérhető  Viszont itt, ebben a háromkötetes 

16 A magyar irodalom történetei I–II–III., főszerk  Szegedy-Maszák Mihály, szerk  
Jankovits László, Orlovszky Géza, Veres András, Gondolat, Budapest, 2007 

17 Elemzésemhez az internetes változat, az ún  Villanyspenót anyagát vet-
tem alapul  S  Sárdi Margit, i m ; Zsadányi Edit: Írónők a századfor-
dulón  1911: Kaffka Margit: Színek és évek, https://irodalom oszk hu/
villanyspenot/#!/fejezetek/ioibLXCPTAWO6HtXWHbfTw (Utolsó letöltés: 
2021  03  06 ); Zsadányi Edit: Az önértelmezés alakzatai kortárs írónők mű-
veiben  2002: Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka, https://irodalom oszk hu/
villanyspenot/#!/fejezetek/w6DSjSLKQMivaFWwDIU4aw (Utolsó letöltés: 
2021  03  06 )
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munkában vagy internetes változatában, a Villanyspenótban ezt 
az elvet vitték végig egészen korunkig 

Zsadányi Edit a 20  század elejével kapcsolatban egyfelől legin-
kább a feminista mozgalom ellentmondásos jellegét tárja fel (Ma-
gyarországon a századfordulón liberális volt, ám utána inkább a 
konzervatív törekvésekkel társult), illetve e gondolat mentén azt 
bizonyítja, hogy a fejezetben egyébként igen nagy számban bemu-
tatott női szerzők ennek próbálnak megfelelni: bár regényeik álta-
lában jellegzetesen asszonyi sorsokat vonultatnak fel, ám ezt úgy 
teszik, hogy műveikben az önmegvalósítással foglalkozó narratí-
vák végül nem realizálódnak, ellenállásba ütközve felfüggesztőd-
nek  A 20  század utolsó és a 21  század első évtizedének nőirodal-
ma kapcsán pedig annak dilemmájáról, ellentmondásosságáról 
esik szó, hogy a női identitás középpontba állítása akkor válik 
hangsúlyos igénnyé, amikor a posztmodern kultúrában amúgy 
a szubjektum decentralizálása, a személyiség megkérdőjelezése 
az általános  Ezek mind valós kérdések, fel is kell őket tenni, sőt, 
számos revelatív, erős állítása van a két tanulmányban Zsadányi 
Editnek  Az egész irodalomtörténet szempontjából azonban azt 
tartom kicsit sajnálatosnak, hogy a nők e szerkesztési elv követ-
keztében kimaradnak aztán mindenféle egyéb történeti jellegű fo-
lyamatrajzokból, ezért életművük egyetlen vonása sem példázhat 
mást, mint a női identitás- és életproblémákra való válaszkeresést, 
emancipatorikus törekvéseket  

Talán úgy lehetne ezt a stratégiát legjobban szemléltetni, mint-
ha egy épületben külön terelnék a két nem képviselőit, férfi ház-
rész (nappali, pipázó, esetleg könyvtárszoba) jobbra, női részleg 
(konyha, spájz, gyerekszoba) balra, csak semmi keveredés, és kö-
zös (általános emberi) tevékenységek még véletlenül sem adód-
hassanak a házban  Ebből a szempontból ez a vállalkozás éppen 
Kulcsár Szabó Ernő felfogásának a fonákja, aki viszont összezárja 
a két nemet, s talán nem túlzunk, ha néha úgy érezzük: egy alap-
vetően a férfiak által és a férfiak kényelmének megfelelően kialakí-
tott helyiségbe  Utóbbiban talán még nehezebb a nőknek érvénye-
sülni, csak bizonyos karaktereknek sikerül – a többiek meg talán 
soha nem fognak bevonulni a tankönyvekbe, s így a kánonba sem  
A kánont tekintve a nők számára a Kánaán akkor fog eljönni, ha 
nagyon határozottan mindkét elv megjelenik a kézikönyvekben 
(is)  Ha a nők (az emberiség ötven százaléka) problémái, életkér-
dései ugyanúgy felmerülnek, mint ahogy az ehhez kapcsolódó 
nyelv is foglalkoztatni fogja az irodalomtörténeti leírásokat (vi-
szont azok arra nem mint egzotikumra tekintenek majd, lásd pél-
dául Szerb Antal Kaffka Margit-képét)  S ha a nőszerzők akkor is 
fontosak maradhatnak a különböző kézikönyvek számára, ha ép-
pen általánosabb aspektusból érdemesebb értelmezni műveiket 
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