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Bevezető
1
 

 

Bestsellerek 

 

A könyvsiker a háború előtti Magyarországon egyszerre biztosította a viszonylagos hírnevet 

és jólétet a könyvek szerzői számára, paradox módon azonban hosszú távon, néha még a 

szerzők életében, különösen pedig haláluk után nem sokkal elfeledettségükhöz vezetett. 

Ennek csak egyik oka, hogy a marxista irodalomtudomány egyszerre volt bizalmatlan az 

ideológiailag szerinte nem megfelelő művek és a nemiség problematikája iránt,
2
 ehhez 

hozzájárult az is, hogy a könyvekhez már megszületésük pillanatában néha a 

legkedvezőtlenebb preferenciák járultak, a sajtó általában össztűz alá veszi őket 

„tömegigényeket” kielégítő voltuk miatt, szinte függetlenül attól, hogy milyen ideológiai 

beállítottságú lapok hasábjain bírálják őket. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az általam 

tárgyalt írónők mindegyike vagy szoros kapcsolatban állt a könyvkiadás valamilyen 

formájával mint fordító (Bródy Lili, Földes Jolán), vagy a legkülönbözőbb lapoknak a 

munkatársai  voltak (Tutsek Anna, Szederkényi Anna,  Gulácsy Irén),  amely orgánumok és a 

velük kapcsolatban álló kiadók természetesen igyekeztek munkatársaik regényeiről a 

legkedvezőbb bírálatokat íratni. Ezen kérdések átfogó vizsgálatára lenne szükség, egész más 

módon mutatva be korabeli és jelenkori befogadásuk körvonalait, talán komplexebb 

irodalomértési lehetőséget kínálva annál, mint hogy egyrészt esztétikailag jelentős művek 

alkotójaként és/vagy divatos regények szerzőjeként nevezzünk meg egy-egy írót.  

A bestseller irodalom körüli időzés felveti általában az irodalom mint termék fogalmát, 

árucikként való meghatározását, ám nem mentes attól a hipotézistől, hogy egyes kiemelkedő 

példányszámot elért könyvek szerzői valamilyen módon kevésbé vagy nagyon is jelentős 

pozíciót foglalnak el „az irodalmi mezőben” már a bestsellerek megjelenése előtt, esetleg nem 

függetlenek írójuk kulturális-politikai viszonyaitól, ugyanakkor újraolvasásuk és kritikai 

fogadtatásuk tanulmányozása tágabban szolgáltathat tanulságot az irodalomértésről és annak 

                                                 
1
 A dolgozatomban tárgyalt kérdések mindegyikéről széles körű diszkurzus alakult ki (például a 

„tömegkultúráról”, a kánonalkotásról, a modernizmusról stb.), ahogy a következő fejezetben meglévőkről  is 

(mint amilyen a posztkolonializmus stb.), ezért csak néhány, az írásom szempontjából meghatározó 

szakirodalomra utalok. Nem feltétlen jelzem hivatkozással egy-egy bírált jelenségnek az eredeti kontextusát sem. 

Ennek oka, hogy nem a szerző konkrét írásával kapcsolatban vannak észrevételeim, hanem a diszkurzív 

gyakorlathoz kapcsolódóan.  A zárjelben lévő lapszámok a bibliográfiában hivatkozott kiadás lapszámára 

utalnak. 
2
 KÁDÁR Judit, Női írók – férfi irodalomtörténetírás  Kritika 1997/1., 19-21. 



történetéről is.
3
 A 20. század voltaképpen a szerző kultuszának évszázada, amely szakítani 

látszik a közönségnek korábban hízelgően beállított „elátkozott művészlét” képével; 

megkérdőjeleződött,  hogy lehetséges lenne a nagy műalkotások felfedezése írójuk halála után 

is, néhány egészen speciális esettől eltekintve, mint az évszázadokkal azelőtt megszületett 

művek, egy „jelentős” szerző ismeretlen alkotása, a dokumentumként értékelt szöveg, vagy a 

diktatúrák által tiltásra kerülő művek. Amit tehát Tinyanov írt a különböző korszakok 

„irodalmi tényeinek” felbukkanásáról, eltűnéséről,
4
 az a múlt századi írásbeli kultúrához 

kapcsolódva a könyvkiadás és fogadtatás körülményeit tekintve meglehetősen determináltnak 

tűnik  amivel kapcsolatban maguknak a sikeríróknak sem voltak kételyei. A szerző kultusza 

új értelmet nyer, amely a (poszt)modernitásban visszatér, erőteljesen kapcsolódva a 

termelés/fogyasztás képéhez, miszerint a könyvek írói „nem alkotnak”, hanem „erőfeszítést 

tesznek”, és úgy dolgoznak, mint a hivatalnokok, történészek, termékek előállítói.  

A bestseller írónők munkabírásáról is legendák keringtek, amelyek táplálásáról maguk is 

gondoskodtak, szívesen nyilatkoztak például arról, hogy  milyen stimulánsokat (kávé, 

cigaretta) használnak,  milyen napi beosztással élnek, mit vásárolnak a könyvek bevételén, 

illetve, hogy miként folytatnak levelezést rajongó-táborukkal, amelynek ötletessége az 

ajándékok küldözgetésében és a figyelmességek megtételében kifogyhatatlan volt. Míg 

azonban az irodalmi mecenatúra „áldásaira” támaszkodó Ady levelezésének vizsgálata a 

megelőző évtizedekben látni engedte  „a nagy költő” „emberibb” arcát, illetve „írónőkként” 

kerülhetnek az irodalmi érdeklődés fókuszába a „nagy férfiakkal” való viszonyuk miatt olyan 

nők, addig a sikeres írónők levelezése mintha csupán azért kerülne beidézésre, vagy esik róluk 

szó, hogy lelepleződjenek „ideológiailag”, és olvasótáborukat hozzájuk hasonló „esztétikai” 

és „politikai” dilettánsnak állítsák be, vagy műveik még feminista indíttatású tanulmányokba 

is általában úgy kerülnek be, mint olyanoké, akiknek könyvei a „nőgyűlölő” rend 

fenntartásában játszottak szerepet. 

Ahhoz, hogy az irodalomkritikus át tudja hidalni az egykori sikerek és a jelenlegi 

befogadás közötti rést, gyakran fordul bizonyos olvasásszociológiai feltételezésekhez, 

lezártnak tüntetve az olvasás folyamatát, ez viszont néhány valóban „tragikus tévedésnek” 

szolgálhat alapjául. Manapság úgy tűnik, hogy a termelés ipari természetétől egyetlen 

könyvkiadó sem tudja függetleníteni magát, ahogyan ez már a 19-20. század fordulóján így 

volt, még akkor sem, ha az állam által finanszírozott juttatások a múltban és a jelenben 

                                                 
3
 Clive BLOOM, Bestsellers. Popular Fiction Since 1900, Palgrave Macmillian, New York, 2002, 5. 

4
 Jurij TINYANOV, Az irodalmi tény (1965, 1968, 1968, 1977), ford. RÉTHY Ágnes, SOPRONI András, 

Gondolat, Budapest, 1981. 



hatalmas szerepet játszottak. Még néhány év sem telt el, mióta a Tormay Cécile-lel foglalkozó 

tanulmányok nagy része  rég letűnt szemlélet képviselőjeként ironikus célzásokat tesz például 

az írónő Wass Alberttel összehasonlított népszerűtlenségére, azt állítva, hogy az írónő „ma 

nemcsak a bal , hanem a politikai jobboldalon sem kívánatos”, „úriasszonyos  osztálygőgje 

és elképesztő sznobsága miatt”, szó esik elfeledettségéről, legutóbb pedig antiszemita, 

hírhedett művének újraolvasására úgy bátorít egyik szerző, hogy az csak:  „irodalom”, 

„regény”  miután úgy hiszi az irodalomkritikus, hogy megfelelően tisztázta korabeli 

keletkezési és befogadási helyzetet, annak antiszemita vonatkozásaira kevés szót pazarolva. 

Miközben az általam bővebben tárgyalt négy írónő életműve közül (Tormay Cécile, Erdős 

Renée, Gulácsy Irén, Földes Jolán) a legelsővel asszociálódik legkevésbé a tömegkultúra 

fogalma már megszületésének korában is, addig a Bujdosó könyv egyik angol nyelvű, kép  és 

szövegkiadásának együttesét elemezve arra a következtetésre jut egyik kritikus, hogy az a 

„fasiszta biznisz” részese, amiben feltehetően igaza is van.
5
 Visszatekintve, hogy a 

népszerűséggel, a sikerekkel, a kritikai olvasás nélküliséggel asszociálódó elméleteknek 

újragondolását miért erősítette meg a totalitáriánus diktatúrák okozta kulturális sokk, és hogy 

miért szentel nagyobb lélegzetű tanulmányt Adorno például a félműveltség kérdésének, innen 

nézve érthetőbbnek látszik,
6
 még ha kijelentései nem is mindig tűnnek  ma már helytállónak. 

Míg a nagy példányszámban eladott könyvek írónője, Tormay műveinek értékét nem sokan 

vonták kétségbe, addig a másik három írónő művészete szakadatlan támadásoknak volt/van 

kitéve, nem annyira „esztétikumnak”, hanem az ipar termékének láttatva őket. A 

(poszt)strukturalizmus, holott leszámolni látszott a szerzőség korábbi kategóriáival, ez 

egyáltalán nem látszott elegendőnek sok feminista kritikus számára az akkor megjelenő női 

szerzőség gondolatához, de azoknak a műveknek megítélésében sem, amik korábban amúgy 

is kirekesztődtek az irodalmi kánonalkotás folyamatából, így a dolgozat által tárgyalt írónőkre 

többféle okból megint csak nem irányult érdeklődés.  

Mára világossá vált, hogy a könyvkiadás résztvevői korántsem annyira tájékozatlanok, 

mint azt hinnők, egy-egy könyv kiadását számos kalkuláció előzi meg, másrészt az is igaz, 

hogy nemcsak igényt szolgálnak ki, hanem másokat generálnak. A „tömegkultúra” és a 

könyvsiker kérdése a 20. század első felében is már összekapcsolódott, valószínűleg azért, 

mert mindkettő értékelése látszólag az ipari termelés folyamatához kötődik, ezért 

értelmezésük a szélsőséges, hisztérikus elutasítás és az ünneplő dicséret között ingadozhat. A 

                                                 
5
 KÁDÁR Judit, A fasiszta biznisz felvirágzása –  Tormay Cécile Bujdosó könvvének legújabb legfrissebb 

kiadásáról, Magyar Narancs 2009/30. 
6
 Theodor ADORNO, A félműveltség elmélete (1972), ford. NOVÁK Zsolt  ERDÉLYI Ágnes = A kultúra 

szociológiája, szerk., ford. ellenőrizte WESSELY Anna,  Budapest, 2003, 96-113. 



„klasszikussá” vált művek eladása az utóbbi évtizedekben nem jelez hatalmas eltéréseket, 

mutatta ki Bloom,
7
 bár a magyarországi könyvpiac liberalizálásával valószínűleg bizonyos 

szerzők esetében ebből a szempontból is meglepő változások tapasztalhatóak: a maga korában 

a legnagyobb sikerszerzőnek számító Jókai  és Mikszáth olvasással kapcsolatos attitűdök 

valószínűleg nem olyan erőteljesek, mint amennyire azt a néhány évtizeddel korábban 

megszületett olvasásszociológiai felmérések reprezentálják. A könyvek eladási statisztikájáról 

a sikerlistákról szerezhetünk tudomást vagy a kiadó „önbevallásán” keresztül. A „klasszikus” 

szerzők kiadását még mindig serkenti, hogy nem esnek ki az irodalmi kánonból, értékük körül 

látszólag közmegegyezés alakul ki, amitől úgy tűnnek, mintha a szövegek „az örökkévaló 

műalkotások világához” tartoznának, és amikre (régebben) státuszszimbólumként volt, és 

leginkább az iskolai tananyaghoz van szükség. A múlt század eleji írónők műveihez 

kapcsolódó, ilyen jellegű mai kimutatásokról csak visszafogott értesüléseink vannak; Tormay  

(egyik) kiadása egy nyilatkozat szerint a „bűvös” háromezer példányban fogyott el, Földes a 

maga korában világsikert elért könyvéből 2006 után állítólag ennek többszöröse kelt el. Míg a 

jelenkori művek sikeréhez kevés bizalmatlanság fűződik, a Magvető könyvein egy ideig 

büszkén szerepelt a példányszám, Spiró György történelmi regényének példátlan sikerét 

ünnepelték a hozzáértők és a könyvlisták, addig visszamenőleg az irodalomtörténeti munkák 

többségében riasztó képet festenek egy-egy magyar (esetleg nemzetközi) sikereket elért 

szerző életművéről. Manapság a lefordított könyvek kiadásának pillanatában úgy reklámozzák 

őket, mint „a nagy sikerű” írók, „bestsellerek” szerzőinek könyveit, ami rögtön meg is növeli 

a vásárlói kedvet. Néhány kiadói könyvkiadási sikertelenség oka azonban összefügg egyrészt 

azzal a hiedelemmel, hogy szerzőik kapcsolataik révén úgy reprezentálták magukat, mint 

jelentős sikert eddig elkönyvelt írók, ami arra figyelmeztet, hogy amennyiben az eredetileg 

magyar nyelven megjelenő jelenkori és a századelői női sikerszerzők műveinek fordításairól 

esik szó, az ottani példányszámok még kevésbé ellenőrizhetők, idegen nyelven történő 

befogadásuk pedig újabb vizsgálódást érne meg. Annak hangoztatása azonban, hogy az adott 

művet már több nyelvre lefordították, elvileg fokozza az eredeti nyelven való vásárlási 

szándékot is. Amikor 2004-ben Bestseller címmel megjelent Lévai Balázs riportkötete, az 

többnyire olyan külföldi szerzők névsorát foglalta magában, akik műveinek „irodalmi” 

értékéről általában széles körű megegyezés alakult ki magyar nyelven is  (talán Helen 

                                                 
7
 BLOOM, I.m., 7. 



Fielding kivételével), és tömve vannak a riportokat megelőző ismertetők a különböző díjak 

felsorolásával.
 8

 

Miképpen jön létre a könyvsiker? Először is a siker természetét többnyire mindig 

visszafelé értelmezik a szakemberek,
9
 mivel, hogy mi válik azzá, néha kiszámíthatatlan; 

ugyanannak az írónak egyes műveit földicsérik, a következőket viszont elmarasztalják, ez 

azonban még nem jelenti, hogy a kiadó számára financiális szempontból ne képviselnének 

legalább akkora anyagi hasznot (mint Gulácsy Irén művei). Escarpit szerint az irodalmi siker 

egyik oka, hogy az író és az olvasó között nincs jelentős különbség, ugyanazon társadalmi 

réteghez tartoznak, szándékaik egybeesnek, a könyvben mintegy megfogalmazódnak a 

csoport elvárásai.
10

 Más könyvekben azonban ez a viszony nem ilyen egyértelmű, Escarpit 

ezért megalkotja a „pótsiker” fogalmát, ekkor a közvetítettséget nem lehet ilyen egyértelműen 

megragadni.
11

 Az, hogy az olvasó választásában áll eldönteni, hogy mit olvasson könyvként az 

olyan időszakokban, amikor óhatatlanul különböző szövegfajtákkal találkozik (brosúrák, 

feliratok, televíziós hirdetések), kevésbé előíró jellegűnek mutatja az olvasók elvárásait, a 

sikerkönyvek és az olvasók csoporthoz való tartozásának korrelációját.
12

 A bestseller fogalma 

(amely a 19. század végén született) legegyszerűbben az eladás felől közelíthető meg: 

bizonyos időszak alatt a legnagyobb mennyiségben eladott könyv számát jelenti.
13

 A 

valóságban az eladási statisztikát tekintve műfajilag, tartalmilag a legkülönbözőbb könyvek 

kerülnek a bestseller művek csoportjába; így válik érthetővé a szituáció, amelyre rákérdez a 

kritikus, hogy Babits miért marasztalja el Herczeg Ferencet, amikor egy szakácskönyvet 

elismeréssel illet,
14

 ráirányítva a figyelmet ezzel  arra, hogy bizonyos művekhez (mint például 

a szakácskönyvekhez, gyerekkönyvekhez) másfajta gyakorlatok járulnak  amelyeken viszont 

nem szokás a példányszámot feltüntetni.   

                                                 
8
  Bestseller. Lévai Balázs irodalmi beszélgetései, előszó ESTERHÁZY Péter, Európa, Budapest, 2004.  

9
 Robert ESCARPIT, Irodalomszociológia. A könyv forradalma (1968), ford.  VIGH Árpád, Gondolat, Budapest, 

1973, 94. 
10

  ESCARPIT, Uo. 
11

  ESCARPIT, 95. 
12

 Ennek a kérdésnek eldöntése nem egyértelmű a szubkulturális közösségek megjelenésének idején 

(KAMARÁS István, Népszerűség gép nélkül. Avagy irodalmi sikerek egy szubkultúrák halmazából álló 

társadalomban, Alföld 2009/6., 23-35. 
13

  BLOOM, I.m., 6. 
14

 MEKIS D. János, A modernség alternatívái  magyar női irodalom a 20. század első felében. 

Problémafelvetés (2008) = Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról, szerk. 
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Escarpit, Sutherland
15

 megkülönböztetik a sikerkönyvek különböző fajtáit, amelyeket 

szintén az eladás függvényében vélnek leírni: ennek alapján létezik a gyorsan fogyó könyv 

kategóriája, amelynek eladása három hónap alatt megdönti az eladási rekordokat, de azt 

követően kevéssé mutatkozik iránta érdeklődés; a biztosan kelendő könyv, amelynek eladása 

első hónapjai alatt nem jelent ekkora kiugrást, ám sikere elnyúló, és a bestseller kategóriáját, 

amely ötvözi az előző két könyvfajta jellegzetességeit.
16

 Miközben a témát tárgyaló szerzők 

egyike sem cáfolja e kategóriák meglétét, addig, hogy ez mégis milyen példányszámokat 

jelent, arról a legkülönfélébb megállapítások kerülnek napvilágra. Az 1970-es évektől 

bestseller szerzők könyveiből a fordításokkal együtt több milliót sikerült eladni, az angol 

könyvkiadás ünneplésre méltónak tartotta a háború előtt a 10.000 körüli számot is, egyik 

amerikai bestseller kimutatás  a század első felét érintően ebből a szempontból pedig a néhány 

százezertől a sokmillióig is terjedhető spektrumot említi.
17

 Amikor a témával elkezdtem 

foglalkozni, rá kellett döbbennem, hogy a kiadói levelezések egy része megsemmisült, 

másokat nem adtak ki, nincsenek meg az alapkutatások, az irodalomtudományos 

kétségbeesésemet azonban enyhítette valamiként, hogy a 20. század első felének 

sikerszerzőivel foglalkozó angol, német, francia szerzők hasonló tapasztalatokról számolnak 

be. Zavarja a tisztánlátást, hogy a jelentősnek vélt szerzőket utólag sikeresként reprezentálják, 

a könyvkiadói sikert elérteket pedig poétikailag, ideológiailag, szociológiailag 

diszkriminálják,  de nem könnyíti meg a dolog tisztázását az sem, hogy a kiadók  érthetően  

nem szívesen osztották meg tapasztalataikat sem a múltban, sem a jelenben. A Nyugat-

szerzőket népszerűsítő kiadóknak nem elég, hogy gazdaságilag nem igazán jövedelmezett ez 

az irodalompártolásnak is beillő tevékenység, ráadásul szembe kellett nézniük az írók 

öntudatos követelésével a honoráriumot illetően.
18

 A 20. század elején „egy-egy 

verseskötetnek általában csak 100-200, a novelláskötetnek 500-600 vevőjük akadt”,
19

 

ugyanakkor az általam tárgyalt írónők legnépszerűbb művei a kiadásukat követő öt évben 

legalább 20.000 példányban kerültek értékesítésre, így összehasonlítva a kor más népszerű 

íróinak műveit érintő kimutatásokkal, az ilyen sikerű magyar nyelvű műveket  a piac 
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viszonylagos szűk voltával együtt  bestsellernek  tarthatjuk, ahogy ezt a kifejezést Fülöp 

Géza is használta már.
20

 

A bestseller kérdését jobbára az ipari kereskedelem tartozékának látják, amelyet 

elsősorban „a tömegtermeléssel”, a „tömegfogyasztással” kötnek össze, amelyek előállítása 

azon a kapitalista gondolaton alapul, hogy a befektetésnek minél előbb meg kell térülnie.
21

 

Úgy vélik, hogy a könyvek kiadói nem a kitartó népszerűségre törekszenek, hanem a magas 

eladott példányszámra viszonylag rövid idő alatt, mivel azonban a könyvek népszerűsítésére 

irányuló stratégia, ahogyan láttuk, ma már az irodalmilag elismert műalkotások tartozéka lett, 

mind a második világháborút megelőzően, mind azt követően pedig határozottan gyanús volt, 

ennek az időszaknak „a termelése” kitörlésre kerül az irodalom mezejéről. A sikerkönyvek 

vizsgálata legtöbbször visszatér a világ szöveg olvasó hármasára.
22

 A nagy példányszámban 

kiadott szövegek egymással történő összemosása viszont azt jelentené, hogy egyik oldalon a 

megtévesztett, passzív olvasók, és ezek igényeit kiszolgáló írók vannak, a másik oldalon 

viszont a kiváló ízléssel rendelkező értelmezők sora, akik a kultúra kiválasztottjaként képesek 

megítélni egy szöveg valódi értékét. György Péter az elitolvasót preferáló, kultúraértést érintő 

bírálatában a következőképpen fogalmaz: „a metafora olyan olvasókról szól, akiket okkal 

engedtek be a ’jobb társaságba’, az irodalmi jelentésvadászat és a kritikai olvasás teremtette 

értelemadás terepére. […] a fogyasztás és az olvasás nem egymástól eltérő fogalom és 

társadalmi gyakorlat, nem két külön világ”.
23

 Az egykori sikerszerzők tanulmányozása és a 

feminista értelmezés hasonló kérdésfelvetéseket foglalhat magába, mivel mindkettő leszámol 

azzal, hogy „a nagy”, többnyire jelentős (férfi)szerzők hangját hallgassa, amelyek alkalmasak 

az iskolai oktatásban a „jövő generációja” számára, ám mindkettőnek (egyik) alapjául mégis 

maga az egyre inkább elmosódni látszó kánon kritikája szolgálhat.
24

 Bonyolítja a helyzetet, 

hogy maga a sikeres könyvek iránti tisztelet néha éppolyan tekintélyelvűséggel léphet fel, 

mint egy-egy kritikus megszólalás. 

Kiadók 

 

Sikerkönyvek már azelőtt léteztek, mielőtt maga bestseller fogalma felmerült volna, 

azonban, hogy mit tekintünk annak időszakokként és országonként változó, nemkülönben, 

hogy ezek között milyen helyet foglalnak el a sikeres írónők művei, legutoljára a nők 
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népszerű műveivel „ugyanúgy bánnak-e”, mint azokkal a nagy sikert elért regényekkel, 

amelyek hagyományosan „nőinek” vélt témákat szólaltatnak meg?
25

 Ha végigtekintünk olyan 

írónők műveinek során, amelyek jelentős pénzügyi sikereket értek el a 20. század első felében 

magyar nyelven, akkor azt tapasztaljuk, hogy igen szűk volt az intézményes kör, ahol a 

sikerek létrejöhettek. Csak néhány kiadó neve merül föl, mint olyannak, akik e szerzők 

regényeit megjelentették (többnyire a Singer és Wolfner, Athenaeum, Dick Manó, Pantheon, 

Pallas, Révai, a 40-es években a Grill), ugyanazok, akik a nagy példányszámot eladott férfi 

írók könyveit kihozták. A Singer és Wolfner a 30-as évekre a szépirodalmi könyvek 

kiadásából egyik legnagyobb haszonra szert tevő kiadó lehetett, nála jelentek meg olyan írók 

mint Herczeg Ferenc, Harsányi Zsolt, Kosáryné Réz Lola, Gulácsy Irén vagy Zsigray 

Julianna, akik nem utolsósorban a szintén a kiadó tulajdonában lévő Új Időknek (1894-1949) 

is valamilyen formában munkatársai voltak. Ekkor már több évtizede szintén a Singer és 

Wolfner tulajdonában volt a fiatal korosztály számára szóló, eredetileg Tutsek Anna 

szerkesztette Magyar Lányok, és az ekkortájt Pósa Lajos szerkesztésében megjelenő Az Én 

Újságom is, amelyeknek egyik nem titkolt célja volt a jövendő olvasóját kinevelni más 

kiadványaik számára is: „Az Új Idők sohasem volt egyéb, mint  [Wolfner] kiadóvállalatának 

reklámlapja, kiadványainak közvetítője […] Ezért alapította meg a Magyar Lányok című 

folyóiratot s a felnövekvő leánynemzedéket egyszerűen átvette az Új Idők előfizetői közé.”
26

 

Többek között az Athenaeum részvénytársaság volt (1917-től) Az Est-lapok tulajdonosa,  

amely több lapnak a gyűjtőneve (Az Est, Magyarország, Pesti Napló), egyes kimutatások 

szerint pedig szépirodalmi művek terjesztésére vállalkozó sorozata (ahol többek között olyan 

szerzők jelentek meg, mint Jókai, Mikszáth, Gárdonyi Géza, Heltai Jenő, Ambrus Zoltán, 

Bródy Sándor) körülbelül kötetenként 10 ívnyi terjedelemben 80-10.0000 példányban jelent 

meg. Nyilvánvaló, hogy a sikerszerzők más elbánásban részesültek, 1928-ban például a kiadó 

szerződésében Babits Mihály munkáinak gyűjteményes kiadását 3.000 példányban állapította 

meg 10%-os honorárium mellett, addig hasonló időszakban Zilahy Lajos művei esetében egy 

esetleges harmadik-negyedik kiadást is számításba véve az eladások utáni nagyobb 

százalékban való részesedéssel kötnek szerződést.
27

 Ez az összehasonlítás válhat alapjául 

annak, hogy az Athenaeum erre az időszakára eső tevékenységet a múlt rendszerben „züllés 

útjának” nevezték (itt jelentek meg Szederkényi Anna, Bródy Lili könyvei is), a kiadó 
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ugyanakkor a századelőn pénzügyileg is részt vett a Nyugat alapításában, szerzőinek könyveit 

értékesítette, a Nyugat kiadót pénzügyi bukását követően megvásárolta.
28

 A könyvkiadás és 

újságírás között másfajta összefüggés is felfedezhető. Amikor a Révai és Franklin 

könyvkiadók, és közvetve Grill a magyar könyvkiadás történetének egyik legnagyobb 

magyarországi könyvkiadói perébe bocsátkoznak (bizonyos könyvsorozatok 

megjelentetéséről), akkor a kiadói jogok megnyerése esetén a Grill kilátásba helyezi, hogy a 

tiszta jövedelem 16%-át a Budapesti Újságírók Egyesületének ajánlja fel, míg a Franklin az 

Otthon Írók és hírlapírók részére ajánlaná föl a várt bevétel 26%-át,
29

 a kiadók magatartásával 

és vevőikkel kapcsolatban (főleg Révait bírálva) azonban nem  hagy kétséget a kritikus: 

„Soha addig nem sejtett eladási lehetőségek nyíltak meg a kiadók számára. A százas 

példányokra majdnem százezres eladott példányok jönnek. Dévénytől a Vöröstorony-szorosig 

és vissza ügynöki lódítások zagyva fellege burkolja el az irodalmi tisztánlátást és 

veszélyezteti a közízlést, de ugyan miként látott tisztán irodalmi dolgokban a kasznár és 

állatorvos? Nem szólva a cséplőgép Jókaikról, elvégre bizonyos mértékben abszolút valamit, 

egy sorozat Mikszáthot vagy Eötvös Károlyt kaptak a pénzükért az ispán, meg a társai. A 

legnagyobb szerencsétlenség, amit ez a balkáni hadjárat megteremtett az, hogy idejét múlta, 

időkből kikopott, fölösleges, túldíszes művekkel nem valódi szükségletet elégítettek ki, és 

hogy ezekkel túltelítettek a magyar közönséget.”
30

 A korábban Ráth Mór tulajdonában lévő 

Budapesti Szemle (ahol folyamatosan jönnek lehúzó kritikák később Erdős Renée 

könyveiről), a Franklinhoz tartozik már 1873-tól, ugyanúgy, ahogy a Vasárnapi Újság (1873-

1921) így sokszor a látszólagos, ideológiai ellentétek mögött konkrét anyagi érdekek is álltak, 

a konkurens céghez tartozó írókat kevésbé illett feldicsérni, habár Schöpflin Aladár kritikai 

gyakorlata az utóbbi újság lapjain nem igen igazodott ehhez a bevett gyakorlathoz.
31

  

A Franklin jelentette meg Tormay Cécile második novelláskötetét és első regényét, a 

másodikat a Singer és Wolfner, a 1930-as években a Géniusz gondozásában megjelent 

könyvei valójában az akkor e kiadót már „bekebelező” Révait jelöli. A Bujdosó könyv 

második része a Pallasnál jelent meg (1922), amely egyébként megvásárolta a 19. század 

legvégén az Egyetértés című lapot és még néhány évig működtetni tudta (1899-1913); a 

könyv első része még a Rózsavölgyi és Társa gondozásában jelent meg (1920), amely mind a 

mai napig inkább a zeneműkiadással asszociálódik. (A két kötet együttes megjelenése az 
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említett kiadók kooperációjával jött létre. A Pallas adta ki például Erdős Santerra bíborosát 

is.) A kiegyezés előtt pár évvel megalakult kereskedelmi és könyvkiadói vállalkozás, a Grill, 

amely 1905-ben kettévált, adja ki Mollináry könyveit az 1940-es években, a második 

világháború után már fordításban jelenteti meg Földes Jolán Arany fülbevaló című regényét. 

Holott Földes Jolán leghíresebb regényét az Athenaeum adta ki, három másik könyve a 

Pantheon (1920-1944) gondozásában kerül a piacra, amely kiadó tőkeerős hátteréül az Angol-

Magyar Bank szolgált. 

 Holott egy könyvsiker megszületését nem garantálja semmiféle marketingstratégia, 

bármilyen szépirodalomként és/vagy sikerkönyvként aposztrofált könyvek megjelenésekor 

megindul a „hatalomgyakorlás”, a kiadók számára egyáltalán nem lényegtelen a financiális 

szempont, az eladás fokozása, az író(nők) műveinek kiadása rugalmas kiadói magatartás a 

jellemző, vagyis megváltoztatják a könyvek külsejét (imidzsét), „hogy továbbra is tetszést 

arasson”.
32

  Erdős műveinek egy részét kiadták papírkiadásban, keménykötéssel is, Gulácsy 

regényeinek szedéstükrét változatlanul hagyják, csupán más borítóval látják el, a szöveg felett 

esetleg díszítő fejlécet helyeznek el, a vásárlási kedvet serkentik az írónők műveinek 

összegyűjtött kiadásaival, amelyek a jólétet, a gazdaságot sugallják  ellentétben a mai 

kiadásukkal, amelyeknek megjelenései „újraírhatják” a szövegek (látszólag időtlen vagy 

éppen abban nagyon is benne lévő) kontextusát. Az irodalmi szövegek sohasem voltak 

elválaszthatóak teljesen attól a közegtől, amelyben megjelentek/megjelennek, most amikor 

egyik meghatározó elemévé vált kultúrának (főleg a fotográfia megszületésétől
33

) a „puszta” 

szövegekhez fűződő képiség, azoknak egymáshoz való viszonylatai, az egykori írónők 

műveinek népszerűsítéséhez és értelmezéséhez elengedhetetlenül hozzátartozik, hogy a kiadó, 

amelyik kibocsátja ezeket a könyveket, milyen „üzenettel” teszi ezt. Anélkül, hogy konkrét 

példákkal élnék  hiszen inkább hasonló gyakorlatokkal kapcsolatos észrevételekről van szó  

jellemző, hogy a rendszerváltás után közvetlenül kiadott könyvek egy részén nem található a  

hátlapon ismertetés (vagy, ha igen, tipográfiailag kifogásolható módon), más részük kiadása, 

mintha abból a megfontolásból született volna, hogy felidézhető volna a „ponyva”, a 

„leányregény” külső megjelenése, abban az időszakban, amikor az ezekbe a műfajokba 

„taszított” vagy ténylegesen tartalmi és szerkesztési szempontból kifogásolható sorozatok 

külső képe nagyon is a „való világot” idézte meg, és képileg radikálisabbak voltak.  Bizonyos 

megjelölések, mint például, hogy a regény az egykori „kispolgári” olvasóközönség kedvelt 
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olvasmánya volt, a szövegeket rögtön letaszítja az olvashatatlan, „néma” művek sorába, mert 

ugyan melyik olvasó tartozna szívesen egy ma már megbélyegzettnek látszó társadalmi 

osztályhoz, annak ellenére, hogy maga a szöveg esetleg briliáns elbeszéléstechnikailag? 

Ugyanazt az írónőt és műveit esetleg „újrapozícionálhatják”, míg az egyik sorozatban főleg 

női író mivoltára (és „finomságára”) esik hangsúly, a másikban olyan jelkép szerepel 

ugyanennek az írónőnek a novelláskönyvén, amely a magyar történelem(szemléletben) nem 

éppen a legpozitívabb szerepet játszik mind a mai napig. Amikor az irodalomkritikus 

erőteljesen követeli, hogy legyünk kevésbé szélsőségesek vagy „tárgyilagosak” egy szöveg 

megítélésében, elfeledkezik arról, hogy az olvasás maga sohasem tűnik leválaszthatónak a 

technikaiként feltűnő környezettől
34

 (például a betiltott internetes lapon lévő 

megnyilatkozásoktól), még abban az esetben is, amennyiben a kulturális környezet 

folyamatosan változik, vagy hogy az értelmező nem tekint kanonikusnak egy könyvvel 

kapcsolatban megjelenő hirdetést, vagy külső megjelenítését. Mivel az írónők rendszeres 

irodalomtörténetének tárgyalása csak az utóbbi egy-másfél évtizedben vett igazán lendületet, 

valamint, hogy a megszületett (egyébként felettébb jelentős) munkák az írónők irodalmi 

kizárása körül időztek, ezért úgy tűnhetett fel, hogy „a marxista irodalomtörténet-írás nem egy 

írónőt politikai okból rekesztett ki. Kis példányszámban megjelenő műveiket nem adják ki 

újra”,
35

 holott ezen a területen hatalmas erőfeszítések történtek (természetesen nem sugallva, 

hogy már „elegendő” újrakiadott szöveg volna birtokukban), de előfordult, hogy az egykor 

sikeres írónők műveinek megjelentetése a sokszor könyvpiacon járatlan kiadók tulajdonosait 

majdnem az „adósok börtönébe” vitte. Irodalmi siker, az egykori siker, és az eladott 

darabszám után sikerkönyvekként aposztrofálható könyvek között különbség van, ahogyan 

arra a későbbiekben is utalni szeretnék.   

Az egykori eladott magas példányszám megtévesztő lehet mind a férfiírók, mind a női 

írók műveit illetően, a rendszerváltás körüli megnövekedett kiadói érdeklődés műveik iránt 

abból a feltevésből indult ki, hogy az ideológiailag diszkriminált szerzők műveinek sikere 

megismételhető, holott az akkor meglehetősen „masszívnak” tűnő irodalmi kánonalkotás 

ezeknek értékét más módon is kétségbe vonta, ráadásul a sikerükkel kapcsolatos kételyek ott 

kísértettek már megszületésük pillanatától fogva. Az egykori kiadókat a 1940-es évek 

legvégéig államosították, amelyek addig többnyire részvénytársaság formájában működtek, és 

jelentős sajtókapcsolatokkal rendelkeztek, amelyek biztosították számukra a reklámot, 
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gyakran előzetest hoztak le a később piacra kerülő művekből, ami egyébként bevett irodalmi 

gyakorlat volt már a 19. század végétől fogva. Ahhoz tehát, hogy egy siker valóban a könyvek 

kiadásakor bekövetkezzék, viszonylag megtervezett, bonyolult mechanizmusok 

összehangolására volt szükség. Ennek vizsgálata során több kétely is felmerült.  Sipos Balázs 

a korabeli, a 20. század első felének újságírónőinek tevékenységébe enged bepillantást,
36

 

Kádár Judit az Új Idők által reprezentált, nőket érintő sztereotípiákat elemzi,
37

 Mekis D. János 

a hagyományosan „nőinek” vagy „családinak” tartott korabeli lapok médiatudományos 

elemzésére ösztönöz (Magyar Lányok, Érdekes Újság, Magyar Úriasszonyok Lapja, Párisi 

Divat).
38

 Az ilyesfajta nagy jelentőségű vizsgálódásoknak lehet egy alapvető pesszimista 

hozadéka, legalábbis ezt körvonalazza az írónőkkel kapcsolatos diszkurzív gyakorlatok 

behatóbb tanulmányozása, mivel a nőket, írónőket érintő előítéletek a 19. század végén, 20. 

század elején nemcsak a kifejezetten nők számára készült lapokban érhetők tetten, hanem az 

irodalmiság szempontjából az elmúlt évtizedekben preferált intézményes formák 

gyakorlatában is.
39

  

Nők, férfiak az „irodalmiságban” és a  modernségben  

 

Hogy a helyzetet megvilágítsam, néhány példát szeretnék arra felhozni, hogy mennyire 

felháborító lehet a kései feminista kutató számára az e lapok által felvázolt, nőket érintő 

reprezentáció. A 19. század utolsó évtizedében kiéleződtek azok a viták, amelyek az írónők 

műveit érintő kérdésekben Gyulai Pál hírhedett kritikáját alapul véve a nők/írónők ellen vagy 

mellettük foglaltak állást. Az 1904. november 1-jén induló, majd egy évig (1905 októberéig) 

megjelenő folyóirat, a Virágfakadás céljául tűzte ki, hogy a fiatal írók számára publikációs 

teret biztosítson. Az Endrődi Sándor által szerkesztett lap Juhász Gyulától közölt (aki 

időközben átveszi az irodalmi rovatot 1905. március 1-jétől)  még az év februárjában egy, az 

írónők helyzetéről és szerepéről szóló kifejezetten feminista ihletésű írást, ahol a szerző a nők 

irodalomban láthatatlanságát a társadalmi elnyomásukkal hozza összefüggésbe, amelyet 

súlyosbít az is, hogy „[a nők] ferde nevelés korlátai közt hamis fogalmat alkotnak az életről”, 
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amely megállapítások a következő lapszámokban kibontakozó vitának alapjául válhattak.
40

 A 

cikkre érkező reagálások elméleti bázisául  többek között  például egy, a Huszadik 

Században megjelenő Spencer-nekrológ szolgál, a válaszoló szerint a schopenhaueri 

„relatív”szabadságból a nők még kevésbé részesülhetnek, sőt, egyáltalán nem is bizonyos, 

hogy kívánatosnak tartható „felszabadításuk”. A vitába bekapcsolódott Erdős későbbi férje, 

Fülep Lajos is, aki szerint a nők szellemi, lelki, és testi képességeinek még sokat kell fejlődni 

ahhoz, hogy a döntés képességét egyáltalán birtokolni tudják, a női mozgalmak szerepét pedig 

minimálisnak állítja be, mondván, hogy „a teória csak teória marad, és senki se fogja 

megpróbálni, hogy elméletben beválik-e”, hiszen a társadalom fejlődése „nem törődik a 

feministák prédikációival”, ugyanakkor nem hagyja figyelmen kívül azt sem, hogy a 

társadalomban nagyobb szabadságot élvező nők hatékonyabbak lesznek az alkotás terén. A 

lap hasábjain többször visszhangzik, hogy a nők (írónők) férfiakkal szembeni aszimmetrikus 

helyzete biológiai adottságukból („a természet” diktálta törvényekből), mintsem a Juhász 

Gyula állította természetként magát mutató társadalmi gyakorlatból. A vitát (álnéven) Kaffka 

Margit zárja, bírálva „a kaszinói kölcsönkönyvtárak regénye”-it, hangsúlyozva, hogy azok a 

nők sikertelen karrierregényét (és ezzel az emancipáció sikertelenségét) fogalmazzák meg  

olyan elképzelések nyomán, melyek „örök törvénynek”, a „természet igazá”-nak
41

 állítják be 

az olvasók számára a nők jelenlegi helyzetét: „A lány vagy asszony elindul a család 

védköréből, merész ideák szivárványa után rohan, fest, ír vagy képeket farag  aztán 

összeütközik, ellenáll, kifárad, szenved  végre megtörik, és még ha lehet, visszatér a család 

kebelébe.”A felfelé törekvő nő bukása (leegyszerűsítően) nem csupán „a leányregények” 

specifikuma, hanem nemtől függetlenül írónők, férfiírók kedvelt témája (Lovik Károly, 

Balázs Béla, Bródy Sándor), ahogyan a bírálatot megfogalmazó Kaffka Margité is, sőt az 

alapvetően feministaként számon tartott Szikra (gróf Teleki Sándorné) novellájában csupán 

férje halála révén jut érvényre a főszereplő boldogulása.
42

   

Visszatérve az Új Időkhöz, a lapban is megtalálhatóak az olyan (nem is annyira 

ellentmondásos) jelenségek, mint hogy írógépeket álarcos, erotikusan megtépett ruházatú nő 

alakjával reklámoznak, ugyanabban a számban a szerkesztő egy elvált, katolikus férfival 

történő házasságtól tanácsolja el a hölgyolvasót „világnézeti” alapon, és közölnek megint csak 

ugyanitt szépirodalmilag értékelhető, talán feminista jellegűnek is mondható írást. Bonyolítja 
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a helyzetet, hogy még a századelőn néhány férfiszerző próbálkozik női álnév alatt írások 

publikálásával, közülük manapság legismertebb Ignotus,
43

 akinek Emma asszony néven írt 

levelei a nőket érintő akkori előítéleteknek aláásásaként értelmezhetők (A Hét hasábjain az 

1890-es évek közepétől), évekkel később (az 1910-es évek elején) viszont határozottan 

feministaellenes hangokat szólaltat meg a radikális Világ című lap hasábjain, ezenkívül: 

„Ignotus női jogokkal kapcsolatos végkövetkeztetése az, hogy a nőknek bele kell nyugodniuk 

abba, hogy természettől fogva ők a második nem, és  még ha bizonyították is már, hogy a 

munkára éppúgy alkalmasak, mint a férfiak  úgy szolgálhatják az emberi nem fejlődését, ha 

gyerekeket szülnek.”
44

 Miközben azonban sorra születettek meg a 19. század második 

harmadától kezdve a nők fizikai, szellemi, biológiai kisebbrendűségét bizonyító 

„tudományos” írások (Schopenhauer, Nietzsche, Möbius, Weininger, Freud), már 1869-ben 

több magyar nyelvű folyóirat tudósított John Stuart Mill The Subjection of Woman című 

röpiratáról,
45

 amelyben síkra száll a nők „társadalmi szolgasága” ellen, 1902-ben pedig Georg 

Simmel rámutatott arra, hogy a nőkkel szembeni gúnyos magatartás, misztifikáció, és az  

általános emberiként bemutatott „férfikultúra” ugyanannak a gyakorlatnak a 

megnyilvánulásai.
46

  

A 20. század elején az írónők írásainak esztétikai megítélése tehát szorosan 

összekapcsolódott a különböző, a nőkhöz fűződő más kulturális ítéletekkel, reprezentációkkal. 

Hiába tiltakozott Lyka Károly azonban az Új Idők hasábjain még a század legelején, hogy a 

nők hagyják el a  szerinte nem nekik való  művészet mezsgyéjét, nemsokára orgánumok 

különbözőségétől eltekintve az írónők addig sohasem látott kultusza következett be  

legalábbis látszólag.
47

 A „szerző” kultusza viszont nemcsak az írónőket érintette, hanem 

összefüggött a műalkotás dokumentumszerű értelmezésével, az író élete és írásai világa 

összecsúsztatásával, a szerző és a műalkotás ünneplésével, Babits például még is 1935-ben  a 

következőképpen ír Musset-ról: „Madame de Staël óta nem volt ily beszédtárgy. Az író 
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tünemény és nagy egyéniség! Élete a nyilvánosság. Mi minden történt, két év alatt, attól 

kezdve, hogy Musset és Georg Sand egy kiváló estélyen találkoztak! Firenze! Velence! És 

Musset betegsége! S hogy Sand megcsalta az olasz orvossal! Musset egyedül tért vissza 

Párizsba, s mindezt látta Párizs, és kommentálta […] Ez már nem üres byroni póz. Ez, 

ahogyan mondani szokták, a „szív mélyéből fölcsukló” férfiírás. Azé a férfié, aki gyermekből 

lett hirtelen és szomorúan lett férfi.”
48

 Egymást érik az ünnepségek a 19. század végén, 

amelyek az írót, jubileumait éltetik, mint Jókait, akinek több tucat regénye volt egyszerre 

forgalomban, persze ez nem zárta ki, hogy más szerzőknek a következő évtizedben éppen 

megélhetési problémáik miatt kellett elpusztulniuk. Az ábrázolt világok és a valóság közötti 

megfelelések, a medializált tér visszahatásai nemcsak manapság lehet probléma, hanem  

gondot okozott a Nyugat Európában (már a 18. században) az addig sohasem látott 

„olvasásdüh” fokozódásával, gondolva itt a Werther megjelenése utáni 

öngyilkosság hullámra vagy legalábbis (a főhőséhez hasonló) egyes, akkor divatosnak tartott 

ruhadarabok használatára.
49

  

A 20. század első felében alkotó írónők írása többször járja körül azt a problematikát, 

hogy a nyilvánossággal együtt kell élniük, az utcán felismerik őket, leírt gondolataikkal 

azonosítják életüket, másrészt milyen hálásak rajongóik figyelmességéért, vagy hogy 

miképpen kellett volna beavatkozni (olykor sikertelenül) a tőlük segítséget kérő olvasók 

életébe. Különféle folyóiratok (a divatlapok, de a Literatura is) fényképeket, riportokat 

közölnek róluk, az írónőkről közölt fotográfiák többsége főleg a századelőn gyakran „az 

otthon” köreiben mutatja őket (gyermekeikkel, férjükkel), a hozzájuk fűződő merev elvárások 

viszont lassan enyhültek: Zsigray Julianna az 1930-as években szívesen hangoztatta, hogy 

szerelmi életét nem szabályozzák a hivatalos kötelékek, Bozzay Margit szerkesztői 

üzeneteiben (talán saját tapasztalatai után) kiállt a gyermeküket egyedül nevelő nők jogai 

mellett. Ma kevésbé általános, de még mindig előforduló jelenségnek tartható, hogy az 

újságíróként, szerkesztőként alkalmazott, vagy egy kiadóvállalat által foglalkoztatott szerzők 

művei kerülnek az érdeklődés fókuszába (Herczeg Ferenc, Ady Endre, Kosztolányi Dezső). A 

modernségnek ebben a szakaszában általános volt, hogy a lapok szerzői viszonylagos 

„világnézeti” rugalmassággal rendelkeztek, hiszen a fő megélhetési forrásuk alapját ez 

képezte. Néha legendák keringtek az önmagának más-más lapok hasábjain válaszolgató 

szerzőről is. 
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Az Új Idők, amely tízezer példányban is elfogyott, írónők sorának biztosított 

megélhetést (például Kosáryné Réz Lola, Szili Leontin, Gulácsy Irén, Zsigray Julianna), és 

ezek közül többen is határozottan radikálisan kiálltak a nők jogai mellett, szövegeik 

környezetében leggyakrabban arisztokrata származású hölgyek portréja tűnt fel  ami 

ellentétben az írónők sorsa példázta társadalmi kitörési lehetőséggel , azt sugallta, hogy a 

vágyott státusz elérése nem az egyén cselekvési lehetőségének következménye, hanem 

születéstől fogva adott, az így megkonstruált „szépség univerzumát” örökkévalónak mutatva 

be. Zsigray regényében szívesen köt ki a báli mulatság után az újságírók kegyeiért versengő, 

fiatal, arisztokrata lányok (ironikus) ábrázolásánál, akik remegve várják, hogy egy-egy 

toalettjükről az újságok írjanak. A származás, a pénz, hírnév, társasági élet bemutatása a 

modernségben ugyanolyan fontos volt, mint napjainkban  amikor az irodalom 

marketingstratégiájának egyik kiemelkedő része lett  és csak kevesen akadtak szerzők, akik 

nem vallottak volna azokról a családi kondíciókról, amelyből érkeztek. A kor két 

legelismertebb írónője Kaffka és Tormay voltak, mindketten egyszerre vallották magukat 

dzsentri származásúnak, másfelől egy (feltörekvő) polgári család sarjának: az előbbi szívesen 

dicsekedett azzal, hogy leghíresebb műve, a Színek és évek  egy egész vármegye haragját 

váltotta ki, de nem felejti el azt sem közölni, hogy „Anyám vérei az Urayak, a Nagy Iván és 

egyéb csalhatatlan kútfők tanúsága szerint a megye legősibb nemzetségei, az Árpád vezérrel 

bejöttek közül valók.”
50

 Az Érdekes Újság Dekameronjában megjelent életrajzok szerint a 

férfi írók közül is azok lettek kevésbé sikeresek, akik kevesebb „nagyszerű” elődöt akartak 

felmutatni, és a „szerző” életrajzi kultuszában kevésbé vettek részt.  

Ezek szerint azok a meghatározások,  melyek szerint a populáris fikció csupán a 

termelés és fogyasztás mentén írható le, mintha „az irodalmi művek” rendelkeznének 

autonóm sajátosságokkal, alkotóik pedig kreativitással, akik maguk a „művészet” nyelvét 

beszélik, míg a népszerű könyvek nem minden művészettől mentesen ugyan, de íróik ritkán 

tekintik „nagynak” műveiket, ahogyan azt például Ken Gelder állítja,
51

 a múlt század első 

felében teljes aláásása lett volna az írói hitelesség kérdésének, ami pedig egyik központi 

kategóriája volt ennek az időszaknak. Az „alkotástól való szorongás” az olyan, a Nyugat 

oldalain évekig (1909-1916) publikáló írónő későbbi befogadásának sem használt, mint 

amilyen Thomas Mann egyik első értő recenzense  a többszörös álnév mögött rejtőzködő  

Tóth Wanda volt, aki Fenyő Miksának írt levelében a következőképpen mentegeti írásait: 
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„Talán van némi értéke annak, amit a nők teljes őszinteséggel elmondanak magukról, s 

világuknak ezen részéről, melyről csak igazán kevesen alkotnak igazi képet. Ez az igazán jó 

családok féltve őrzött leányainak igazi élete, akik körül egy csomó előítélet van elterjedve, 

ami chablonossá teszi sokszor a valójában érthetetlen és kissé szomorú alakjaikat […] talán 

kölcsönöz munkámnak némi értéket a dilettáns külső alatt.”
52

 Míg Tóth Wanda félig-meddig 

rejtőzködve élt, Kaffka Margit kifejezetten irodalmi kapcsolatainak ápolása miatt költözött a 

fővárosba, ahol már évek óta ott élt az eredetileg színésznőnek készülő Erdős Renée is, akinek 

a múlt század legelején szerelmi élete a nyilvánosság előtt folyt.   

A könyvsiker megszületése egyidős a dualizmus kora kapitalista könyvkiadásának, 

sajtóapparátusának megszilárdulásával, tőkeerős kiadók létrejöttével, azonban túlzás lenne azt 

állítani, hogy maguk a kiadók irodalmi sikerekből szerezték fő bevételi forrásaikat. Keresett 

termékek voltak a báli meghívók, a félig-meddig önéletrajzként olvasott útleírások, a 

lexikonok, összefoglaló-ismeretterjesztő munkák, a szakácskönyvek és a gyerekeknek, 

gyerekekről szóló munkák (ez utóbbiak reklámjaival tele van az Új Idők). A ma sokat tárgyalt 

kiadók fellépése előtt is virágzó üzletágnak tűnt a könyvkiadás, az 1880-as évekre a magyar 

és német nyelven forgalomba került magyar és külföldi cégek által kiadott füzetes regények 

több millió példányszámban kerültek forgalomba.
53

 Révay ezeknek a műveknek a csoportját 

„szenzációéhséggel” jellemzi, amelyeket  kalandos történetvezetéssel, vagy a „rémregények” 

műfajával lehetne leghathatósabban leírni.
54

 A kor általánosan bevett könyvterjesztési 

stratégiája nyomán e termékeket kolportőrök (ügynökök) terjesztették, kettő-négy füzetet a 

remélt vásárló ajtaja elé helyezve, majd visszatérve felvették a rendelést a kiadványokkal 

kapcsolatban, amelyeket külön ajándékok kilátásba helyezésével hirdettek.
55

 Jellemző, hogy 

ezeket a folytatásban megjelent regényeket a „ponyva” minősítésével látták el, Révayék egyik 

első nagyarányú (államilag támogatott) vállalkozása éppen a „ponyvaellenes”, a 

„szépirodalmi” ponyvaújság kiadása volt (a Regényvilágé).
56

 A 19. század végén még mindig 

legbiztosabb szépirodalmi vállalkozásnak Jókai műveinek kiadása tűnt, akinek regényei 

egyidejűleg több mint százezer példányban voltak forgalomban, a Mikszáth-olvasásnak 

viszont relatív távlatot ad a kiadásonkénti 5.000 körüli példányszám. A kiadóvállalattá alakult 

intézmények sokszor egyáltalán nem olyan művek kiadását segítették elő, amelyek a kiadók 

létrejöttével, működésével kapcsolatos „kapitalizmus szellemét” dicsőítették  mint az 

                                                 
52

 Tóth Wanda  Fenyő Miksához = Feljegyzések és levelek a Nyugatról, válogatta, sajtó alá rendezte, bevezető 

tanulmány VEZÉR Erzsébet, Akadémiai, Budapest, 1975, 454. 
53

 RÉVAY Mór János, Egy magyar könyvkiadó emlékiratai I-II., Révai, Budapest, 1920, [I.] 54.   
54

 RÉVAY, I.m., 54. 
55

 RÉVAY, Uo. 
56

 RÉVAY, 49-67. 



esetlegesen első látásra tűnhetne  hanem meglehetősen építettek a kapitalizmussal mint 

társadalmi formációval szemben megmutatkozó ellenszenvre. Habár Jókai meglehetősen 

sokrétűen mutatta be a kapitalizálódó magyar társadalmat, úgy tűnik, hogy határozottan elítéli 

a nagyarányú pesti telekvásárlásban részvevők mentalitását (Kárpáthy Zoltán), ami Tormay 

Cécile 1910-es években keletkezett regényében hősiesként kerül bemutatásra.  

A (siker)könyvek részesei voltak  ahogy most is  a társadalmi állásfoglalásoknak, ami 

nem azt jelentette kizárólagosan, hogy a regények csupán a „felső tízezer”, a „társadalmi 

középosztály” érzelmeit, vagy vágyódásait szólaltatták volna meg, néha ellenkezőleg, a 

népszerűség annak volt köszönhető, hogy az írónők regényeiben hihetetlen szellemi, 

gazdasági nyomorúság közepette kell élniük a női szereplőknek (mint az Emberek a kövek 

közöttben, Mollináry Gizella 1940-es években megszülető regényeiben), vagy azt mutatták be, 

hogy a nők miként törhetnek ki szűkre szabott kereteik közül (miképpen 

győzedelmeskednek), de leginkább, hogy küzdelmeik az élet  „fősodrának” látszó tényezőivel 

szemben miképpen buknak el. Az ilyen típusú (már Kaffka által is nehezményezett)  

regényeket mindig könnyebben helyezték el a maguk korában (és később is) az 

„irodalmiságon” belül (Erdős Renée: Borsóhercegnő) a férfiszerzők (Kosztolányi Dezső, 

Móricz Zsigmond) hasonló típusú műveivel együtt, mint az olyan Erdős-regényeket, 

amelyekben a nők miután kivívják az előnyösnek vélt társadalmi pozíciókat (világhírre 

tesznek szert), ráadásul még anyagi szempontból sem kedvezőtlen házasságot kötnek egy 

(esetleg arisztokrata származású) férfival. Mivel Erdős nem szűkölködött a gazdagok, a 

művészek életének fonák bemutatásával, ezért vívhatta ki egyaránt minden oldalról a 

legerősebb kritikai össztüzet, pedig regényeinek egy része (ahogyan Bródy Lili művei is) azt 

sugallják, hogy van kiút a társadalmi, lélektani „pokolból”. Szederkényi az 1910-es években 

keletkezett regényeiben egy kislány (Hill Márta) és egy újságíróvá lett (megszökött, 

gyermekes) nő történeteit is végigkísérhetjük, amelyekben a szereplők túl akarnak emelkedni 

a sorsként megmutatkozó körülményeiken, a gyereklány (mint Mollinárynál) olyan roppant 

találékonysággal bír, hogy az a felnőtt, kegyetlen, őt kitaszítottként kezelő környezetet is 

megszégyeníti. Ezekkel a regényekkel  tágabban a populáris művekkel  szemben azt szokás 

felhozni, hogy (1.) a „gazdagok”, a „híresek” világában meglévő konfliktusok azért kerülnek 

bemutatásra, hogy biztosítsák az olvasók számára „a minden rendben” filozófiáját (mivel a 

történet szereplői ugyanúgy szenvednek, mint olvasóik), (2.) ugyanakkor elmenekülhessenek 

a rideg valóság elől (vagyis eszképisták), (3.) és hamis képet mutatnak be a társadalmi 



valóságról (tükrözi, hogy milyen fontos az a kultúra, amely a sikereket megtermelte),
57

 amely 

meghatározások mindegyike egyfelől feltételezi a műalkotások immanens értelmezését, 

másfelől viszont él a gyanúval, hogy a populárisnak tartott művek egyfelől nagyon is bent 

vannak a társadalmi valóságban, de el is vesztették a kapcsolatot vele. A műalkotások 

esszencialista értelmezéséről a populáris kultúra bírálói által hivatkozott „mezőelmélet” 

megalkotója, Pierre Bourdieu meglehetősen kritikus hangon nyilatkozott, feltette a kérdést, 

hogy egyes tárgyak mitől lehetnek a valóság darabjai, mások viszont miként képviselhetik a 

műalkotások szféráját? Bourdieu úgy gondolja, hogy a műalkotások kantiánius felfogásától 

kezdve az olyan előítéletek szaporodtak meg az esztétikai szemléletben, amelyek az „érdek 

nélküliség” eszméjéhez kapcsolták az értelmezést. Ám a műalkotások létrehozására irányuló 

tudománynak szerinte ugyanúgy megvannak a benső törvényszerűségei, az egyedi olvasás 

nyomán általánosított gondolatok az univerzalitás igényével lépnek fel, közöttük olyanok, 

mint mint Danto (aki a „művészvilág”-ra hagyatkozik e téma eldöntésében), vagy Walter 

Benjamin (aki megalkotta az „alkotó” mint elismert fétisgyártó fogalmát). 
58

 

Ahogy az iménti problémafelvetésből következik, az írónők sikerkönyveinek tárgyalása 

nem csupán az írónők regényeinek egymással való összefüggésében történhet, mivel túlzás 

volna azt állítani, hogy az írónők műveihez kapcsolódó kritikai (és egyéb) kulturális 

gyakorlatok egyetlen összetevője a nemiség problematikája volt, persze megeshetik, hogy 

egyike a legjellemzőbbnek. Az ő kizárásuk vagy irodalomba való betörési lehetőségeik 

korlátozása természetesen abból is adódott, hogy milyen szerepet foglalhattak el a 19-20. 

századi társadalmon belül, de nemcsak nekik volt kevésbé kedvező a helyzetük, hanem más 

írók is. A felvilágosodás korának és még a Bach korszakot követő időszak  „ponyvának” 

tartott művei mellett konkurenciát jelentett a külföldi szerzők eredeti nyelven való „importja”, 

azon kívül többnyire ugyanezen szerzők fordításai is. Míg a Magyarországon megjelenő 

könyvek közül is 1848-ban csupán 39 százalékuk volt magyar nyelvű,
59

azt követően, főleg az 

1860-as évek legvégétől megjelennek a kiadók, akik magyar nyelvű (szép)irodalmi könyvek 

kiadását is előtérbe helyezték (vagy legalábbis) inkább  vállalták, ami körülbelül egybeesik a 

tőkeerős részvénytársaságok megalakulásával, majd nem egészen később létrejön a Magyar 

Könyvkereskedők Egyesülete (1878), amely szervezet 1913 végén 648 tagot számlált.
60
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Az első magyar nyelvű könyvsikernek, népszerűségnek örvendő szerzők a Bach-

korszakot követően nagyrészt férfiak voltak, a nők közül leginkább olyan, anyanyelven 

olvasott vagy szívesen fordított szerzők, mint például az európai „bestseller írónőnek” 

számító E. Marlitt. Holott nem készültek statisztikák erre vonatkozóan, az önálló, 

szépirodalmi kötettel rendelkező írónők aránya a századfordulót követő fél évszázad alatt 

bizonyára jóval kevesebb mint 10 % volt, másrészt viszont jellemző, hogy a 19. századtól 

kezdve egyre szaporodik  mind a női olvasók ízlésének bírálata, a velük kapcsolatos kételyek, 

ez csak fokozta azt a hiedelmet, hogy a „ponyvák terjesztői” és a „női olvasók” rossz ízlése 

akadálya az igazi művészeti piac kibontakozásának. Mégis kit tekintsünk az első magyar 

sikerírónőnek? Fábri Anna e dicsőséget egyértelműen Beniczkyné Bajza Lenkének (1839-

1905) tulajdonítja, mivel egyetlen év alatt három műve is napvilágot látott, könyvei második  

harmadik kiadást is megértek.
61

 Az irodalomtörténész, Beniczkyné halála kapcsán, Tábori 

Róbertnek (Tutsek Anna férjének) visszaemlékezését idézi meg „[…] el nem vitatható tény, 

hogy Beniczkyné Bajza Lenke a legutóbbi időkig a legolvasottabb magyar regényíró volt. 

Hogy elmondhassam, hány kötetet írt, vagy statisztikusnak kellene lennem, aki följegyzi a 

számbeli adatokat vagy pedig  fiatal lánynak, aki mohón, a hősök rendkívüliségén hevülve 

és az író fantáziájába bekapcsolódva olvassa el a nagy Lenke minden regényét.”
62

 Habár a 

kritikus méltatása tehát rögtön hozzákapcsolódik a regények kvantitatív megjelenítéséhez, 

valamint egy meghatározott nemű és életkorú olvasótábor képzetéhez  amelynek korabeli 

megítélése talán nem volt annyira egyértelműen negatív, mint azt hihetnénk  a már többször 

említett kiadói emlékezés szerint azonban olyan, akkor divatosnak látszó írók műveinek (mint 

például Beniczkyné Bajza Lenke, Degré Alajos, Vadnay Károly) kiadása kiadók egész sorát 

rántotta anyagilag magával, mindegyik azzal kezdve tevékenyégét, hogy sikertelenül 

publikálta őket; az ilyen kiadások leálltak, sőt elképzelhető a később híres részvénytársasággá 

alakuló könyvkiadók elődjeként számon tartott Emich Gusztáv (Athenaeum), Heckenast 

(Franklin) bukásában is jelentős szerepet töltöttek be. 
63

 Egy összesített, 1911-re vonatkozó 

könyvtári kutatás szerint ugyanakkor Beniczkyné még mindig a harmadik, legkeresettebb 

szerző volt.
64
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Feltehető, hogy az attól való félelem, hogy műveik esetleg kevésbé kedvező 

kontextusban kerülnek majd tárgyalásra, szinte minden írónőt arra késztetett, hogy mereven 

elhatárolja magát a hagyományosan „nőinek” tekintett műfajoktól, írásoktól. A szerzők 

szereplőiknek a „realitáshoz” fűződő kedvezőtlen viszonyainak leírásánál szívesen fordulnak 

olvasmányaik bemutatásához, amely természetesen a legriasztóbb képet mutatja azoknak 

káros hatásairól. A modernség egyik diskurzusalapító szövegét, a Flaubert-regényt 

újraolvasva az értelmező arra az álláspontra jut, hogy Emma figurájában megalkotódott a 

„könnyű” olvasmányokat kedvelő nő képe, akinek élete a „polgári hétköznapok közhelyeinek 

zátonyára fut”, 
65

 amely szöveg mögött olyan elméleti premisszák helyezkednek el, amelyek a 

nőket és olvasási szokásaikat a szintén legkedvezőtlenebb színben mutatják be és a 

„tömeggel”, a „tömegkultúrával” hozzák összefüggésbe.
66

 Amellett, hogy ez a tendencia már 

nagyon korán jelentkezett, az irodalmi szövegek már a modernség előtt is gyakran éltek egyes 

műfajok elutasításával, parodizálásával: Cervantes Don Quijote-ja bezárkózik a 

lovagregények világába, ahonnan nem tudják őt kiszabadítani,  hasonló szituációt körvonalaz 

a 19. század legelején az orosz irodalomban regények sora, például Puskinnak a Goethét és 

Schillert olvasó férfihőse személyében (Lenszkij) vagy az egyebek közt Werthert olvasó, és 

megértően értelmezett, ám ironikus színben feltüntetett olvasmányokkal foglalatoskodó női 

szereplő, Tatjána alakjában. Puskin nem kímélte az egyik legismertebb sikerírónak tartott 

Byront sem, talán ezt a hagyományt folytatta többek között a huszadik század elején Krúdy is, 

aki viszont az általa egyébként bizonyára kedvelt orosz szerzők olvasásával kapcsolatos 

attitűdöket jelenítette meg (A vörös postakocsiban). A művészet létmódja mindig is lehetővé 

tette más szövegek megidézését, a szerzők pedig saját pozíciójuk meghatározásakor szívesen 

fordultak más szerzők műveihez, ahogyan az „idézés” mikéntje manapság is indulatokat 

válthat ki, mint ahogyan az a legutóbbi évek vitáiban láthatóvá vált. A helyzetet az is árnyalja, 

hogy az Andreas Huyssen által említett, a maszkulin kultúra által megbélyegzett „női 

lapokat”, de leginkább a romantikus regényeket nemcsak a francia szerző mutatta be 

kedvezőtlen színben, hanem (talán paradigmatikusan?) bírálat alá vette sok feminista szerző 

is. Így nemcsak az olvasók, hanem a (sikeres) írónők művei is egyszerre vannak kitéve, 

különösen a férfiak által írt művekben, a legteljesebb elutasításnak (mint például Mészöly 

Miklós egyik regényében egészen megalázó helyzetbe hozza az Erdős-regények olvasását), 
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hanem egy „hamis tudatforma” leképezéseként (az elnyomásban valamilyen szinten részt 

vevő) szövegek típusaként is.  

A népszerű írónők szövegeinek vizsgálata az angol nyelvű szakirodalomban már azelőtt 

összekapcsolódott a populáris irodalom értelmezésének kérdésével, mielőtt a feminista kritika 

hatását éreztette volna, és bár manapság talán árnyaltabban jelenik meg a kérdés, mint azelőtt 

(a viktoriánus írásokkal kapcsolatban a korábban egyértelműnek tekintett ítéletalkotás), úgy 

tűnik, hogy mögötte még mindig olyan elképzelések állnak, mint hogy a szövegek elsősorban 

bizonyos kereskedelmi igényeket elégítettek ki, amelyet leghathatósabban a „piac 

esztétikájával” lehetne leírni.
67

 A feminista irodalomkritikus, Radway által végzett 

olvasásszociológiai kutatás szintén a romantikus regényekhez fűződő olvasási attitűdöket 

vizsgálja, amely során csoportmegbeszéléseket is folytatott a románc-olvasókkal, tanulmánya 

végén azonban ő is „hiperolvasó” lesz, monológgá váló művének végén feminista alternatívát 

kínál fel (a románcokétól eléggé eltérő nyelvezettel), a bizonyos értelemben szintén 

„pokolban élő” művek olvasóinak, bebizonyítva, hogy az ilyen műveket inkább helyesebb 

volna nem olvasni.
68

 Ez tehát nem azt jelenti, hogy a feminista irodalomtudományi gyakorlat 

ne tegye bírálata tárgyává bizonyos jelenségek meglétét, inkább azt, hogy annak látszólag 

alapvetően más jellegű kérdésfeltevésekkel tanácsos összekapcsolódnia. 

 A múlt század elején inkább A Hét körüli írókkal összefüggésbe hozott Lovik, Ambrus 

ugyanúgy szerepeltek az Új Idők lapjain, mint ahogy a később a kurzus kiszolgálójának tartott 

lapban többször feltűnik Heltai Jenő, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, vagy Szerb Antal 

neve is. Az egyik legdühödtebb ellenállást kiváltó szerző, a század első évtizedének egyik 

sikerírójának tartható Herczeg Ferenc művének megítélése sem lehet olyan egyértelmű. (De 

sikeríró volt az átlagosan 10.000 példányszámban megjelenő Rákosi Viktor is!) Az írói nevét 

egyébként párbajhősként is megalapozó, a Tisza Kálmánnal barátságot ápoló rendkívül 

népszerű Herczeg, a később Nobel-díjra feltüntetett (1929) író, egyik első művében az Ocskay 

brigadérosban (1902) a kuruc idők addigi romantikus ábrázolását demisztifikálta, 

Gárdonyival együtt a történelmi regények divatját éltette tovább. A Bizánc (1904) című 

regénye egy érzékien ábrázolt színtér, amelyben az érzelmek felfokozottsága, és a korabeli 

szecessziós, szimbolista egyidejűleg vonzó, másrészt apokaliptikus ábrázolása figyelhető 

meg. Herczegnek is bírálható jó néhány műve, amelyek némelyikében a nők kiházasítását 
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teszi meg művének központi tárgyává, de ha összehasonlítjuk Ambrus Zoltán vagy Bródy 

Sándor művészregényeiben szereplő nők képével, akkor talán másként fogunk tekinteni 

Herczeg regényeire, színpadi darabjaira is. Ambrus talán (méltán) legnagyobb elismerésre 

igényt tartó műve, a Midász király 1891-1892-ben jelent meg folytatásokban a Magyar Hírlap 

hasábjain (könyv alakban csak 1906-ban), amelyben a művész „áruvá válásának” gondolatát 

fogalmazza meg. A történet szerint a szegény (nem eléggé méltányolt) festő, Bíró Jenő első 

sikereinek megbuktatójaként jelenik meg egykori festőmesterének, a nagy Danzersnek 

hitvese, aki Putifárné módjára kivetette rá a hálóját.  Miután Bíró képeit nem vásárolják, de el 

kell tartania dzsentri származású feleségét, Völgyessi Bellát és megszületett kisfiát is, egyre 

többször fest megrendelésre készült képeket. Amikor felesége megbetegszik, majd meghal, 

visszatérnek az egykori sikerek, holott Bíró egyre nagyobb kételyekkel viselkedik műveinek 

értéke iránt, és bár hiába jut kisfia érdekeinek és éppen saját művészi szabadságának 

érvényesítésének, megőrzése érdekében egy dúsgazdag lánnyal való előnyös házasság révébe, 

Mása (az egyébként a festő által dilettánsnak állított, művészi hajlamoktól nem mentes) 

újdonsült felesége leleplezi titkát, mely szerint egy ismeretlennek, jelentéktelennek tűnő 

házba jár egykori felesége, a halott Bella kultuszának adózni. Ambrus Zoltán műve nemcsak a 

magyar modernség egyik kevésbé méltányolt műveként értelmezhető, hanem benne a 

művészlét elátkozottságának toposzára is utal, és miközben a nők művészi teljesítményéhez 

meghatározott bizalmatlansággal fordul, egy olyan világot teremt, ahol a falra akasztott (férfi 

által) megfestett nő portréja és alakja nagyobb jelentősséggel bír, mint a valóságban élő 

(egyébként Baudlaire-t idéző!) második feleség, Mása.  Ambrus regénye (ahogyan Bródyé is) 

nemcsak a nők modernitás által meghatározott helyét körvonalazza, hanem a meglehetősen 

válságban lévő (vagy inkább az egyre nagyobb elvárásokkal terhelt) „férfiasság” számára 

adott pozícióikat is. Az, hogy egy férfi nincs kibékülve az esetleg előnyös házasság okozta 

jóléttel, holott bebizonyította érdemességét, Herczeg, Erdős, Zsigray műveiben ugyanúgy 

jelen van, ahol öngyilkosságuk vagy saját magukat illető elvárásaikat illető kudarcérzet azért 

következik be, mert vagy nem tudnak megfelelni a társadalom által elvárt „kezdeményező” 

pozíciónak, vagy esetleg kapcsolataikat a pénz, a felhalmozás világával ellentétben szeretnék 

érzelmileg jelentősebb alapra helyezni. Az 1922-ben megjelent, Zilahy Lajos első 

bestsellerének aposztrofált Halálos tavaszban Tóth Mátyás mérnök úr mielőtt mellbe lövi 

magát, megírja (egy jelentős kártyaveszteség, a minisztériumi állásából való elbocsátás, a 

klubból történő kizárás, és mennyasszonyának adott pofon elcsattanása után) egykori 

gyerekkori barátjának élete történetét, és ekkor bevallja, hogy mindig is szerelmes volt az 

azóta a címzett feleségévé vált (a Beniczky!) lányba, sőt olvasmányaiba is bepillantást enged. 



A háborút követően Zilahy műve nagy felháborodást keltett, különösen az olyan időszakban 

(ekkor születtek Erdős első igazi könyvsikerei is), amikor a háború alatt még fellendülni 

látszó könyvipar egyrészt területi Trianon miatt elvesztette olvasóközönségének nagy részét, 

másrészt az infláció okozta nehézségekkel kellett szembenézni az országnak, végül az 

öngyilkossá lett férfi elsősorban nem a „nagy eszmék” képviselője (hanem legalábbis részben) 

„a szerelem halottja”. Tehát a modernitás és a nemiség sokféle összefüggésben tárgyalható 

még.  

 

A Kritikus Tömeg 

 

A legnagyobb, hosszú távon elért sikerek szerzője talán mégsem Zilahy Lajos volt 

(holott széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezett külföldön is), az egyik legelső, talán 

legsikeresebb, ám angol nyelven alkotó magyar származású író: egy (a még gyerekként 

Angliába költöző) nő volt, mégpedig (báró) Orczy Emma. Ami igazán paradox az ő 

írásművészetével kapcsolatban, hogy valójában annak a tematikának feldolgozója volt, amely 

a kortársak, és az utódok szerint egyöntetűen a kiadók történetének egyik legsötétebbnek 

értékelt időszakának volt a legdivatosabbja, vagyis amit a 19. században működő (különösen 

Tatár Péter regényeivel sikert arató) Burcsánszky Alajos könyvkiadó által közrebocsátott „a 

ponyvák” kevésbé „nemes” fajtájához tartozó művek maguk képviseltek. Míg a Burcsánszky-

féle füzetekben a sokszor kétes hírűnek vélt népi hősök állnak a középpontban, akik a 

legnagyobb színlelés és furfang árán a kizökkent eseményeket helyreállítják (Rózsa Sándor, 

Sobri Jóska), Orczy Emma megfordítja ezt a helyzetet, az ő hőse egy arisztokrata születésű 

angol, aki álarcosan „úri sport”-ból menti meg Párizs forradalom által üldözött, sokszor 

halálra szánt sorsú nemességét (A Vörös Pimpernel, 1905). A Vörös Pimpernel „civilben” egy 

vonzó külsejű, ám roppant unalmasnak és ostobának látszó férfi, aki mellett unatkozva 

éldegél szintén szépséges felesége, a francia plebejusból lett híres színésznő („St.-Just 

polgártársnő”!), aki miután ráébred férje valódi kilétére, és arra, hogy (félig akaratlan) 

árulásával veszélybe sodorja férjét, annak küldetését, de Franciaországban élő fivérét is, a 

könyv végére meglehetősen tépett ruházatban talál ismét rá férjére, aki iránt, annak 

hősiességének felfedezése után ismét szerelemre gyúlik. A Vörös Pimpernel mítosza tovább 

élt, és hogy kalandok és a realitás között nem okvetlenül tátong szakadék, mutatja az is, hogy 

egyik filmes adaptációjában a főszereplő a fasizmus ellen küzdő hős alakjában Leslie 

Howard, aki a valóságban is a Secret Service tagja volt. A tömegek ebben a regényben a 



francia események kontextusában a legnegatívabban kerülnek megformálásra, amely a 

jakobinusok által működtetett besúgórendszer ellenőrzése alatt félelemben él, de tagjai 

maguktól (egymást bíztatva) is szívesen követnek el az arisztokraták (az „arisztók”) és az 

éppen ellenségnek beállított személyekkel szemben néhány egészen megdöbbentőnek tartható 

cselekedetet. Ezen a ponton térnék vissza Huyssen elemzésére, aki nemcsak a „tömegkultúra” 

fogalmát tartotta „paranoidnak”, hanem a század első felében megszülető, a „tömegek” 

felfogásával kapcsolatos nézeteket is, amelyeket ő egyértelműen a feminista mozgalmak, a 

születő szocializmus, és a választójog kiszélesítésének ellenhatásaként értékelt.
69

 Kicsit 

árnyalja a képet, ha például a később megszülető tömegkultúra-diskurzus egyik „alapító” 

atyjának, Freudnak századfordulós Bécsében megtörtént események körül egy kis kitérőt 

teszünk.  Már az 1890-es években tömeges megmozdulások helye volt a Monarchia 

központja, amelyet láthatóan szubkulturális közösségek egymás mellettiségeként jellemez 

Schorske,
70

de amely közösségek nagy része állandóan tömeges akciókat hajtott végre. A 

feldühödött tömegek képe azonban gyakran kísért csoportosulások egymással kapcsolatos 

reprezentációiban, amelyek politikailag a legkülönbözőbb felfogásokat képviselhettek, e 

tapasztalatoknak alapján mutatja be a tömeget, mint együttesen cselekvő, kontrollálatlanul 

viselkedő emberek csoportját Hugo von Hoffmannsthal is, aki így jellemezte a tömeg és 

politika viszonyát: „A politika: mágia. A tömeg annak fog engedelmeskedni, aki képes őt 

megszólítani.”
71

 A tömegekkel kapcsolatos diskurzusban megszülető, azóta elhíresült művek 

nagy része konkrét politikai cselekvési  alternatívát kínálva föl egyrészt bírálta az emberek 

interakciójában fellépő egyetértően megnyilvánuló akciókat, másrészt tőlük egy bizonyos 

normáknak megfelelő, deklaratívan reprezentált, „együttesen” végrehajtott cselekedeteket 

kívánt, nem egyszer a csoport „kiválasztott” tagjainak alávetetten. Ez a félelem és egyszerre 

kívánalom hatja át a századfordulón Le Bon, Weininger, Freud, az említettekhez képest 

Ortega y Gasset tíz évvel később született írásait is, amelyet igazolni látszottak a jelenben a 

tömegmegmozdulások, a forradalmak, háborúk és a történelmi tapasztalatok is (mint a francia 

forradalom).  

Hogy a kulturális és hatalmi szférák nyílhattak meg egyszerre sok ember előtt, az 

nyilvánvalóan a legdemokratikusabb dolog, amely egy társadalmat érintő szerkezetváltásban 

bekövetkezhetett, ám, hogy ezzel egyidejűleg feministák, antiszemiták, nacionalisták, 

szociáldemokraták állandó megmozdulásának színtere legyen az utca, az addig kevésbé 
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jellemző, akkorra viszont hétköznapi eseménnyé vált. Fokozhatta a félelmeket az is, hogy a 

19. században a legtöbb országban kiterjesztették az általános iskolai oktatásra vonatkozó 

kötelezettségeket, ezzel egyidejűleg új típusú lapok keletkeztek, ráadásul egyre nagyobb 

eséllyel pályázhatták meg bizonyos pozíciókat olyan emberek, akiknek korábban nemre, 

származásra (vagy hasonló ítéletek) következtében addig viszonylag kevesebb esélye volt. A 

kultúra tömegesedéssel kapcsolatos félelmek táplálója az is, hogy bizonyos, korábban 

viszonylag kevesebb számú nyomtatott szöveg került forgalomba, amelynek hihetetlen 

dömpingje megdöbbenthette mind „a konzervatív” szemléletű (a korábban kiemelt helyzetbe 

lévő uralkodó osztály tagjait), mind pedig az egyébként előbbiektől kulturális ítéleteikben 

néha annyira nem különböző művészek többségét is jellemezte. A szövegek története 

egyáltalán nem elválasztható előállítási körülményeiktől, tárolásuk módjától, ahogy Benjamin 

fogalmaz „sokszorosításuktól”, hogy erre nem sok figyelmet fordítunk annak oka  

valószínűleg a szöveg humanista felfogásában rejlik, pedig ha tekintetbe vesszük, hogy a jogi 

szövegek sokasodó kiadásai miképpen szilárdították meg a jogi gyakorlatot, akkor ennek 

megléte egy demokratizálódó társadalomkép jövőjét vetheti fel.
72

  

Amennyiben a bestsellereket (tágabban az irodalmat) választjuk vizsgálatunk tárgyává 

elkerülhetetlen, hogy bizonyos módon ne térjünk vissza a termelés (alkotás) és a fogyasztás 

(olvasás) kérdéséhez, még akkor sem, ha a modernség képének megkonstruálásában ezekhez 

nem mindig a legkedvezőbb asszociációk társultak. Ha elutasítjuk is a tömeg vagy 

tömegkultúra korábbi felfogásait, a 20. század első felében született bestsellerek 

tanulmányozása mindig feltételez egy számokban nagyon mérhető mennyiségi kérdést (amiről 

olyan rossz véleménye volt Gasset-nek), hiszen a népszerűség (és antipátia) legelsőként 

példányszám (az internet korában a letöltések, és kattintások) alapján határozható meg. Egy 

könyv megvétele többé-kevésbé, de nem mindig, esetleg protestálás a benne megfogalmazott 

tartalmak ellen. Még inkább nyilvánvaló ez olyan jelenségek esetében, mint a valóság show-k 

ellen fellépő, de azokat néző kritikusok esetében (mint amilyen Ang), ilyen voltak a maguk 

korában az Erdőst elítélő (de azokat) olvasó kritikusok.  

Sutherland egyáltalán nem tulajdonított nagy jelentőséget egy bestseller értelmezésében 

a megjelenő újságkritikáknak,
73

 holott, hogy egy (amúgy) nagy példányszámban megjelenő 

könyv milyen tartósággal van jelen az irodalomértésben, számolhat-e hosszú életű sikerekkel, 

abból a szempontból egyáltalán nem elhanyagolható tényezőként jelenik meg, hogy 
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megszületése idején milyen fórumok, intézmények és miképpen nyilatkoztak róla. Az általam 

tárgyalt írónők műveihez néha a legkülönbözőbb, előítéleteken alapuló olvasási attitűdök 

társultak: az írónők könyveihez többnyire meglehetősen szkeptikusan fordult a kritika, 

sikerüket gyanú kísérte, legvégül (szerintük jól körvonalazható) „női” olvasótáborukat sem 

kímélték, a 19. század végétől kezdve pedig a ponyvához fűződő negatív előítéleteket 

igyekeztek az általuk „divatregénynek”, „a tömegirodalomnak” nevezett jelenségekhez 

társítani. Már a 19. században történtek kísérletek a „ponyva nemesítésére”, ami 

tulajdonképpen azt jelentette, hogy irodalmilag elismert írók műveit próbálták az ilyen művek 

eladási stratégiáival eladni, tematikájukban azonos írásokat létrehozni, és megközelítően 

hasonló külsővel is terjesztették őket. A 20. század elején megjelent (nyilván a „tömegek” 

lélektanával stb. kapcsolatos elképzelések nyomán) a „tömegirodalom” fogalma, amit maguk 

az egyes kiadókkal szimpatizáló, másokat elítélő kritikusok is gyakran használtak véleményük 

kifejezésére, és ezáltal egy adott kiadó egész tevékenységét érhette a „tömegirodalom” vádja 

(pl. Atheneaeum kontra Révai).
74

 A „tömegember” olvasmányait elemző ponyváról szóló 

Nyugat disputa (1941) egyszerre szólt az (egyébként) elítélően bemutatott olvasók 

elhódításáról, másrészt az olyan, az irodalmi szövegek követelményeként beállított 

premisszákról, minthogy a valóságban létrejöhet-e a műben ábrázolt szituáció, továbbá hogy 

mennyiben van jelen a cselekményből fakadó fordulatosság, kalandszerűség.
75

 Holott már a 

század első évtizedeiben a mostanra irodalmilag elismert írók, irodalmárok szívesen 

kárhoztatták a közönséget, a népszerűségnek örvendő művek alkotóit, azok műveit, a bírálók 

közt voltak olyanok is, mint a kiadói szerkesztő, Schöpflin, vagy a sikeríróvá lett Márai 

Sándor.
76

 Hankiss János egyike volt azoknak, aki a manapság széles körben használatos (még 

mindig pejoratívan csengő) populáris kifejezés elődjének tartható „népszerű irodalom” 

fogalmát nemcsak alkalmazta (1927), hanem azt az irodalom egészével kapcsolatos 

állásfoglalássá terjeszti ki írásának egy pontján: „Az olvasmány élvezete és értékelése 

sohasem történhetik egy abszolút szempont látószögéből, hanem több, sokszor teljesen 

heterogén elemből tevődik össze. Ezek az elemek a legváltozatosabb összetételben fordulnak 

elő s koronkint, műfajonkint, egyénenkint változnak.”
77

 Nemcsak Márai gondolta úgy, hogy 
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megfogalmazza ezekkel a jelenségekkel kapcsolatos álláspontját, hozzászólt e kérdés 

tárgyalásához a „minőségi”, ám „irodalomra” nevelő művek létrehozását szorgalmazó szerző, 

Bródy Lili is, akinek műveit olykor egyébként a sikergyártó kiadók termékeként tartották 

számon.
78

 A század első két évtizedében a populárisnak tartott szövegeket a női olvasókkal 

való összefüggésben tárgyalták, az 1940-es évek elejére (körülbelül egyidejűleg a Nyugat-

vitával) a sikeres szerzők, és a „ponyva” iránti düh akkora lett, hogy a kritikusok nem 

felejtették el szidalmazni az egyetemi tanárokat, vagy a művelt emberek (férfiként 

megjelenített) alakját sem, akik nem átalltak (néha egészen nyíltan) hódolni az ilyen könyvek 

iránti szenvedélyüknek.
79

 Így a népszerű irodalomhoz fűződő ítéletek mindig úgy mutatják be 

az ahhoz rendelt műveket, mint amelyeknek meghatározott nemiségük van, ellentétben a 

literátor-irodalommal, aminek oka az, hogy azok a kultúrában lévő elfojtott tartalmakat 

jelenítenek meg (mint a krimik, szappanoperák).
80

 Mivel a magyar kultúra fölött sokszor 

meghúzták a vészharangot, eldönthetetlen, hogy ezek az aggodalmak mennyire jogosak, és 

mennyiben szólnak az olvasók elhódításáról, a honorárium körüli kérdésekről, ideológiai 

különbségekről és azokhoz társított esztétikai kérdésekről. Tehát igazán éreztette volna 

hatását a marxista kultúraértés, már korábban, a 1940-es évek elejére ezeknek a  szerzőknek 

„rossz” híre kelt. (Ugyanakkor ekkor lett bestseller író Márai.) A ponyva, a lektűr, a giccs és a 

siker kérdése összekapcsolódott, ez a 1980-as években látszik megváltozni, amikor felvetődik, 

hogy „a művek nem elszigetelt események sorozatát alkotják, hanem egymást is újraírják”: 

különféle konvenciórendszereket hívnak létre, építenek tovább, illetve feltételeznek, vagy 

éppen tagadnak”,
81

 szó van az Elizabeth Groszhoz hasonlóan feltételezett, a szövegekkel 

kapcsolatos „nemi beíródásról” is,
82

 az utóbbi évek irodalomértésében a laikus tapasztalat és a 

professzionális irodalomértésbeliek összemosására történik kísérlet (megfordítva Bourdieu 

tételét miszerint a „barbár” ízlés is támaszkodik „a jó ízlésre”). 

Összefoglalva, az írónők sikereinek létrejötte és megítélésük napjainkig 

összekapcsolódik a nemiséggel, a könyvkiadással, terjesztésükkel, a populáris kultúrához 

járuló ítéletekkel. Habár  a 19. század második felében jelenhettek meg az írónők nagy 
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számban, munkáik és olvasótáboruk megítélése többnyire a negatív volt, még 1990-ben is 

elhangzott ítélet: „A férfiaknál a lektűr kategóriájában sorolható művek (erotikus, 

szentimentális, szórakoztató regények) együttesen az olvasmányanyag 26, a nőknél 70%-át 

teszik ki.”
83

 A 20. század, a tárgyalt időszak kezdetén, körülbelül egyidejűleg a Nyugat-

előzményként számon tartott lapoknak, és magának a Nyugatnak megjelenésével az írónők 

műveihez kapcsolt várakozás jelent meg. Természetesen ez nem jelentette azt, hogy a 

következő évtizedekben az előítéletek transzformált változatai ne éltek volna tovább. (Tóth 

Árpád szerint az egész, általa megrajzolt új lírai mozgalomnak nem volt szüksége nőkre, 

hiszen az maga is feminin jellegű volt). A tárgyalt időszakban a bestseller írónők művei és  

korabeli más szövegek között számtalan megfelelés van: habár népszerű, de nem akkora 

példányszámmal jelentkező művek szerzője volt a századelőn Lux Terka, akinek művei 

színhelye  ugyanúgy a „bűnös város”,  Budapest, mint Kóbor Tamás, Kaffka Margit, Tormay 

Cécile, Szederkényi, később Harsányi Zsolt regényeinek. Földes Jolán a 1930-as években az 

akkor már évtizedek óta „forgalomban lévő” Párizs-tematikát használta fel; hasonlóan 

elismert, vagy írói teljesítményüket tekintve nem minden kételytől mentesen értékelt írókhoz 

(mint mondjuk Vaszary); végül néhány kifejezetten népszerű regénytípus is megszületett, 

ilyen volt a regényes életrajz, amelynek egyes változatait jelenítették meg Zsigray, és a 

szintén hatalmas példányszámokkal dicsekedő Harsányi, ráadásul néhány szerző, mint 

Gulácsy egyszerre próbált meg az életregény és a történelmi regény paradigmájában is 

„érvényesülni”. Az 1920-as évek elején a politikában bekövetkező változások az írónők 

helyzetét sem hagyták változatlanul, néhányuk nevével a kifejezetten konzervatívnak 

tekinthető folyóiratokban találkozhatunk, és megpróbáltak elkülönülni (legalábbis látszólag) a 

korábbi feminista, szociáldemokrata stb. hagyományoktól. A bestseller írók kultusza viszont 

az 1930-as évekre lassan hihetetlen méreteket öltött, míg a hivatalos kritikákban többnyire 

negatív gyakorlat járult műveikhez, a társasági élet ünnepelt tagjai lehetettek (mint például 

Bozzay Margit), vagy az olyan folyóiratokban mint a Színházi Élet (néhány írónőnek itt külön 

revüje volt) vagy a Film, Színház, Irodalom a gazdagság, a jólét, a munka, a kitartás képével 

asszociálta őket, akiknek a magánélete is érdeklődésre tarthatott számot. Az 1930-as években 

elterjedő újfajta lapok az írónők sikerének kontextusát, a színésznőkhöz hasonló 

megjelenítését adják, de szívesen népszerűsítette őket már jóval korábban a Népszava is, a 

hangosfilmek megjelenésével pedig újfajta piac nyílt meg előttük. Nehezíti ez utóbbi kérdés 

megtárgyalását, hogy a filmekkel kapcsolatban a regényekhez hasonlóan egymásnak 
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ellentmondó dicsérő szavak, ellenszenvek fogalmazódnak meg; ráadásul a „szépirodalmi 

mezőbe” tartozó műalkotások jobban asszociálódnak a „művészinek” definiált filmhez, annak 

ellenére, hogy az adott „szépprózai alkotásnak” az csupán egyik, ám kiemelten tárgyalt 

„adaptációja”. (Az 1930-as években például a Meseautó rendezője, Gaál Béla ültette át filmre 

Földes Jolán egy regényét.) S a Karády-jelenség ma újra divat lett, néhány film felújított és 

átírt változata került forgalomba.  

Modleski kevés reményt fűz ahhoz, hogy egyes, hagyományosan nőinek tartott 

műfajokkal kapcsolatban alkalmazhatóak lennének a férfiak használta és a „magas 

kultúrából” származó  irodalmi kategóriák, ráadásul (szerinte) ezekkel a műfajokkal, 

művekkel szemben a feminista kritikusok „kettős mércét” használnak. Modleski feltételezi, 

hogy a populáris szövegek mindegyike tartalmazza az ortodox cselekmény mögött a 

tiltakozás hangjait, amihez hasonlóan jártak el a 19-20. századi írónők regényei, amelyekben 

nevetséges színben tüntetik fel a feministákat, mert az írónők  védekező álláspontra 

kényszerülnek.
84

 Nemcsak az adott, nagy példányszámban megjelent, bestsellerré vált 

regényeket vontam be a vizsgálódás körébe, hanem azok belehelyeződnek az életmű 

egészébe is, szót ejtek a valamilyen szempontból fontosnak tartott, vagy manapság az 

értelmezői gyakorlat centrumába került művekről, vagy igyekszem azokra a szövegekre 

kitérni, amelyeket (újra)publikáltak. A négy, általam kiemelt írónő (vagyis Tormay Cécile, 

Erdős Renée, Gulácsy Irén, Földes Jolán) életműve más-más jellegzetességet mutat, eltérő az 

irodalomtudományban való reprezentációjuk, többnyire valamilyen szempontból negatív a 

megítélésük az „esztétikai egyetemesség” álarcát öltve, de valójában az írónők nemiségét, 

sikerét marasztalták el, vagy „ideológiai” szempontból következik be egyetlen kiemelt mű 

alapján más regények „olvashatatlanná válása”.  Az, hogy a sikeríró(nők) szövegei hasonló 

sorsra jutottak volna-e, mint külföldi kortársaiké, azt sohasem tudjuk meg, hiszen az 

„irodalomba” való bekerülésüket többszörösen megakadályozták, és tanulmányozásuknak 

van még egy tragikus aspektusa: az 1930-as évek végétől többüknek zsidó származásuk miatt 

egyre inkább szűkülnek lehetőségeik. A zárófejezetben továbbá néhány, a korban jelentős 

sikereket elért írónő életművébe enged bepillantást dolgozatom.   
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Egy női regényíró sikerei és/(a)vagy kultusza? Tormay Cécile 

 

Takáts József A kultuszkutatás és az új elméletek című tanulmányában a kultuszkutatás egy 

lehetséges alternatívájaként a gender alapú interpretációt nevezi meg, és felveti, hogy  a műről 

mint kultikus tárgyról talán többet tudunk, mint a kultuszokban megfogalmazott női  

férfiszerepekről, amelyek lehetővé teszik az irodalmi tárgyak kultikus olvasását. Nem történt 

meg annak vizsgálata sem, érvel, hogy milyen különbségek adódnak a magyar kultúrában a 

nők és a férfiak kultusza között, és vajon milyen viszony állhat fent közöttük.
85

 Rákai Orsolya 

ezt a felvetést gondolja tovább (a hangsúlyozottan nem esetleírást tartalmazó) tanulmányában 

a nők kultuszkutatásával kapcsolatban általános alapelveket megfogalmazva. Állításai közül 

néhány vitathatónak tűnik, minthogy a kortárs közösségek létrejöttében nem tulajdonít 

jelentős szerepet a nemi alapon történő szerveződéseknek, holott talán az egyik leginkább 

preferált aspektusa lehet a társadalmi közösségek megvalósulásának (pl. a feminista, meleg, 

leszbikus csoportok önmeghatározásában, de egy baba-mama kör esetében is).
86

 Kiemeli azt, 

hogy a nemzetállamok, főleg a nacionalista nemzetfelfogás valódi szubjektumát „férfiként” 

határozza meg, amely igaz, azzal a megszorítással, hogy az ilyen típusú társadalmak 

kitermelték a maguk „női szubjektumát” is, amely „norma”-ként, elvárásként volt jelen a 

hivatalos propagandában. Az ilyen módon megkomponált „nő” képe azonban nemcsak a  
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közéleti megszólalásokhoz kapcsolva került be a diskurzusba, hanem maguk a nők is 

hozzájárultak egyes műveikkel ezeknek a megkonstruálásához (ahogy azt a Bujdosó könyv 

kapcsán látni fogjuk). Az első világháború után megjelennek a politikai szerepek, cselekvések 

nemi alapon történő újradefiniálásai, érintkezve olyan (neo)nacionalista törekvések 

igazolásául létrejövő női kultuszokkal, amelyeknek elemei a történelemben éppen bizonyos 

nemi meghatározottságú hiedelmekkel fonódtak össze, ilyenek voltak  az „anyafölddel”, 

„Mária országá”-val kapcsolatos asszociációk, és a nők aktív hősiességéről (Dobó Kata, 

Zrínyi Ilona) szóló beszámolók. Mindezek visszatértek a 20. században a (neo)nacionalista 

felfogás eszménnyé emelt női szubjektumának meghatározásában, amely körül „normatív” 

beszédmód alakult ki, és amely megvetette néhány írónő kultuszának alapjait.  Ezekről a 

kultuszokról sok minden elmondható, csak az nem, hogy apolitikusak, ami nyilvánvalóan 

hasonlóvá teszi őket az adott korszak férfiakkal kapcsolatos, a magyar nemzet 

identifikációjának, reprezentációja részeként értelmezettekhez.. Az „írónő” talán nagyon is 

„bennáll” a társadalmi valóságban ekkor, és politikai szerephelyzetének (és kultuszának) 

értelmezéséhez hozzájárulhatnak olyan írások is, amelyek a világháborút követő korabeli női 

mozgalmak, szerveződések, egyletek általános körvonalait tárgyalják, az általuk definiált női 

szerephelyzet egyszerre előíró jellegű mivoltára híva fel a figyelmet, bár az sem másodlagos, 

hogy a nők számára egyfajta kitörést is biztosítottak ezek a szervezetek, mint ahogy a Magyar 

Asszonyok Nemzeti Szövetsége Tormay Cécile számára.
87

 Tormay politikai kisajátítása ellen 

tiltakoznak, ám valószínűleg az értelmezés „vakfoltjának” lenne tekinthető, ha a jelenkori 

sikereit, kultuszát nem hoznánk összefüggésbe politikai tartalmakkal. Ma több (vidéki illetve 

budapesti) emléktáblája is van, alakja, művei körül (újra) kultusz alakult ki, ugyanakkor a 

vele kapcsolatos hozzászólások többsége (érthetően!) nem mentes a politikai indulattól. A 

következő fejezetek Tormay Cécile pályaképének összegzését tűzték ki céljákul (nem 

kultuszkutatását), valamint novelláinak, regényeinek újraolvasását, amelynek (egyébként) 

hátterében az az irodalomtudományi feltételezés áll, mely szerint az adott mű hosszan tartó 

sikeréhez több tényezőnek  kell hozzájárulnia, az adott szövegekhez járuló szimbolikus 

gyakorlat egy  Bourdieu-vel élve  az „irodalmi mezőben”  „jól” konstituált írónőhöz 

járul(t). Itt csak jelezni szeretném a problémát, hogy az írónő (jelenlegi és egykori) sikerei 

nem függetleníthetők  antiszemita, antidemokratikus jellegű megnyilatkozásaitól (és 

kultuszától sem), és talán ez kicsit árnyaltabban jelent meg  még az 1910-es évek közepén. 
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Tormay Cécile-t az egyik legartisztikusabb szerzőnek tartották, olyan írók társaságában 

említve, mint Ambrus Zoltán, Babits Mihály és Kosztolányi Dezső. Művei a világháború előtt 

nagy példányszámban keltek el, ekkor  keletkezik a recepcióban és önreprezentációjával 

kapcsolatban is a hazáját féltő, a férfiak bátorságát is megszégyenítő nő(író) alakja, és e 

folyamat betetőzéseként (ugyanakkor „generálásaként” is) jelenik meg 1928-ban Hankiss 

János első Tormay Cécile-mográfiája, aminek apologikus hangvételét már néhány korabeli 

kritikus is bírálta.
88

 Úgy tűnhetne, hogy amikor megjelenik a „kultikus olvasásmód”, az növeli 

a könyvek eladhatóságát, holott ez Tormay Cécile esetében egyáltalán nem tartható igaznak  

gondolva itt utolsó könyvének, Az ősi küldöttnek az előzőekhez viszonyított kevésbé heves 

sikerére. Tormay Cécile kultusza mindenesetre megérne későbbi vizsgálódást pl. az 

(ön)életrajznak mint heroikus küzdelem ábrázolásának, nem is beszélve arról az árulkodó 

megjegyzésről, amit monográfiaszerzője egy parasztfigurával mondat el: „Hát hiszen volt már 

Magyarországon asszony király!”, 
89

 vagy az írónő halálát követő Napkelet-emlékszámban 

milyen eszményítő hang uralkodik, végül hogy temetésén Horthy Miklós is részt vett, s a 

Károlyi-kertben szobrot emelnek tiszteletére, legvégül utcát neveznek el róla (a korábbi 

Kőfaragó utcát).  

 

Artisztikus   művek,  politikai bestseller, történelmi regény. Tormay Cécile 

pályaképe 

 

Jelen dolgozatnak nem tárgya az írónő „genealógiájának számbavétele”, amire viszont a 

kortárs életrajzírói
90

 nagy hangsúlyt fektettek, fontosnak tartva az írónő (rokonsági) 

kapcsolatainak feltérképezését, az életrajz  illetve az irodalmi szövegek ilyen szempontú 

összevetését. Különösen nemzedéki regényének értelmezése miatt kutatnak e tárgyban, és 

írásaikban nem érdektelen az írónőnek a reformkor legbefolyásosabb, német származású 

telektulajdonosaihoz, építészeihez fűződő „vérségi köteléke”, ami a korban „vonzóvá” tehette 

személyét. Szó esik tehát  Spiegelekről, Krenmüllerektől,
91

 hugenotta őseiről, egy, a 

Goethével levelező, Lessinget személyesen ismerő ükanyáról, végül kuruc vagy 48-as 
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érzelmű magyar nemesekről is. Az írónő 1876. [?] október 8-án született Budapesten, 
92

 abban 

a Mérleg és Fürdő utca sarkán álló bérházban, amit még anyai dédapja, a híres építész, 

Tüköry József tervezett. Édesapja, Tormay Béla, jelentős mezőgazdasági szakíró volt, az 

MTA-tagja, aki az ország különböző oktatási intézményeiben (pl. Keszthelyen, Debrecenben) 

betöltött jelentős funkciói után a gazdasági szakiskolák igazgatója, illetve a földművelésügyi 

minisztérium államtitkára lett. Az 1896-os évben megrendezett kiállítás nemcsak a magyar 

kultúratörténetben jelentett fordulópontot, hanem a család életében is, ugyanis annak 

megszervezésében az írónő édesapja is tevékenyen részt vett, aminek elismeréséért  

nádudvari előnévvel  nemességet kap. Tormay Cécile édesanyja munkácsi és barkaszói 

Barkassy Hermin. A szülők 1869-ben házasodnak össze.  

Életének korai szakaszát harmonikus családi légkörben töltötte. Már négyéves korában 

elsajátította az írást, tizennégy éves, amikor az Angol Kisasszonyoknál tanítónői képesítőt 

szerez, aminek bizonyítványát  tekintettel életkorára  csak évek múlva kapja kézhez. Több 

idegen nyelvet elsajátít, majd tudatosan készül írói pályájára. Gyermekkorában gyakran 

látogat el anyai nagyanyjához, Tüköry Herminhez, álgyesti birtokára, ahol első irodalmi 

próbálkozásaként szépirodalmi lapot szerkeszt. Fiatalon többször vendégeskedik a Daruvárott 

élő özvegy Tüköry Alajosné Falkenberg Paulánál, aki irodalmi szalont tartott fenn, és Pax 

álnéven maga is a kor egyik ismert szerzőnője volt. Tormay Cécile itt ismerkedett meg az 

olasz kultúrával, Pekár Gyulával, Falkenberg Paula későbbi férjével. Állítólag ezeknek a 

köröknek köszönhette olasz kapcsolatainak nagy részét, de indulását befolyásolhatta, hogy 

viszonylag fiatalon részt vett Czóbel Minkával és Ritoók Emmával együtt (akihez később 

ellentmondásos viszony fűzi) a Szikrának, a szépírói és publicisztikai munkássága révén 

közismertségre szert tett arisztokrata származású gróf Teleki Sándornénak (később a 

Feministák Egyesületének egyik megalapítója) összejövetelein is.
93

 Tormay Cécile első írásai 

1892-től jelennek meg az Ifjú Magyarország, a Magyar Géniusz, a Hazánk, az Aurora, a 

Fővárosi Lapok, a Magyar Hírlap, a Nemzet, az Egyetértés, a Budapesti Napló, a Magyar 

Nemzet hasábjain.  

A fedlap szerint 1900-ban, az Atheneum gondozásában látott napvilágot első 

novelláskötete, az Apródszerelem, amelyről a Pesti Napló január 27-ei száma Endrődi 

Sándortól, a Virágfakadás későbbi munkatársától közöl kritikát, akinek az elismerés mellett 

(„Minden tekintetben poetikus lélek. Szívével olvad a témába. Belemerül, belemélyed, mintha 
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csak álmodnánk.”) több kifogása is van a könyvvel kapcsolatban. Egyrészt a könyv tematikai 

heterogenitását illeti bírálattal (görög mítoszból vett tárgyúak, lovagkori, modern életet 

érintőek), továbbá az egy konkrét cikluson belüli rajzokkal kapcsolatban ad hangot 

nemtetszésének .
94

 Az Új Idők recenzensének már 1899. december 10-én keltezett írása 

szerint nehéz valódi kritikát gyakorolni egy fiatal lány első munkája felett, de talán az kiállja 

„az erősebb, komoly bírálatot is”.
95

 A recenzált kötet tizenhárom elbeszélést tartalmaz, 

amelyek közül A Boldogasszony Arkádiában (címváltozattal) bekerül az 1918-ban megjelent 

harmadik novelláskötetbe is. Mindkét kritikus fölveti a kötet szerkezeti-tematikai 

tagolhatóságának kérdését, aminek egy későbbi fejleményeként értékelhető, hogy ezeknek 

egy része az életműkiadás III. kötetének második felében (1939) a Görög mesék címen 

összegyűjtve kerülnek publikálásra.
96

 Ezeknek a novelláknak központi szervezőeleme a 

metamorfózis, a reális világ átváltozása mitologikus világszemléletté, vagy ellenkezőleg, a 

mítosz tarthatatlansága, rekonstruálhatatlansága, ahol az istenek magukra vannak hagyva, 

meghalnak, vagy túlságosan is emberi arcot kezdenek ölteni, ami a végzetüket okozza. 

(Nyilvánvaló, hogy a századvégi görögség-kultusz nyomai érzékelhetőek rajtuk.)  Későbbi 

történelmi regényének témáját megelőlegzi, így a mitikus idő és a reális egymáshoz való 

viszonyát, amelyet végül sikerült írásának témájaként összeegyeztetnie.
97

 Igen korán 

megjelenik a középkor iránti vonzalma is: írásainak egy részében ezt az időszakot akarja 

megeleveníteni, amelyre utalhat például egy rég letűntnek vélt műfajok körvonalai (mint a 

románc), többnyire keretes szerkezetűek, az elbeszélő élesen elkülöníti magát az ábrázolt 

szituációtól, helyszínektől, amelyek  többszörösen stilizáltan, a szecesszió kellékeivel 

ábrázol.
98

 A kötet harmadik csoportjába tartozó, a „modern életet” megelevenítőkben is a 

szerelemé a főszerep, amellyel karakterizálja is egyben a szereplők élethelyzetét. Az És nem 

múlik el az időben a női szereplő önazonosságát csak azáltal tudja visszanyerni, hogy egykori 

ismerőse, egy azóta megvakult festő képzeletében, és emlékeiben örökké fiatal maradhat, 

ezért elhatározza, hogy vissza fog hozzá járni, amikor már mindenki előtt nyilvánvaló: 

szépsége elmúlott. A „változó idő rajza” érzékelhető  a Találkozás alkonyatkor című 

novellában is, amelyben egy későn jött szerelmi vallomás fültanúja lesz a pamlag alá bújt 

unoka, akinek nézőpontjából láttatja a történteket a szerző. Nosztalgia és a jelen valósága már 

ebben a novellában összekapcsolódik, ami későbbi, nemzedéki regényének egyik kiemelt 

                                                 
94

 ENDRŐDI Sándor, Apródszerelem (írta Tormay Cécile), Pesti Napló 1900 január 27., 1-2.  
95

 -a-, Apródszerelem, Új Idők, 1899. december 10., 540. 
96

 Kiadta a Singer és Wolfner, de a Révai (Géniusz) is megjelentett később életműkiadást. 
97

 A Megcsalódott istenek,  Mythos a Syrinxről  és A najád halála  című novellákra utaltam. 
98

 Apródszerelem, Dalos szerelem  címmel (Románc a XIV. századból, továbbá Egy hív hegedős románca 

gyalogprózában alcímen). 



témája lett. Következő novelláskötetének megjelenése évében (1905) költözik a család a 

Kőfaragó utcába, mivel Cécil két lánytestvére Mária (Ritoók Zsigmondné) és Vera (Szegedy-

Maszák Elemérné) férjhez mennek.
99

  

Az írónőnek 1905-ben, ezúttal a Franklin kiadásában jelenik meg második 

novelláskötete, és ezúttal  a már szélesebb körű ismertségnek örvendő Kaffka Margit is 

méltatja a Figyelőben, aki kritikájában nem minden malícia nélkül jegyzi meg, hogy Tormay 

remélhetőleg nem marad hűtlen enteriőrjeihez,
100

 szerinte „a bájos, törékeny, finom 

szalonok”, és „az Alt-Wien csecsebecsék” már Tormay korábbi novelláiból is ismerősök 

lehetnek, végül a sok közül hármat érez a legjobbnak: a Virágzó hantokat, az Utolsó tavaszt, 

valamint A maestrot.  Mindhárom karcolattal rokon Tormay-elbeszélés központjában a 

múltban meglévő vagy sohasem létező világok fenntarthatóságának kérdése áll. A maestro 

című novellának festője egy sohasem befejezni kívánt kép alkotójaként húz hasznot 

festménye örök vázlatából, míg egy napon az arra járó szerelmespár férfitagja annak 

távollétekor befejezi helyette a képet. A novella nemcsak a művész pozíciójának felcserélése, 

hanem a művészet definíciója  is újraértékelésre kerül : „Végem van…végem van! Miből 

fogok élni ezentúl!...Ó Dio, elvették a művészetemet!..” Az Utolsó tavasz című alkotásban a 

várószobában ülő,  unatkozó, megöregedett gavallér fiatalságát idézi meg egykori szerelme 

képe, ám az nem  a vágyott személyhez vezeti vissza, hanem saját magához, nárcizmusa 

tárgyaként („A fiatalságát csókolta meg!...”), tehát  mindkét novellában valamilyen formában 

rögzített kép olvashatósága kerül szembe egy fájdalmas tartalommal, vagyis a képi világnak 

mögöttesként jelenlévő tablószerűségére esik hangsúly.   

A Virágzó hantokban egy fiatal lány esküvőjének napján a férj egykori barátja, 

Mándoky Ákos öngyilkosságot követ el. Miután a pár kapcsolata  megromlik, Magda egyre 

inkább belemenekül annak a gondolatába, hogy a tragikus cselekmény miatta történt meg. 

Magda annyira beleéli magát ebbe a szituációba, hogy a novella zárlatában a temetőkertben 

Ákos sírjánál, barátnőjével történő egyik találkozása alkalmával  annak legnagyobb 

megrökönyödésére  közli saját élete újbóli megszövegezésének eredményét („Igen…, ő 

szeretett engem…mi nagyon szerettük egymást…). A kötet élén elhelyezett, címadó novellája 

a női fecsegés, pletyka alakzatára játszik rá.  A női szereplő egy ismerőse történetét meséli el, 

az elbeszélt történet a férfi (Tamásy) állandó közbevetéséi révén halad előre, aminek során 

felmerül az olvasóban mint lehetőség, hogy az elbeszélő és a barátnő voltaképpen ugyanaz a 

személy. A saját múltjában önmagával, jelenével szembesülő „én” Tormay korai írásaiban is 
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megtalálható. A Menuette című írás biedermeier kontúrral ellátott díszletei között az egykori 

bálok ünnepelt, ám megvénült kisasszonya mindvégig fenntartja magában a hiedelmet, hogy 

csak ő képes igazán táncolni, sőt az a benyomása, hogy esetleg a fiatalok között még 

udvarlója is akad. Miközben a bálteremmel szomszédos szobába menekül egy képzelt hódítás 

elől, végül próbát tesz egykori tánctudásából, miután pedig megpillantja önmagát a tükörben, 

a tánc pedig nem igazán megy, megpróbálja fájdalmas tapasztalatait általánosítani: „a többiek 

sem tudnak…senki sem tud többé ezen a világon”). A elbeszéléskötet  Hankiss János  szerint 

akkora  siker volt pénzügyileg, hogy belőle  finanszírozni tudta Tormay Cécile egyik itáliai 

útját. 
101

 
102

  

Tormay Cécile az 1900-as évek kezdetétől a világháború kitöréséig gyakorta 

hónapokat töltött Olaszországban, amiről elbeszéléseinek témái, valamint  az Uránia 

színházban bemutatott, mozgóképekkel, dalbetétetekkel tarkított előadásai sem hagynak 

kétséget, és habár ez utóbbiak a maguk korában nem arattak különösebb sikert, azonban 

néhány évtized múltán, 1935-ben Virágok városa. Szirének hazája címmel a Géniusz által 

kiadott könyv több ezer példánya napok alatt elfogyott.
103

 Az  előadások írott változata már 

jóval későbbi átdolgozás eredménye lehet, a korábban megjelent novelláskötetek írójánál egy 

sokkal ígéretesebb írásművek alkotójaként mutatkozik meg; és egy, addigi műveire nem 

annyira jellemző, de a későbbiek során kialakított elbeszélői technika jelenik meg, ahol az 

elbeszélő mintegy „felszívódik” a tárgyi világban.  

Feltehetően 1900-ban ismerkedik meg Tormay Cécile egy rokonával a tengerparton 

eltöltött nap után Francesca d’Orsayval, akinek kapcsolatai révén személyes ismeretségbe 

kerül a kor néhány világhírű művészével (pl. Mark Twainnel, Puccinivel), állítólag 

Francescának köszönhette az európai könyvpiacra való betörését is. Firenze Sterristori-szalon 

társaságának állandó vendégeként Tormay élőszóban elmondott elbeszélésekkel szórakoztatja 

a meghívott vendégeket. 1907-ben a kor egyik legismertebb írója, Gabriele D’Annunzio  

lefordította két novelláját (magyar nyelven Boldogasszony Árkádiában, továbbá A fuvola 

címmel jelentek meg), valamint ajánlólevelet ír számára a Revue de Paris szerkesztőjéhez, 

Louis de Gandarax-hoz. Az ebben időszakban megjelenő francia lapban nem lelhetőek fel a 

novellák francia fordításai, de a visszaemlékezések arra engednek következtetni, hogy az 
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akkori szerkesztő bírálata inspirálóan hatott egy nagyobb lélegzetű írásmű megalkotására.
104

 

A Az 1908-ban, A Hét című folyóirat hasábjain (kötetben: Viaszfigurák, 1918) közlésre 

kerülő, A fuvola című novellában első regényének alapmotívuma, a női sors 

kiszolgáltatottsága szólal meg  a hetéra mindig áthágja a társadalom által megszabott 

korlátokat, de emocionálisan és etikailag fölül is emelkedik rajta. Ugyanebben az időszakban, 

1906-ban, édesapja halála után, Ferenc Józseftől „alapítványi hölgy” rangot kap, ami „szerény 

állandó jövedelemmel, és  vélhetően számára korántsem mellékesen, a társadalmi 

szereplehetőségeit kitágító  „asszonyom” megszólítással járt, hiszen sohasem ment 

férjhez.”
105

   

 Az Emberek a kövek között  könyv alakban 1911-ben kerül kiadásra a Franklin Társulat 

gondozásában. A könyv ihletője az volt, hogy Tormay vonata hosszabb várakozásra 

kényszerült a Karsztok között, és ekkor az írónő eljátszott a gondolattal, vajon milyen lehet 

ebben a hegyek közé zárt világban élni, és hazatérve  regényét kezdett írni e témáról, majd  

visszautazott a  helyszínre anyaggyűjtés céljából. Az írónő művészetének egyik kiemelkedő 

teljesítményeként értékelhető regény magyar népszerűsége elsősorban A régi ház sikerével 

hozható összefüggésbe, bár nem volt teljesen érzéketlen iránta a korabeli irodalmi kritika sem. 

A horvát pásztorlány történetét megörökítő könyv kapcsán például így ír Lesznai Anna: 

„Tormay Cécile érzései a szívből erednek, szívbe találnak  valóban „szívhez sietnek”  és 

nem állanak meg útközben  azt a pihenőt tartani, melynek tartalma alatt sok minden remegő 

gyengesége megszilárdul  egyszóval egyfajta műtárggyá kristályosodik.”
106

 Jelentős sikert 

jelenthetett pályája szempontjából  e könyvének német és francia nyelven történő 

megjelentetése: 1912-ben feltehetően Hugo von Hoffmannstahl ajánlására a Fischer Verlag 

adja ki könyv alakban, 1913-ban a Revue de Paris, 1915-ben a Berliner Tageblatt közli 

folytatásokban, 1914-ben Calman Lévy gondozásában egy éven belül kétszer is kiadják. Ezen 

kívül 1928-ig sor kerül angol, amerikai, svéd, olasz, finn nyelvű kiadásokra is. 1921-ig hét 

magyar nyelvű kiadása létezik, sőt 1942-ben, a szerző halála után A hegyek leánya címmel 

Farkas Zoltán rendezésében, Dallos Sándor és Bánky Viktor forgatókönyve alapján 

megfilmesítették. Bár Tormay Cécile nem szűkölködött Anatole France politikai 

tevékenységének kifogásolásában, nehezményezte részvételét a Dreyfuss-pörben, antipátiát 

táplált szocialista nézetei iránt, mégis szívesen idézte Anatole France róla szóló mondatait, 

akit egy, az írónő fordítója által tiszteletére rendezett fogadáson ismert meg. Ekkor már kézbe 
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lehetett venni könyvét franciául is, tehát az „elhíresült mondatok” a következőképpen 

hangzottak: „El kell olvasni. Alig találkoztam férfiíróval és soha asszonyíróval, aki olyan 

kevés eszközzel tud élővé tenni életben élettelen dolgokat, mint ennek a könyvnek az írója.” 

(1937, 284) Bár nem egészen tudni milyen jövedelemből, de az 1910-es évek elején villát 

vásárolt a Hűvösvölgyben. (Könyvéből szerzett bevételei e költségeket nem fedezhették.)  

1914-ben jelent meg A régi ház Batthyány Lajos illusztrációival a Singer és Wolfner 

kiadásában, amely meghozta Tormay Cécile számára a hivatalos elismerést is, az ebben az 

évben „történeti tárgyúnak” vélt regények közül a legjelentősebbnek tartják. Tormay Cécile 

nem örült felhőtlenül a díjnak, aminek egyik oka lehetett, hogy az indoklásban szerepel, hogy 

a pályadíjjal eredetileg Ferentzi Magda Fehér árnyék című regényét jutalmazták volna, 

azonban a Péczely-pályázat ügyrendi szabályzatában kizárólagos feltételként szerepelt, hogy 

az csak abban az esetben ítélhető oda, amennyiben a „történetiek” közül nem szerepel 

értékelhető, a másik oka, hogy Beöthy Zsolt hatástörténetileg Thomas Mann családregényével 

hozta összefüggésbe.
107

 A régi házat folytatásokban hozza le a Vossische Zeitung, egy évvel 

később az állandó német kiadójává vált Fischer Verlag gondozásában került a könyvpiacra, 

1921-ig svéd, dán, angol, amerikai, finn, 1921-től holland, olasz, észt, francia nyelven jelent 

meg, de egyes adatok szerint a könyv mintegy tizenkét idegen nyelven került publikálásra. 

Magyarul 1920-ig kilenc kiadását ismerjük, ami feltehetően 27-31.000 példányszámot 

jelentett, ám ez a szám is jelentős emelkedést mutatott 1929-ig, ami körülbelül: tehát 45.000 

eladott példányszámról van szó. Ami ezekből az adatokból következik, hogy Tormay Cécile-t 

politikai szerepvállalása előtt is méltán nevezhetjük sikerírónak, aminek azonban hosszútávú 

diagnózisához mindenképpen hozzátartozik közéleti tevékenysége is. A régi háznak a 

hivatalos elismerés mellett a széles publikum körében elért sikere sokkal nagyobb volt, mint 

kortársainak többségéé. Műfajilag többféle regényhagyomány paradigmájában válik 

értelmezhetővé, ami megmutatkozik az interpretációk sokféleségében is. Olvasható 

asszimilációs, Budapest-regényként, a dzsentri- és a családregények karakterisztikája mentén 

közelíthető meg, de rokonság fedezhető fel a lányregények és a mű között is.  Holott Tormay 

Cécile első két könyve kapcsán szintén felmerül, hogy sikerei a kiadói habitusnak 

köszönhetők, a kritikusok megpróbálják őt úgy láttatni, mint olyan műalkotások alkotóját, aki 

győzedelmeskedik az előre megfontolt könyvkiadási stratégián: „Ki ez az írónő, aki ilyen 

biztos a maga dolgában, aki nem siet, nem fél, hogy elkésik, aki négy évig mer hallgatni,  

mert tudja, hogyha megszólal: igazi mondanivalói lesznek, amelyek a reklám minden 
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erőfeszítésével sikeresen veszik föl a versenyt[…]; 
108

 Berde Mária szintén dicsérettel él, 

megünnepelve az ebben az időszakban napvilágot látott írásokat, alkotójukban az „igazi női 

írót”, és olvasóközönségének „intelligenciáját” is, amely tudja értékelni az írónő regényeit, 

novelláit.
109

   

A Viaszfigurák (1918) című kötetben megjelenő írások többségét 1906-tól 1918-ig 

különböző napilapokban, elsősorban a Magyar Hírlapban már korábban publikálta. A könyv 

szintén siker lett, pedig ez novelláskötetek (és lírai művek esetében) kevésbé jellemző. A 

megjelenését követő két esztendőben mintegy 8.000 példányban adták ki, holott a kritika 

kedvezőtlenül nyilatkozott róla, még az olyan irodalomtudós is, mint Horváth János, aki 

megelőző regényeit dicsérettel illette.
110

 A kötetben szerepelnek azok a novellák is, amelyeket 

egyébként lefordított, kedvelt  D’Annunzio.  Legsikerültebb darabjai ezen időszaknak  

novellatermésének, amelyek valamilyen reálisnak vélhető alaphelyzetből indulnak ki, ilyen a 

Fehér halál című írás, ahol a hegyek között élő, hóviharban rekedő pásztorok számára a 

„berekesztettség”  világértelmezéssé válik.  Tormay Cécile más írásában is fontos szerepet 

kap a „berekesztettség”, amely a feminista szerzőpáros szerint az írónők egyik kiemelt  

trópusa.
111

 A Te csak dolgozzál  című novellában egy boltot látogató vevő transzcendentális 

helyzetben ábrázolódik, vagyis egy ismeretlen személy felvásárolja egy madárkereskedő 

összes, különböző szárnyas-példányait, a kereskedő utánaoson, hogy megnézze, hogy mi lesz 

a megvett áruval  ekkor azonban meglepetés éri…  Az írásban viszonylag hosszabb összetett 

mondatok szentenciaszerű rövid mondatokkal váltakoznak, amelynek során a kereskedő 

munkájának eredményébe vetett hite dől meg (ugyanis a vevő állandóan visszaereszti a 

természetbe a nála megvásárolt példányokat). A  novella utolsó szakasza általában bírálat alá 

esik, amely a kritikusok szerint az egész kötettel kapcsolatosan is kifogásolható, itt ugyanis 

egyfajta összefoglalás található a narratíva egészét illetően, tehát a vevő a következőképpen 

szól az őt megleső kereskedőhöz: „A fontos, hogy dolgoztál, és hitted, hogy érdemes. Most 

pedig eredj haza. Ne gondolj arra, amit láttál. Csak dolgozz tovább. Mert mialatt dolgozol, 

érzed, hogy élsz, és el tudod felejteni, hogy meg fogsz halni. És ti emberek, ezért tesztek 

mindent, amit tesztek.” (104) Az egyik jelenkori értelmező szerint a mindentudó elbeszélő 

pozíciója, a dialógusok megszerkesztettsége, a tipizálás erős jelenléte következtében a 
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novellák a példabeszédek, a tanmesék műfajával mutatnak hasonlóságot.
112

 A kötet címadó 

írásában a művészettudományok alapvető kérdése manifesztálódik; hogy mi és mennyiben 

tekinthető művészetnek, miként értelmezik azt a piac résztvevői, befogadói amikor egy 

alkotással szembesülnek, továbbá nem érzéketlen a narratíva a magát a művészi tárgyon 

keresztül definiálni akaró alkotó életsorsának analízisével szemben sem. Tormay Cécile 

művészetében a kereskedelmi tevékenység legtöbbször mindig démonikussá válik, például az 

Időtlen boltban, ahol a boltos alakja is fokozatosan alakul át a számlakönyvet vezető, 

tartozásokat számon tartó, könyörtelen behajtó (Sors-kalmár) személyévé.  

Nem jó asszociációk társulnak a kereskedéshez a későbbiek során sem: A vén zsibárus 

szerencséje (kötetben: 1924-ben), amelyben egy régiségkereskedő álmában megjelenik egy 

sokat érő, egykor majd hatalmas összegért eladható kép, amikor azonban birtokába kerül egy 

ilyen, azt jóval áron alul vesztegeti el, mivel csak annak a képnek témája van a fejében, 

amelyről korábban álmodott, mivel elvesztegetett szerencséjéről egyáltalán nincs tudomása, 

továbbra is a jövendő fogásra vonatkozó reménnyel, elvárással tekint a jövőbe. Tehát a 

szerencse/szerencsétlenség különböző elvárások  mentén vannak megkonstruálva, mint az 

Aeterna Hungaria című történelmi példázatban, amelynek témája a széthúzás, a magyarok 

egymás közötti ellenségeskedése  egy éjszaka a törökök által megszállva tartott Buda alatt 

lévő fogadóban az idegen származású prédaleső, kárörvendő zsoldosok pillantásai között veri 

félholtra egymás két magyar (egy kuruc és egy labanc). A kötet legtöbb írása, különösen 

annak legutoljára említett darabja, egyértelműen megmutatja az írónő írásművészetében 

beállott átmeneti fordulatot, ami legvalószínűsíthetőbben a politikum iránti fogékonysággal, a 

hagyományosan a referenciával társított műfajok megírásának előzményeként értékelhető.  

Az 1918-1919-es időszakra vonatkozó tevékenysége döntötte el további politikai 

szerepvállalását és közéleti tevékenységének irányát, nemsokára kiadásra került Bujdosó 

könyv című kétkötetes műve (1920-1921), ami az életmű egészében viszonyítási pontként 

szerepel manapság. (A neonacionalista MOVE már korábban szerepelteti szerzői között az 

Álmok című írásával, amely egyik novelláskötete címadójává válik.) A könyv a két 

forradalom történetét tárgyalja, vagyis az őszirózsás forradalomtól a Tanácsköztársaság 

bukásáig tartó időszakot. A naplószerűen tagolódó írás a propagandaharc eszköze volt,  

nemcsak magyar nyelven, a hazai közéleti viszonyok értelmezésének külföldi 

propagandájában hatalmas szerepet töltött be, mivel több más nyelven, angol, amerikai, finn, 

bolgár is népszerűsítésre került, egyik, 1923-as francia nyelvű kiadásának előszavában, 
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Marcelle Tinayre, a fordító így nyilatkozik: „a könyv híven képviseli a magyar nép 

többségének gondolkodását”.
113

 A könyv a korabeli politikai élet összes szereplőjét 

felvonultatja, tehát valóságos ambícióval bír a politikailag nem megbízható személyek 

kiírására (a diskurzus alávetettjeként), ugyanakkor más személyek (mint Horthy)  

felmagasztalásában sem szűkölködik; így lehettek  a könyv megjelenésének valódi 

következményei: Károlyi Mihálynak az Egyesült Államokba történő beutazásakor számos 

problémát okozva. Naplószerűen tagolódó írásának a politikai közéletet erősen befolyásoló 

hatással volt. Az íráshoz hozzákapcsolódó  korabeli kritikai gyakorlat  ingadozott a mű 

„szentimentálisan” (az eposzi, a jeremiád, a napló), vagy  „teljes mértékben” „valóságként 

viselkedő” műfaji kategóriáinak megképzése között (dokumentum, a történeti okmány, a 

memoár). Az irodalomtörténészek interpretációiban  a Bujdosó könyv nehezen értelmezhető 

irodalmi alkotásként, inkább egy adott korszak propagandaszövege, a keresztény középosztály 

antiszemita gondolkodásának dokumentuma.
114

 Néhány, a kortárs kritikában szereplő 

megjegyzés szerint olvasóinak egy részét teljesen megdöbbentette Tormay könyve. Fábry 

Zoltán, aki számára a világháború alatt a lövészárokban kiutat jelentettek az események 

poklából az írónő könyvei, megdöbbenten véli felfedezni a pángermán mítosz és magyar 

eredetmítosz ölelkezését a könyvben, Braun Róbert szerint pedig a könyv irodalmi  

tudományos értéke úgyszólván semmi, de első helyen található az antiszemita munkák 

között.
115

   

 Tormay Cécile már 1918 novemberében létrehozza munkatársaival a Magyar 

Asszonyok Nemzeti Szövetségét (a MANSZ-ot), amely fennállását követően pár hónapon 

belül több százezer tagot számlált, továbbá hihetetlen befolyással bírt a női szavazók 

mozgósítására, nemcsak karitatív jellegű szerveződés lévén, a forradalmakat követő 

választások eredményére.
116

 Hírhedett könyvében elsősorban arisztokratákat ábrázol, de 

többségükben a középosztály tagjai közül kerültek ki tagjai, akiknek körében tevékenykedett 

Ritoók Emma  de az ő történelmi szerepe nála nincs kiemelve.  Ebben az időszakban több, 

idegen nyelvre lefordított politikai kiáltványt ír, a forradalmak alatt elfogató parancsot adnak 

ki ellene, azt követően pedig 1919. november 16-án a Parlamentnél a magyar asszonyok 
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nevében üdvözölte a bevonuló Horthy Miklóst. Bár a szervezet számos népjóléti 

kezdeményezés mellett kiállt, alapvetően a neonacionalista politika megszilárdítója volt. 

Tormay a következő évtizedben tartott beszédeinek száma több százra rúgott, ezeknek 

visszatérő eleme (hosszú idő után is) a trianoni döntésbe való bele nem nyugvás, annak 

ellenére, hogy kapcsolatot ápolt például a horvát asszonyok hasonló jellegű 

szerveződésével.
117

 

Az eddigiek alapján elmondható, hogy a Nyugat ellensúlyozására az akkori 

kultuszminiszter, gróf Klebelsberg Kuno által támogatott, létrehozott Napkelet című folyóirat 

(1923-1940) szerkesztésével való megbízásban egyaránt közrejátszott Tormay ismert szépírói 

tevékenysége, a forradalmak előtti regényeinek, külpolitikailag és belpolitikailag is 

„hadviselő” könyvének széles körű ismertsége, nemzetközi kapcsolatai, és hogy az akkorra  

már egymillió tagot számláló szervezet, a MANSZ megalakításában, irányításában mekkora 

szerepet játszott. A Napkelet megítélése szintén sokrétű: tagadhatatlan, hogy az 

antiszemitizmus egyik táplálója volt néhány írásával,
118

 másrészt a forradalmak, a háború, és a 

terror traumái után az átfogó programként kínálkozó kultúrpolitika eszközének látják benne, 

amely nyugat-európai tartalmakat közvetített,  és széles körű tájékozottságot mutatott (zene-, 

filmkritikák, divat szociológiája, nyelvészeti tanulmányok), amely „liberálisabb lett, mint 

ebben az időben a Nyugat”,
119

 és bár a folyóiratban számos új erdélyi író, és írónők (Kosáryné 

Réz Lola, Ritoók Emma, Berde Mária) publikáltak, egy Napkelettel foglalkozó kutató szerint 

azonban ezek az írók csak „másodrendű írók” voltak, és főleg (a Horváth János szerkesztette 

időszakban) az irodalomtudományi munkák, kritikák, recenziók voltak jelentősek, valamint 

olyan kutatók hozzájárulása a folyóirathoz, mint amilyen Szekfű a történelemtudományban 

volt,
120

 vagy Pauler Ákos a filozófiában. Ám e legutóbbi tanulmány szerzője is tiltakozik a 

lapnak a Nyugat „másikjaként”, „dilettánsként” való bemutatása ellen.
121

 Tormay a Napkelet 

szerkesztésének első szakaszában gyakran fogadott vendégeket, fiatal írókat Kőfaragó utcai 

otthonában, a köré csoportosult szerzőkkel pedig találkozókat tart a Múzeum kávéház egyik 

különtermében. Ugyanakkor traumatizáló eseményként élte meg, hogy 1923-ban 

barátnőjének, a Magyar Asszonyok Szövetségének létrehozásában mellette álló 

munkatársának, gróf Zichy Rafaelnének férje válóperük kapcsán azt vallotta, hogy a két nő 
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között homoszexuális viszony van. A bíróság nem hozott elmarasztaló ítéletet, sőt 1925-ben 

Zichy Rafaelt hamis tanúzásra való felbujtásban találta vétkesnek. Az ügy hátterében egyesek 

politikai indokot véltek felfedezni. 
122

  Az antiszemita sajtó kifejezetten azt tételezte föl, hogy 

az események mögött az áll, hogy Tormayt nem sikerült lebeszélni a Napkelet 

szerkesztéséről, és későbbi halálát perének feldolgozhatatlan sokkja okozta.
123

 

A folyóirat kiadóvállalatának gondozásában került kiadásra a szerkesztettség 

szempontjából a legkiegyenlítettebb novelláskönyve, a Megállt az óra című (1924), amelynek 

elején található bevezetőben a szerző maga is a mesei szituáció lehetetlenségére, a történelem 

viharaira hívja föl a figyelmet. A címadó írásban a főváros pusztulást mutató képeinek, a 

gyalogosok, egy a háborúban tagjait vesztett katona, hírlapi fragmentumok (a Csonka-

Magyarországról, a betörő offenzíváról), és a Rókus-kápolna expresszív leírásán  keresztül, 

állandó időbeli síkváltások révén végül megelevenedik egy múltbeli szituáció.  Egy Mária 

Terézia-korabeli városképet idéz fel, ahova mintegy időutazóként lép be a szemlélő-elbeszélő, 

felfedezve egykori őse és az önmaga közötti hasonlóságot. Estélyen vesz részt, ahol 

ismerősként üdvözlik, a múlt nosztalgikus szemléletéből azonban a jelen ezzel szembeötlően 

eltérő valósága ébreszti fel. Úgyszintén szimultán technika, az elbeszélői nézőpontok 

összjátéka nyomán jön létre a kevésbé sikerült, Az idegen című írása, amelyben a 

vonatszerencsétlenség túlélője egy vörösterror alatt kivégzett birtokos kastélyában, annak 

egyik középkori elődjével, valamint egy cinikus fiatalemberrel  a háború, forradalmak előtti 

önmagával  kap találkozót.  Az erdei ház narrátor-elbeszélője egy fiktív levélben a szerelem 

védett helyszínéül teremti meg a házat, ahova hét éve óta visszajár  ez azonban nem a 

„valóság”:  a levél címzettjével évek óta nem találkozott már. A szöveg végén található 

kérdésre, hogy vajon megértenék az elvesztett levél tartalmát mások, igennel felel, hiszen 

mindenki rendelkezik hasonló (fiktív) magánbirtokkal.  

Az írások mindegyeke egy elérni kívánt cél, és annak „reális” megvalósulása közötti 

distanciát érzékelteti: A siker olimpiai résztvevője a hosszú edzés után a pályán bukik fel az 

utolsó pillanatban, Az utolsó dereglye hajótörött utasainak  létét végül nem a tenger, hanem 

önmaguk veszélyeztetik, és A síró meg a nevető ember szereplője esetében sincs ez 

másképpen. Ebben (a művésznovellák vélhetően megkezdett ciklusának folytatójaként) az 

egykori kőfaragóból lett szobrásznak  és feleségének élettörténete bontakozik ki. Az asszony 

sok lemondás árán is kitartóan és egyedüliként hisz férjének, apja volt inasának, tehetségében, 
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ám egy napon meghal, magára hagyva a férfit. A feleségét sirató visszaemlékezés 

fájdalmában a szobrász képtelen elviselni a hozzá vidámsággal közelítő embert, annak 

örömét, annyira, hogy végül meggyilkolja.  

Tormay Cécile középkor-kultuszának egyik állomásaként tekinthető A sorsfolyó, 

amelyben a nyugatról keletre tartó, a gyermekkorában magyarokkal ijesztett Gyzla [Gizella] 

történelmi hivatása körvonalazódik, illetve a Duna történelmi jelentősége fogalmazódik meg, 

ahogyan A régi házban is. A történet mesei szituációval kezdődik: „Élt egyszer…”, néhány 

ismert, az anyakirály személyéhez kötött toposzon át elérkezik az elbeszélés a legendák, 

illetve a krónikák világába, a germánság és a magyarság közösnek konstruált népmítoszához, 

aminek nyomaival a Bujdosó könyv lapjain is találkozhattunk, mint a germán és a turáni lovas 

egymást segítő, támogató alakjaival, amiről  érthetően  olyan felettébb kedvezőtlenül 

nyilatkozott  Fábry.
124

 

A Szent Imre-esztendő hivatalos sikerkönyve a kultuszminisztérium által lefordítatott, 

többször is kiadott Kis magyar legendárium (1930) lett, aminek az akkor megjelenő 

tizenötezer példányát a katolikus felekezetű ifjúság körében osztották ki. A cím fölé került 

aláírásban Tormay még saját keresztnevét is megmagyarosította (Cecíliára). Pályájának ezen 

szakasza bővelkedett a hivatalos elismerések sorozatában, a Legendárium fordításának évében 

Corvin-koszorúval tüntették ki, már korábban a MANSZ tiszteletbeli örökös elnöke lett, 

1935-ben Mme Curie helyére, Laval francia külügyminiszter javaslatára, bekerül a 

Népszövetség Szellemi Együttműködésének Nemzetközi Bizottságába. A felfokozott 

munkatempó, életmód azonban aláássa egészségét (mindig is szívpanaszokkal küzdött), 

idejének nagy részét nem Budapesten tölti, hanem a gróf Ambrózy-Migazzi Lajosnéval 

közösen vásárolt mátraházai birtokon, gyakran pedig a Géza testvére tulajdonában lévő 

nádudvari házban. Mátraházán 1937. április 2-án, utolsó művének írása közben éri a halál.  

Az ősi küldött című történelmi  eredetileg három részre tervezett  regényének első 

kötete még 1933-ban jelent meg (A csallóközi hattyúk), 1934-ben a második (A túlsó parton), 

a trilógia harmadik részének befejezésére az írónő halálának évében a hátramaradt tervek, 

elbeszélések alapján azonban már Kállay Miklós vállalkozott A fehér barát címmel. Az ősi 

küldöttnek hatalmas kritikai visszhangja volt, de nem volt könyvsiker, csak néhány ezer 

példányban fogyott el. Az írónőnek hatalmas ambíciói voltak a regénnyel kapcsolatban  a 

könyvet Nobel-díjra terjesztették föl. Brisits Frigyes, akivel az írónő egy ideig szinte napi 
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kapcsolatban volt, úgy emlékezik meg a regény első részéről, mint olyanról, ami eseménynek 

számít, és kitűnik „a könyvek rettentő”  áradatából.125  

 

A nőiség, nyelv és a kulturális identitás összefüggései Tormay Cécile  Emberek a 

kövek között című regényében 

 

A történések nosztalgikus szemlélete  főleg a romantikában játszik nagy szerepet, de a korai 

modernség sem maradt érzéketlen gyakran  azok elbeszélése iránt, nem szűkölködve az 

érintetlen életvilág, illetve a vele együttlélegző ember feldicsérésében, amely  „őseredeti 

társadalmi formákat” felidéző elbeszélésekben a „női” gyakran mint „originális” és „hiteles” 

viszonyítási pontként szerepel, aki az ősi, természetben gyökerező múltnak a képviselője, a 

preindusztriális korok szerkezetének feltárásában szimbolikus helyet foglalva el, ő tehát a 

„primitív” és „érintetlen”, a társadalom elfojtott szubjektuma, de elragadtatás tárgya is, az 

elveszett igazság letéteményese, ikonszerű alakja olyan állapotnak, amelyhez az embernek 

vissza kell térnie.
126

 Az Emberek a kövek között  szintén az „indusztriális” világtól érintetlen, 

izolált világban játszódik, a történések egy pásztorlány, Jella nézőpontjából láthatók, egy a 

tudatlanságában, érzelmeiben, akaratában kissé archaikusnak szcenírozott lány szemszögéből, 

aki egy horvát falu szélén él a település lakói által kiközösített édesanyjával.
127

 A Tormay-

regényben a Karsztok között bolyongó lány archaikus, időtlen nőisége az anyatermészettel 

való azonosulása révén kiíródik, kizáródik még a falu amorális, lassan múló, ám az időben 

mégis jobban reálisnak tűnő interperszonális világából. Időképzete ciklikus, a természeti 

évszakok visszatérése számára a dolgok fölötti állandóság érzését erősíti meg, nincs fogalma 

tulajdon életkoráról, nem képes artikulálni azt az időt sem, amely elüldözött (olasz 

származású) édesanyja elmenetele és visszatérte között eltelik, csupán sejti, hogy 

„valamennyi idő” elmúlik közben. Történelmileg, társadalmilag érintetlen, érzékelésében 

behatárolt lény benyomását kelti Jella, nemcsak az idő meghatározásával kapcsolatban, 

hanem a vele szorosan összefonódó terek érzékelésében is: néhány emlékképe él arról a 

világról, a tengerről, aminek partján született (ahova édesanyja a falu haragja elől, egy jobb 

élet előkészítése reményében megy), tudomása van arról, hogy  létezik egy távoli világ 
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valahol, a puszta (az Alföld), amire csak gyűlölettel tudni gondol, de rendesen  csak a kövek 

hozzá beszédes világában van otthon. 

A regény narrátora voltaképpen soha nem mond többet, mint amennyit maga Jella 

tudhat,
128

 a kislány édesanyjának tragédiája (és prostituált múltja) utalás formájában, a 

rejtezés leleplezés dinamikájában tárulkozik fel: a férfivágyak érzelmi és szexuális 

szükségleteit egykor megtestesítő  Giacintát fiatalkorában nem fenyegette semmi, most 

azonban, hogy megöregedett, a tömegek gyöngét megérző haragja lesújt rá, a falu lakosai 

szeretnék ezzel egyidejűleg a látszatot kelteni egymás között is, hogy egyedüli vétkes csupán 

a csábító nőiség, a szajha lehet, és hogy  a férfiak (a nő régi szerelmei) voltaképpen csak 

„szerető fiúk”, „rendes családapák”.
129

 A regény tehát  erőteljes bírálata a falu társadalma 

mikrostruktúrájának, de általában kételkedésének ad hangot minden adottnak vélt, morálisan 

feltételezett konstrukcióval szemben, ahogy a Görög mesék hetérái is kiemelkedő etikai 

érzékkel bírnak a társadalom által közösségileg elismert szereplőkkel szemben.
130

 Mihelyt 

tehát elveszti szexuális vonzerejét a Giacinta, ki van szolgáltatva nők, férfiak addig cezúra 

alatt álló bosszújának rámutatva arra, hogy a (női) szexualitást elfojtották, persze ez nem 

jelenti azt, hogy a diszkriminációban maguk a nők is tevékenyen ne vennének részt, például 

nők fedik el a csendőrök előtt az asszonyverő férfi vétkét eltagadva, ugyanők irányítják a 

bűnbakképzés láncolatába belépő Giaciantát kiprédikáló plébánost. A mise után mintegy 

felhatalmazást kapott tömeg megveri, kővel megdobálja az asszonyt. (Ennek hátterében nem 

nehéz felismerni az ironikus bibliai parafrázist.) Később még jobban hangsúlyozódik a 

peremlét ábrázolása, a kis pásztorlány ráébred, hogy másként is kitaszított a falu 

társadalmából, hiszen anyja „megesett” asszony, ő pedig törvénytelen gyermek. Hiába ad 

pénzt az őt verő szénégető férfinak Giacinta, hogy lányát a szégyentől megóvja, mert Jellát az 

„apjának” hitt férfi, Jovan, szeretője (egy másik nő) végül fölvilágosítja a dologról. Talán az 

elbeszélő nézőpontjából fakad  amihez látszólag nem járulnak morális tartalmak , hogy 

olyan megdöbbentő lehet az olvasó számára, amikor Jella ösztönös kíváncsisággal firtatja a 

kérdést apja szeretőjét meglátva, vajon őt is bántalmazza-e a szénégető? Ám a szinte 

prehisztorikus vagy archaikus létet megélő Jellához a közösség tagjaként nem kapcsolódik 

nosztalgia, a regényben nem igazolódik a kövek között élő népek iránti mitikus szemlélet 
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sem, sőt Tormay Cécile ebben a regényében a múlt század (női) írói közül talán elsők között 

vállalkozik a tömeges szexuális erőszak előkészületeinek ábrázolására: falubeli fiúk (köztük 

Jella egykori szerelme, Davorin) veszik üldözőbe a végül az ismeretlen, vasúti őrházba 

menekülő pásztorlányt a következő szavakkal „Hisz az anyád leánya vagy!” Az erőszaktevés 

szemiotikai logikája azt véli bizonyítani, hogy Jella mint áldozat részt vállal a csábításban 

(anyja, magatartása révén), vagyis hogy az áldozat önmaga már korábban választott, 

feloldozva az erőszaktevőket az alól, hogy egyébként egy tőlük független, nem integráns 

részként tekinthető valakinek a személyes szabadságába avatkoznak be. 
131

 

Holott az írónő műveiben nagy jelentőségre tesz szert a természeti világ (Ősi küldött, 

Bujdosó könyv), vagy éppen a tárgyak „beszédes” létmódja (A régi ház), ugyanakkor a 

regényben hangsúlyos, hogy a  lány az emberi beszéd által  kevésbé tudja artikulálni 

tapasztalatait; a kommunikáció lehetetlen, bekövetkezik az egymásmegnemértés tragédiája, 

fontossá lesznek az elhallgatások, gesztusok, a félreértés. Nyelvileg Jella nem tudja 

megfogalmazni, hogy voltaképpen miben is áll az anyját gyalázó asszonyok beszédének 

tartalma; a templomban prédikáló pap szónoklatát alig fogja fel, az emberek rájuk forduló 

kárörvendő arca számára zavarként jelentkezik a megértés folyamatában („Mit néz?”), vagy a 

megnevezettek mögötti tartalom uralhatatlanságának korlátaiba ütközik („Davorin mondott 

valamit, amit nem értett”), esetleg vissza nem nyerhető az „értelem” számára (írástudatlanként 

nem tudja elolvasni András levelét). A pásztorlány hiányosságai ellenére mégis valamiként, 

valahogyan értett világgal találkozik: ijedten kapaszkodik anyja szoknyájába („mint hajdan, 

ha bántották, és ekkor, mintha feltaszítottak volna benne valamit eszébe jutott”), a tömeg őket 

szidalmazó, bántalmazó beszédjére mégis cselekedetekkel reagál („felmarkolt egy marék 

kavicsot, és találomra a tömeg közé hajította”), és bár tőle undorodva nem képes felfogni 

Davorin beszédét, ennek ellenére ösztönösen indul futásnak.
132

 A pásztorlány későbbi életét is 

végigkíséri  a megszólaló, megszólító nyelv fölötti uralom képtelensége, az őt befogadó 

pályaőrrel, Balog Péterrel történő házasságában, illetve szeretőjével, Andrással való 

kapcsolatában.  

Míg édesanyjával való érintkezését a szavak nélküli megértés annak feltétlen mivoltában 

és bensőségességével mutatkozik meg („Többet nem szóltak erről egymásnak”), addig a 

szomszédos pályaőrrel folytatott szerelmi viszonyában a hallgatás mögött valami ki nem 

mondott,  fenyegető realitás húzódik, s a lány  tragédiája is voltaképpen a félreértés, az 
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elhallgatás, a titok miatt következik be. A asszonnyá lett Jella képtelen átlátni az Alföldről 

származó szeretőjének, Andrásnak szintén néma, „szavak nélkül értő” viselkedését: „Minek 

akarod, hogy mondjam? Minek kell mindent kimondani?” A pásztorlány öneszmélődő 

folyamata a „nyelvileg” is végre megértett titok megfejtésén keresztül ábrázolódik 

(aranykereszt, születési körülményei, anyjának a férfiakhoz fűződő viszonya stb.), aki 

ráadásul a „szavak idegen világában” él, holott senkihez nem olyan beszédes a létezés, mint 

őhozzá  ez a nyelv azonban a természeté. Szerelméhez is beszédes a természet, csakhogy 

nem a hegyek idegen világa, hanem az alföldi síkságok szólnak hozzá a hegyeken túlról. Jella 

szavak helyett inkább kövekkel fejezi ki érzelmeit, mintegy fegyverré avatva őket: köveket 

zúdít az anyját szidalmazó Slatkára, a falu népére, legvégén egy szikladarabot lök a sínekre, 

hogy hűtlen, asszonyával visszatérő szerelmesének vonatát kisiklassa. 

Az ismétlődések azonban nem az elvárások mentén íródnak, hanem azok ellenében; a 

szintén perifériára szorult, férje halála után saját malmunk felgyújtására vállalkozó, a 

hitelezőket ekképpen elijesztő, vén,  italozó Jágoda szavai válnak Jella léttapasztalatává: 

„Mindenki visszajön, csak az emberek nemigen ismernek rájuk”.  Édesanyja meghalni tér 

meg, később a faluba visszalátogató Jella hiába keresi már a jóslatot kimondó öregasszonyt 

(ekkorra már a lányra Davorin sem ismer rá), a szabadságról visszaérkező András pedig nem 

őhozzá tér jön meg, hanem magyar, alföldi felesége oldalán;  megismétlődik a női létezés 

boldogtalansága is. A természethez közel álló „hegyek lányát” viszont éppen a civilizációból 

érkező vonat gázolja halálra, megmutatva, hogy nem létezhet a természethez közeli, 

kiteljesedett,  minden kötöttségtől mentes nőiség boldog alternatívája.  Az ilyesfajta 

transzcendentális felfogásokat a szöveg megkérdőjelezi, a természetbe betörő civilizáció 

értékkonfigurációi végül egy másik síkon visszaíródnak (a tisztességes Péter végül 

megakadályozza a vonatszerencsétlenséget, András hű marad alföldi mátkájához), így  

(esetleg) úgy is olvasható a szöveg, hogy végül a (magyar származású) férfi identitások 

szilárdítják meg a civilizációt, annak értékvonzataival együtt, amelyek ebben a Karsztok közé 

rekedt ösztönvilágban, a kövek között élő női, férfi (horvát) identitásokkal állnak szemben 

mintegy alternatívaként. 

 

 

„A férfiak nem értik meg soha”. A „lány világa”  és a patriarchátus  Tormay 

Cécile A régi ház című művében 

 



Három nemzedék, három férfialak: vagyonszerzők, vagyonmegtartók, hanyatlók. A lübecki 

Buddenbrookok világa, pusztulása  legalábbis néhány irodalomtörténész szerint   nagy 

hasonlóságot mutat a pesti, német származású Ulwingokéhoz, holott Tormay Cécile 

kifejezetten tiltakozott ez ellen. Állítása helytállónak bizonyul, amennyiben úgy tekintünk a 

regényre, mint olyanra, amelyben megfogalmazódik a patriarchális társadalom burkolt 

kritikája, ami láthatóan eddig egyetlen értelmező érdeklődését sem kelltette föl, pedig nem 

példátlan a kritikákban a regénynek ’”nőiként” vagy „lányregényként’” való 

megkonstruálásának igénye. A lányregények, családregények, írja Virginia Woolf The Years  

műve olvasásakor egy finn származású feminista szerző,
133

 sokszor megkérdőjelezik azokat a 

bevett sztereotípiákat, amelyek hozzájárulnak a burzsoá értékek fenntartásához, és a 

társadalmi-biológiai hanyatláskultusz részeként siratják el az egykorvolt, letűnőben lévő 

nemzedékek sorát. A nők, ha nem is mindig a patriarchális rend felforgatói, a regényekben 

már létezésükkel is rámutatnak sok mindenre: egy család bukásának, a vagyongyarapodásnak, 

a vagyonvesztésnek, a virágzásnak, vagy éppen az  összeomlásnak okaira. A Tormay regény 

szerkezetére mélyebben is kihat, hogy nagy a törés, a distancia a férfiak világa és Ulwing 

Anna velük, környezettel összefonódó élete között, amely tényező perspektivikus olvasási 

lehetőséget kínált a könyv néhány epizódjával szembesülő irodalomtörténész számára is, aki 

hangsúlyozta,  hogy a gyermekkortól a felnőtté válásig tartó, egyre veszélyesebbnek látszó 

átmenet egyik alanyaként, valamint tanúként a cselekmény középpontjában Ulwing Anna áll,  

a nagybácsi, a nagyapa, apja, a fivére, férje halálát megélő, anyaságában kiteljesedő 

lányunoka.
134

 A patriarchális családban a nagy építőmester, Ulwing Kristóf irányítja a 

gyermekek nevelését, de az iskolában is megszerezhetőek azok az érdemek, rangok, amelyek 

a kapitalista társadalom értékeivé lehetnek, a lányoknak azonban csak a háztartási munka, 

zenei lecke marad.
135

 A régi házban a harmadik nemzedék férfitagja azonban rosszul tanul, 

latin- és matematika leckéjének elvégzéséért különböző, kisebb értékű ajándékkal fizet, 

feleltetésnél súgásra szorul, és csupán a nagyapai tekintélynek köszönhetően nem bukik meg. 

A legifjabb Ulwing (a férfiunoka) számára tehát lehetőség nyílna elvileg arra, hogy belépjen 

az örökölt hivatásba, később önálló életet folytasson. A kis Kristóf azonban ijedten néz a 

nagyapai dolgozószoba felé, és egyáltalán nem áhítja az Ulwingok örökségével együtt a 

polgári hivatással járó elkötelezettséget. 
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 Ne dohogjon, Gemming. Hiszen valamikor ő is cégvezető lesz…Ugy-e, kis Kristóf? 

És mindég ott benn fogsz ülni az íróasztalnál? 

   Kristóf ijedten nézett az ajtó felé, mely a nagyatyja irodájába vitt. Ott benn? 

Mindég? Még akkor is, ha játszani szeretne a cinkkatonákkal?...Borzadva nyargalt 

végig a szobán. Nem, inkább soha sem jön ide. Csúnya, tintaszagú hely. (22) 

 

Az Ulwingok végzete nem az intrikusoknak (Füger Ottó, Paternoster utcai zsidó származású 

hivatalnok)  köszönhető, és csak részben fakad a nemzedéki hanyatlástörténet biológiailag 

meghatározott voltából, hanem legelőször is a legidősebb Ulwing bámulatos akaratának 

előíró, ugyanakkor önmegsemmisítő jellegéből. A családfő szimbolikus és tőkehatalomra tesz 

szert (hajóhíd, telkek, építési vállalkozás, saját pad a templomban,  befolyás a pesti 

városházánál), ugyanakkor családtagjai felett is uralkodik, akik a vagyoni gazdagodás miatt 

tőle függésben élnek. Ulwing Kristóf eldönti, mi az okos, helyes, tehát a családot a pénz és a 

nehezen megnyilvánuló szeretet kapcsolja össze. Az apa és a gyermekek között azonban nem 

lehet kölcsönös és mély a szeretet, a gyerekek egész életükben kontroll alatt nőnek fel. Az 

építőmester fiának, János Hubertnek tragikusan észrevétlen pályája, élete, halála azzal 

magyarázható, hogy apja radikálisan elfojtja szexuális vágyait (a varrólány helyett a polgári 

Jörg Krisztinával házasítja ki, a gyerekek miatt megtiltja újabb házasodását, megrója egy 

véletlen találka miatt, második házasodásának tervét megakadályozza), ráadásul nem 

kellőképpen avatja be a cégbeli ügymenetbe, hogy azon képtelen apja halála után kiigazodni.   

 

 A fiatal Ulwing úgy érezte, hogy szörnyű igazságtalanság történik vele. Hiszen az atyja 

felelős mindenért! Ő csinált belőle embert! És most nincs megelégedve azzal, amit 

csinált…Egy pillantás alatt, mintegy villanásban, eszébe jutott minden. A gyerekkora, a 

technikusi rajziskolai évei, sok félénk vergődés, szótlan keserűség, gyáva megalkuvás. 

És azok az idők, mikor még akart. Az atyja megtiltotta. Mikor szeretni és választani 

akart és az atyja mást választott. Egy szegény varróleány nem kellett Ulwing 

építőmesternek. A Jörg Ulrich leánya kellett neki. Az jó volt. Az gazdag volt. Rövid ideig 

tartott. Jörg Krisztina meghalt. De még akkor sem gondolhatott új életre, új asszonyra. A 

„gyerekek”, mondotta az atyja és ő belenyugodott, mert Ulwing Kristóf volt az erősebb 

és hangosabban tudta mondani, hogy neki igaza van. ( 15) 
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Az Ulwing család pusztulását sietteti az is, hogy a család női tagjában élnek tovább a 

kapitalista társadalomban meglévő erények (pl. pénzgyűjtés, a család iránti hűség, a polgári 
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társadalom megértése), a hagyományok továbbviteléhez („Hát akkor az üzlet?...Beszélj róla 

velem, hiszen én is Ulwing vagyok.”) azonban mint nőnek (Annának) nincs iskolázottsága, 

későbbi kiházasítása után pedig kezdőtőke nélkül marad. János Hubert eltanácsolja Annát a 

tanulástól, mint  nem leányokat illető munkától („Te hímezz csak énekelj. Nem kell az 

üzlethez tudnod. Nem asszonyoknak való az”), az anyagi katasztrófa előtt pedig a lány hiába 

gyanakodik Kristófra és Függer Ottóra, már csak az rémlik fel előtte, hogy nem ért semmihez, 

mivel őt csak zongorázni, énekelni, táncolni tanították. Ezután fogalmazódik meg benne az 

elhatározás, hogy amennyiben lánya lesz, annak mindent meg kell tanulnia, amit ő nem tud. 

Hiába tanul együtt fiaival önszorgalomból, autodidakta módon képezve önmagát, hogy 

belelásson az anyagi ügyekbe, ekkor már későnnek tűnik a család megrendült anyagi 

helyzetének megmentése szempontjából. A regénytér voltaképpen Anna behatárolt 

lehetőségeinek megjelenítője (látogatás a nagybácsinál, temetőkertben, színház, mindkét 

nagyapjánál), az 1848-49-es eseményeket a házban éli meg, vészeli át, mert „Tiszteletre méltó 

perszónának nem illik az utcasarkon ácsorognia.”
137

 Gyermekkorától fogva Anna egyedül 

csupán a Napszobában lehet, mert mindig ott van a közelében egy rajta ellenőrzést gyakorló 

szempár, amit egyébként a nő „megnézendőségének” nevezett Laura Mulvey. A férfi 

szemében a nő egyszerre képviselhet fenyegetettséget (Kristóf víziója Hosszú Zsófiról, akit 

megles, miközben az a patikáriussal csókolózik; találkozása a prostituálttal: „Kristóf 

tágranyitott, őrült szemmel nézett rá. A mozdulatát nézte, mint egy halottat, amely 

megelevenedett és visszajött”), másrészt azonban a férfitekintet a megnézett nő fölötti 

hatalomgyakorlás eszköze.  fétis–szkopofília (Füger Ottó voyeur tekintete Ulwing Annán, 

János Huberté Hosszú Zsófin), tágabban értve a hatalomgyakorlás eszköze, még a szépség 

iránti vonzalmában is aktív-passzív viszonyt tételezve föl (Walter Ádám pillantása a távozó 

Anna után). 
138

 

A pénz, a halál, a temetés, a szerelem, és a házasság a családregények tipikus 

motívumai. A nők ebben a tőkés világban csak mint cseretárgyak értékelődnek fel, vagy 

veszítenek értékükből, függetlenül egyéni adottságaiktól. Így kopik meg az elszegényedett 

Hosszúék lányának értéke, akibe egyébként mindkét Ulwing örökös, János Hubert és az 

ifjabbik Ulwing Kristóf is egyaránt szerelmes volt. Még Jörg nagypapa is, aki 
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szabadságszeretete miatt kis időre börtönbe kerül (mint a 48-as proklamáció kinyomtatója), 

végül beáll a kerítők sorába, miután János Hubertnek nem sikerül jobb belátásra bírnia Annát 

annak kiházasításáról, igyekszik rábeszélni a lányt a házasságra egy kedvező üzlet 

reményében („A kocsiban az öreg úr Münster Károlyt kezdte emlegetni és közben elégedetten 

dörzsölte a kezét.”) Nem kevésbé nehéz egy patriarchális felépítésű családban a férfiak 

helyzete, egyrészt ott van a protestáns etikát képviselő, mindig dolgozó, halálában is építeni 

akaró, bármikor szívósan újrakezdeni akaró Ulwing Kristóf, a másik oldalon pedig a 

magányos testvér alakja, Sebastián bácsié, aki órásboltjában a legapróbb dolgoktól képtelen 

megválni (szerelmét, Borbálát, testvére vette el). Mindketten ismerik a kapitalizmus 

törvényeit: „Egymáson taposunk mi emberek, mert nem tudunk semmit egymásról”, „Csak a 

gyönge emberek számítanak csodákra. Az erős emberek maguk  csinálnak csodát.” János 

Hubert neveltetése következtében abszolút tekintélytisztelő lett, maga mindenféle 

hagyománynak hódoló, akit egyszerre igézett meg a régi nemesi név (Illey),  végül azonban 

mégiscsak apja szellemében dönt arról, hogy a vagyonnak egyben kell maradnia  méghozzá 

az (amúgy „idegbetegnek” ábrázolt)  fiúörökösnél. Kristóf ábrázolása megjeleníti, hogy 

nemcsak a nőket érintette a hisztéria-diskurzus (bár ők voltak az elsődleges áldozatai), hanem 

a századelőn a különböző orvosi vizsgálódások és „pusztuláselméletek” megkezdték aláásni 

az ő általuk egyébként „normálisként” (normaként fellépő) meghatározott férfieszményt is:
139

 

„Mondd csak Anna, te is érzed azt néha, hogy finom fonalak remegnek az agyadban, sok 

finom fonál, fel, egészen az agyvelődig?”, kérdezi Kristóf testvérét, Annát. „Nem, én ezt nem 

érzem”, hangzik a válasz. 

A regény egyszerre támadja meg a patriarchális férfieszményt (mint sikertelen 

nevelődést Kristóf személyében), ugyanakkor áhítozik egy többszörösen a patriarchátushoz 

tartozó világ után (Illey személyében). Az ifjabb Ulwing semmiben nem felel meg a 

férfiassággal (és protestáns etikával) szemben támasztott elvárásoknak: hipochonder; 

gyermekkora óta ideges rohamok kínozzák; sír, szája elferdült; összerogy haldokló, neki 

áldást adni akaró nagyapja ágyánál; prostituáltakhoz jár; rosszul tanul; kártyázik, váltókat ír 

alá, eljátssza nagyapja burnótszelencéjét; végül sikertelen tőzsdespekulációkba bocsátkozik. 

Az erényeket Anna képviselhetné, őt viszont nem tanították meg az üzletvezetésre. 

Házasságában is boldogtalan. Hogy az írónő mekkora szerepet szán műveiben az anyaságnak 

(ahogyan más műveiben is), mutatja az is, hogy a pénzügyi válságba fulladó családi 
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tragédiának legfőbb okául mintha az anya hiánya neveződne meg. Mindkét gyermek erősen 

vágyakozik utána, az azonban nem más mint egy megszólíthatatlan kép a falon. Ez a világ 

tehát a férfiak világa.  

 

És ekkor mint valami segélyhívás, egy szó tódult a szájába, de oly halkan, hogy nem 

hallotta, inkább csak érezte a formáját, ajka között. Aztán közel hajolt a képhez és most 

már hallotta a csendben a saját kis lefátyolozott hangját, azt a szót, amelynél kétszer 

megcsókolja az ember az ajkát, mikor kimondja: 

Mama… (46) 

         

Valamikor ugyanott, abban a rácsos ágyban aludt ő is fölijedt és félt, de az anyja 

hangja sohasem mondta: „Itt vagyok”. Sohasem ismert egy könnyű, hűvös kezet, 

amely csak a simogatásért simogat; egy asszonyi kart, amely tisztán ölel és azt a 

világos és átlátszó mosolyt, amelynek  nincsenek céljai. Nem ismerte azt, aki 

mindent megért és mindent megbocsájt és mikor az ember egészen nyomorult, egészen 

halkan mondja: „Itt vagyok”…Pedig ez talán elég lett volna, hogy más legyen az élete. 

(213) 

 

A múlt század első felében a női irodalommal kapcsolatosan megrajzolt kritikai diskurzusban  

általában a legelőkelőbb helyen Kaffka Margit, Tormay Cecile, Gulácsy Irén neve szerepel. 

Kaffka, Tormay legnagyobb elismerést kiváltó művei megjelenése között csupán két év telik 

el (Színek és évek, 1912, A régi ház, 1914), sikerüknek nem kevésbé volt köze ahhoz, hogy 

valamilyen lényeginek tűnő hasonlóság van közöttük, de egymás antitéziseiként olvashatók. 

Az emlékezet A régi házban is központi szövegszervező erő, a kompozíció középpontjától 

kezdve talán a legnagyobb jelentőségre tesz szert, mindkét regényben találhatunk átfedést az 

elbeszélő én és átélő én között. Ez egybeesik olyan szakirodalmi megállapításokkal, amelyek 

a Kaffka-regény sikerének titkát a kifejezetten vallomásszerűnek tűnő műfajok ötvözésében 

(mint napló, memoár, önéletrajz, dokumentumpróza stb.), és az emlékezet újrakomponáló 

aktusában látják.
140

 Benyovszkynál a megélt tapasztalatok fikciós, álomszerű volta, a 

színpadiasság látszata emelődik ki, az elbeszélő helyzet melankolikussága, ami meglehetős 

rokonságot tart A régi házzal is. 
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 Igen,  mondotta vontatottan  hát igen, a vevők között voltak olyanok, akiknek 

gőgös volt a képük. Ezek aztán alázatos álarcot vettek maguknak. A kegyetlen 

emberek szelídet vettek, a hitetlen népek istenfélőt, az ostobák okosat, az okosak 

bárgyút. De azért legtöbben azok voltak, akik szenvedtek és mégis nevető arcot 

vásároltak…Úgy volt. Bizonyosan úgy volt...és bizonyos, hogy akik fölvették a lárvát, 

nem vették le többet soha. Csak olykor esett le róluk, sötét éjjel, mikor egyedül 

maradtak, vagy mikor szerettek, vagy mikor pénzt láttak. (36) 

 

És ebben a pillanatban legalul, sok emlék alatt, a lelke legmélyén derengés támadt. A 

feledésből lassan küzdötte föl egy magát egy régi, meg nem értett mese. Eleinte csak a 

képet látta: kis órásboltot, a félköríves ablak előtt nagyatyját, Sebastian bácsi öreg 

kezét, a violaszín frakkot, a csatos cipőket…Újra halotta a hangját. Töredezett, 

összefüggés nélküli szavak jutottak eszébe. A szavak a szívéhez értek,…és egyszerre 

világos lett az egész: nem, az emberek nem tudják egymásról, milyen az igazi 

arcuk…Mindenki álarcban jár, senkinek nincsen bátorsága levetni, senki se mer az 

első lenni, mert nem lehet tudni, hogy a többiek követik-e vagy megkövezik…. ( 229) 

 

Kaffka Margit és Tormay Cécile alkotásai a nemzedéki regények műfajiságával is 

leírhatók, amelyekben a két női szereplő (Pórteleky Magda, Ulwing Anna) sorsa szorosan 

összefonódik az őt körülvevő tárgyi világgal. Nem véletlenül, hiszen a múltat megidéző 

technika révén mindkettőben kiemelt szerepet játszik a helyszínekhez, tárgyakhoz kötődő,  

önmagát strukturáló idő:  „Három esztendő is eltelt azóta. Most itt ülök e kicsi sváb házban, 

enyim az egyetlen utcai szoba, és benne a régi barna garnitúrám és a sok régi, 

harmincesztendős, agyoncsiszolt lim-lom, ami végigkísért életemben”;
141

 „Anna magára 

maradt a boltíves szobában. A sokvirágos dívány felett Krisztina asszony arcképe függött a 

falon. A zongora is ott volt, a kicsiny varróasztal is és minden úgy állt, mint hajdan a 

Napszobában.” (259) Az ősi fészkek (Bere, a pesti Ulwingok háza) leromboltatnak, amelyre a 

női szereplők mint alapvető hiányra tekintenek. Gyakran elhangzó vád A régi házzal 

kapcsolatban, hogy a regény mintegy tendenciózusan fejeződik be, amikor a visszavásárolt 

Illébe immár csupán férje koporsójával, gyermekeivel megtérő Anna előtt a jövő zálogaként 

jelenítődik meg a birtok, mintegy történelmi megoldásként a hanyatló német patríciuscsalád 

és szintén hanyatló nemesi család számára. Egy másik értelmezés szerint pedig Ulwing Anna 

megtérése egyenesen a hamis földromantikának lenyomata, amely együgyű, idejemúlt, maga 

a regény sikerét a Horthy-korszakban meglévő dzsentriálmok megfogalmazásának 
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köszönheti.
142

 A regény sokszor idézett zárófejezete talán  nem nyújt „megnyugtató”, 

„egyértelmű” történelmi megoldást Anna falura való megérkezésével. Ráadásul a hamisnak 

tartott történelmi romantika a menekülés toposzával együtt jelenik meg a Kaffka-regényben 

is, ahol az urát sirató parasztság, elöljáróság három község határáig kíséri eladósodott urát, 

Telekdy Pétert és feleségét. 

Tormay Cécile, Erdős Renée, Gulácsy Irén, Berde Mária, Szederkényi Anna néhány 

művének, Kaffka Margit Színek és évekének megoldása az anyaság vállalásában áll, küzdelem 

a jövő nemzedékért, műveikben felfüggesztődnek a végső jelentésadás módozatainak 

bármelyik, egyszerűsíthetőnek tűnő formái, mivel a regények záró részében gyakran a 

következő nemzedékek (sokszor fiúgyermekek!) jövőjének felvillantása áll. A Tormay- 

regény egy kissé a „leányregények” világát idézi meg, és a patriarchális társadalom kritikája, 

ahol Kaffka művéhez hasonlóan a nők képviselik a jövőbe való átmenetet (Mária, Zsuzsi, 

Klára). Tormay ugyanakkor bizonyos szempontból radikálisabb, mint pályatársa, amennyiben 

a szocializációval  hozza összefüggésbe a legifjabb Ulwing életének kisiklását, addig 

Kaffkánál ez egyértelműen az átöröklés problémájaként vetődik föl (mindkét fiútestvér 

„terhelt”: Csaba árokpaton heverő iszákos, Sándor vallási megszállott őrült).  Tormay Cécile 

férfialakjai néha kifejezetten riasztó módon vannak ábrázolva, de Kaffka sem kíméli 

szereplőit: a könyvében egyetlen orvosi értelemben nem degenerált férfialakot sem 

szerepeltet. A kivételt talán a már polgári hivatást betöltő, mélyről jövő, de konok Vodicska 

papa jelenti, valamint egy Illeyhez hasonlóan dzsentri származású, hivatalnok pozíciót betöltő 

távoli rokoni. Szexuálisan kicsapongók, iszákosak, molesztálók, amorálisak, öngyilkosok, 

nagyra törő, vagyontékozló álmodozók mindannyian. Kaffkánál a dekadencia egyenlő a 

degenerációval, ám mivel az említett típusok a dzsentriregények állandó, anekdotikus figurái 

is lehetnének, kritika alá nem vonták még őket.
143

 A régi ház Kaffka Margit Színek és évek 

című művéhez hasonlóan impresszionista helyszínleírásokkal zsúfolt, múltba helyezett 

történet-elbeszélésével, valamint a emlékezéstechnikával (főleg a regény harmadában)  

rokonságot mutat. Az elsődleges narrátor azonban a Tormay-regényben harmadik személyű.  

Hankiss Jánosnak, aki nyilván nagyra becsülte a regényt, az volt a  véleménye, hogy A 

régi házban a szereplők nemcsak cselekedeteik, hanem az őket körülvevő tárgyi világ által is 

jellemezhetők. 
144

 Az emlékezet tehát fokozatosan dekonstruálja/destruálja nemcsak a 

múltbeli tapasztalatokat, hanem a keletkezésben lévőket is: „Ebben a pillanatban erős, fiatal 
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lépések tiportak bele a múltba. A kavicsos úton, a nyári napsütésben az ő két szép fia járt.” 

Mindezeken kívül van néhány más tematikai hasonlóság a két írónő regénye közt: a tűzvész 

mint környezetformáló, elidegenítő erő mindkét regényben megjelenik;  az újjáépítés aktusa 

egyaránt idegenszerűvé, hagyomány nélkülivé avatja a térbeli viszonyokat (Szinyért, és az 

egykor volt Pestet), végül hasonló módon van megformálva a fiúleszármazók gyermekkori 

mesék iránti rögeszméje, csalódottsága (Kristófé és Sándoré).   A régi ház az írónőt a maga 

korában mind a hivatalos irodalomkritika, mind pedig a szélesebb olvasóközönség számára 

ismertté tette, annak ellenére, hogy sokféle tartalmat rejthet magában, és azzal együtt, hogy a 

patriarchális társadalom erőteljes kritikájaként is értékelhető. 

 

A „hősnőiség”és „bűnösség”  megkonstruálása. Rövid megjegyzés Tormay Cécile 

Bujdosó könyvéhez 

 

Először 1906-ban, a Magyar Hírlap hasábjain látott napvilágot Tormay Cécile egyik 

novellája  (kötetben: Viaszfigurák, 1918), amelyben az Egyiptom történetét tíz kötetbe foglaló 

történész számára, miután „a történelem bölcseletének algebrájával” „leolvasott”, „szóra 

kényszerített”, „megmagyarázott” mindent, egy éjszaka felrémlett: „az ő könyve az agyrém”. 

Hogy Tormay előtt milyen mértékig volt tisztázott a  történeti narratívák hatalmával való 

visszaélés lehetősége, megmutatkozik abban, hogy a novella nem a történész saját munkája 

fölött érzett episztemiológiai kétségbeesésével végződik, hanem maga is be akar lépni a 

történelembe, saját tíz kötetének indexére és önnön halhatatlanságára gondolva. Az olyan 

„reálisként” olvasott műfaj, mint amilyen Tormay Cécile könyvének  napló formája 

retorikailag mindig előad vagy inkább létrehoz egy elsődleges ént, amely be van ágyazva, és 

egyértelműen kötődik a társadalom nemi, politikai normáihoz, amelyek mindegyike között 

valamiféle erős kontinuitást fedez föl az olvasó. 
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 Gyáni Gábor nem naplónak, hanem 

„történeti pamfletnek” nevezi a Bujdosó könyvet,
146

 mivel a benne ábrázolt szituáció 1918-as, 

1919-es időszakra tehető, de implicit módon megidéz más (politika)történeti szövegeket. 

Ezzel a megállapítással egyetérthetünk,  hiszen az írónő (szándékosan) meglehetősen 

                                                 
 Az egyiptomi aranykígyó című novelláról van szó. 
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alulértelmezi az eseményeket, de miközben tényirodalomnak álcázza magát a könyv, ki akarja 

aknázni „a fikciós próza” „összes retorikai eszközét”.
147

 Ez nem jelenti azt, hogy „jó mű”, 

csupán, hogy  olyan stukturális jegyekkel bír mint a tettes (a „bűnös”) felkutatása, a 

rejtvényfejtés, sőt Tormay Cécile  gondolt a jövendőbeli olvasókra is, és előre 

megkomponálta önmaga és kései olvasójának helyét, amikor  majd „új magyar tavasz jön”.( 

9) Mi olvasható még az első oldalon? A könyv egyfajta előszavában, az Útra való írásban 

világossá teszi, hogy a imént említett novella történészhősének munkájához hasonló igyekezet 

eredménye  a könyv, ahol a megbízó maga a Nemzet („Most, hogy a könyvet odaadom 

Nemzetemnek”[!])  habár a kutatómunka egy része még mindig titkosítás alatt van („sok 

olyan adatot és részletet kellett elhagynom, melyek még nem bírják el a napvilágot, melyek 

élő emberek titkai. Talán eljön az idő, mikor megszólalhat, ami ma néma marad”), vagyis a 

szubjektum olyan történész, (ok)nyomozó szerepébe helyezkedik, akinek legfőbb célja annak 

meghatározása: hogy mi a magyar, amiről láthatóan fogalma sem lehet „az idegenből 

behurcolt forradalmak felidézői”-nek és a„politikai eseményeinek szemtanújá”-nak sem [!]. 

Tehát már itt az olvasó vagy  a dologról (látszólag) több információ birtokában lévő elbeszélő 

álláspontjára hagyatkozik, vagy kockáztatja, hogy része legyen a  megnevezett Nemzetnek, és 

mint „nem-magyar” és „idegenfajú” kirekesztődjék belőle  arról nem is szólva, hogy a 

későbbiek során esetleg (a könyv szerint) bizonyítást nyerő bűnök elkövetői közösségének 

tagjává avanzsáljon. Tormay Cécile már itt világossá teszi: vagy „velem” vagy „ellenünk”; a 

szemtanú  akinek személye pedig ilyesfajta nyomozás szempontjából döntő lehetne  

egyszerűen: nem számít! 

 

(1. „hősnőiség”) 

 

 Tormay propagandisztikus céljainak megfelelően olyan szövegbeli én létrehozására 

törekedett, amely egzisztenciálisan nem függ a politika világától, szűkebben azt a 

képzetet sugallva, hogy egy politikától intakt személy belépéséről van szó a 

cselekményekbe, egy nem professzionális politikus képzetét keltve föl, nem 

megélhetésből vállalva magára a küldetést, hanem mert ráosztották, később pedig 

elkötelezettségből, tehát egy felettébb lelkes amatőrről beszélhetünk, aki azonban egy 

cseppet sem dilettáns. Persze az a legkönnyebben belátható, hogy egy magát 

magánemberként beállító politikus, kiáltványok, memorandumok szerzője sohasem lesz 
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független a politikától, ám az attól, valamint a politikusoktól megundorodott általános 

hangulatban (és külföldön) mindig kedvező egy politikus(nő)nek magát 

magánemberként bemutatni. Művész voltára és a közéletben való járatlanságára 

hivatkozva (írja ő) nem akarja vállalni a vezetést sem, küldetését, hivatását (akár a 

végzetet) nem kerülheti el, Batthyány Lajosné ugyanis rábeszéli. (133) A 

szerepvállalásnak az ilyen fajta szövegkörnyezetbe való emelése nem hagy kétséget 

afelől, hogy a „sorsverte”, artisztikus írónő miként kerül bele a történések központjába; 

könyvének több helyén pedig emlékezteti olvasóját, hogy az elbeszélő azonos a Régi 

ház és az Emberek a kövek között írójával. Tormay Cécile főszereplője (a naplóíró nő), 

aki rendelkezik a (antihős) „hős” jellegzetességeivel, mindig belekerül egy-egy jelentős 

eseménybe, vagy a legjobban van informálva róluk (mert valaki beszélt róluk neki). 

Néhányszor olyan bűntény iránt érzékeny, amelynek  nő az áldozata, pl. a neveltjei 

szexuális felvilágosítása miatt öngyilkosságot elkövető intézetvezető hölgy, vagy a 

kifosztott sváb asszonyok történetében. Hogy az általa politikai ellenállók csoportjaként 

megjelenítettek többsége nő, ez nem jelenti, hogy a vele nem azonos platformon lévő 

nőket, a feministákat, radikális asszonyokat, német munkásmozgalomból ismert 

alakokat ne helyezze morálisan képtelen helyzetbe, vagy ne (kár)örvendjen esetleges 

haláluknak (halálukon). Alapvető tézise, hogy a férfiak vagy politikus bűnözők (és 

visszataszító külsejűek), vagy nem tudnak egymás között konszenzust teremteni, vagy 

olyan áldozatok, akiket „már ártatlmatlanná tettek” (börtönbe zártak, megöltek, vagy 

külföldre menekültek), miközben megtörténik a férfias hősiesség (Magyar 

Asszonyokként való) átértelmezése, ami a következőképpen hangzik: „A széttépett, 

megcsúfolt hazában mi asszonyok vagyunk a hit.” Minden női erőfeszítést persze 

meghalad, amikor Tormay Cécile könyvének végén  a férfiak hősiességének kategóriáját 

(re)konstruálja a szöveg végén: Horthy és József herceg személyében, ráadásul  Tormay 

Cécile politikai bajtársainak többsége az arisztokrácia köréből kerül ki, amiről ha a (48-

as) történelmi nevek (Zichy, Batthyány, Mikes, Bethlen, Hohenlohe, Desewffy, Ráday) 

nem győznének meg, akkor az a nemesi címek gyakori említésével egészen 

nyilvánvalóvá válik, mintha a politikai társasjáték elsősorban finom, artisztikus dolog 

volna, amihez rendkívül fontos lenne az előkelő miliő és „ennek megfelelő” vonzó 

külső. 
148

  Tormay  Cécile varázsmesék alakjaihoz (és a „detektívhez”) hasonló 

„küldetés szolgálatban” áll, célja az ártatlanul vádolt személyek tisztázása, a bűnösök 
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felkutatása,  a feladat alapvető körvonalazása, megoldása, ennyiben tehát a Hősnőként 

megkonstruált szereplő áll a középpontban (nemcsak naplóíróként), (ál)hős a hivatalos 

bűnüldöző szervek szemben. És a továbbiakban igyekszik a legélesebben kategorizálni a 

vele találkozó embereket, ennek alapján vannak: (1) az általa  bűnözőnek mondott 

zsidóság (gyanúsítottak), (2) a magyarok, akik az előbbiekkel vannak (a 

megtévesztettek), (3) Tormay segítői (csupa-csupa történelmi név, néha „egy 

közember”), ők beavatásának (részbeni) irányítói. (Lásd még a következő fejezetét) 

 

(2. „bűnösség”) 

 

Az nyilvánvaló, hogy a Bujdosó könyv alapvetően nem politikatörténeti, történészi 

megalapozottságú olvasásától miért fél a kortárs irodalomtudomány, miért óv a 

történész attól, hogy ne elsősorban „történeti” szempontból olvassuk a szöveget:  a 

Bujdosó könyv viszonyítási pontként helyezkedik el magában az életműben is, 

elutasítják, mások ünneplik, a könyv antiszemita vonatkozásai pedig nyilvánvalóak. 

Gyáni Gábor szerint ha bizonyos szövegeket történetileg „alulértelmezünk”, azt 

kockáztatjuk, hogy az intertextualitás „szabad” szemantikai mezőjére bízzuk, mintegy 

teret engedve olyan olvasatoknak,  amelyek eredménye a kulturális idegenség táplálása. 

149
 Mint említettem, a Bujdosó könyv  egyik alapgondolata, hogy a politikum résztvevői 

mind kivétel nélkül bűnözők vagy pedig olyan férfiak (Bethlen, Gömbös, Mikes), akik 

elkötelezettségük ellenére sem tudnak végül széles konszenzust teremteni (egészen a 

szegedi történések idejéig). Ennek igazolására általában a szerző szívesen időz egy-egy 

szereplő kriminális múltján, jelenén (pl. Kun Béla pénztári sikkasztásán, Károlyi István 

elkártyázott földjének felosztásán), a rendőrség korrupciós voltán (pl. hűvösvölgyi 

nyaralójának kifosztása kapcsán), gyakran pedig szívesen hoz morálisan kirívó 

helyzetekbe néhány személyt (különös tekintettel Károlyira). A kötet második részében, 

A proletárdiktatúrában pedig a különös kegyetlenséggel elkövetett bűntettek sorozata 

foglal helyet (Szamuely „terroristáinak” rémtettei, akasztás, kínzás, túszejtés), szó esik 

néhány esetben szexuális bűncselekményekről is. A könyv egy cseppet sem hagy afelől 

kétséget, hogy melyik oldalon vannak a jó fiúk (illetve asszonyok), a kötet állandóan 

felsíró panasza („Mit tettél Károlyi!”), és rendelkezik egy rendkívül masszív 

ellenségképpel, logikai abszurdummal (a zsidó nagytőke és a vörösök nemzetközi 
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összefonódásáról). A Bujdosó könyv titokregényként való értelmezése abból fakadhat, 

hogy az evidencia szintjén kezelt bűnök hordozói mikor nyerik el büntetésüket, ehhez 

azonban néhány olyan apróságon kell átugrania, hogy a területi integritásért küzdő 

hölgynek miként kell a cseh vagy román „felszabadító” csapatokat várnia (vö. 

„Visszavesszük!”) Ezzel párhuzamosan kibontakozik egy „bűnügyi történet”, a főhős 

politikai szervezkedésének története (lehallgatásokkal, megfigyelésekkel, terhelő 

bizonyítékok eltüntetésével, házkutatásokkal), amely végül illegalitásba torkollik. A 

második kötet akkor végződik, amikor a hősnő visszanyerheti „valódi” identitását: „És 

abban a pillanatban történt valami a lelkemben: „Földváry Erzsébet neve, mely szomorú 

napjaimban útitársam volt és védett, mint egy jó barát, lehullott rólam” (442), továbbá 

megtér bujdoklásából édesanyjához a hűvösvölgyi villába. Tormay azonban nem 

elégszik meg mindezzel, a kötet ajánlásában is produkál egy politikai áldozatot 

édesanyja személyében, aki a kötet végén még életben volt (A forradalmak egy csendes, 

szelíd áldozatának. Feledhetetlen édesanyámnak). 

Tzvetan Todorov Gyánihoz hasonlóan visszautasítja a történelem metaforaként 

való értelmezését, szerinte a tanúkat, megemlékezőket személyes érdekeik hajtják, 

ellentétben a történésszel (bár ha Tormay novellájának történészére gondolunk, ezzel 

kapcsolatban szintén lehetnek kételyeink). Todorov szerint olykor a tanúk hajlamosak 

arra, hogy „tézisként”, „cáfolhatatlan igazságként” mutassák be  a kollektív emlékezet 

hamis képébe burkolva  vallomásukat,
150

 ahogy az elemzett könyv szerzője is. Tormay 

Cécile látszólag kerüli annak lehetőségét, hogy munkáját a történészével hozzák 

összefüggésbe („Nem a forradalmak történetét akartam megírni”), de elutasítja azt a 

lehetőséget, hogy az elbeszélő-narrátor a tanú pozíciójából szólaljon meg („nem is a 

politikai események szemtanújának naplóját akartam megírni”), inkább  találhatunk 

benne egyfajta törekvést  a Todorov által bírálat alá vont  kollektív  emlékezet 

megragadásának igényével: „Maradjon fenn könyvemben[…] egy halálra szánt faj 

legboldogtalanabb nemzedékének kínja és becsülete.” (9)  

Tormay Cécile-nek felesleges a tanú pozíciójába helyezkednie, mivel  gyakran ezt a 

feladatot a segítőkre vagy az ellenlábasokra hárítja, olykor pedig úgy tesz, mintha a 

dolgok, emberek magukat lepleznék le beismerő vallomást téve. Lássunk egy példát a 

politikai detektív(ek) munkájára, amely során a következő „intellektuális” bizonyítási 

eljárásra kerül sor: 
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[…]Megingathatatlanul hittük, hogy bármi történjen is, Magyarország megmarad. 

    Elárulták!  És megint Tisza végzetéről kezdtünk el beszélni. Elhatároztuk, hogy 

elmegyünk a temetésére [Kiem. tőlem. a politikai tiltakozás egyik formájaként  V.V.] 

De vajon mikor lesz? Senki se tudta. Anyám már csendesen ült a dívány szegletében, 

aztán olyan halkan szólt, mintha magának beszélne: 

    Megölték…megölték. Tudták, hogy mit tesznek. Fejét vették a nemzetnek. 

  Egymásra néztünk. 

   És a tetteseknek nyomuk veszett…Különben úgysem érhetné őket bántódás  a 

„diadalmas forradalom”, minden eshetőségre, politikai amnesztiával gondoskodott a 

védelmükről. Testvérem elővette az újságot.   Olvastátok? „A magyar nemzeti 

tanács intézkedésére az igazságügyi minisztérium elrendeli, hogy mindazokat, akik 

felségsértés, királysértés, hűtlenség, lázadás, hatóság és magánosok elleni erőszak, 

izgatás és lázítás miatt letartóztatásban vannak, vagy büntetésüket töltik, azonnal 

szabadlábra helyezzék. 

  Ennél rettentőbben terhelő önvallomást nem adhatott volna az új kormány. Ebben az 

amnesztiában megvallotta a céljait, az eszközeit és bűnét. 

  És egyszerre, anélkül, hogy megegyeztünk volna, mindannyiunk előtt vádlottként állt 

Károlyi Mihály és nemzeti tanácsa.  (32-33) 

 

Mi van valószínűleg a Bujdosó könyv  rendszerváltozás utáni viszonylagos könyvkiadási 

sikerei  mögött? Ebből a szempontból meggyőző lenne feltárni, hogy az adott szöveg 

milyen szemantikai, szemiotikai, strukturális vonzással bír(hat) egy adott 

olvasóközönség számára. Az olvasásszociológiai  vizsgálódás eredménye (valószínűleg) 

lesújtó lenne: az ilyen szövegek erőteljesen törekszenek egy, legalábbis látszólag 

feltételezett, osztályokon átívelő egység létrehozására, a közös ellenség, a „bűnös” 

felmutatására, ahogyan az írónő (természetesen) meg is találja „az ellenséget”: „a zsidó” 

képében.
151

 Tormay Cécile fragmentumszerűen előrehaladó könyvében miközben a 

magyar irodalomban közismert  bujdosás-toposzával, a bujdosó szubjektum-hősével 

megteremti a nemzeti ellenállás hamis retorikáját, végül saját közösségének tagjait (a 

zsidókat) helyezi a „bűnös”, az „idegen” szerepébe (jobban, mint a románokat és a 

cseheket), hogy végül az üldözöttből üldözővé előlépett „Női” szubjektum-hőse kerüljön 

a tényfeltáró, nyomolvasó szerepébe, felderítve mindazokat a bűnjeleket, amelyeket az 
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olvasó, legalábbis a könyv bevezetője szerint, nem ismert eddig. A különbségek 

bemutatására (hogy az olvasó jobban értse miről is van szó!) megalkot és felhasznál 

néhány mítoszt is.  

 

(3. a „bűnösség” további konstrukciói) 

  

Barabás Gyula 1922-ben a Szocializmus hasábjain megjelent írásában  az elsők között 

ad számot arról, hogy az írónő naplószerű feljegyzései a magyar középosztály felfogását 

tükröznék, s van egy roppant érdekes megállapítása azzal kapcsolatban, hogy a vesztett 

forradalmak után jelentkezett az irodalmiságon belül olyan szövegek egy csoportja (az 

„uszítás irodalma”), amely a ponyvák, rablótörténetek, detektívregények eszközeinek 

felhasználásával manipulál, ami voltaképpen  más előjellel, de hasonló egy másik 

kritikus megállapításához, aki úgy vélekedik, hogy a Bujdosó könyv „a vörös álarc 

rablóhistóriája”.
152

 Hankiss János (Tormay Cécile monográfusa!) szerint a 

rablóhistóriák, a pikareszkek és a bűnügyi történetek, 
153

a krimik között jelentős 

összefüggés, azonosság van. Tormay már korábban is írt a bűnügyi történet műfajában: 

Kilenc rézpénz című, a Magyar Hírlapban 1903-ban megjelent novellája (kötetben: Apró 

bűnök, 1905) Rómában játszódik: egy magyar származású festő, miután szállásadónője 

meglehetősen botrányos körülmények között számon kéri tőle az elmaradt szobabért, 

bolyongása közben latolgatja, hogy mit lehet venni utolsóként megmaradt kilenc 

rézpénzéből. Miközben elkeseredetten rója az utcákat, hirtelen eltéved egy gyanúsan 

kriminális helyen, amitől homályos, rossz előérzete támad, találkozik egy csavargóval, 

aki brutálisan bántalmazza az esetleges várható nagy haszonért. Miután a csalódott 

támadó elhagyja a bűncselekmény helyszínét, a járóképtelen festő haza és kedvesére 

gondolva lassan elvérzik. A dolog azonban nem ennyire egyszerű, a festő szólította meg 

a csavargót, akinek valódi szándékai először rejtve maradnak. Tormay más írásaiban is a 

dolgok álarcát akarja leleplezni („a vörös álarcot”), ami egyébként már A régi ház egyik 

szimbóluma volt. Tormay a kulturális identitások által benne félelmet keltő szorongását, 

elfojtásait a későbbiek során sem tudta írásaiban transzformálni, állandó alaptémájául 

mindvégig megmarad „a magyar” és a „nem-magyar” kibékíthetetlen, 

összeegyezhetetlen viszonya, vagy legalábbis nehezen átfordíthatónak ábrázolt kérdése, 
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amelynek egyetlen feloldható alternatíváját a kereszténységben találta meg, de csak 

látszólag, mivel a következő, történelmi regényében a tatároknak a magyarokat nem 

mások, mint az izrealiták (!) árulják el. Néhány magyar is „áruló” (visszhangzik mindkét 

könyvében), a kormány „bűnös”, „bűnöző” és korrupt, törvényességéhez kétség fér; a 

Bujdosó könyvben Tormay Cécile felcseréli a hivatalos/törvényes, illegális/törvénytelen 

oppozíciókat, ezzel visszautal szövegével nemcsak a napló-formára, hanem a 

„ponyvaregények” műfajára is, ahol a „népi hős” a hivatalos renddel szembeszáll. 

Kalandjai során a bűnelkövetők sorát sikerül „rajta kapni” (többnyire zsidókat), egyetlen 

szimpatikusnak beállított zsidóval nem sikerült találkoznia (Vészi inkább a szabályt 

erősítő kivétel), viszont miközben belehelyezi a „zsidókat” „a bűn” kontextusába,  

„szegény” Hősnő, Tormay megfigyelés útján létrejövő bizonyíték elé állítja az 

olvasókat, ahogyan saját cselédjének és Pogány népbiztos sofőrének szeretője képe 

egyetlen pillanat alatt azonossá válik a kikövetkeztetett és azonosított jelek alapján.   

Egészében véve ez arra utal, hogy a naplószerűen felépített műnek a „bűnösséghez”, a 

„bűnügyi történettel” való szoros kapcsolata, viszonya van, az ábrázolt tartalmak néhol 

már-már irreális voltát Tormay a napló-műfajával hitelesíti mint „valóságot”, ezzel nem 

csökkentve a benne ábrázolt tartalmakat, hanem súlyosbítva azokat.   

 

A fikciós próza, „rablóhistória”, „bűnügyi történet”, és „politikai krimi” kellékei tehát így 

térnek vissza egy referenciálisnak tartott műfajba, amelyek mindegyikében az ideális hős(nő) 

a sors véletlen akaratából a műkedvelők köréből kerül ki,  ahol az ügy megoldásához mindig 

valamilyen személyes elkötelezettség, érintettség kell és/vagy intellektuális izgalom. Ezek 

egyébként rokonságot mutatnak a zsurnalisztikával is, hiszen oknyomozást folytatnak (ami 

talán távol áll a hagyományos naplótól), így lehetett egy magát valóságként feltüntető könyv 

(egyébként fikciós mű) a 1918-1919-es események egyik leghathatósabb, propagandisztikus 

eszköze, „urbánus” krónika, amelynek hőse egy amatőr(nek) (tűnő) oknyomozó, így válhattak 

a „naplóírónő” konstrukciói a „fájdalom könyvévé”, amiről Bánki Éva azt írta, hogy azáltal, 

hogy „könyv”-nek aposztrofálja, mintegy az egyedül üdvözítő igazság letéteményeseként, 

szinte a Szentírás rangjára akarja emelni (amire a használt bibliai metaforák is utalnak).
154

 

 

Beavat(ód)ás és Történelem. Tormay Cécile: Az ősi küldött 
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Kari Lokke úgy gondolja, hogy az írónők által írott történelmi regények elsődleges jellemzői 

közé tartoznak olyan tulajdonságok, minthogy szerzőik maguk is rendszerint történelmi 

kataklizmák áldozatai (ezért a idealizmustól az erőszakig terjednek a történelemmel 

kapcsolatos interpretációk); gyakori a művekben a törvényes apák érzelmi fenyegetése saját 

gyermekeikkel szemben (mintegy próbatételként), a szülők isteni, rendelkező joga ennek 

megfelelően nagy szerepet játszik; a regények toposza lehet  továbbá a „hagyományok” 

valamilyen formában történő felfedezése is.
155

 A Tormay- regényben Ung, akit teljhatalmú 

apai rendelés egy francia kolostorba küldött, a tatárjárás előtt közvetlenül  visszaérkezik a 

hazai földre, ám rögtön egy konfliktus közepében találja magát: széthúzó, elégedetlen, 

királyukat gyalázó urak társaságában tölti éjszakáját, akik láthatóan kétséget támasztanak a 

tatárok betörésével kapcsolatban. A helyszín: a Vág-völgyi monostor (21-38), amely a szüzsé 

magstruktúráját hordozza magában (az egész országon végigdúló pusztulás, árulás, megtérés 

modelljét). Ugyanitt értesül Ung Ders ispánnak, gyermekkori szerelme, Kinga férjének 

haláról is, ezért Komáromba indul, hogy magával vigye és házasságot kössön vele. Kinga, 

ahogy az történni szokott szentimentális női regényekben, az első éjszakán az erkölcs 

nevében, a patrirachális család tiszteletének nevében utasítja el Ung szerelmét, babonásan 

visszavárva urát, akihez szerelem nem fűzi, sőt voltaképpen férjének áldozata (Ders 

nyilvánosan bántalmazta, megalázta, kun származású szeretőt tartott). Kinga a „távollévő”, az 

„elérhetetlen” szimbólumaként szerepel a szövegben, Ung a templomi misén láthatja őt 

viszont, pestisben szenvedő haldokló alakjában (elváltozva), allegorizálva (hattyú alakjában), 

végül emlékezésként (Valaki, aki még ismerte Kingát). Kinga szerepét leginkább a helyettes 

áldozatéval lehet körülírni, előkészítve Ung számára az utat a transzcendentális beavatáshoz, 

elutasítva „a pogány” Bíbor bűbájos asszony segítségét, még életének utolsó pillanataiban is 

szerelméért imádkozva. De nemcsak Kinga segíti Ungot, hanem Bíbor is. 

Bíbor a párizsi monostor neveltjét, Ungot, aki maga is úgy véli, hogy a keresztények 

istene gyönge, a zárlat alatt lévő Komáromból egy gázló megmutatásával azzal a titokzatos 

küldetéssel bocsátja útjára, hogy léteznek még hozzá hasonlóak, az ősi magyar hit nem veszett 

ki, a régi hagyományok védelmezői nem haltak ki, csupán „elbujdostak”. Az ősi titkok tudóit 

azonban üldözik: Bíbort templomi vassal billogozták meg, rontással vádolva a gyógyító 

asszonyt, nagyapját pedig élve eltemették, mert értett a madárszóból, pernyéből jósolt, fákhoz 
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ment, kútfőkhöz, nem pedig templomba. Bár Ung mindenütt az ősi hit nyomaira bukkan 

(madárjósok, pásztorok között, a vadházasságban élő lovagok udvarában), a Tudás ilyen 

nyomszerűsége nem elegendő az ő totalitás iránti vágyának. A beavatódás egyik állomása a 

teremtés ősképének tartott szigeten tett látogatása, ahol a ősi magyar hit őrzői élnek. Ung (a 

lovas) azonban csak vendég tud lenni, kívülálló szemlélő ebben a zárvány-világban, ahová a 

történelmi idő a távoli harangzúgás hangjával hatol be, amiben az utolsó táltos lánya, a 

kegyetlen Csen gyönyörködik. A beavatás fokról-fokról történik, bevezetés a szentségbe, ahol 

meg lehet ismerni a létezés igazi dimenzióját, ám a beavatás elkötelezettséget is jelent, a titok 

megtartását, ontológiailag belépés egyik létmódból a történelemből az „időtlenbe”.
156

  

A régi hit védelmezői Ungot napról-napra egyre közelebb engedik a szentséghez, a nagy 

Ugurhoz, akivel való találkozása nem hozza meg a várva várt sikert. A nagy Ugur néma, 

nyelvét kivágták, fiait leölték a keresztények. (Az élve eltemetés  ami a magyar 

történelemből elsősorban a meggyilkolt Tonuzoba történetét juttatja eszünkbe  

megismétlődik.) Ugur tehát képtelen nyelvileg átadni az ősi titkot Ungnak, aki pedig a 

transzcendentális idő megragadásával, annak konkrét történelmi időbe való átültetésével (!) 

szeretné megnyerni a tudást: „Hallgass meg, nagy és hatalmas úr! Túl az erdőkön kihal a te 

véredből való ősi nép, mert rajtuk már Isten, sem ember nem segít. Ezért add át nekem a régi 

hit elveszett világosságát és erejét. Mentsd meg veszendő népünket általam…” (287) A 

beavatódás folyamata sikertelen, miközben Ung szíve elüti a hiábavaló, valós időt. A 

beavatódás (beavatás) következő fázisa Ung keresztény baráttá való válása (a trilógia utolsó 

részeként), ennek részeként értelmezendő nevének megváltoztatása (Fráter Pál, fehér barát), a 

narrátor viszont többnyire továbbra is Ungnak nevezi a hőst. A felszentelés a temetés 

képzetével asszociálódik, amelynek „időtlen” (befejezett, de örökkévaló) súlya temeti maga 

alá a belépett szerzetest. A beavatási szertartás által éppen a történelmi valóságba kerül vissza 

az ősi hit történelemfeletti valóságával szemben. Ekkor válik cselekvő személlyé újra: 

megvédi a tatárbetöréstől a kolostort, menekülésüket segíti, a pécsi püspök felhatalmazásából 

megviszi a hírt a bujdosó magyarságnak a tatárveszedelem elhárulásáról, újjáépíteti a királyné 

palotáját. A regény (amúgy a keresztény apológiákhoz hasonlóan) tele vannak „titkos 

üzenetekkel”, amelyek nem megsemmisítik a korábbi kinyilatkoztatásokat, hanem  felszívják 

az „ősi” szimbólumok szerkezetét, új jelentéssel ruházva fel őket. 
157

 Míg a város (Komárom) 

mint a bezártság, a kaotikus, a létezést magát elpusztító elzártság van jelen,  a folyóba való  
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bemerítkezés a tudással, a halállal, ugyanakkor az újjászületéssel, a betegségtől való 

megszabadulással rokon (Bíbor szerint: „tűz és víz”), végül a keresztségben a beavatottság, az 

újjászületés szimbóluma.  

A régi ember meghal, visszatér az őseredeti homályba (az erdőbe, a sötétségbe), ahol 

azonban találkozik a szentséggel (a menekülő királlyal), amely a halálon (Kinga halálán) való 

túllépéshez viszi közel. Így transzformálódik a madárjós  a természetet értő, szerető Irurg-

hegyi remeték alakjába, miközben (történelmi transzparensül láttatva) végigsöpör a tatárok 

okozta pusztítás az országon. A könyv végén Ung, „a fehér barát” a nép körében nagy 

népszerűségre tesz szert (hírt visz a bujdosni kényszerülő magyaroknak), de ellene törnek a 

királyellenes urak, köztük a nagyravágyó vöröskői kapitány, aki „koncepciós” pert szervez 

ellene (433-466), és bár a bírói ítélet következtében Ungot kivégzik, sebesülten menekül egy 

őt ápoló, bujtató nő segítségével. Tormay Cécile regényének utolsó részében megint csak (a 

Bujdosó könyvhöz hasonlóan) a nők válnak „igazi” cselekvőkké, ők az aktívak, aki ki akarják 

szabadítani a barátot, vagy segítik felépülésében, vagyis az eszme hordozói, akiknek van 

bátorsága szembeszállni a hatalommal. Miután a király (akit Ung korábban megmentett egy 

csapat tatártól) felmenti őt, a barát megnyilatkozik a magyar nép történelmi hivatásáról, a 

magyar jellem fennmaradásáról (megkülönböztetve „a valamilyennek látszás”-t  a „valódi 

jellem”-től), tovább lovagol a tatárok kivonulásával kapcsolatos jó hírt vinni, és mintegy 

visszatér a „történelem” feletti időbe  ahonnan belépett a regény kezdetén. 

Ahogy ebből kitűnik, a regény a „valós” és „transzcendentális” idő kettősének egymásba 

fonódó kettősének feltételezésén alapul. A „misztikus” idő megjelenése a regényvilágban 

egybeesik Ung itthoni vándorlásával, mivel a regény első fejezetében (A lovas) akadály 

nélkül, gyorsan haladva szeli át Európa útjait, onnantól fogva azonban a történelmi idő állni 

kezd, megmerevedik. Nem véletlenül, hiszen ekkor kezdi betölteni Ung 

transzcendens történelmi hivatását, kétségek között önmagára eszmélve, kiszakadva a 

hétköznapok világából, ugyanakkor azokra jelentős befolyásra szert téve. A történelem 

átértékeléséről nemcsak a posztmodern történetírás emlékezik meg, a modernség integráns 

részeként értelmezett Nyugatban esszék olvashatóak a történelem mint megalkotottság 

folyamatában lévő eseményről, amely a szellem természetéből fakadóan éppoly szubjektív, 

mint ahogyan irracionális.
158

  A regény néhány ma már bizalmatlansággal kezelt szöveget 

idézhet meg, közéjük tartozik Beöthy Zsolt:  A magyar irodalom kistükre (1896), amelynek 

első szakasza a volgai lovas mindig vártán álló, örökké figyelő, nyugodt alakját tárja elénk, 
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aki szembeszáll a területét fenyegető kevesekkel, ahogyan Ung is nekilendül szétverni akár 

magányosan is egy  tatárcsapatot, amelyek éppen a király üldözésére indulnak (148-150.),  

továbbá hírt visz népének, mint a hamis királyi pecséttel rendelkező árulók nyomában járó, 

bujdosásra biztató Fehér Barát, vagy ellenkezőleg, a trónöröklés miatt országot elhagyó 

tatárok hírét megneszelve újjáépítés mellett agitál. Ahogy az Ady-versben (Az eltévedt 

lovasban), a regényben is az eltévedettség, otthontalanság toposza egy abszurditásában 

meglepő táji világot hív létre. A kuszaság, a sötétség, a csapások képi világa uralkodik a 

Komáromot elhagyó, majd az erdőben bolyongó Ung úttalan útjain, az ősi hit egyetlen 

fészkének kikutatásakor, az erdőkben, nádasokban megbúvó magyarság megkeresésekor; a 

láp, a lovas emberek, a lovak, a kürt, a tárogató szava, a bujdosás trópusainak, a végtelenség 

egymást helyettesítő alakzatainak tanulmányozására talán sort kerít majd később az 

irodalomtudomány. Az ilyen témák nemcsak Beöthy, Tormay, Ady munkáiban tűnnek fel; az 

egyszerre determinált, de sorsot alakító egyes ember, és mellette egy nép vagy az emberiség 

halhatatlan, nemes magasságokig elhatoló öntisztulási folyamatáról, a diszharmonikusnak a 

harmonikusba való átcsapásáról már Kölcsey is elmélkedett, de Bartókot sem hagyta 

közömbösen.
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 Az Ősi küldött megírásával körülbelül egyidejűleg a nemzeti karakter 

meghatározására való törekvések számos új művet provokálnak (Prohászka Lajos, Szekfű 

Gyula, Szabó Dezső); amely írások többnyire belül maradnak a történelem lét, valamint a 

nemzet transzcendentális felfogásán. A Tormay-regény nagy történelmi elbeszélés, 

apokaliptikus és eszkatológikus látomás, a benne megrajzolt egyszerre pogány, ugyanakkor 

keresztény nemzetjellem, a komp-lét megrajzolásával, ugyanakkor a szereplő 

eszmélkedésének folyamataként ábrázolt „tudatregény” is. Témája a nemzeti fenyegetettség 

(Nyugatról a németek, keletről a betörő ázsiai hordák), az európai félreértettség (a párizsi 

kolostorban a magyar Ungot szaracénnak hiszik),   regénykomplexum az eredettörténet 

mitikus időbeliségének megrajzolására tör. Feltűnő a hasonlóság az ebben az időben 

keletkezett a tatárjárás történeti idejét feldolgozó regényekben, amennyiben bennük általában 

összekapcsolódnak a spirituális tartalmak manifesztumai a magyar nép sorsának, karakterének 

kérdésével kapcsolódnak össze (Makkai Sándor: Sárga vihar, Kodolányi János trilógiája). 

Ám az is megfontolandó, hogy a tárgyalt  Tormay-regénnyel kapcsolatban Szerb Antal úgy 

nyilatkozott, hogy benne keresnénk olyan, a korban támasztott kritériumokat mint a tér és a 

kor valósághű előadását, ellenben benne van a Történelem egzotikuma, atmoszférája, az 
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általánosnak vélt múlt szemlélete, és csupa „titok, félelem, az elmúlt századok sötét, ködös 

iszonyata”.
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Bevezető a „monumentális giccs” olvasásába. Erdős Renée prózája161 

 

Az Erdős-újraolvasás lehetőségeit és kiútjait elemezve Kádár Judit az évezred első 

évtizedének közepén megjelent cikkében többféle alternatívát kínál föl,
162

 amely  poétikai és 

recepcióelméleti megfontoláshoz ez az írás részben kapcsolódik, nem elégedve meg Erdős 

prózájának giccsként vagy lektűrként való olvasásával, hanem olyan értelmezés(eke)t kínál, 

amelyek egyaránt sokat merítenek az írónő műveinek kapcsán az utóbbi másfél évtizedben 

megszületett interpretációkból, másrészt viszont bevontam elemzésembe olyan műveket   

részben műfajelméleti, részben feminista szempontok érvényesítésével , amelyekről 

korábban kevés szó esett. Hogy rögtön kapcsolódjak egy, a populárisnak tartott szövegekkel 
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 Erdős Renée Báró Herzfeld Clarissz című könyve megjelenésének évében (1926) rögtön négy (12.000), a 

Pándy György ifjúsága (1928) öt kiadást ért meg (mintegy 15.000 példány), Az élet királynője a 1920-1930 

között körülbelül 27.000 példányszámban kelt el, s az írónő műveinek eladási kimutatásához hozzátartozik az is, 

hogy főleg az 1920-as évektől kezdődően kiadott művei legalább 10.000 példányban kelnek el átlagosan, még az 

olyan drámai művek szövege is, mint Az assisibeli zsoldos (1923), a korábban publikálásra kerülő János 

tanítvány (1911), vagy az olasz nyelvből fordított Fioretti-fordítása (1911). Az írónő rendkívüli termékenységgel 

írt, évente legalább két regény adott ki, havi jövedelme elérte a 3200 pengőt. (Erdős Renée Dick Manóhoz, 

OSZK Kézirattár, Levelestár). A hivatkozott levéltári anyagra már Menyhért Anna is felhívta a figyelmet, 

(részben) az ő kutatása nyomán tájékozódtam. (MENYHÉRT Anna, Szerelem és kánon között. Erdős Renée = 

Nő, tükör, írás, 428. ) Erdős korábban is gondot fordított a könyveiért járó előnyös honoráriumra:  Versek című 

kötetéért (1902)  1000 koronát kapott, később pedig egyenesen hírhedtté vált a kiadókkal szemben tanúsított 

magatartása. „A kiadó olyan szövetséges, akivel az ember mindig harcban van. Olyan társ, akitől inkább fél”  

vallja Emlékeim című önéletrajzi írásában, és hogy bizalmát ne veszíthesse el kiadóiban, ezért minden 

körülménnyel számolva a szerző az összes kiadásra kerülő művének példányát kézjegyével látja el, ami nélkül a 

könyvek nem voltak forgalomba hozhatóak. (ERDŐS Renée, Emlékeim, Révai, Budapest, 1931, 14.) Ahhoz 

képest, hogy a század első éveiben maga szerkesztette és írta Írások könyvének végül (1904-1905)  hat 

előfizetője akadt, miután állítólag Bródy Sándor nyomására megakadályozták az írónő publikálását egy ideig 

(ezután Erdős idegszanatóriumba került), két évtizeddel később egyszerre tizenhárom könyve volt forgalomban, 

és amennyiben a könyvesboltokban lévő művek példányszáma a 300 alá süllyedt, rögtön köteles volt a kiadó 

annak utánnyomásáról gondoskodni. (vö. MENYHÉRT, I.m., 428.) Valószínűleg a legnagyobb gazdaságilag 

kimutatható sikere A nagy sikolynak (1923) és a Santerra bíborosnak volt (1922), mindkettő legalább  

harmincezer körüli  példányszámban kelt el nem egészen egy évtized leforgása alatt. 
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foglalkozó szerző elgondolásaihoz, Radway a romantikus művek olvasását a televízióban, 

üzleti brosúrákban megjelenő hirdetésekhez hasonlította, amelyek egyfajta menekülési 

útvonalat kínálnak egy olyan világba, amelyben látszólag „a szív, a szeretet, az elme” 

uralkodik, és amelynek „relaxációs” szerepe van olvasóik életében, hozzájárulva ahhoz, hogy 

kikapcsolódjanak, illetve a világhoz való viszonyuk átmenetileg problémamentes legyen. Az 

általa említett könyvek csoportja megengedi, hogy az olvasó elszökjön a regények világába, 

távoli, egzotikus helyekbe, nagyszerű helyszínekbe nyerjen bepillantást, ahol a 

szeretet/szerelem a legfontosabb, miközben „eredeti”, érdekes emberekkel lehet 

találkozniuk.
163

  

Erdős művei valóban megteremtenek egy olyan világot, amely legkevésbé sem 

hasonlíthat olvasóinak életére, habár többnyire ezeknek semmiféle valóságban megfelelő 

jelölőjük nincsen, műveit leggyakrabban önéletrajziként értelmezik, ezzel túlságosan ennek a 

prózának a vallomás-jellegére fektetve hangsúlyt,
164

 vagy ellenkezőleg,  éppen az esik kifogás 

alá, hogy ilyen helyszínek nem léteznek a valóságban, és mégis a vágyakozás tárgyai 

lehetnek.
165

 Ha az irodalmiság  különösen korunkban  onnan lenne megérthető, hogy a 

szövegvilágok hátterében milyen igazolható tények állnak, bizonyára a (poszt)modern 

műalkotások nagy része kiszorulna az értelmezhetőség köréből. A populárisnak tartott 

szövegek korábbi interpretációi szerint az ilyen alkotások megítélésének szempontjává a 

művészietlenség vált, mintha a „valódi műalkotás” nem igyekezne eltüntetni azokat a 

szálakat, amik az irodalmi kifejezést a nem irodalmi kommunikációtól elválasztanák, ebben 

az esetben viszont egész művészeti irányzatok vagy műfajok kerülnének a süllyesztőbe (mint 

pl. a szecessziós vagy a fantasztikus irodalom). Hogy ez menekülést jelentene a valóság elől, 

vagy a vágyak (be)teljesítése lenne? Ezen elv alapján a történelemi regények világát is el 

lehetne ítélni, mivel azok régi vagy soha nem létező világokba kalauzolnak el. Erdős néhány 

regényében a helyszínek (várak útvesztői, dekoratív szobabelsők, orientális építmények), a 

szereplők neve (olaszos, németes), a szereplők foglalkozása (bankár, földbirtokos, híres 

művészek, papok) együttesen kerül ábrázolásra az erotikával, a szexualitással, mely utóbbiak 

ünnep-jellegét emelik ki. Csak részben igazolódik a feltevés, hogy Erdős Renée megtagadta a 

nők nemi önérvényesítését, regényeiben összekapcsolódik a gazdagság, a pompa és a testiség, 
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ami sokszor rejtetten vagy nyíltan a szöveg  felszínén és mélyén mégiscsak összefügg a 

testiség feldicsérésével.               

 

(Erotikus?) családregények a múlt század első felében 

 

Az Erotika a huszadik századi magyar regényekben című kötetben megjelenő értelmezői 

attitűd arra irányítja a figyelmet, hogy az írónő prózájának nagy részében nem zavarják meg 

„az emberközi kapcsolatok megjelenítését sem külső, sem belső ideológiai kényszer diktálta 

megoldások”, és hogy az írónő műveinek jelentős hányada a családregény műfajával 

karakterizálható legsikeresebben.
166

 A családregények többségében megnyilatkozó olyanfajta 

textuális/politikai viszonylatok sokkal bonyolultabb transzformációi, összefonódásai 

jelentkeznek, amelyek ellentmondani látszanak annak, hogy abszolút törésként tudnánk 

definiálni az Erdős Renée különböző regényei között fennálló különbségeket. Az életműben 

mutatkozó eltolódás éppen ellenkezőleg inkább magából a (különösen az írónők által írt) 

művek, családregények műfajának meghatározásából, illetőleg azok valamilyen módon 

történő átértelmezésének kérdéséből származtatható. A családregényekben leggyakrabban a 

heteroszexuális beállítódású nők társadalmi beágyazottsága mutatkozik meg a házasság 

intézményének révén, amelyek természetszerűleg a történelmi kontextusokon belül 

helyezkednek el, annak ellenére, hogy anyaként, „szexuális tárgyként” a természet 

örökkévalónak tetsző világához tartozónak gondolták el őket. Míg a szűkebben vett szerelmi 

történet a széppróza néhány kiemelt csomópontja körül strukturálódik (csók, csodálatot keltő 

tekintet, közeledés-elválás), a családregény letaszítja ezt a puszta szerelmi történetet a 

transzcendens idő távlatából, ahol ezek a romantikus történetek léteznek, helyette a társadalmi 

rendbe történő sikeres vagy sikertelen integrációval kapcsolódnak össze.
167

 Műfajként a 

népszerű családregények olyan „marketingstratégiát” hoznak létre, amelyek csökkentik az 

olvasó és az író közötti távolságot, amelynek fényében értelmezendő a Erdős recepcióban 

megjelenő (ön/életrajziként értékelt) valóságot visszakövetelő olvasásmód, amely eddig 

alapjául szolgált ezen műveknek interpretációjához  (Az új sarj, 1915, A csöndes kikötő, 

1933.) Ami azonosság és különbség az olvasó életmódja és a szövegbeli karakter között van, 
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indokolja, hogy a mára már elavultnak láttatott kérdések a női szexualitásról miért kerülnek 

összefüggésbe a szövegekkel egy társadalmi elvárás mentén gondolva őket el hamis 

látszatmegoldásként (pl. A nagy sikoly esetében, 1923). Bridwood szerint azok a konfliktusok 

és problémák, amik generációs szinten jelentkeznek ugyannak az együttes karakternek 

kiterjesztett alakjai, amelyek „elbeszélő szinteket építenek”. A családregények szereplői 

különböző, gyakran egymásnak oppozícionális megfelelőjeként számon tartott hősök 

típusaiból kerülnek ki, ilyenek például a jó / a rossz anya; a törvényes/törvénytelen vetélytárs, 

a kicsapongó/ hűséges szerelmi partner vagy a lázadó/konformista. Erdős Renée néhány 

könyvében ezek a szereptípusok egyetlen alakhoz köthetőek, legtöbbször ugyanannak a 

valakinek a fejlődéséből, át- és visszaalakulásából következnek. (A nagy sikolyban az egykori 

hűséges feleség, Tonia kénytelen kettős életet élni, hogy a család előtti látszatban 

megmaradhasson elhalt férje emlékének rajongással hódoló özvegynek, másrészt vágyai 

kiélése formájául az elutazást kell választania, ahol rejtve és menten maradhat a család 

konzervatív felfogásának bíráló értékítéleteitől, az egymással összejátszó, a női szexualitásnak 

merev határokat állító tabuitól.) Mivel a családregény mint lehetségesen a populáris művek 

csoportját felidéző alakzat a történelemben élő „női” meghatározott voltával együtt szerepel a 

művekben, nem ritka, hogy a regényekben egymásnak ellentmondó, különböző életutak 

jelennek meg  a nemiséget érintő ideológia felől értelmezve, és az sem, hogy az akkori 

konstrukciói még talán jobban elmélyítették azt a válságot, amely a női olvasók (ma 

kárhoztatott ) passzivitását igazolták. Azt viszont, hogy a női szexualitás teljességéről, valódi  

megéléséről való lemondás lehetne a válságból kilábalás egyetlen lehetséges módja, A nagy 

sikolyt követő Erdős-művek határozottan tagadni látszanak. A családregények körkörösen 

megformált elbeszélései elvezetnek a vágyak világába, ahol mintha egyetlen, nemzedékeken 

keresztülívelő probléma kerülne előtérbe, vagyis a nemiség (nemcsak heteroszexuális 

kapcsolatok ábrázolása), valamint a szexualitás kiélésének az egész létezést átfogó világa, 

amihez természetesen hozzátartozik az anyaság, az utódok létrehozása szükségességének 

elkerülhetetlensége (vagy annak megtagadása). Álláspontom az írónő regényeivel 

kapcsolatban, hogy nem annyira erotikus (regény)írónő volt Erdős Renée, hanem olyan 

szerző, aki családregényeinek alapjává nem a több nemzedéken keresztülívelő gazdasági 

felhalmozást, hanyatlást tette meg  hiszen ezeket a szereplőket az anyagi jólét jellemzi , 

hanem azt, hogy különösen a nők és (kevésbé) a férfiak miként és hogyan találhatják meg 

szexuálisan boldogulásukat. Sutherland a családregények „epikus pillanatai” közé sorolja, 

hogy milyen formában játszanak szerepet a „nemzet” fogalmának képződésében, ami iránt 

láthatóan kevéssé volt fogékonyak az írónő regényei, de azokat is, hogy azok általában 



előkelő világot és életmódot ábrázolnak, továbbá a női családtagok iránti szeretet 

meglétét/hiányát, végül, hogy miként feledkeznek bele a női emancipációba.
168

 A társadalmi 

hierarchia legfölső elitjéhez tartozók világát idézik meg a szövegek, az individuumok 

törekvése a szexuális vágynak a hatalom természetéhez hasonlítható beteljesítése körül forog, 

mely nem adottságként van jelen, hanem küzdelemként ábrázolódik. A női alakoknak 

általában a család és párválasztás keretei között kell megtalálniuk boldogságukat, esetleg a 

művészeti szférákban érvényesülnek szobrászként, énekesnőként, vagy író-költőnők (Santerra 

bíboros, 1922, Lavinia Tarsin házassága, 1927, Teano Amaryll egyszerű élete, 1925, Ősök és 

ivadékok, 1915-1929.), kiútnak tekinthető a orvosi vagy jogászi pályaválasztás is (Örök 

papok, 1932; Brüsszeli csipke, 1930)  

Erdei Nóra az írónő talán egyik legismertebb regényét, a Santerra bíborost értelmezve  

amely egy főrangú pap és alkotónő kapcsolatán keresztül tesz kísérletet a női identitás 

ábrázolására, férfi-női viszonyrendszer újfajta megjelenítésére , valamint a folytatásaként 

felfogott Lavinia Tarsin házasságát egy másik műfajjal hozza összefüggésbe, hiszen 

különösen az utóbbiban „az említett szobrásznő életútját követhetjük végig az anyaság, az 

önfeloldozás és az alkotás aspektusain keresztül”, vagyis a művészetnek és a gyermeknek 

mint az alkotás tárgyainak összeolvadása révén egy női Künstlerroman születik meg.
169

 A 

műfaji instabilitás, hibriditás mutatkozik meg abban, hogy az utóbbi mű éppen úgy 

értelmezhető a női művészregények, másrészt viszont a családregények között.  

Talán az értelmezők
170

 között a legszélesebb konszenzus az Ősök és ivadékok  többnyire 

önéletrajzinak aposztrofált tetralógiája első részének, Az új sarjnak (1915) megítélése körül 

alakult ki, annak esztétikai „sikerültségével” kapcsolatban. A regény egyébként az írónő 

megtérését követő első nagyobb terjedelmű könyve, amely egy nagyon népszerű toposz,
171

 

egy zsidó család benső életének megjelenítéséhez kötődik. A család központi szereplője a 

bibliai ősanyák alakját felidéző nagyanya, személyében az unoka, a lassan kamasszá fejlődő 

Eblen Betti felismeri eredetét, küldetését, és akinek gyűrűjét a trilógia következő részeinek 

egyikében, mint a származás megtagadásának szimbólumát dobja el. A vallást, rituálékat 

megtartják, a család tagjai viszonylag beilleszkednek abba a társadalomba, ami nem többet 

tud számukra nyújtani, mint anyagi helyzetüknek állandó változását. A család nőtagjai 

számára azonban nincs többé kitörési pont; Betti idősebb testvérét elköltözése után olyan 
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megvetés sújtja, hogy szinte megszűnik az apja, családja számára létezni, a legkisebb lánynak, 

Bettinek eljövendő terveit azonban támogatják (nagyanyjának kitartását ismerve föl benne). 

Az Erdős regényeiben előforduló gyilkosságok néha magán a családon belül történnek: a 

nagyanyjáról, Leahról az a legenda kering, hogy férjének, a rabbinak azért kellett halálra 

fagynia, mivel ő kizárta a házból. (Leah asszony mint a normákat áthágó, de őket egyszerre 

elfogadó és felettük álló nő típusaként, a felnövekvő kislány életének előképeként ott kísért a 

regénytetralógiában, a küldetéses nő alakjában.) Határozottabban körvonalazódik  a 

gyilkosság motívuma Erdős egyik kései művében, a Szentgyörgyvárában (1935), ahol egy 

nincstelen, megtagadott unoka gyilkolja meg az őrá fegyvert fogó nagyapát, hogy aztán a 

család többi tagja békés egyetértésben élvezze az évszázadok alatt felhalmozott anyagi jólétet, 

műkincseket, és a regény végén meglelt aranyakat.  

Mindenesetre értelmezői óvatosságra int az is, hogy a különállóként értelmezett 

regények „ideológiai” visszaolvasása nyomán  látszólagos ellentmondásokkal találkozhatunk, 

mivel Erdős Renée regényfolyamokat hozott létre, számos művében önértelmező aktusok 

tűnnek fel megelőző regényeinek szövegeihez kapcsolódva. A család kiterjesztett 

perspektívájának ábrázolásán keresztül szintén sor kerülhet  folytatásos művek létrehozására 

(l Szentgyörgyvára  Árgilus, 1937, a Teano Amaryll három kötete), esetleg személyes 

élettörténetek kiszélesítésével (Ősök és ivadékok), de sorra tűnnek föl regényeiben legalább 

retrospektív elbeszélések tárgyaként más műveiben megismert szereplők, és szereplő- 

olvasók, akik szabadon idézik Erdős korábbi regényeit, néha hosszabb lélegzetű értelmezésre 

vállalkozva, ami egyfajta (ön)paródia jelleget kölcsönöz a szövegeknek. (Ilyen tekintetben 

Erdős legerősebben önreferenciális szövege a kevéssé jól sikerült, A csöndes kikötő című 

regénye.) A korabeli irodalomkritikusok közül többen észrevették ugyan az Erdős életmű 

egészében meglévő önértelmező technikát, ám számukra eleve gyanús volt az írónő 

regényeken átívelő, néha pedig elő-elő bukkanó összekacsintása a művek rendszeres 

olvasóival, ahogyan arról Máriay Ödön és Saly Dezső is beszámol: „Erdős új regényének 

minden alakja egy-egy régi regényének hőse, aki meg akar ismerkedni az előzményekkel, 

vegye meg a régi köteteket. Hogy ezt híres írók megcsinálták? Igaz, de még Balzacnál is 

lehetne vitatkozni azon, hogy az egyes regények művészi egységének szempontjából helyes 

volt-e ez, és túl ezen Balzac  Balzac volt”
172

  

A Pándy György ifjúsága című regényben (1928) Erdős Renée a címszereplő alakjában 

a nem-váltó nő alakját helyezi a cselekmény központjába, főhőse egy fiúként nevelődött 
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homoszexuális lány, az ő gyermek- és ifjúkorának képei elevenednek meg, és az első 

csalódást hozó szerelmei is. Családja támogatja és megértően fordul oda Györgyhöz 

(Györgyikéhez). A családregény formái tehát átértékelődtek, mivel azok elsősorban a 

gazdasági jólétükön keresztül önmagukat meghatározó különböző nemi identitások 

generációkon keresztülívelő családtörténetére koncentráltak. (Ugyanebben az időszakban, az 

1920-as években jelennek meg tömegesen a világirodalomban a homoszexuális szerelemről 

szóló női regények.
173

) A Pándy György ifjúságában, mint az írónő más műveiben, nem 

jelentkeznek közvetlenül érzékelhető ideológiai konstrukciók a jelen perspektívájából 

tekintve, amihez hozzájárulhat az is, hogy az 1920-as években megszólaló homoszexuális 

elbeszélések és ötvenes években megszületett művek között folytonosság van.
174

  

Jól sikerültek azok a naplószerűen megkomponált művek, amelyek szintén a szerelmi 

boldogságot és családi jólétet teszik meg tárgyukul, mint egy tizenéves lány följegyzései 

életéről, aki miközben megtalálja szerelmi boldogulását, édesanyja megelőző kapcsolataira is 

fényt derít (Hajnali hegedűszó, 1933 vö. Földes Jolán: Mária jól érett, 1932). Ha előbb az 

ideológiai konstrukcióktól mentes előadásmódot említettem, azzal kapcsolatban meg kell 

jegyezni, hogy regényeinek egy részére továbbra is az egzotikum keresése, valamilyenfajta 

hibridség jellemző, mint például Az indiai vendég című könyvében (1929), ahol egy külső 

személy kissé zavaros eszméinek beavatkozása következtében áll helyre a családi egyensúly. 

A Nyírfaerdő (1927) egy anyának gyermekéért való küzdelméről szóló, főleg a 

szanatóriumban kelt feljegyzései (Erdős Babó életéért küzd, élettársa a másik gyermekét 

gondozza). A második kiadáshoz újabb, a család történetéről szóló jegyzeteket illesztett, és 

bár a korabeli kritika elhatárolta a „ponyvagyanús” művektől és dicsérte líraiságát  

valószínűleg annak dokumentumként való olvasása miatt , feltétlen rajongása a gyermekét 

megmentő orvos iránt talán kevésbé tarthat számot a mai közönség érdeklődésére. Székely 

Béla a Korunk 1927-es augusztusi számában a következőképpen írja körül azoknak a 

műveknek a halmazát, amelyek a Nyírfaerdővel szemben elutasításra érdemesek:
175

  

 

Valljuk be őszintén, sokan, nagyon sokan vagyunk olyanok, akik Erdős Renée újonnan 

megjelenő könyveit, ha még akkora könyvsikerük is volt, kézbe nem vettük. A nagy 

sikoly gyanús és ponyvás címe, a Báró Herzfeld Clarissz megsejtett olcsó erotikája miatt 
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csak tetőzői voltak annak az Erdős Renée irodalomnak, amely valahogyan egy egész új, 

egy egész más olvasókört szerzett magának[…] 

 

Ahhoz, hogy megértsük Erdős kevésbé számon tartott műveit, vissza kell térnünk arra az 

értelmezésre, amely dolgozatomban az írónő recepciójával kapcsolatban kiindulási pontként 

idézésre került a családregények műfaját illetően. A tanulmányban a családregények 

tárgyalásakor arra a következtetésre jutnak a szerzők, hogy azok függetlenül attól, hogy női 

vagy férfi szerzők írták őket alapvetően nőközpontúak maradnak, ami a románc 

értelmezésével függ össze. A regény struktúrája annyiban változik meg, emelik ki a szerzők, 

hogy a nő érzelmi-inspiráló és esztétikai szerepe helyébe a regényekben a férfiak áldozatává 

váló nő lép.
176

 Az iménti meghatározás azonban nem általánosítható, mivel az írónő 

életművében meglehetősen széles spektrumon jelentkeznek a nők és a férfiak szexuális 

boldogulásának lehetőségei.  Megkérdőjelezhető és  leszűkítő interpretáció, hogy a románcos 

regény csupán olyan tömegpróza, ahol a hősnő önérvényesítő képessége annyiban merül ki, 

hogy egy jóképű, gazdag férj oldalán társadalmilag előnyös házasságra lépjen vagy hogy 

gyermeket szüljön számára, s ezáltal lemondjon egyéb szükségleteiről  mint ahogyan A nagy 

sikoly című regénye miatt Erdős prózájának egészét értelmezik. Néhány regényben a nők 

kifejezetten szakértők lettek a szerelemben, a szexualitásban, esetleg előnyös, szexuálisan 

kielégített házasság keretei közé kerülnek (mint a Hajnali hegedűszóban a naplóíró 

kamaszlány énekesnő édesanyja), mások szexuális boldogulásukat a házasságon kívül keresik 

(Brüsszeli csipke, Báró Herzfeld Clarissz, 1926), és léteznek női szereplők, akik az 

előnyösnek vélt, legalizált kötelékbe leginkább a szexuálisan saját magukat is fenyegető 

magatartással jellemezhető kerülővel jutnak el (Antinous, 1920, Édes Rosamunda, 1941).  

A népszerű regények a romantikától jelenkorunkig éppen a párkapcsolati problémákra 

fókuszálnak, amelyeknek mélyén a női autoritás vágya nyilatkozik meg a szeretet, a szerelem, 

vagy éppen a szexuális hatalom birtoklása iránt.
177

 A „haszonelv” irányulhat a házassági 

kötelékekbe való előnyös bekerülésre, de az igazi jutalom mindig a férfi hős érzelmi, 

szexuális energiáinak lekötése, még akkor is, ha látszólag egyik felet nem gátolja semmiféle 

hivatalosnak vagy magánjellegűnek tekinthető ígéret (Szentgyörgyvára, Báró Herzfeld 

Clarissz, Brüsszeli csipke, Ezüst bölcső, 1930). A női családregények és a szerelmes regények 

olyan vágyakra adnak választ, amelyek tiltás alatt vannak, ilyenkor a hősnő számára a 
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hatalom megszerzésének legfőbb formájának tekinthető, ha elcsábítja, megtartja a 

társadalmilag és/vagy szexuálisan előnyösen reprezentálódó férfit. Mivel a csak financiális 

alapon nyugvó házasság régóta megkérdőjeleződött az irodalomban, a romantikus szerelem 

regénybeli megjelenési formái ragaszkodnak annak látszatához, hogy a házasság nem 

gazdasági, hanem érzelmi megfontolásokból történik
178

 (A nagy sikoly), vagy éppen ezt a 

keretet használják föl a nők, hogy végre szabadon kiélhessék vágyaikat (Báró Herzfeld 

Clarissz). A „love story” kódolja a felszín alatt végbemenő konfliktusok arénáját, mivel a 

nőknek el kell rejteniük valódi vágyaikat, és az őket szexuális tárgyként  kezelő férj oldalán 

olykor el kellene fogadniuk, hogy áldozatok, ekképpen kerül (ön)ironikusan megidézésre a 

Brüsszeli csipkében a pár perc alatt az aktussal végző férjtől az írónő szövege: „Hát ez már 

így van! Ez a természet rendje! A legtöbb asszony ilyen. Hiszen maga olvasta a Nagy 

sikolyt!” A hatalmi viszonyok megfordulhatnak, amikor a nők kerülnek a szexuális ragadozó 

szerepébe (Ezüst bölcső, Báró Herzfeld Clarissz, A nagy sikoly Toniája). A korabeli 

konzervatív kritika valódi ellenérzését válthatta ki, hogy ezektől a nőktől alapvetően távol 

állnak az olyan nőiesnek tartott viselkedési formák, mint a szerénység, alávetettség, tétlenség, 

néha pedig éppen a keresztény erkölcsiség nevében lázadnak a férj hatalma ellen (legalább 

átmenetileg). Ehhez hozzájárulhatott az is, hogy a regények nagy részének középpontjában 

egy gazdaságilag jó helyzetben lévő nő áll, akinek elvileg jogában állna a párválasztás 

viszonylagos szabadsága. Nem ebbe a csoportba tartozik a Borsóhercegnő (1924), amelynek 

kamaszkorú főhősét egyaránt szexuális játékának tekinti  a szomszédos földesúr, a hazakerülő 

rokon fiú is, és bár a történet szerint a megesett lányt végül feleségül kéri Hajnóczy Géza 

báró, a lány halálával megkérdőjeleződik a női vágyteljesítő narratíva, és a lánynak mintha 

azért kell bűnhődnie, ami vele megtörtént, nincs alternatív kiút, a mesék világának torz 

tükörmásává válik, maga után hagyva (fiú) gyermekét. Ez visszafelé írja azt a szexuális 

konfliktust, amely a hősnő szerelmi, szexuális történetét hagyományosan a tündérmesei 

fantáziához kapcsolná,
179

 ahol a nő minél többet oszt magából, annál több romantikus 

szeretetet kap, és jut végül esetleg próbatételek sorozatán keresztül a teljesülésig (ami a 

korban főleg a házasságot jelenti). Talán az különbözteti meg az írónő műveit a 19. század 

végének népszerű (szerelmes) regényeitől, hogy azokban többnyire nem állt ilyen élesen és 

nyíltan a középpontban a szexualitás kérdése. Ez viszont nemcsak az írónő korábbi költészetét 

jellemző erotikával függ össze, hanem sokat köszönhet a korabeli orvostudományi, 

pszichológiai elméleteknek is. A művek fogadtatásának idején az első világháború után, a 
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bukott forradalmak, az avantgárd irányzatok progresszivitásának halkulása, valamint a 

századelőn virágzó elméletek idején kerülnek a könyvpiacra. Nemcsak Erdős, hanem a 

kortársak is érezték a „veszedelmes világnézetek” kimerülését (Freud, Nietzsche, Bergson). 

Amikor Babits bejelenti a líra halálát, körülbelül ugyanabban az időben bontakozik ki az 

eredetileg lírikusnak induló Erdős regényművészete, ami természetesen összefüggött anyagi 

helyzetének labilisságával is. Az írónőt ambivalens viszony kötötte ezekhez egyébként 

közismertségnek örvendő „tudományos bestsellerekhez”, egyrészt leszámol a bennük 

megnyilvánuló nézetekkel, másrészt viszont igyekszik átmenteni belőlük valami „hasznosat”. 

Természetesen érthető, hogy a keresztény kurzus nem mindig értékelte a főleg külsőségekben 

megnyilatkozó katolicizmus ötvözését az említett szerzők nézeteivel, ráadásul tagadhatatlanul 

nem minden esetben voltak sikeresek az ilyen irányú kísérletei, mint mondjuk a női 

Übermensch és a katolikus hagyomány ötvözése (az Ősök és ivadékok következő köteteiben). 

A kettősség megértéséhez, vagy mindenesetre az olvasásmódjuk kettős kódolásának 

interpretációjához azonban vissza kell kanyarodnunk Erdős Renée korábbi pályaszakaszához.  

Ahhoz, hogy az írónő sikerkönyvek szerzőjévé váljon, természetesen egyik legelső 

tényezőként említhető, hogy Erdős Renée már viszonylag fiatal korában a kor egyik ünnepelt 

költőnője volt, éppen szexuálisan kihívónak (is) értelmezett versei miatt. A 20. század végi és 

a legutóbbi irodalomtudományos értelmezései főképpen e legkorábbi pályaszakaszának 

műveit értékelik nagyra. Kádár Judit mint a konvencionális ellenében létrejövő, Adyt előző, 

radikálisan új női szereplehetősége(ke)t reprezentáló líraként elemzi verseit, ezzel együtt 

írásában bemutatásra kerül az akkor még jobbára inkább költőnőként számon tartott Erdős 

korabeli fogadtatása is.
180

  

A korabeli kritikusok között erős indulatok csaptak össze a tekintetben is, hogy 

mennyire és milyen mértékig és mi módon szabad megnyilatkozni a női költőknek saját 

testiségükkel, érzékiségükkel kapcsolatban,
181

 tehát Erdősnek már regényíró korszaka előtt is 

szembe kellett néznie az 1900-as évek körül a személyét és líráját érintő kifogásokkal, amihez 

természetesen hozzájárult a főleg irodalmi körökben ismert, botrányosnak vélt élete is, 

szűkebben szerelmi viszonya a többgyerekes Bródy Sándorral (lásd erről az önéletrajziként 

olvasott Ősök és ivadékok Az élet királynője című kötete, 1915). Erdős nem is annyira a kor 

hírneves ügyvédje, Eötvös Károly által előszóval ellátott és kiadásra szorgalmazott első kötete 

okozott heves reakciókat (Leányálmok, 1899), hanem a Versek (1902) megjelenése, amelynek 
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befogadása körüli támadások érvelését így foglalja össze az egyik kritikus: „Persze a 

moralistáknak is megvan a maga problémája. Az Erdős Renée köteténél szörnyülködve csapja 

össze a kezeit s ijedten kérdi: Hát a nő szemérme semmi?”
182

 Mindamellett, hogy az akkor 

Nagyváradon tevékenykedő, inkább még jobbára publicistaként ismert Ady is kiállott az 

irodalmi támadások kereszttüzébe került Erdős mellett, vagy hogy Schöpflin Aladár figyelmet 

szentel egy kevésbé provokatívnak mondható kritika erejéig a Versek című kötetnek, 

ugyanebben az időszakban született meg Osvát Ernő tollából egy, a Magyar Géniusz előbb 

említésre kerülő írásával kissé vitába bocsátkozó írása, amelynek közelebbi vizsgálata 

tanulságos lehet esetleg Erdős Renée egész kritikai fogadtatását illetően.
183

  

 

Két szíve van? Nem: csak két önérzete, két érzése, melynek ellenkezése lírájának 

legfeltűnőbb sajátsága; melynek kereszteződése  az ő keresztje. Az egyik szenvedélyes, 

büszke, bátor: a szabad nőé, aki maga ura. A másik a kis polgárlányé, aki a gondolatában 

sem a magáé, de aki: a világ legszebb filisztere[…]Így kereszteződik két irány az Erdős 

Renée költészetének megítélésében is. 
184 

 

A kritika megszületése után jelenik meg Erdős három prózakötete, amelyek körül szintén 

morális kifogások hangoznak el, és a későbbiek során, már katolizálása után megjelenő 

műveit ismét végigkíséri a kétely (Jöttem hozzátok, vk., 1909, János tanítvány, dr., 1911)  

hogy azokban valami egészen más kerül előtérbe, mint az ideológiailag indokolt volna, ez 

alól talán az Aranyveder (1910) című verseskötete képez kivételt, ami a katolikus sajtó valódi 

elismerésére tarthatott számot. Ezután fölmerülhet a kérdés, hogy maguk a szövegek 

tartalmaznak-e olyan elemeket, amelyek mentén mintegy kettéhasad a szöveg szemantikája, 

és/vagy elgondolkozásra érdemes, hogy a recepció egészét nem egy Osvát írásától 

megkezdődő olvasásmód jellemzi, ami végül kiterjedt Erdős Renée életművének egészére? 

Nem könnyű megtalálni az egyértelmű, megnyugtató választ, hiszen ahhoz, hogy ezeket az 

értelmezéseket magunk értékelni tudjuk, eleve olyan ideológiai konstrukciókra kellene 

támaszkodnunk, amelyek mentén a szövegeket az értelmezők megszólaltatják. A János 

tanítvány című drámájának megjelenését követően, de főleg az 1920-as évektől kezdődően az 

inkább regényeket megjelentető írónő művei az abszolút támadások kereszttüzébe kerültek. 

Míg a század első éveiben viszonylag kritikai elismertségnek örvendett bátor, szókimondó, a 
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nőiséget ünneplő versei miatt, addig ebben az időszakban alig született írás, amely valamiféle 

dicséretet szánt volna az írónő műveinek (Az új sarj kivételével).  A Nyugathoz közelálló 

vagy liberális irodalomkritikusok mint a századelő költőnőjét siratják el,
185

 addig a 

konzervatív kurzus mint a vallásos kötet (Aranyveder) szerzőjét, nem kevésbé bírálva a 

regények erkölcstelennek, erotikusnak, sőt  a (pl. a papi) tekintélyelvet aláásó voltát.
186

 A 

költőként ismertté vált, regényíró(nő)vé lett Erdős művei hol helyezhetők el? És vajon mit 

jelentene, hogy Erdős Renéenek a legerotikusabb magyar írónő szerepével kell 

megelégednie?
187

  

Az erotikus vagy érzéki regény jelenkori változataik elvileg nem hasítják szét a női 

személyiséget egy passzív, függő és önálló, aktív, magát megkomponáló hősnő típusára, míg 

ez az 1950-es évek előtt nem mindig volt így; az erotikus regény új formái mintegy 

forradalmasították a hagyományt, mivel megváltoztak azok a normák, amelyek elvárásként 

hozzá kapcsolódtak.
188

 Erdős Renée korai versei, legalábbis a recepció szerint, nemcsak a női 

szereplíra alakulásában hoztak fordulópontot, hanem valószínűleg a magyar líra történetében 

is; az, hogy verseiben (később regényeiben) ilyen kiemelkedő fontosságú lett a testiség 

ábrázolása, feltehetően megteremtette számára erotikus (család)regényeinek szélesebb 

olvasóközönségét, evvel a tevékenységével azonban nem állt korában egyedül (pl. Földi 

Mihály vagy Harsányi Zsolt műveinek nagy része értelmezhető erotikus (család)regényként). 

 Mivel hosszú ideig a nők erotikus tapasztalatait férfiak ábrázolták, ezért természetesen 

adottak voltak olyan modellek és műfajok, amelyeket az írónők készen kaptak, tehát 

alapvetően feltételezhető, hogy a női észlelési tapasztalatokat nem mindig „úgy” tudták 

közvetíteni. A (női) családregények végül mégis többnyire a nők identitásának 

megteremtését helyezik a középpontba, ezért az a következtetés vonható le, hogy a 

családregények és a szerelmes regények, később pedig az erotikus regények között alapvető 

összefüggések vannak. Az, hogy miképpen él családja körében a nő, lefedi azt a társadalmi 

szituációt, amiben megjelenik a regény, hiszen radikálisnak tűnhet egy olyan elképzelés, 

hogy ki lehet lépni abból a világból, ahova még a múlt század első évtizedeiben a nőket 

szerették volna tudni, a családi kapcsolatok ábrázolásán keresztül mégis igazán „sajátságos” 
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tapasztalatokat tudtak közölni. Ahhoz azonban, hogy meg tudjuk mondani, hogy Erdős 

Renée regényei valóban erotikus regényeknek tekinthetőek-e, tudnunk kell(ene), mit 

értelmezzünk annak, és/vagy milyen értelmezői pozíciót foglaljunk el az erotikus regénnyel 

kapcsolatosan, ráadásul a szexualitásról/erotikáról/pornográfiáról szóló irodalom ma már 

sokkal szélesebb körű, mint Erdős műveinek megszületése idején volt, a hagyomány pedig 

visszamenőleg átértelmezi ezen csoporthoz tartozó megelőzőeket is. Egy olasz irodalommal 

foglalkozó kutató arra a megállapításra jut, hogy a magyar irodalomban viszonylag kevés 

szöveg sorolható az erotikus írások körébe, amely szövegeket az erotikáról való írásnak 

(erotográfiának) nevezi, megkülönböztetve a pornográfiától, ám tanulmányában ugyancsak 

hangsúlyozásra kerül, hogy e kettő közötti különbségtétel mindig az adott kultúra 

függvényében érzékelhető, az erotikáról szóló írások maguk is a társadalmi, irodalmi 

közegben vitákat provokálnak, amelyekhez esztétikai, erkölcsi elmarasztaló ítéletek 

társulhatnak.
189

  

A nők gyakran írtak az utóbbi évszázad alatt mind erotikus regényeket, mind pedig 

pornográfiát, amelyek magukban hordozták a férfifogyasztók szexuális fantáziáit és 

mítoszait, az erotikus regények pedig vagy a nők házasságát megelőző életét vagy a 

házasságon kívüli kapcsolatát ábrázolták, amelyek boldogtalansággal végződtek, ezáltal 

rejtetten elfogadták azokat a nőket érintő előítéleteket, amennyiben a hősök ki szerettek 

volna törni a történetbe a hagyományosan passzívnak elfogadott szerepekből.
190

 Az 

erotikáról szóló női írásokban gyakori egy másik férfiszerető szerepeltetése, hogy a nők 

végső választása valamilyen szempontból igazolásra kerüljön (Szentgyörgyvára, A nagy 

sikoly, Antinous, Teano Amaryll egyszerű élete stb.), az írónő műveiben csak ritkán fordul 

elő, hogy maga a választás ne a nők akaratából történjék, hanem a férfiak elhatározásának 

függvénye legyen, közelebbről: szeretnének-e a férfiak a nőkkel létesíteni, megszakítani, 

megtartani egy kapcsolatot (Santerra bíboros, Brüsszeli csipke, Örök papok). Eddig továbbra 

sem kaptunk arra választ, hogy vajon Erdőst a legerotikusabb magyar regényírók egyikének 

lehetne-e neveznünk?  

A konzervatív kurzus által reprezentált írásokban az írónő művei nem is annyira 

erotikusként kerülnek körülírásra, hanem a szexuálpatológia körébe sorolják őket. Amikor a 

legerotikusabb magyar írónő kifejezést az irodalmár végső összegzésként leírja, pár oldallal 

előbb az írónő több művéről úgy vélekedik, hogy kiadásra kerülő újabb műve „gazdagította 

patológiai panoptikumát”, művészete pedig „a nemi életnek jóformán minden perverz 
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eltévelyedését a szadizmustól a homoszexualitásig nyíltan feltárja műve lapjain a kéjes 

izgalmakat keresők számára”.
191

 A megelőző kritikai gyakorlat megidézésére azért nem kerül 

sor, mert a szerző mintegy összegezte, a már amúgy is létező, az írónő műveit érintő 

bírálatok attitűdjét. Mindenesetre egyszerre két dolgot fogalmazva meg erőteljesen: ez 

egyrészt a szöveg használatára utal az olvasók részéről, másrészt viszont a művekben 

megjelenő erotikát a korabeli orvostudományi, pszichológiai szemszögből olvassa vissza. 

Hogy miként jut arra, hogy a szövegek mögött a legerotikusabb magyar írónő kétes dicsősége 

áll? Az erotikáról szóló elméleti írások főleg a második világháború után jelentkeznek, 

ezeknek egy része szigorúan elválasztja az erotika és a szexus viszonyát, mivel az erotika 

nem irányul utódnemzésre, fajfenntartásra, és egyben lelki eredetű tevékenység, amelyben 

benne van az életre adott igenlő válasz, sőt magának az olvasásnak az allegóriájaként kísért 

az irodalomelméletben: a szubjektum az olvasás révén visszatér az őseredeti Imágóhoz, és 

ebben az egyesülésben jön létre maga az értelemképzés.
192

 Ha a 20. század első felének 

magyar irodalmát végigtekintjük, akkor alig találunk olyan művet, ami az erotikának az 

örömszerző voltáról árulkodna, amelyhez többnyire baljós események kapcsolódnak: 

legtöbbször a nem kívánt terhesség vagy más tragikus események kiváltó okaiként kerül a 

szövegbe (ellenpélda lehet Földes Fej vagy írás című kötete). Amennyiben vádként hangzik 

el, hogy Erdős Renée patologikus szexuális életet élő, női és férfi identitásokat ábrázol, 

mindenesetre igazuk van az értelmezőknek abban, hogy az írónő művei nagyon is bennállnak 

„a társadalomelméleti” és „pszichológiai” mezőben. További megfontolásra érdemes 

nézőpont lehet, hogy azáltal, hogy a nők, férfiak szexuális boldogulását tette meg írásainak 

középpontjává, vajon nem vált-e bizonyos mértékig az amúgy is az alapvetően szexista 

diskurzus részévé, elsősorban azáltal, hogy a nőknek olyan alternatívákat kínál, amelyeknek 

végén nem minden esetben, de gyakran a boldogtalanság, kiégettség, az elhagyatottság, a 

csalódás vagy a szexuális önmegtagadás áll? Tágabban, létezetek-e szexuális önérvényesítő 

női elbeszélések az irodalomban, vagy meg kell(ene) elégednünk az Osváttól kezdődő 

elképzeléssel, hogy a függetlenségre törekvő nő egyben a világ (legszebb) filisztere is 

legyen? A szexus, erotika és nemiség összefüggéseire a későbbiek során még visszatérnék, az 

eddigiekhez még egy megjegyzést szeretnék hozzáfűzni: azzal, hogy Erdős Renée többnyire 

a családregény alakzatával kapcsolatban ábrázolja a szexualitást, voltaképpen egyszerre  felel 

meg a konzervatív kurzus diktálta elvárásoknak, másrészt a korabeli orvosi, pszichológiai 
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elméleteknek, amelyek a betegségeket, sikertelen szereplehetőségeket a családban lévő 

endogén és a pszichoszexuális tényezők összefüggésében értékelték.  

 

„Sanctum sacrificium!” Erdős Renée: Santerra bíboros 

 

Erdős Renée egyik első, nagyobb könyvsikerét a Santerra bíboros (1923) című regényével 

aratta, ami kevésbé jellemezhető a családregény műfajiságával. A regény egyszerre alapozta 

meg hosszútávon más ilyen irányú sikereit, megjelenésének idején a kortárs kritikusok 

bírálata szerint ez a mű még nem feltétlenül vezetett volna a kortárs (szép)irodalmiságból 

való kiíródáshoz. Vele kapcsolatban megjelennek ugyan kételyek, főleg a regény szerkezetét, 

stílusát és legfőképpen erotikus jellegét bírálva, de csak azt követően válik hírhedtté (mint 

„rossz” sikerkönyvek szerzője). László István még nem mint nagy példányszámú művek 

alkotóját méltatja, már A nagy sikoly megjelenése után nyilatkozik úgy róla, hogy értékes 

művekről lévén szó érdemesek a dicséretre, ám jóslata szerint azok nem fognak népszerűvé 

válni, ami helyett az eladott példányszámokat tekintve éppen fordítva történik.
193

 Habár a 

Katolikus Szemle szerzője szerint támadásként lehet értelmezni a cölibátus ellen, az írónő 

ebben a regényében a test, lélek, az esztétikai élvezet és a spirituális gyönyör összemosására 

törekedett, ami a vallási hagyományban sem tűnik kivételesnek. A misztikus kitárulkozás 

eleve mindig erotikus is, írja Bataille.
194

 A „botrány” és ezzel együtt a siker oka lehetett az 

írónő műveihez gyakorlatként fűződő „rejtvényfejtő” olvasás, amely szerint a regényben 

szereplő, a pápának is jelölt egyházi méltóság valódi személy után volt formálva, ami Várdai 

Béla szerint „elszomorító példája a hatásvadászatnak, s jóérzésű olvasó előtt csak ártalmára 

van a hatásosságnak. Rampolla, kitől míg élt, egy császár félt, most íme sakkfigura lett egy 

rút, hím-nőstény játékban, melyért  ha tehetné,  méltán számon kérhetné a papi 

becsületét”
195

 

A Santerra bíborosban, mivel az erotika végig ott lebeg a két szereplő között (Lavinia 

Tarsin szobrásznő és a bíboros között), a szereplők állandó kísértéseknek vannak kitéve, a 

köztük lévő spirituális és érzéki játék következtében itt is elhangzik „a nagy sikoly”. Talán 

ennek alapján támadt az ötlete a regény folytatásával kapcsolatban a Gulácsyt is elmarasztaló 

Illés Endrének, hogy sommásan a gyóntatószék erotikájának nevezze a jelenséget, bár 

kritikáját elolvasva az az érzése támad kései olvasójának, hogy a recenzálásra kerülő könyvet 
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talán nem eléggé alaposan tanulmányozta, mivel, ahogy ő nevezi, a „monumentális giccs”  

olvasásának nyomán a konkrét szövegre vonatkozóan kevés észrevételt tesz, amelyet szó 

szerint megismétel Erdős egy másik regényéről szóló írásában.
196

 Innen aztán könnyen vezet 

az út ahhoz, hogy a rendszerváltás környékén a Garabonciás által újra kiadott művek 

jelenkori értelmezései szerint miért tűnhetnek ugyanazon érvek alapján „giccsnek”, amit 

persze megkönnyített az is, hogy a könyvek meglehetősen (főleg a korabeli kiadásokkal 

összehasonlítva) méltatlan külsővel láttak napvilágot, ahogy Tutsek Anna, Kosáryné Réz 

Lola és Gulácsy Irén könyvei is.  

A regény ugyanannak az eseménynek az újraírása, amennyiben az évtizedekkel azelőtt 

Lavinia anyja félig önkéntes, félig a bíboros által megszabott száműzetésbe menekül a hozzá 

fűződő szerelme miatt, és egy orosz nemes felesége lesz, örökül hagyva lánya számára a 

titokzatos keresztet, aminek hátsó oldalára a „Sanctum sacrificium!”
197

 felirat van vésve. 

(128) Ahogy olasz származású édesanyja, Lavinia szintén (nem egyoldalú) szerelmet táplál a 

főpap iránt. A furcsa nászajándékot (a keresztet) a szobrásznő visszaküldi a bíborosnak, 

miután ráébred annak eredetére. Az ajándék azonban visszakerül, legvégül a bíborosnak a 

nemi-i kastélyába, a szobrásznő számára berendezett kéksátoros ágyon találjuk felakasztva, 

amit a calabriai Lucia azért rabol el a földrengés éjszakáján, hogy fiatalkori szerelmét, a 

püspök tékozló öccsét anyagilag támogathassa. Az anya viselkedése csak utólag válik 

világossá, aki férjétől és lányától eltávolodva él érzelmi életében tobzódva, mindig az 

ablakon kipillantva, hátha megérkezik a bíboros ígérete szerint a várva várt jel. Az anya 

csupán áldozat a következő szerelem előtt, a szövegben egy értelmezői töréspont, egy rés az 

idő szövetében, ami után másnak (korrekciónak) kell elkövetkeznie. Az anya és lánya  

elbeszéléseiben az én-határok leomlanak, néhol egybemosódnak, amit néhány kortárs 

pszichoanalitikus, mint Nancy Chadorow úgy ír le, hogy lányok elkezdi észrevétlenül éli 

saját édesanyjuk történetét,
198

 mintegy kitöltve azoknak a helyét. Az anya történetének 

(re)konstrukciója az emlékezés folyamatának narratív ábrázolásán keresztül jön létre,
199

 az 

anyja helyébe lépő Lavinia egyre jobban, külsődlegesen is hasonlítani kezd az elhunythoz.  

Bár legtöbbször a vágy és lemondás dialektikáját a katolicizmussal vélik összefüggésbe 

hozni, de tágabban elgondolva és megvizsgálva a románcok és a 20. század elejének 
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szerelemről, nemiségről való beszédmódjait, arra a következtetésre juthatunk, hogy kultúránk 

alapvetően bizalmatlan a szexuális örömöt illetően. Az ún. erotikus könyvek, mondja Roland 

Barthes, nem annyira az erotikus jelenetet teszik meg ábrázolásuk tárgyává, sokkal inkább 

azokkal kapcsolatos várakozás felfokozására irányulnak, így sokkal inkább a vágy, mintsem 

az öröm könyvei,
200

 és csak ebben az összefüggésben lehet erotikus az isten iránti szerelem 

is: „[hallgatta] a dalt az Örök szerelemről, az örök Vágyról, mely száll minden vizek fölött és 

minden magasságában a Létnek”. (141) A hedonizmus pesszimista; a halállal, a nemléttel, a 

másfajta ismeretelméleti igazságokkal  áll szemben,
201

 a bíborosnak azért kell elpusztulnia, 

hogy az alkotás és Lavinia „igazi hivatása” elől elháruljon az akadály. Holott a regény 

címében a férfi és egyházi tisztsége áll, sokkal többet tudunk meg a szobrásznő belső 

fejlődéstörténetéről, mint a férfiről, aki állítólag e fejlődés lelki irányítója. Ebben a 

regényében még nagyobb szerepet kap az, amelyet egyik értelmező a harmadik személyű 

narrációba való belépéseként értelmezett, és töredezett, „lírai” és „gondolatfoszlányok” 

jelenlétével írt körül, és amelyet a tudatregény narratív technikájával rokonított.
202

 

 A szöveg különböző részei egymással ironikus viszonyban vannak, bekövetkezik a 

magyar arisztokrata-asszony, Galambóczy Erzsébet félelme is: az egyházi méltóság teljes 

szerelmes (és nárcisztikus) mivoltában ábrázolódik, aki tiltakozik az ellen, hogy a lány 

egyénisége „elapácásodjék”, vagyis, hogy ne „emberi” szerelemmel közelítsen hozzá.  

Miközben Lavinia mindinkább lemond vágyairól, párhuzamosan ennek ábrázolásával egyre  

erőteljesebben rajzolódik ki a szerelem után epedő, életének delén túljutó férfi arca. Erdős 

regényeinek egy részében a szereplők életének megváltozása legtöbbször életkori 

(változókori) kríziseikhez kötötten jelenik meg (Brüsszeli csipke, Teono Amaryll harmadik 

része, Örök papok, Csöndes kikötő, Timóthy-ház), és ennyiben valóban érinti a cölibátus 

kérdését is. A hősök gyakran életüknek nagy részét valamiféle vélt vagy valós kötelességnek 

szentelik, ami után óhatatlanul jön a megmerevült életmód elleni tiltakozás. Házastársi 

kötelességük miatt megcsömörlött, halott férjük kultuszába belefáradt nők, munkájukban 

elfásult orvosok, és a hitéletnek magukat szentelő férfiak a negyvenes és ötvenes éveikbe 

érkezve döntenek úgy, hogy életüket megváltoztatják, és nem ismétlik meg korábbi 

tévedéseiket. Persze, a boldogságnak ára van, Santerra autoszuggesztív módon kívánja a 

halált, miután imáiban szerződést köt Istennel, hogy utolsó boldogságának és Lavinia 

megtérésének fejében cserébe elfogadja azt.  A „lelki leányok” konvertita buzgalmáról 
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jórészt kiderül, hogy annak hátterében a különböző papokhoz fűződő érzelmeik állnak: a 

haldokló vallásos angol írónő (Dolly Hardingson) halála napján beöltözik az apácák 

ruhájába, és miután meggyónt, vallja meg csak szerelmét lelki atyja iránt, a végül házasságot 

kötő kiugrott szerzetes évekig jár egy asszonyhoz (vö. Ave Róma!), ami után  „botrány” 

támad, ami mint alakzat felettébb gyakori a többi regényben is. Az új sarjban a kamaszlány 

ablakához járó fiú jelenléte, Az élet királynőjében a költőnő és a híres író szerelme, korai 

művében, az Egy leány életében (1904) a művészek szerelmi élete, vagy a Hajnali 

hegedűszóban az énekesnő és a zenész körül lángolnak föl indulatok. A Santerra bíborosban 

a szobrásznő és a bíboros viszonyával kapcsolatban is megindulnak a találgatások, a bíboros 

esetleges kiugrási szándékára a szövegben csupán egy helyütt történik utalás, sokkal inkább a 

korábban kifejezetten vallástalan (és szó szerint „istentelen” életet élő) szereplők 

bekövetkező megtérésére esik a hangsúly (Laviniának és egykori szerelmének, La Raudelle –

nek megtérésére). A tékozló fiú meg- illetve hazatérésének története többféle módon 

ábrázolódik: egyrészt a hit által megigazulni látszó nők és férfiak alakjában, másrészt viszont 

Lucia a bíboros testvérét nevezi annak, akiről láthatóan egész környezete végképp lemondott. 

Az allegória, amely az egyház testéről lehulló, majd egymásnak simuló pikkelyekként 

mutatja az egyház szolgálatába szegődötteket, mintegy mechanikus világ képének 

részeseként láttatja őket. Mivel a regény során többször fölbukkan a halálsejtelem, amelyet 

rossz előjelek színeznek (eltűnt kereszt, földrengés, aláhulló kereszt, álmok, meglesés, erdei 

találkozás), a gyilkosságba torkolló történetbemutatás (Lucia megmérgezi a bíborost), 

mindezek miatt a regény egyaránt értelmezhetővé válik mind a realista regények, mind a 

végzetrománcok paradigmájában. Lavinia, miként Érseki Benoite megtérését (az Ősök és 

ivadékok tetralógiában) a harmadik személyű elbeszélő szövegében történő elbeszélői 

átcsapás nyomán érzékelheti az olvasó, amely a papnak mint férfinak a felfedezésétől a 

valódi megtérésen, az önvádon, és az érzékeitől elgyötört lélek önkínzó attrakcióin keresztül 

egészen a bíboros halotti maszkját elkészítő nő önmagával történő tusakodásáig tart. A 

megtérés valódi pillanata a mise során következik be, miközben a bíboros a szentség 

„oltalmában állt”, a lány megkapja a hit üdvözítő csókját. A testté vált lélek ábrázolása 

ellentétes irányú folyamat révén jön létre, összefügg az átlényegülés folyamatával. 

Valószínűleg igaza lehet az értelmezőknek, hogy a regény az olvasóközönségből talán 

kevéssé vált ki érdeklődést. A magyar irodalomban meglévő  mégis egyik legizgalmasabb 

megtérési jelenet ábrázolásáról van szó, amelynek erotikus tartalma (sikoly, csók, a női test 

mint szomjas virág) egyértelmű. (II, 36) A regényben a szerelem, a keresztény és az 



életszentség tehát szorosan összefüggnek, és gyakran egymással érintkező folyamatok révén 

vannak ábrázolva.
203

 

 

Hol az a „nagy sikoly”? Erdős Renée A nagy sikoly című regényének 

értelmezéséhez 

 

Régi, híresen rossz regény? Igen rossz (giccs), amire kár szót vesztegetnünk? Pánerotikus 

hangulatú (új)katolikus megoldású regény, amely a testiség ábrázolásának hisztérikus 

elutasítása és igenlése között mozog, miközben (át)erotizálja ez egész szöveget? Sikeres 

giccs, de rossz női nevelődési regény?
204

 Miért provokál irodalomtudományi olvasatokat a 

mű, ha ennyire értékelhetetlen esztétikailag? Elegendő az irodalomtudományi érdeklődés 

okaként az egykori sikereket megneveznünk, és mivel magyarázható a könyvet érintő negatív 

ítéletek sokasága? Mindenestre nem felel meg a valóságnak, hogy az írónő „jelentős 

sikereket külföldön elért”
205

 művét érintően kevesebb kifogás született, mint a megelőző 

drámájával, az Alkotókkal kapcsolatban. Miről árulkodik a szöveg tudatalattija? „A Nagy 

sikoly a könnyűvérű nők szerepeltetése ellenére a patriarchális társadalom szédelgő 

feldicsérése” lenne?
206

 Sokkal árnyaltabb módon artikulálódik az értelemképzés a könyv 

megítélése tekintetében az 1990-as évektől fogva néhány feminista indíttatású szövegben. 

Több  helyen és formában megjelent kiváló írások szerzője úgy gondolja, hogy a szereplők 

megszólalásában beidézett feministaellenes szövegeket árnyalja, hogy egyben a konzervatív 

felfogást is sok helyütt megkérdőjelezik, ezért a szöveg végső soron „a nők tradicionális 

elfogadott szexuális elnyomása ellen is fellép”
207

  

Kádár Judit máshol Erdős intencióival összefüggésben a művészregények 

műfajiságát, az új lelkiséget megszólaltatni akaró, de a szexualitás korábban ábrázolásra nem 
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kerülő jellegét emeli ki.
208

 Elgondolkoztató azon, az Erdős-regények jelenkori olvasáshatása 

lanyhulásával kapcsolatos meglátása, amely azzal indokolja a korabeli sikereket és a mai 

érdeklődés hiányát, hogy a regények a konzervatív elvárások mellett/ellenére a testiségről, 

szexualitásról mondanak olyasmit, ami napjaink lektűr-olvasója számára a szexuális 

tapasztalatok ábrázolásáról már keveset nyújt.
209

 Borgos Anna is az irodalmiság szélére 

szorított szövegek egy csoportjához köti a regényt, a patriarchális társadalom termékének, és 

szűkebben „vallásos-erotikus lektűr”-nek tartva. Az említetteken kívül vizsgálódásának 

tárgya a regénynek a múlt század első felében történő befogadása, amely a 

betegség/perverzitás mentén értelmezte a műveket, ezen kívül néhány utalást tesz a New 

Woman bemutatására, végül a regény transzcendentális művészfelfogására,
210

 ami viszont az 

életmű egészében nem igazolódik, de magában a műben is ellentmondásosan kerül 

ábrázolásra (ahogyan maga a női szexualitás is). Más értelmezők szerint a regényekben a női 

önvalósítás erőteljes (de)misztifikálására kerül sor, ami szorosan összekapcsolódik a 

szexuális örömre való törekvéssel, mivel azonban a keresztény (katolikus) világnézet 

érvényesítése az áldozat-megalkuvás/belenyugvás elbeszélésén keresztül megy végbe, 

egyaránt támadható lesz mind a katolikus felfogás(ok), mind pedig az azt bíráló 

interpretációk számára.
211

 Némi kétely él bennem az iránt, hogy valóban „a katolikus 

felfogással” találkozhatunk-e a regény(ek)ben, bármennyire is a konzervatív lapokban 

szerepel az Erdős regényeiről szóló negatív kritikák többsége, ezeknek az írásoknak elméleti 

bázisául éppen a regény által bírált tudományos bestsellerek, orvosi, antropológiai 

tanulmányok szolgáltak.
212

  

A „vallásos-lektűr” mint műfajjelölő alakzat feltételezése már elnevezésében 

kettéhasítja a szöveg értelmezését, mert vajon olyan regényről beszélünk-e, amely végül 

vallásos megoldása miatt válik lektűrré, vagy egy lektűrrel van dolgunk, ami mellesleg 

vallásos?
213

 A lektűr műfaji megjelölésként nem sokat mond a szöveg természetéről, hiszen 

alapvetően elítélő, a szöveghez fűződő olvasói általánosítást tartalmaz, amely az ún. 

(szép)irodalmilag értékelhetetlen művek csoportját idézi meg. A családregény műfaja azért 
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tartható elfogadhatóbbnak, mert a „megoldás” (Dórának férjéhez való visszatérése) okául 

nem (csupán) valláserkölcsi szempontok játszanak közre, hanem a családregények egyik fő 

toposza szerepel, méghozzá a generációk sora nyomán létrejövő nem annyira anyagi, mint 

pszichés-szellemi kifáradás, amit a férj (és nem a művész Ózdy) hordozta szellemi habitus és 

örökölt tulajdonságai ellensúlyozni tudnának (184); ezzel egyértelmű kapcsolódási pontot 

teremtve pl. Tormay Cécile A régi ház című művéhez, ahol kísértetiesen hasonló 

megfontolások (is) közrejátszanak a nagypolgárok dzsentrikkel történő házasságában. A 

család mint a patriarchális társadalom mikroszintű modellje szerepel a regényben, tehát nem 

valamiféle „elvontságában” kívülről érkezik a szövegbe, hanem a családnak mint bonyolult 

textusnak megjelenítése révén jön létre (Beatrix apácafőnök nagynéni, Henrik püspök 

nagybácsi, „imperialista” édesapa, a férj állami tisztviselő rokonsága, az orvostanár nagybáty 

Bálint). Ahhoz Dórának, hogy érvénytelenné váljanak esküvőjét követő nászútján szerzett 

tapasztalatai a szexualitásról, vissza kell térnie családja körébe, hogy ezek (újra)értelmezésre 

kerüljenek, ám (megint csak a családregények toposzaként) semmi sem az, aminek látszik: a 

meghalt férjének emlékét ápoló Tonia valójában kisebb- nagyobb utakat tesz, hogy levezesse 

szexuális feszültségét, Anna néni fiait tisztaságra nevelő szent glóriája/glorifikálása mögött 

fiaiba szerelmes elfojtásai rejlenek, festőművésznek induló húga, Erna pedig már több éve 

szerelmi viszonyt folytat mesterével. A szöveg azért válhat, ahogyan azt Sipos Balázs 

megjegyezte, a patriarchális társadalom szédelgő feldicsérésévé, mert a jelentés a szöveg 

egymásnak ellentmondó, korrigáló, egymással párbeszédet folytató szemiózisa  (egyszóval 

dialogizáló létmódja) révén jön létre, ennyiben valóban szédeleg a jelentés, hiszen egyszerre 

mond igent és nemet a női szexuális önérvényesítésre, másrészt viszont egy szűkebben vett 

szemantikai vizsgálata nyomán érzékelhető, hogy nemcsak a következő művek (pl. a 

Brüsszeli csipke) ássák alá a gyermek mint állítólagosan katolikusnak vélhető megoldását a 

női létezés végső céljaként, hanem maga A nagy sikoly is. Henrik püspök agitálása az emberi 

nem megújhodásáért, ami a gyermekek következő nemzedékének alapjául a szexuális és 

emocionális tisztaságot jelöli meg, mintegy saját maga paródiájába fordul, tekintve, hogy az 

ösztönök elfojtása olyan helyzeteket vív ki, mint a saját fiainak érintetlenségére büszke Anna 

az eredeti szándékot nézve sikertelen nevelési kísérletét, amihez ráadásul a már említett, 

fiaihoz fűződő vonzalma is társul. Anna fiait nem tőle független individuumnak gondolja el, 

hanem saját maga részeként, tulajdonának, hovatovább vágyai tárgyának. A szöveg nem 

azért válik a patriarchális társadalom feldicsérésévé, mert a szereplők erről az értékrendről 

folytatnak beszélgetéseket, hiszen meglepő módon Dosztojevszkij A félkegyelmű (Igyiot) 

című művének főhőse is bátran tér át a szöveg egy pontján a cári Oroszország 



megdicsőítésére, hanem mert a harmadik személyű elbeszélés szövegében néhány helyen 

átcsapás tapasztalható a szereplők megszólalása és az elbeszélő nézőpontja között, az 

elbeszélő és az elbeszélés tárgya közötti távolság megszűnése következményeként  a regény 

néhol valóban tendenciózus jelleget ölt.
214

 Ha már előbb Dosztojevszkijt idéztem példaként, 

a palimpszeszt-olvasatnál elemzésemhez közelebb áll Dale Bauer Bahtyin polifonikus 

regényelméletének feminista elsajátítása.
215

 Dóra személyének áldozat-jellege már 

kiemelésre került az általam gyakran idézett írásban,
216

 Bauer azonban éppen amellett érvel, 

hogy az irodalmi öngyilkosságok és áldozatok sohasem zárják le a szöveget, hanem általuk 

láthatóvá válik (például) a nemi meghatározottság, megmutatva az autoritásokat, a „nyelvi 

jelölők tudattalan akarását is”,
217

 továbbá hangsúlyozza, hogy az irodalmi szövegek 

értelmezései a „sokféle akarat egyikévé” válnak, amelyeknek törekvése, hogy a 

megszólaltatott hangok sokaságát visszaszorítsák, a feminista kurzus például kiemel és 

megkérdőjelez bizonyos kulturális gyakorlatokat.
218

 Ennek következtében lehetséges, hogy a 

feminista szerzők A nagy sikolyt egyszerre olvasták a patriarchális rend kritikájaként és 

aláásásaként, de ugyanezen  polifónia értelmezhetőségének volt foglya a korabeli 

irodalomtörténész, aki azt írta, hogy a regény „az erkölcsi relativizmus álláspontját 

sugalmazza”.
219

 A regény a végső megoldást elhallgatja, hiszen nem lehetünk biztosak 

abban, hogy Dóra illúziói az anyasággal kapcsolatban beválnak-e, ahogy Ida Bondieu-ről is 

annyit tudnunk meg, hogy az ő általa a nemi kielégülést a szexuális rabsággal összekapcsoló 

értelmezése (valószínűleg) zárdába kergeti, ámde hogy hosszabb távon ez lenne-e a vágyott 

kiút, arról nem lehet biztos tudása, csupán feltételezése az olvasónak.  

A Teano Amaryll egyszerű életében a házasságot megelőzően szexuális életet nem élő 

férfi a nászéjszakán rohamot kap, ráadásul feleségét vádolja meg promiszkuitással (?), ami 

teljes mértékig aláássa a férfi nevel(őd)éséről szóló szövegrészeket visszamenőleg A nagy 

sikolyban is. A szövegek és szólamok sokasága, a „fikció tudattalanja”, ezért enged mind a 

feminista olvasatnak, mely rámutat a nők szexuális jogainak korlátozására, de egyben a 
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lemondás apoteózisaként is értelmezhető az anyaságban és a megtérésben.
220

 Talán azt 

lehetne a regény hátrányaként felhozni, hogy a szereplők (ellentétben Bauer bolondjával) 

túlságosan is öntudatosak, és ideológiai szólamokat pendítenek meg, ezzel szemben azonban 

felhozható, hogy a 20. század ezen időszakában keletkező szövegek nagy része szintén 

„bölcseleti”   (mint Thomas Mann egyes művei). Az persze valóban nem tartható 

szokványosnak ebben az időszakban, hogy ez az ideológia a női szexualitás körül forogjon, 

miközben maguk a korabeli értelmezők is ugyanezen vagy hasonló alapról érvelnek 

írásaikban a női írókat illetően (pl. Bánhegyi Möbiust, Schopenhauert, Hartmannt, 

Weiningert, Hildebrandtot említi).  

Freud álmokról szóló tanulmányai tragikomikus színezetet kapnak, amikor Tonia a 

halálát megelőző napokban verekedő kutyákkal álmodik, amelyektől fél, hogy megsebzik 

őt.
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 Az álom mint a valóság egyfajta értelmezése előrevetíti az eseményeket (110), a 

homályos előérzet jele, hiszen végül a fiatal Robin édesanyja lép metonimikus kapcsolatba a 

képpel, hiszen ő lesz az, aki megsebzi a másik nőt. A második kötet legalább egyharmada 

nem is Anna nézőpontján keresztül ábrázolódik, hanem a Tonia körüli eseményekről szól, 

amivel kapcsolatban feltehető a kérdés, hogy egyetérthetünk-e azzal, ahogyan azt Bauer 

gondolta, hogy az öngyilkosság rámutathat a különböző (többek között) nemi autoritások 

meglétére? Az álom, élet-halál, a késői magára eszmélés trópusaival kerül összefüggésbe az 

öngyilkosság ábrázolása (208), korábban az öregedéstől való félelemmel, Dóra emlékeiben 

pedig a mézben fuldokló és azzal halálig jóllakott darázs képével. (223) A „nagy sikoly” (az 

orgazmus jelképeként) még a halott testről  szóló beszédben is visszatér, ahogyan a korábban 

Toniával viszonyt folytató Sándor feleségének, Dórának a következőket mondja:                     

 

 Volt benne valami, az asszonyiságában, ami olyan volt, mint egy könyörgés, halk 

rimánkodás és panasz valamiért  nem tudom, miért.  Talán nem való, hogy erről 

beszéljek…(233) 

 

A „nagy sikoly” kifejezés az elbeszélés szerint Sándornak, a férjnek szóhasználataként kerül 

a szövegbe, amit Henrik püspök a szüléskor fellépő fájdalmas kiáltással hoz összefüggésbe, 

ami implicit visszamegy a bűn, bűnbeesés toposzához, amely szerint az anyának fájdalommal 
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kell megszülnie gyermekét, másrészt éppen a szüléssel kapcsolatban válik relatívvá az 

alkotás fogalma (lásd még Alkotók, Lavinia Tarsin házassága), ekképpen a teremtés 

részesévé lehet az asszony. (183) Ugyanitt a püspök a kort „a nemi kultúra korá”-nak nevezi, 

és megemlítésre kerül néhány filozófus, orvos, író (Möbius, Strindberg, Weininger, 

Nietzsche vö. Bánhegyi), amelyeket láthatóan egész alapossággal évekkel ezelőtt maga is 

áttanulmányozott, csakhogy emellett azonban azt állítja, hogy a fiatalkorban elsajátított tudás 

egész életre meghatározó, nőket érintő előítéleteket táplál. 
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  (180)
 
 

A regény talán azért kelthetett nagy felháborodást, mert a családregény és női 

fejlődésregény keretein belül rámutatott a családon belüli erőszak, a férfi szexuálisan a nőt 

semmibe vevő történeteire, amellett azonban az anyaság mint szentség/feláldozás és a 

teremtés (fájdalmas) alkotása miatt létrejövő  ellenállás hangok kerülnek a szövegbe. Az 

öngyilkosság maga is előhív olyan hangokat, amelyek némák lennének, vagy pedig 

párbeszédet indukálhatnak: 
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 Tonia halála az összes hozzátartozóból heves reakciókat vált 

ki, a felszínen mindenki az okokat keresi, azonban ugyanilyen könnyedén mondanak le arról, 

hogy arra magyarázatot találjanak; Dóra boldogsága szempontjából pedig egyenesen kedvező 

fordulatnak számít, hiszen ez a halál hozza össze újra férjével, akivel együtt elszöknek a 

kötelező gyász elől. Az egész regényen végigvonul ez a többszörös jelentésadás; egyrészt a 

lineárisan elbeszélt cselekményszerkesztésben a legfontosabb feladatnak a „nagy sikoly” 

értelmezése tűnik, amihez az összes szereplőnek meghatározott viszonya van, és amivel 

kapcsolatban rögtön azoknak sokasága foglal állást; másrészt viszont a női alárendeltség és a 

létezés értelmének megragadhatósága a tét. Henrik püspök voltaképpen semmi olyat nem 

mond, amit a két nő, „a plebejus” Dóra és a színésznő, Bondieu már korábban nem beszélt ki, 

egy éjjelt együtt töltve egy hálókocsiban. A legtöbbször az értelmezések fókuszába Dóra 

fájdalmas szexuális tapasztalatai kerülnek vagy a nőgyűlölő diskurzus hangjai, ám a 

szerzőnek Dórának a „nagy sikoly”-t értelmező víziója miatt számos szereplőt kell 

eltüntetnie, hogy ne zavarja meg semmi elérni vágyott boldogságát. Hiszen a női szereplő a 

narrátor-elbeszélő hangjába bevetülő panasza szerint hűtlenné vált férjétől azért nem válik el, 

mert fél a társadalom, szűkebben családja méltatlankodásától, ezért képzeletében 

felvonultatja mindazon családtagokat, akik kis idővel azelőtt esküvőjükön részt vettek, így a 

szöveg mintegy önmagát tükrözve (újra)strukturálódik. (89)  
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A regény olykor éppen legitimálja az asszonynak azt a törekvését, hogy megmaradjon a 

hivatalos köteléken belül, míg azonban erről tesz tanúságot, bemutatja, hogy milyen 

társadalmi körülmények között kellene elvált asszonyként léteznie, ezért hiteltelenné válik a 

később hozzáfűzött vallásbölcseleti magyarázat, ráadásul a válást szorgalmazó hősnők 

tragikus sorsa éppen allegorikus jelleget ölt a társadalmi elvárásokból való kitörést illetően is. 

Disszonanciaként értelmezhető az is, hogy Dóra nem a megcsalás miatt akar elszökni   

kezdetben férje elől, hanem mert (érthetően) undorodik az aktustól, amikor pedig férje idejét 

egy másik nőnél tölti, annak pénztárcáját szorongatva vár rá, ennek előtte azonban többször 

utalás történik arra, hogy a férfi vagyoni helyzetének megszilárdításában nagy szerepet 

játszott a Roessler-család pénze. Miután Sándor visszatér a szobába, Dóra arra szólítja föl, 

hogy fizesse ki az éppen keze között tartott pénztárca tartalmából a másik nőt (93), mielőtt 

fejében az idegen asszony viselkedését a „mesterség” szóval hozza összefüggésbe, és 

„kitanult" férfiak és nők sorozatának képei vonulnak el fantáziájában, arra a következtetésre 

jutva, hogy „a nagy sikoly” az idegen asszony birtokában van. A szöveg nem is annyira 

annak meghatározására irányul, hogy mi is ez a nagy sikoly, hiszen ennek megoldását hamar 

kínálja fel a szöveg (később ugyanez (újra)definiálásra kerül az anyaságban), hanem inkább a 

regény feltárja és rákérdez azokra a helyekre, ahol a „nagy sikoly” megjelenik. A „Mi ez a 

nagy sikoly?” kérdése helyett, amit a szöveg nyíltan feltesz, a következő  merülhet fel, hol 

van hát „a nagy sikoly”, a regény kétharmadában mindig máshol, mint ahol Dóra van („Mi ez 

a nagy sikoly messze volt”, 74) de mégis hozzá nagyon közel, hiszen mindenki erről beszél, a 

szereplők szinte karneváli módon nyilatkoznak meg mellette és ellene. Dóra és Sándor a 

tengerparton strandolnak és együtt nézik a vízben egyre inkább beljebb merészkedő, idegen, 

vörös hajkoronájú nőt, amikor az asszony megjegyzést tesz annak úszótudásáról, a férj 

röviden úgy felel, hogy „Ez tud”, amire Dórát furcsa zavar keríti hatalmába, ez a „tudás” 

kapcsolódik össze a szövegben a kitanultsággal, a prostitúcióval (a mesterséggel), azzal a 

nővel, akinél nála van (a sikoly). Máshol a férfi teremtő voltára történik ironikus célzás, az ő 

ajándéka a  „nagy sikoly”, amelyet a bestiának adott (a vörös hajú nőnek), viszont 

destabilizálja a jelentést, hogy az a megfulladással, a kiáltással kerül azonos kontextusba, 

amelynek címzettje maga az Isten. Tehát mind a nemi kielégülés és a szülő nő fájdalmas 

hangja a sírással függ össze, a nő létezésének hangjai tehát mindenképpen a szenvedést 

hangsúlyozzák, míg egyik esetben a sikoly a semmi előli menekülés panaszaként hangzik el, 

a szülő nő (legalábbis a szöveg szerint)  „teremt”. A bestiánál, a prostituáltnál van tehát a 

nagy sikoly, vagy az anyánál, miközben „megkapja” Dóra is: az esztétikai és az erotikus 

élvezet összefonódik.  



Dóra akkor sikoltja el magát, mikor a zeneszerző (Ózdy) eljátssza az általa írt darabot, 

ám nem teremtőjéhez sikolt fel, hanem a (pár pillanatig urának tekintett) zenészhez („Ózdy!”, 

149). A sajátosan artikulált esztétikai élvezetet maga az olvasás folyamata hozza létre, erre 

utal legalábbis, hogy miközben undorodik férjétől az újdonsült asszony Michelangelo 

költeményeibe merül el, amelyet a szeretett nőhöz írt. Később a zeneszerző is 

zenekölteménybe fog az asszonyról, amit főleg a hozzá fűződő szerelme (és annak 

szenvedése) inspirál, viszont ironikus hangként, antitézisként olvasható, hogy az asszonyt 

figyelmeztetés éri, hogy „ne képzelje magát regénybe”. A „nagy sikoly” tehát a létezés 

többféle szférájában jelenik meg, mivel nem fűződnek különösebben morális ítéletek   az 

esztétikai élvezethez, azt a benyomást kelti, mintha az magánügy volna (ellentétben az 

anyasággal és a szexualitással) egészen az (ilyenfajta) érzékiséget (is egyetlen mondattal) 

támadó Henrik püspök ostorozásáig. A regény önértelmező alakzataként úgy jelenik meg, 

hogy a címben is szereplő sikoly elhangzása ironikusan parodizálódik, és valóban ott 

szédeleg a jelentés állandóan (újra)konstruálódó szöveg fragmentumainak közöttiségében.  

A szöveg álarcot hord nemcsak szereplőinek kettős életét tekintve, hiszen egy helyütt 

Ida Bondieu látszólag kifejezetten megdicsőíti azokat az ún. „rendes, jó”(sic!)  asszonyokat, 

akik „nem születtek” a sikolyra, akik a többséghez tartozók, míg a „nagy sikoly” ismerőinek 

(a keveseknek) örök rabság jut. Miközben azonban az erről szóló tézisei kifejtésre kerülnek, 

a szöveg retorizáltsága legalábbis részlegesen aláássa a jelentést, az olyan, a méltatlankodást 

kifejező felkiáltások, mint a „Förtelem! Förtelem!” vagy az „Utálat! Utálat!” a 

(meg)botránkozásra és a botrányra utal, amit láthatóan életében Dóra kerülni szándékozott. A 

beszélő viszont a fiatalasszony tekintetében tragikus álarcot hordó Judith, akik levágja a 

szörny (Holofernes fejét), előbb viszont a szexualitás metaforája volt a szörny, amely által 

születik és közvetítődik a művészi alkotás is. (154, 146) Erdős Renée elég óvatosan vagy 

sikeresen járt el, amikor csak a színésznő egyik társát láttatja a zárda falai között, és az 

olvasó csak Dóra interpretációján keresztül értesül a színésznő apácazárdába való 

vonulásáról, levelei ugyanis nem árulkodnak semmi másról, mint arról a mondatról, amit 

hozzáértett a színésznő alakjához, aki viszont állandóan férjének is mint publikumnak játszik, 

és akinek „tragikai álarca” van. Ha Osvát értelmezésére gondolunk, amely szerint egyszerre a 

női önkifejezés, öntudatos versek szerzőjével és filiszterével szembesülhetünk (vagy a 

recepcióban megnyilatkozó kettősséggel), azzal bátran egyet lehet értenünk, azonban azzal a 

megszorítással, hogy a versek ilyen szempontú vizsgálata teljesen új tanulmányt érdemelne, 

hiszen a regény soknyelvűsége sohasem fordítható át a versnyelvet létrehozó aktusokra. 



 Visszatérve arra, hogy miként bolyong az értelem a szövegben, a színésznő önmagát 

ostorozva tipológiát állít fel a nőket illetően: nők, akik ismerik a nagy sikolyt (ezek még a 

házasságban is prostituálódnak vö. Bondieu férjes asszony), nők, akik nem ismerik, ezek 

olyanok mint ( a színésznő) édesanyja, akik nem művészek, mivel „másfajta barátnőm sincs, 

aki művésznő. Pedig mennyi festőnőt, szobrásznőt, énekesnőt ismerek! Nem szeretem ezeket 

az asszonyokat, mert mind olyanok, mint én. Mit szeressek magamon?” (131) Hogy a 

regényben a romantikus transzcendentális művészeszmény megfogalmazására kerülne sor, 

ekképpen válik relatívvá a szöveg egészét tekintve: a színésznő kifejezetten irtózik 

pályatársaival történő szerelmi kapcsolatoktól szintúgy, mint a barát(nő)i viszonyoktól, 

hiszen fiatalon házasságot köt a Shakespeare-hőst alakító színésszel, akiről ellenben kiderül, 

hogy civilben egész másként viselkedik. Erdős Renée később kiadásra kerülő műveiben 

ugyan a művészregény műfajának indexeire is utal  pl. a Lavinia Tarsin házasságában, 

vagy a Szentgyörgyvárában , maga a műfaj azonban nem feltétlenül függ össze a 

romantikusan megképzett művészlét ábrázolásával, persze az is megjegyezendő, hogy maga 

a romantika is többféle eszményképet fogalmaz meg annak értelmezésére, ami aztán a 

modernségben még határozottabban tovább polarizálódott. 

 Az öngyilkosság képe máshol is megjelenik, újraépítve a fiatal asszony élettörténetét, 

mivel korábban Tonia volt az, aki felhívta Dóra figyelmét arra, hogy amit tesz (nem válik el 

és kezd új életet) az az öngyilkossággal lenne azonos. A halál és a szexus együttes 

szövegszerű toposza  a beteltséggel, a telítettséggel és az undorral asszociálódik, azonban 

tágabban nemcsak a mindenfajta szexuális érintkezés, hanem az (el)undorodás folyamatán 

keresztül létrejövő élettörténeti elbeszélések egyik központi elemévé lesz azáltal, hogy a 

boldogulás/boldogtalanság elsősorban a „nagy sikoly” révén artikulálódik. Hogy az esztétikai 

gyönyör mekkora élvezetet jelent Dóra számára, mutatja az is, hogy a lány töprengéseiben 

nem az anya, hanem a férfi válik alkotóvá (és nem is a keresztény Isten), akitől már a mű 

elején a női erkölcs függene (amely olyan mint a viasz), holott látszólag ez ellen a függés 

ellen lázad fel a lány. Mialatt gyermekkori emlékeit idézi föl, világossá válik, hogy eben a  

megtérésben a család mint katalizátor és  interperszonális viszonyrendszer sokkal jelentősebb 

szerepet tölt be (kötelességként), és a lány csak a mű végén transzformálja át vallásos 

elképzeléssé a püspök beszéde nyomán, amiben a gyönyörűség, kielégülés, lelki élmények a 

„természetes hivatásá”-nak tulajdonított (anyaságból) fakadnak.  

Az esztétikai élvezet az erotikus élvezet fokozójaként  nemcsak Dórát vezette el a 

gyönyörhöz, hanem talán (a lány örömét is érzékelve: „Hallottad?”) a zeneszerzőt és a darab 

más hallgatóit is. Az irodalmi élvezetről azonban a püspök sem mondott le: „nemrégiben 



valami léha szerelmi regényben olvastam” (187), végül  a zene újabb, örömteljes együttlétre 

vezeti Toniát és a fiatal Robint is. A női test ilyesfajta (át)erotizálása révén hegedűként 

mutatkozik meg, ami arra vár, hogy a férfi megszólaltassa, holott az asszony maga is művész 

volt (’hang’ vagyis énekesnő), aki pályáját akkor hagyta el, amikor feleségül ment 

Raimondhoz (ahogyan Teano Amaryll is). Az olvasás gyönyöre, a zene élvezete a meghalás 

elbeszélésébe torkollik, ahol a nő beöltözik ünnepre (a halálra) esztétikailag megkomponált 

módon, miután betelt a művészi és szexuális élvezettel, díszes pillangóvá válva, aki nem tud 

(el)repülni, ahogyan Dóra utólagos, nagynénjéhez hozzágondolt emlékében a mézzel betelt 

méh sem tudta megmozdítani szárnyát.  

A férfiak nőket érintő nevelődése cserélődik fel, ahogy a tapasztalatok átadójává nem a 

férfi, hanem a nő válik (de nem mint anya, hanem mint a szerelmi beavatás irányítója)  a 

nőiség realitásként tehát egyszerre fenyegetően van jelen („azt akarom, hogy félj!”, 153), 

legtöbbször áldozatként, a női szexualitás pedig soha nem kielégíthető, amihez a szomjúság 

társul. Tonia a halálát megelőző éjszakán egyáltalán nem a Dóra által hozzáképzelt beteltség 

érzésével telítődik, hanem szomjas, ugyanazzal az undorral a száján, amit Dóra a nászútjuk 

óta fogva kísérti. A szövegben egészen más szerepel Toniáról, ahol (főleg) Dóra 

nézőpontjából látjuk az eseményeket, mint az arról való történetben, amiről a lánynak 

nincsen tudomása, csupán sejtése. A szövegben megszólaltatott hangok sokasága miatt 

lehetséges az, amit Kádár Judit úgy írt le, hogy az írónő az „új lelkiségről akart írni, de végül 

mindig a szexualitás tabukat sértő ábrázolásánál kötött ki”,
224

 mivel azonban a regényben 

lévő narrátori hang a második kötet körülbelül egyharmadában  főleg Dóra nézőpontjával 

egyezik meg, ezért nem is annyira a férfiidentitás szilárdul meg a mű végén, hanem a fiatal 

asszony (ön)nevelődésének eredményeképpen igazolódik a szövegben „tisztességesnek”, 

„rendesnek” nevezett női szereplő önérvényesítése, amelyet korábban maga a szöveg (Anna 

történetén keresztül) ásott alá. A jelen dolgozat címében feltett kérdés azért válik 

kulcsfontosságúvá, mivel „a nagy sikoly” elnyerése, birtoklása szorosan összetartozik a 

szövegben a női(nek) (vélt) identitás megerősítésével és a boldogulás kérdésével. Az imént 

tárgyalt regény szövege a családregények indexeit idézi meg, aminek néhány értelmező 

szerint (pl. Harold Bloom) a 20. század végén erotikus vagy szexuálisan jelzett témával való 

még radikálisabb összekapcsolása jelentkezik, olyan elbeszélések továbbéléseként, amelyek a 
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modernségnek ebben a szakaszában már a családregényekről szóló diskurzus kialakításában 

szerepet játszottak.
225

  

 

Kinek a meséje? Erdős Renée  Borsóhercegnő című regényéről 

 

Erdős Renée regényeiben a szóbeli vallomások, a párbeszédek, a „tudományos” 

beszédmódok (orvosok, filozófusok, papok nyilatkozatának) kölcsönhatásán keresztül is  

megnyilvánul az erotika mint a vágy forrása. A szereplők egy része által ismeretlennek vélt 

területről való csevegés maga is erotikus tartalmakat közvetít, amely által belépnek egy tiltott 

zónába, megszegve a tabukat, többnyire olyan helyeket sejtetve, ahol a szóbeli kíváncsiság 

mindig „megalapozza” a nemi gyakorlatot, amelynek ismétlődő ábrázolásai ott kísértenek a 

szexualitásról való diskurzusokban (az ókori dialógusoktól Boccaccion át és Sade-ig). A 

beszéd erotikus médiumként szolgál olykor a tudományosság álcáját öltve, amely talán  a 

népszerű irodalomban látszólag kissé csökkenti vagy ellensúlyozza (Sade-nál inkább 

súlyosbítja) a megjelenített tartalmakat.
226

 Míg ezek a megállapítások az imént tárgyalt 

írásokra egyértelműen helytállónak bizonyulnak, továbbá később megjelent a szerzőnő 

regényeinek egy részére szintén jellemzőek, következő regényében, a Borsóhercegnőben 

(1923) az erotika a szereplők közvetlen megszólalásaiban visszaszorul, inkább  

elhallgatásokban, kihagyásként, utalásként található meg, ami talán a kamaszkorú lány 

nézőpontjából és történetéből származik. Az írónő írásaiban többször visszatér kamasz- és 

fiatal felnőttkorban lévő lányok öneszmélődő történetéhez (Az új sarj, Brüsszeli csipke, 

Hajnali hegedűszó), amely egyébként az egyik legnépszerűbb téma volt az írónők 

regényeiben (Tormay Cécile: Emberek a kövek között, Tutsek Anna: Cilike-regények, Bródy 

Lili: A Manci, Földes Jolán: Mária jól érett). Az elbeszélés megformálása szempontjából 

ezekre a művekre többnyire az élőszóbeli közlésmódhoz közelítő, világos szerkesztés 
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jellemző, legalábbis ez többnyire az olvasó első benyomása a művekről, amely regények 

azonban  többnyire nagyon differenciált narratív technikák révén jönnek létre.  

A mesei szövegek ironikusan illeszkednek a dzsentri családregény struktúrájához 

(Mikszáth, Herczeg neve is előfordul a könyvben): Vajdafy Veron anyja rokonsága révén 

kerül be a Zelenkay-családba, miután apja hirtelen meghal és testvérei szétszóródnak az 

egész országban, ám a „Zelenkay-fiúk” (Gyuri bácsi és fia Miklós) sem biztosítanak számára 

nyugodt életkörülményeket: kártyáznak, felelőtlen gazdák, herdálják az anyai vagyont, 

ráadásul a hazatérő huszártiszt, Miklós elcsábítja a még tizenötödik életévét be sem töltött 

kislányt, akiről mikor a vendéglátó családtagok azt hiszik, hogy „megesett”, vissza akarják 

küldeni édesanyjához, megszületendő gyermekét pedig árvaházba szánják. (117-123) A 

kislány vélt terhességére való rádöbbenését és zilált lelkiállapotát az elbeszélés kihagyással 

és ismétléssel érzékelteti: „Egy leánycselédjük, akit az anyja elküldött a házból, mert úgy 

volt, hogy ne legyen ott a serdülő leányok és fiúk előtt […]És emlékezett egy gazdag 

kereskedőlányra, akivel az anyja hosszú időre elutazott a városból[…]Ez a kisasszony is úgy 

volt[…]És emlékezett egy fiatal özvegyasszonyra, akiről sokat beszéltek, s aki egy reggel 

megmérgezte magát. Azt mondták róla, hogy úgy volt. Ezek mind úgy voltak. És most ő van 

úgy. Vajdafy Veron, itt, a nagybátyja házában, ahova vendégségbe jött. Otthon pedig az 

anyja, a nővérei, a diák-fivérei, a rokonság, a szegénység, a tanítónői pálya és minden.” A 

dzsentri családregényekkel való rokonsága megnyilvánul abban is, hogy a Zelenkayak 

számára a szegénységből való kilábalásként jelenik meg az előnyös házasságkötés, miközben 

a szomszédos földbirtokos, Hajnóczy Géza fölvásárolja a már záloggal terhelt földet, miután 

Veron hozzá menekül „szégyenével”. A regényben utalásként jelennek meg a tragikus 

tartalmak, a kislány öngyilkossági szándéka Géza édesanyjának történetével asszociálódik, a 

tó hidegségével és feketeségével; a kislány lázálmának ábrázolásában a halott báróné képe 

áttűnik egy ápolónő alakjába.  

A gyereklányt egész környezete kihasználja: zeneakadémista nővére irigykedve küld 

neki levelet, Veron Gyuri bácsi által vásárolt karácsonyi ajándékát az elküldés pillanatáig  

hordja, aminek kiválasztásáért még köszönetet is várna; s bár Veron bábukkal játszana, 

férfikérők és őt szexuális objektumnak tartó férfiak zaklatásának van állandóan kitéve. Holott 

az orvos és Géza közötti párbeszédben Miklósról elhangzik „a gaz lelkiismeretlenség” vádja, 

ők is beállnak a domináns hímek táborába, akik tárgynak tekintik a lányt (az orvos Hajnóczy 

előtt vizsgálja meg a kislány meztelen testét). Még  a rokon, fiatal huszártiszttel való 

viszonya előtt a báró hímzett kimonót és cipellőt tartogat a kastélyájában, amit a lánynak 

fekete gyászruhája helyett kell hordania, sőt, a középkorú férfi drágaköveket dob ruhájába, 



ráadásul el is ítéli kiszolgáltatottságáért: „Milyenek ezek!
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 ...egy darab hímzett selyem, egy 

színes rongy, hogy megváltoztatja őket. A hangja, a szeme, a mozdulatai is mások.” (33) Az 

anderseni történet többször megidéződik közvetlenül (IV. fejezet Borsóhercegnő, XI. fejezet 

Egy hercegnő állt a kapu előtt.) Veront a történet során a báró nevezi el a dán író 

elbeszéléséről, amely szerint egy herceg az egész világon keresi a vágyott hercegkisasszonyt, 

míg egy nap beállít a vihar közepén egy magát hercegi származásúnak mondó lány, akinek 

igazmondásáról a vendéglátó család úgy győződik meg, hogy borsót tesznek a kipárnázott 

ágy aljába, amitől a hercegkisasszony nem tud aludni, ezáltal győzve meg őket, hogy „valódi 

hercegkisasszonyról van szó”. A történetben ott van a párválasztásra való utalás, ami 

egyértelművé teszi a báró szándékait a kislány iránt, és magában az anderseni történetben
228

 

sem tudunk meg semmit a hercegkisasszony akaratáról, csupán az uralkodó család együttes 

társasjátékáról, amivel a meny- és feleségjelöltet keresik, és próbára teszik. A lány 

történetének önértelmező alakzataként jelenik meg Veron játékának, Katica bábujának sorsa 

is, akit fel lehet öltöztetni, össze lehet törni („Én sem vagyok más, mint te. Egy törött bábu. 

És most kidobnak”, 127), valamint Nero kutyáé, akit meg lehet rugdosni büntetlenül. A 

történet vége inkább más anderseni mesékkel tart rokonságot, mely szerint a gyermeklány 

nem éri meg a nagykorúságát (A kis gyufaárus leány), mivel lénye annyira különbözik és elüt 

környezetétől (A kis hableány), mégis egészében az olvasó benyomása éppen az, hogy a 

„mese” mint az elérni vágyott létállapot nem valósítható meg. Veron, miután a fiú elhiteti 

vele, hogy terhes, úgy emlékszik valamit olvasott efféle történetet egy regényben, de „ott 

egymáséi lettek a lány és a fiú” . (123)  

A regény kezdetén, mint más Erdős regényekben  például a Szentgyörgyvárában , az 

arisztokrata származású férfi a családjukat érintő „degeneráció” miatt fél a 

gyermekvállalástól, végül azonban éppen egy serdülőkorú lánnyal történő házasságából 

születik meg gyermeke. Magának a szülés lelki és fizikai traumájának áldozata lesz Veron, 

ami a regény végére azt sugallja, hogy a mesei történet nem a gyermeki önmegvalósítás 

narratívája, hanem a roppantul gazdag, szépség iránti vágyódásaiban magát kiélő férfié: „és 

fölemelte a fiát […] mint egyetlen élő, boldog valóságot, ami a meséből megmaradt.” (151) 

A regény egésze Veron nézőpontjából van ábrázolva, amelyet a fejezetcímek fölülírnak, 

hiszen azoknak a mesei elbeszélésre való utalása egy a lánytól eltérő fókuszra mutat: a 

többhangúság, amely más Erdős-regényekben is megnyilvánul, egyszerre hirdeti a gazdag, 
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középkorú, egyébként felettébb előnytelen külsejű férfi győzelmét a szegény, fiatal, de 

csélcsap dzsentrifiú felett, akit el lehet üldözni a pénz hatalmánál fogva, és a férfivágyak 

„mesei beteljesedését” (Veron a báró felesége lesz), ugyanakkor a lány kiíródását a 

diskurzusból, megalázottságát, lehetetlenségét a gyermeki létezés önfeledettségének, amit a 

felnőtt férfiak mindannyian megkeserítenek. A regényt a legtöbb értelmező Erdős új utakra 

térő prózájaként ünnepli,
229

 ami a következő regényeit illetően (Teano Amaryll, Báró 

Herzfeld Clarissz) a kritikák fényében legalábbis, „beteljesületlen várakozás”-ként volt jelen. 

 

A „New Woman” mint narratív stratégia Erdős Renée Báró Herzfeld Clarissz 

című regényében 

 

Természetesen, hogy miként kapcsolódik egy szöveg egy műfaji konstrukcióhoz, annak 

olvasása nem független az értelmező szempontjától, ugyanakkor könnyen belátható, hogy az 

irodalomtörténet tanulmányozásának egyik alapvető kérdése marad a különféle műfaji 

alakzatokkal kapcsolatot tartó viszonyrendszerek feltérképezése. A műfaji önazonosság 

kérdése manapság azonban egyre vitathatóbbá válik, míg a feminista irodalomtudomány 

utóbbi húsz évének egyik erőteljesebben preferált kérdése, különös tekintettel a női 

fejlődésregényre, családregényre, vagy történelmi regények ilyen jellegű olvasatait is 

számításba véve.  

A feminista irodalomtudomány a családregények értelmezhetőségéhez kétféle alapvető 

utat választott, egyrészt azokat a család értelmezésének pszichoanalitikus körébe utalja, 

másrészt a műfaj változását a társadalmi kontextus, vagy ténylegesen a feminizmus 

hullámainak különféle interpretációival állítja párhuzamba, azoknak szubjektum-felfogását 

vizsgálja, amely gyakran a vele összefüggő diszkurzív gyakorlatokkal együtt is tárgyalásra 

kerülhet. A többféle interpretációs hozzáállás nem tűnik kibékíthetetlennek, hiszen annak 

felismerése, hogy az emberi vágy és azonosítás magában a nyelvből származó adottságnak 

tűnik, nem zárja ki, hogy azok társadalmi folyamatok révén jönnek létre, vagy hogy az 

irodalomban és bármely kulturális megnyilvánulás nyomán létrejövő vagy pontosabban 

azokat létrehozó nyelv alaposabb elemzésébe fogjunk. A nagy sikoly elemzésében nem 

tértem ki részletesen  a korabeli pszichoanalitikus elméletekkel való viszonyára, mivel a 
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szöveg ezekhez  sokféleképpen viszonyul, és ha ez megtörténne, valóban bekövetkezhetne a 

„patriarchák álma”, vagyis hogy a szöveget csupán a korabeli ilyen jellegű felfogások 

termékének láttassam (ezt egyébként talán kevésbé engedné magának a regénynek 

polifonikus létmódja), viszont az sem tagadható, hogy maga egyetlen szöveg sem tud kilépni 

teljes mértékig abból a kulturális kontextusból, amely létrehozta őt és amelyben 

megnyilvánul, ennyiben pedig mindenképpen érdeklődést mutathat a pszichoanalízis iránt is, 

és amelyek összefüggenek a család fogalmával.  

Marianne Hirsch megkülönbözteti a családi regények különböző formáit, egyrészt ír a 

korai modernség időszakáig megszületett regényekről (female family romance), amelyek  

szubjektum-felfogásának alapjául a paternalista ideológiák nyomán létrejövő az „apa” és a 

„férj” idealizációjának formái szolgálnak,
230

 másrészt feltételezi, hogy a regények  

másképpen mutatják be a nők családi kapcsolatait, mint a későbbi, azokat nyíltan 

megkérdőjelező vagy más szubjektum-képzéssel rendelkező feminista családregények 

(feminist family romance). Hirsch egy másik alapvetése, hogy a írónők a nyugati 

irodalomban létrehozták az olyan lányok elbeszéléseit, akik az elbeszélések szubjektumaként 

anyjuk mint objektumok történetén keresztül határozzák meg önmagukat, egy „többszólamos 

elbeszélésmódot”  föltételező történetben.
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 A nagy sikolyban a nemi tragédia egyik forrása, 

hogy az anya nem tudja artikulálni tapasztalatait, és a nemi felvilágosítás sajátos formájaként 

jön létre a regény során a női beavatódás története, amellyel kapcsolatban Diana Meyers 

meggyőződése, hogy meg kell vizsgálnunk az áldozatalkotás trópusait, amelyek „a nők 

életének sajátos forgatókönyveit jelentik”. 
232

  

Erdős Renée regényei értelmezésének egyik szempontjává válhat, hogy az írónő „a 

nőemancipáció következményeivel, ’az új nő’ megjelenésével igyekezett szembenézni.”, 

amelynek közelebbi tanulmányozásához „fel kellene tárni, milyen hatást gyakoroltak rá 

Nietzschének és olasz tanítványának Gabrile D’Annunziónak a nézetei”.
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 A „New Woman” 
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definíciójának (át)értelmezéséhez számos feminista szerző járult hozzá, közöttük olyanok is, 

akik a narratív technikák tanulmányozása felől közelítik meg a kérdést,  nem csupán 

társadalomelméleti vonatkozások mentén értelmezve azt, hanem arra keresik a választ, hogy 

ezen művek csoportja milyenfajta szövegszerű stratégiákkal rendelkezik. Az természetesen 

messze vezetne, hogy az angolszász és magyar irodalom stratégiái között milyen 

összefüggések tárhatóak fel, ebből a szempontból megnyugtató volna talán a környező 

irodalmak összefüggéseinek elemzése is, ha azonban szűkebben a magyar írónők által 

létrehozott szövegeket tekintjük elsődleges szempontnak, akkor  különböző eredményre 

juthatunk egyetlen szerző életművében is. A magyar írónők családtörténeti elbeszéléseiben 

alternatív női sorsok jelennek meg, ahogyan Erdős Renée a következőkben bővebben 

elemzésre kerülő Báró Herzfeld Clarissz című művében is, ahol egy mágnás  és egy dzsentri-

lány árván maradt leányának életsorsán keresztül a kiterjedt Herzfeld-rokonság főleg női 

tagjainak, és egy barátnő-színésznő (Doór Magda) életének különböző sorsalakulásai 

kibillentik a szövegnek valamiféle konkrét, ideológiailag fölruházott konstrukcióval 

kapcsolatba hozható interpretálható voltát, továbbá bonyolítva a szituációt, a főhősnőhöz 

érkező nem európai (indiai lány) megjelenése is, akinek szereplehetőségei rögvest relatívvá 

teszik „a nőiség” megragadhatóságát.  

A Báró Herzfeld Clarissz című regény narrátorának egészen az utolsó oldalakig csupán 

annyit tudása és olyan tapasztalatai vannak, amennyi a címszereplő számára is adott, annak 

meggyilkolása után viszont egy zavart, hiúságában megsértett és önmagát vádló gyilkos-

szerető, valamint néhány mondat erejéig a történéseket egyébként értelmezni nem tudó erdei 

lakot őrző, a szerelmesek románcát sejtő Bibliás Ferenc (egyébként börtönviselt 

feleséggyilkos) nézőpontjából kerül sor a történések ábrázolására. A szöveg tehát semmiféle 

(és főleg nem katolikus) „végső” jelentéssel nem rendelkezik, inkább a gyilkosság és 

öngyilkosság, az indiai táncosnő önmagát halálba ringató tánca (a már halott Clarissz mellett) 

az értelmezhetőség zavarára mutat rá. Hiába hangzik föl a regény végén a zsoltár, egy olyan 

férfi mondja azt fennhangon, aki maga sem bánja a saját tettét, másrészt nincs tudomása 

arról, hogy voltaképpen hogyan is következhetett be a tragédia, hiszen Szergej Plotin 

(Balaskin Sándor) elbeszélésének (megcsalásának történetében) nem kételkedik ugyan, de 

rövid közbeszólásai szemantikailag kimozdítják a szöveget. 

Gyilkos tettének elkövetése után lepleződik le az uradalmi tisztnek hit Plotin, zavart 

állapotában hadakozva régi életének emlékeivel, amiből kiderül, hogy a mint nem-ént 
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(Balaskin tragikus történetét) elbeszélő férfi voltaképpen azonos az egykori gárdatiszttel. 

Míg például Bozzay Margit műveiben az ilyen leleplezések a szerelmi románc megoldásául 

szolgálnak (Bécsi randevú), addig az Erdős-regényben magának a románcnak és a 

gyilkosságnak  (ironikus) magyarázatához nyújtanak segítséget, de nem szolgál végső 

indokul. A regény nemcsak a századelő elméleteinek kritikája, hanem (ön)paródiája is, a 

regényben nincs semmiféle kiút megjelölve: a fiatal mágnásnő öreg, megszeppent 

nagyszüleinek hosszas fejtegetésbe fog a háború utáni nemzedéknek az előzőektől való 

terheltségéről, amihez láthatóan a két öregembernek vajmi kevés köze van, akik maguk is 

határozottan ellenezték fiuk bevonulását, aki a háborúban hősi halált halt, és dzsentri-

menyükre (a Palotay-lányra) azért haragudtak meg, mivel azt nem akadályozta meg. A 

regényben a nemzedékek, a Herzfeldek szintén nem anyagi, hanem pszichés kifáradásáról (a 

családregények toposzáról) maga a bárónő tűnődik, indokolva ezzel gyermektelenségét, 

máshol a gyermektől való félelem korábbi tapasztalataival kerül összefüggésbe, elborzadva 

tőle, egyik klinikán szembesülve az anyai kiszolgáltatott „nagy sikollyal”, megkérdőjelezve 

az örömelvnek az anyaságba való átfordítása lehetőségét, végül mint félelem tárgya van jelen 

úgy is, hogy a hajadon Clarissz megijed feltételezett terhességétől, Szergejjel folytatott 

szerelmi viszonyának következményétől. A magzatelhajtó orvosnál tett látogatását Clarissz 

nézőpontjából ismerjük meg, a rejtvény megfejtése kezdetben a nőgyógyász megtalálásából 

áll, végül a másik titok megoldásából, a terhesség nemlétének vagy meglétének a 

verifikálásából áll, melynek során a női test egy kegyetlen, visszataszító orvosi próbatételnek 

van alávetve. Az én-vesztéssel járó kóborlás nemcsak a regény végén jelenik meg, mint 

annak önértelmező alakzata, a bárónő kétségbeesve a bizonytalanságtól járkál Bécs utcáin, 

ahol egykori kérője, a gazdag Mondegg gróf akad rá. Miután a lány képzeletben végigélte és 

elutasította a menekülés módozatait (öngyilkosság, az anyaság vállalása és a vélt terhesség 

megszakítása között), végül felszabadultan nyújtja a grófnak a kezét. Amiképpen a 

gyermekvállalás, a házasság sem szolgál nyugvópontként: a gróf a nagyapjánál vádolja be az 

unokát annak „túlzott” szexuális visszafogottsága miatt, Clarissz ellenben úgy látja, hogy 

férje fiatalkorából hozott tapasztalatai mérgezik meg házasságukat, amit a szöveg maga 

igazol, hiszen a pénzügyminiszterré lett mágnást nemsokára „kis malacként” ismerik a bécsi 

redakciókban, énekesnő-szeretője kupléjáról megteremtve számára e ragadvány-nevet.  

A korabeli befogadást tekintve e regény  (valamint a megelőző Teano-trilógia) kapcsán 

erősödik meg az a hiedelem, hogy az írónő nem más, mint nagypéldányszámú regények 

szerzője, Császár Elemér elgondolása szerint ugyanakkor Erdős olvasóközönsége az 

intellektuális olvasók köréből kerül ki, egyébként felháborodva mutatva rá, hogy a szereplők 



közül az unokatestvér költőnő (Márta), a gyáros-család és a színésznő-barátnő valós 

személyek után vannak megformálva. Más kritikákkal egyetértve patologikusnak tartja a 

bárónőt, akit a bírálók szívesebben látnának viszont az elmegyógyintézetben, mint a regény 

lapjain, vagyis láthatóan a regény esztétikai megformálása körül keveset időzve, a 

tömegösztön kielégítését fedezik fel a szövegben, felháborodva a regényen mint irodalmi 

eseményen, és ehelyütt nem időznék bővebben az antiszemita ítéletek regényhez fűződő 

megjegyzéseinél sem.
234

 A szöveget tehát a korabeli kritikák alapján a női testtel és 

hisztériával hozzák összefüggésbe, amely Foucault szerint hármas folyamatként írható le: a 

szexuálpatologikusnak leírt nőiséget e gyakorlat integrálja „az orvosi gyakorlatok mezejére”, 

ezáltal kapcsolva azt a társadalmi testhez, a családi térhez, amelynek során az „ideges 

asszony” az Anya negatív tükörképévé válik.
235

   

 A Báró Herzfeld Clarissz valóságban történő visszaolvasását megerősíthette, hogy a 

szöveg elsősorban a címszereplő nézőpontjából ábrázolja az eseményeket, néhol a pletyka 

alakzatát idézi meg (a „kis disznó” estében), autobiográfiaszerű műfajok (levelek, naplók) 

beszerkesztésével kísérletezve, és a szöveg narrátorának nincs az eseményeket érintően 

semmiféle morális vagy ideológiai megjegyzése, amely által „a botrányt” szöveghez fűződő 

olvasás vívhatja ki, hiszen a lány nem kivételnek számít a női sorsok között, hanem egy 

közülük. Ha tehát a New Woman szövegszerű megragadásával próbálkozunk, akkor arra a 

következtetésre juthatunk, hogy a szöveg többértelmű nőiség ábrázolásánál köt ki, ott 

lebeghet erotikus tartalomként: a regény szerint a tragédiának közvetlen, valódi oka csak 

részben a női promiszkuitás, a nőnek a férfit (a „szolgának hitt” Szergejt) szerelmi tárgyául 

választó játéka a férfiban nemcsak annak férfiasságát, hanem emberségét sérti meg, 

ugyanakkor a regény bírálatot mond a jó partinak számító férjek filiszteri életéről.  A könyv 

végén a gyilkos Balaskin a szerelem jövőbeli  (női) hadvezérének halálát gyászolja, az erdőőr 

azonban kissé értetlenül áll a „női hadviselés” ilyesfajta interpretációja előtt. A regény 

gesztusai felrobbantják a női alárendeltségről való beszédet, hiszen a női mint társadalmi 

lény legális és máshol megoldásul tételeződött anyaságnak és házasságnak statikus és adott 
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voltát bontja le. Egy helyütt a szövegben Clarissz az indiai táncosnőnek arról panaszkodik, 

hogy legszívesebben alárendelné magát a férfinak az annak kezében tartott fehér virág 

szimbólumaként, amikor viszont Szergej meggyilkolja, (holt)teste kezében összetört virággá 

válik, tehát a szimbólum elemzése szerint a női alárendeltség csak gyilkosság révén érhető el.  

A regényben a nemzedékek összeütközésének alapjául a nyelvileg artikulált 

világértelmezések járulnak hozzá,  nem siratva el semmiféle a múltban és jelenben meglévő 

szemléletet, hiszen a hősnő identifikációs kísérletének nagyszülőktől elvárt módja (a 

házasság, gyermekszülés), inkább csak a tragédiát mélyítik el, mintsem a  menekülés útjává 

válhatnának a nőiség elől vagy a nőiségért. A népszerű irodalom funkcióját régebben a 

társadalmi aggodalmak lecsendesítéseként és serkentéseként a szövegben lévő csapongó 

stratégiák segítségével próbálták leírni, a bahtyiánus szemlélet elterjedésével viszont inkább 

a paródia, a jelentés „összetett rezgéseként”, a többnyelvűség, a mimikri, a diskurzus, az 

önidézés beszélgetéseként fogják fel.
 236

 A szöveg kevésbé nyíltan tesz föl olyan kérdéseket, 

ami A nagy sikoly beszélgetéseinek elsődleges tárgya volt, a nő nevelődésének története 

azonban semmiféle ideológiai tanulságul nem szolgálhat. A regény elején a veszélyes 

sziklaoromra kilovagoló nő kalandjait meséli el a nagyszülőknek, akiknek az a véleménye a 

lány magatartásáról, hogy inkább csak beszél számukra furcsának tűnő elképzelésiről, mint 

azokat a gyakorlatban megvalósítaná. Ítéletükben tévednek.  

A veszély és a tánc mint az erotikus öröm forrása az elbeszélés során megismétlődik: 

Clarissz Mártától értesül a Kék barlangban lezajló összejövetelekről, ahol a fő attrakció az 

Indigale, amelynek színpadra kerülését már nem láttatja ugyan a regény, mivel az uradalmi 

tiszt társaságában titokban egyik páholyból leselkedő Clarissz visszariad az előadás bevezető 

szakaszától is, amely után olvasó fantáziájára és reakcióira van bízva a folytatás („Már menni 

méltóztatnak  kérdezte az csodálkozó arccal  Hiszen az Indigale csak ezután jön!”, 141). A 

barlangból kimenekített lány ezután erotikus álmokat lát az őt gyermekkorában lovagolni, 

sportolni megtanító Szergejről. A férfi egy nevelőnőhöz kötődő érzelmei kivételével évek óta 

szerelmes az ifjú örökösnőbe, a végén a szerelmi sokszögbe belefáradó férfinak valóban 

semmiféle alapja nincs a bárónő elszámoltatásával kapcsolatban, hiszen minden a 

kötelezettség nélküli viszonyról egészen nyíltan beszél a hősnő (és akképpen is cselekszik). 

Az emberi létezés legelső és legvégső forrása az erotika és a gyönyör lesz, amely pótolja 

mindazokat az eszméket, amelyekkel csak kacérkodik vagy érdekes formában sajátít el a lány 
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(buddhizmus, kereszténység, Nietzsche). Az inkább szlávos nevű egykori Siva-papnő, a 

táncos indiai lány (Nada Vinyada) magyar nyelvű beszéde és írásai a románcos és 

kalandregények stílusparódiájaként fogható fel, a mágnásnőnek címzett leveleiben beszámol 

kitartójának és bizonyos módon urának ismert maharadzsához (az „old man”-hez) fűződő 

viszonyáról. Miután a maharadzsa elhalálozik, a táncosnő a már férjes asszonyhoz költözik, 

éjszakáit annak ágyában töltve, és megörvendeztetve az asszony bécsi vendégeit csodálatos 

táncával, ami sokat elárul a fehér, középosztályú nő, Erdős Renée nem-európai identitásokat 

érintő előítéletéről (táncos, volt hetéra, kitartott, homoszexuális nő).  

A predesztináció azonban nem buddhista, sem az egyes keresztény kurzus részének 

tekinthető alapon konstruálódik, inkább a családregények és a (végzet)románcok 

toposzaként: a bárónő unokabátyja, Victor hasonló kondíciókkal rendelkezik (Clarissz férfi 

alteregója), Clarissz öröksége egy Mária Terézia-korabeli ágy, amiben a nemesi  örökséget 

megvevő Herzfeld-család boldogtalan női tagjai fekszenek nemzedékek óta. A regény első 

oldalain az ágydíszekhez és a szobához tartozó dekoráció részeként faragott angyalok 

ábrázolódnak (1-2), az elbeszélésben azonban egyre több angyal számláltatik meg, a 

kilencedik, (a végzet) angyala maga a szoba lakója: Clarissz. A lány a „fontos lények” 

tekintetétől maga is tart kissé, látogatói, későbbi férje egyenesen irtóznak az érdekes 

szobabelsőtől, de a helyiség színhelye a szerelmi kalandoknak is. Az esztétikai-erotikus 

élvezet forrásaként és katalizátoraként a szobabelsőn kívül a tánc jelenik meg, nemcsak a 

Kék barlangban, a bécsi közönség körében, hanem a regény utolsó részében összefonódva a 

lüktetés, a ritmus nyelvével, és a halál trópusával asszociálva. (A már halott Clarissz teste 

mellett az indiai táncosnő fokozatosan ringatja magát bele a halálos örvényt keltő Uddalah-

táncba.) A táncnyelv és a szexuális öröm a mindennapokból való kiszakadás formájaként 

értelmezhető, és legtöbbször (homo)erotikus töltésű Erdős más regényeiben is ( Teano 

Amaryll, Ősök és ivadékok, Pándy György ifjúsága), de tágabban az erotika bármilyen 

művészet nyomán fellépő, vonzó  „tartalom” lehet: a színházpáholyban, miután Clarissz  

férje távozik énekesnő-szeretőjéhez, megérkezik az unokabáty, Victor, ahol erotikus játékra 

kerítve sort megcsókolja Clarissz nyakát, a jelenet szemtanúja a nem-szubjektumnak tekintett 

Nadja. Kevéssé számít szemtanúként Szergej is, erotikus töltésű játékuk nyomán ugyanis 

nem a nő alávetett, hanem a társadalmi pozíciójából származó alávetettség férfiasság. A 

diszkurzivitás fokozatosan hozza létre a férfinak (és a férfiasságnak) a nőitől alárendelt 

voltát, a mágnásnő szabad függőként ábrázolt beszédében folyamatosan alakítják ki az 

objektum-férfinak a szubjektum nőitől való alávetettségét. Heilman szerint tehát azok a 

feltételezések, amelyek a „New Woman” egydimenziós és statikus természetéről szólnak, 



megerősítik a feminizmus korábbi hullámaiban megjelent regényekkel kapcsolatban azt a 

hiedelmet, amelyek a bináris oppozíciók fenntartásához járulnak hozzá.
237

 Szerinte ezért 

irodalomtudományos cél lehetne, hogy visszahódítsuk őket a woolfiánus kategóriáktól, 

amelyek „moralistának”, „érzékien lobogónak”, „áporodottnak” és „intellektuálisan 

regresszívnek” mutatják ezeket a regényeket.
238

 Az Erdős-írásban nincsenek olyan szerzői 

megszólalások, amelyek bármiféle beszédpozíciót akarnának kisajátítani, uralom alatt tartva 

a szöveg egészét, ezzel egyidejűleg  (látszólag) lehetetlenség volna egészen konkrét politikai, 

publicisztikai formákkal közvetlenül kapcsolatba hozni a regényt, vagy szociális kontextusba 

helyezni őket néhány konkrét vonatkozástól függetlenül  mint mondjuk az abortusz-kérdés. 

Még egy példa a szöveg sokhangúságára: a Báró Herzfeld Clarissz zárólapjain a mágnáslány 

történelemben való megjelenítése, női Napóleonként annak hódítási aktusaival függ össze, 

amely egyben relatívvá teszi a férfiak alkotta történelmet, emellett ugyanezen fogalmi 

kereteken belül a címszereplő útja nem másfajta tudásformákon, hanem a nemi 

önérvényesítésén keresztül van párhuzamosan ábrázolva. Míg a „New Woman”- regényeket 

korukban felforgató voltuk miatt éri támadás, a woolfi meghatározás nyomán a feminista 

aggodalom a férfiakat és nőket érintő „kettős mércére” irányul, valamint amiatt is 

elmarasztalódnak, hogy részt vesznek a nők politikai kirekesztettségében, mivel a 

patriarchális rend ideológiáját állítják helyre.
239

 Az, hogy a regények kritikai megítélése 

ennyire szélsőséges módon artikulálódik, vagyis hogy egyszerre értelmeződhetnek az 

irodalmi beszédben megnyilatkozó „felforgató” és „megerősítő” narratívumokként, a 

szövegbeli stratégiák többhangú (poliszemikus) jellegéből fakadhat. Az imént tárgyalt, 1930-

as években háttérbe szoruló szövegek stratégiáit az 1970-es években tért hódított 

elbeszélésmódokkal hozzák összefüggésbe (ezek megjelenése a magyar prózairodalomban 

természetesen később jelentkezik), továbbá elmondható, hogy alakváltozásainak manapság is 

tanúi lehetünk. Talán ez lehet az oka annak, hogy Erdős 1920-as és 1930-as években 

megjelenő regényeinek nagy része kevésbé célzatosnak tűnik a 2000-es év első évtizedének 

legvégén, amihez természetesen hozzájárul az is, hogy lebontásra kerülnek olyan kategóriák, 

amelyek körül a bevezetőben hosszasabban időztem ( mint „magas” és „tömegművészet”), s 

a népszerűség megléte és meg nem léte többé kevésbé implikálhat esztétikai kategóriákat. 

Nem minden tanulság nélkül való és elgondolkozásra érdemes az a tény, hogy ezek a művek 

ugyanúgy sikeresek voltak a korukban az eladhatóság szempontjából, mint ahogy a mai 

                                                 
237

 HEILMANN, I.m., 3. 
238

 HEILMANN, I.m., 2. 
239

 L. 65. jelzet 



szerelmi regények a könyvlisták élén állnak;  a regények és politikai és kulturális 

kontextusok közötti átjárhatósága nyílván tagadhatatlan, de ezeknek a regényformáknak 

történeti változatai „átsajátításának”, sikeres továbbélésének lehetünk tanúi jelenleg is.   

    

(Epilógus) 

 

Erdős Renée több mint hatvan művet írt, és nem harminckettőt, mint ahogyan A magyar 

irodalom történetének bibliográfiája azt részletezi, ezek közül csak néhányat adtak ki, 

regényei közül csak három (Santerra bíboros, Örök papok, 1932, Ave Roma!, 1929) 

tekinthető olyannak, amelyekben a katolikus egyházhoz és annak tanításához fűződő 

vonzalmak és ellenszenvek jelennek meg a szöveg tematikus centrumában. A jórészt 

életrajziként olvasott önéletrajzi kötetei (Ősök és ivadékok utolsó három része, Csöndes 

kikötő) vagy A nagy sikoly és a Santerra bíboros nem tartozik olvasói tapasztalatom szerint 

az írónő legjobb művei közé, és bár voltak drámaírói ambíciói, talán ezek is a kevésbé jó 

művei közé tartoznak (talán az Alkotók kivételével). Sikerét vitathatatlanul műveinek 

életrajzi interpretációi alapozták meg, később viszont egész élete során foglya maradt annak 

az ítéletnek, hogy a századforduló táján napvilágot látott kötetei, valamint egyetlen igazán 

katolikusnak kikiáltott verseskötetében hozott létre „jelentőset”, holott prózáját tekintve a 

húszas – harmincas évek regénytermése mellett mindenképpen még alaposabb vizsgálódást 

érdemelne. Réz Bálint álnéven írt regényei közül az 1946-ban saját neve alatt újra 

megjelentetett, egyébként a szocialista éra alatt kiadott Lysias is, amely a kereszténység 

legkorábbi idejében játszódik, és a modern regény valódi újrafogalmazójának mutatják az 

írónőt (ahogy a Sába királynője is). Más típusúak korábbi regényei, amelyekben egészen 

különös világok konstruálódnak meg (Édes Rosamunda, Borsóhercegnő, Lavinia Tarsin 

házassága), vagy éppen olyanok, amiknek naplószerűen elbeszélt volta (Antinous, Hajnali 

hegedűszó), és talán ellenállnak annak, hogy akadályt jelenthetne a megírás idejétől való 

távolság (Brüsszeli csipke).  

Szándékosan hagyom utoljára az életrajzi vonatkozásokat, amivel egyidejűleg jelezni 

akartam, hogy nem szeretném újra megismételni főleg a korabeli recepcióban bevett 

gyakorlatot, amely vallomásosnak láttatja az írónő életművét,
240

 ami miatt Erdős maga is 

sokat kesergett. Elek Artúrnak például azt írja egyik levelében, hogy „egyetlen lap sem 

foglalkozott könyvemmel, úgy, ahogy én szerettem volna”, miközben általában a műveit 
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tárgyaló írások életkorával, szépségével, vagy asszonyiságával kapcsolatos ítéletekkel 

vannak tele.
241

 Erdős Renée-t azonban (szül. Ehrenthal Regina, Érseklélen 1879-ben) nem 

védte meg katolizálása a vészkorszakban bekövetkező zsidóüldözés elől, felnőtt, orvossá lett 

lányának kellett bujtatnia kórházi betegként, aki halálos injekciót tartogat mind anyja, mind a 

maga számára arra az esetbe, ha mégis deportálni akarnák őket. „Még mindig jobb mint egy 

marhavagonban utazni Auschwitz felé, nem?”  mondta Veronika,
242

 aki Kornélia 

testvérével együtt Erdősnek az elismert tudóssal, Fülep Lajossal történő házasságából 

született Füleppel még 1907 őszén ismerkedett meg a költő-írónő az elvált asszony, Héczey 

Erzsébet társaságában történő olaszországi utazásaikor. Fülep a kiadásra került levelezése és 

naplószerű jegyzete alapján mindvégig ellenszenvet táplált Erdős iránt, és ekkortájt az írónőt 

anyagilag támogató Erzsébetbe volt szerelmes.
243

 Fülep és Erdős Renée 1913-ban kötnek 

házasságot, és bár hivatalosan 1918-ban válnak, az írónő önéletírása szerint három évig éltek 

együtt, a tüdőembóliában szenvedő terhes asszonyt férje teljesen magára hagyta. Fülöp 

magatartása később is  elmarasztalható: a  több mint két évtized múlva pedig a huszonhat 

évig Erdősnél nevelkedő epilepsziás, korlátozott ítélőképességű Kornélia lányát vissza akarta 

küldeni 1939-ben az anyjához, akinek akkortájt számos nehézséggel kellett szembenéznie.
244

 

Vera lányával Fülep Lajos csak 1946-ban kerül közelebbi kapcsolatba, aki ekkor felkereste 

őt. Néhány év múlva azonban, még Erdős Renée életében, 1950-ben lányuk öngyilkosságot 

követ el, ami miatt  rövidebb szenvedés után elhunyt. Erdős második házasságát 1926-ban 

Rómában kötötte a nála tíz évvel fiatalabb titkárával, Jaulusz Artúrral,
245

 újabb hosszabb, 

olaszországi tartózkodása idején, akit kiadója, Dick Manó egyszerűen csak a „meztelen 

táncosnak” nevezett.
246

 A férfi a házasságkötés után felveszi Erdős nevét, s bár több mint tíz 

évi együttlét után magára hagyja az írónőt, élete legboldogabb, legnyugodtabb szakaszának 

tekinthető a vele töltött időszak. Artúr  aki többnyire a ház körüli munkákkal volt 

elfoglalva, és akinek asztalosműhelye volt, nem igazán számított az írónő leghívebb 

olvasójának  
247

 az 1930-as évek nem megfelelő életstandardja miatt hagyja el.
248

 Sipos 

Balázs az 1905 és 1914 közötti intervallumot nevezi meg  olaszországi tartózkodásának 
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időszakaként,
249

 ekkor inkább külföldön, mint itthon érhető el.  Első külhoni tartózkodása 

még Bródy Sándorral történt szakítása után következett be, akinek  öngyilkossági 

kísérletének hátterében az akkor már elismert költőnővel való viszonyát is felfedezni vélték. 

Ferenczy Sándor tanúsága szerint Bródy cselekedetének okaként  az elmebajtól valófélelem 

sejthető, ehhez járult lapjának, a Jövendőnek a sikertelensége, valamint a nőkhöz fűződő 

labilis kapcsolatai.
250

 Erdős bensőséges viszonyban volt 1904-ben Jászi Oszkárral, és „talán 

Szabó Ervinnel is”,
251

 illetve évtizedekig levelezést folytat a később Amerikában nemzetközi 

hírű szobrásszá lett Finta Sándorral, aki levélváltásuk kezdetén éppen büntetését töltötte a 

börtönben, mivel húga munkaadóját megrontással vádolta meg a tettlegességig is eljutva. A 

kiszabadult Finta Sándor leánykérését nem koronázta siker, de végig megmarad az írónő 

hívének: könyveit (sikertelenül) próbálja angol nyelven népszerűsíteni, és amikor „az egész 

világ zsidósága ide gravitál”, felszólítja Erdőst az emigrációra.
252

 Emlékeim című írásában 

felsorolja az írónő mindazokat, akik befolyásolták életpályájának korai szakaszát. Az ortodox 

családból Pestre kerülő színésznövendék az irodalomórákat kedvelte a legjobban, amelyeket 

Várady Antal és Alaxander Bernát vezetett, s ekkortájt ismerkedett meg Kardosa Marcellal, 

aki az Eötvös-irodában dolgozott. Innen származtatható az Eötvös Károllyal való 

megismerkedése is, és kötetének a híres ügyvéd által jegyzett előszava is.
253

 Erdős kezdettől 

fogva különböző lapok munkatársa és szerzője, amely publikációs fórumok egy részét 

elvesztette Bródy öngyilkossága után (Egyetértés, Budapesti Napló, Pesti Napló, Magyar 

Hírlap, Vasárnapi Újság), a 1920-as években Az Újság római tudósítójaként összeütközésbe 

kerül a lappal, miután a Pesti Naplónak ad kéziratot. Ahogy már a bevezetőben utaltam rá, az 

1930-as években önálló rovata lesz a Színházi Életben Erdős Renée revüje címmel. Holott 

Erdős Renée életművében a líra az első két évtizedben játszik fontos szerepet (Leányálmok, 

1899, Versek, 1902, Új dalok. Kleopátra, 1905, Jöttem hozzátok, 1909, Aranyveder, 1910, 

Sybillák könyve, 1918, Egy perccel alkonyat előtt, 1921), még 1946-ban is jelenik meg 

verseskötete A csukott kert címmel.  

Az írónőnek nemcsak a 1930-as évektől kezdődően kellett számolnia a mellőztetéssel, a 

következő rendszerváltásnak is nagy vesztese, hiába vigasztalja Megyeri Sári, hogy lányai 

még meg fogják érni Erdős Renée „irodalomba való iktatásának hivatalos ünnepségét”,
254
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úgy tűnik, hogy a 1960-as években is magyarázatra szorult, hogy miért nem adják ki az írónő 

regényeit.
255

 Ma már az utóbbi másfél évtized alatt megkezdődött (főleg Kádár Judit 

kutatásainak nyomán) az Erdős-újraolvasás, ami sokkal plasztikusabbnak mutatja az írónőről 

alkotott képet. Korai versein kívül Kádár Judit és Zsadányi Edit elsősorban az Ősök és 

ivadékok  első részét méltatták.
256

 Még számtalan lehetséges alternatívát kínál az írónő 

műveinek feldolgozása, hasznos volna a levelezését sajtó alá rendezni, felkutatható lenne a 

többek által hivatkozott, ám föl nem lelhető Ifjúságunk című önéletrajzi írása, de az olyan 

regények olvasásának is lehetséges, hogy figyelmet kell szentelnünk, amelyek fentebb a 

terjedelmi korlátok miatt talán nem kerültek bővebb tárgyalásra. Mindenesetre, az értelmező 

csak remélheti, hogy a Megyeri Sári által említett nap bekövetkezik, amire számos jel 

következtetni enged Kádár Judit, Kemenes Géfin Lászlóék munkái,  A magyar irodalom 

történetei című könyv Erdős-alfejezete nyomán, és nemsokára talán az 1920-as és 1930-as 

évek regényeit tekintve is egészen új fordulatot vesz a kutatás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
255

 ZOLNAY Vilmos, Miért nem adjuk ki? A nagy ásítás, A Könyv 1962/12., 14. A kritikában unalom után 

vágya feltételezett női olvasók jelennek meg mint Erdős-fogyasztók. Érdekességként: Zolnay Vilmos 

„unatkozott” mikor olvasta a regényeket. Tehát, hogy a szerzővel éljek: „az unalom az valami jó, előkelő és 

finom lélekre vall?”Uo. 
256

 KÁDÁR, 2006, I.m.,  ZSADÁNYI,  I.m., 819-821. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Történelmi bestsellerek  szerzője. Gulácsy Irén 

 

Nemcsak Gulácsy Irén Fekete vőlegények című regénye vonzott széles olvasóközönséget, 

népszerűek voltak  ebből a szempontból más írónő művei.257 A női történelmi regények nagy 

keletjét Resa L. Dudovitz különböző okokkal magyarázza: a szövegek a szexualitást 

radikálisan explicitté tették (gyakori ezekben a művekben a hősnő elcsábítása vagy 

megerőszakolása), bennük a nők történelembe való beíródása hangsúlyos, és a történelem 

„mimetikus” értelmezését  sugalló regényekkel szemben az írónők regényei  különös módon 

írják át a történelmi regények paradigmáit, középpontba helyezve a nők emocionális 

vívódásait a hazaszeretet összefüggésében. Viszonyulásuk azonban magához a történelemhez 

(és a nemzet „fogalmához”) szerfelett különböző lehet. A (női) történelmi regények általában 

a családregénnyel vagy az életrajzzal, az erotikus töltésű romantikus regényekkel tartanak 

rokonságot, többé-kevésbé erotikus tartalmuk miatt a mainstream diskurzus nem szívesen 

látott művei voltak.258 A könyvek körül kialakult reklámkurzus a társadalom által 

megszólaltatott kódokat hozta működésbe, amelyek függetlenek lehettek a regények által 

megalkotott konkrét világtól, vagy legalábbis egy, a jelentésképzést érintő meglehetősen 

szelektíven válogató szándékos „félreolvasás” következményei voltak (például Gulácsy Irén 

legismertebb regényét, a Fekete vőlegényeket „Zápolya Borbála szerelmei”-nek 

aposztrofálták). A 20. század első fele írónőinek történelmi regényei egyrészt függetlenségre 

törekvő női szubjektumokat mutatnak be, másrészt önérvényesítésük kérdése „hagyományos 

módon” konstruálódik meg bennük (általában) a házasság, a boldog/boldogtalan szerelem, az 

anyaság toposzainak függvényeként. A magyar nyelvű irodalomban ezek a művek erőteljesen 

kötődtek a világháborút követő, Trianon körül kialakult történelmi regények paradigmájához, 

egyebek között az erdélyiség újrafogalmazásához, a vallásosság (szűkebben a katolicizmus) 

irodalmi és történelmi kontextusához. Gulácsy történelmi regényeit gyakran hasonlították a 

Nobel-díjas skandináv írónő, Sigrid Undset regényeihez, aki hasonló módon a szubjektumok 

láncolatának időtlen rendjét transzcendentális vonatkozásokkal együtt ábrázolta, kiemelve a 

felelősségvállalás, a kötelesség, az emberi hűségükben megingathatatlan hősök keresztény 
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szenvedésének apoteózisát,259 a bűn és a megváltás drámáját, az önfeláldozást. A katolikus 

írónők műveiben az élet elkerülhetetlen „igazságtalansága” mintegy annak társadalmi 

tételezettségével van összekötve, talán ezért is található elbeszélésükben  vonzalom a teremtés 

metaforikus boldogsága iránt, és más értékstruktúrák iránt.260 A nők által írt történelmi 

regények egyszerre voltak interpretálhatóak a normaszegés, az erotika megjelenítésének bátor 

magatartásformájaként, ugyanakkor beleilleszthetőek voltak a kortársilag elfogadott, 

hagyományosnak vélt diskurzusokba (mint például a kortárs történelmi regények, „erdélyi” 

regények).261 Mindezen tények ellenére Gulácsy Irént korának „legférfiasabb” írójaként 

tartották számon, amely álláspont egészen a közelmúltig tartotta magát. Hogy ennek nincs 

kiemelt recepcióelméleti jelentősége, megmutatkozik abban, hogy az írónőket nemiségük 

alapján kategorizáló kritika a „nőiség” és a „férfiasság” tengelyén helyezi el a nők által írt 

művek mindegyikét, és amely elvárással, kategóriákkal minden írónőnek szembesülnie kellett 

a múlt század első évtizedeiben.262 

   

Sátorponyvától polgári villán át… Gulácsy Irén élete, pályarajza 

 

Őrmezei és gulácsi Gulácsy Irén 1894. szeptember 9-én született Lázárpusztán, kalandos 

körülmények között látva meg a napvilágot egy délmagyarországi vasútállomáson, amiből 

szülei azt következtetést vonják le, hogy „feltűnően gyorsmunkájú” lesz. Gulácsy később 

histográfiai érdeklődését kiterjesztette saját családja származásának kutatására.263 Ezzel a 

maga korában nem egyedül  elszegényedett nemesi család utódaként igazolnia kellett magát 

az „úri” társadalomban, és amire írói identitása megteremtéséhez is szüksége volt. A Gulácsy 

család eredetét a 13. századig vezeti vissza, ahol Gábris őse a tatárjárás korában együtt ott 

küzdött IV. Béla oldalán, egy alkalommal pedig a bujdosni kényszerülő királyt befogadva 

egész vödörnyi bort ürített ura egészségére és jövendő szerencséjére. Ezek után kerül a családi 

címerbe a veder mint az alattvalói hűség szimbóluma, sőt a környéken még az írónő életében 
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felelhető volt az előd nagyformátumú italozását megörökítő szólás („Nagyot iszik, mint 

Gulácsy”). Az írónő dokumentumokat talált a 15. századi Bereg megyei Gulács helységről, s 

egyik őse pedig, név szerint Gulácsy Ádám a mohácsi csata áldozataként esett el. Szó esik 

még nőkön marakodó Gulácsy fivérekről, akiknek egyike, János a  Bereg, Ung, Zemplén 

megye által egyszerre határolt területen építette őrmezei birtokát (innen Gulácsyak másik 

előneve, vagyis őrmezei és gulácsi), hogy az igazságszolgáltatás elől bármelyik pillanatban 

egy másik vármegyéhez tartozó birtokára tudjon átsétálni. A családi krónikában ezután nagy 

űr tátong, ami marad, jobbára a család elszegényedésének meséje, amit nagyrészt a Kufstein 

börtönét is megjáró nagyapja elbeszélése alapján ismert meg a kis Irén. A vagyoni helyzet 

elbizonytalanodásának már maga is tanúja volt a lány, amikor birtokukat eladták és  szegedi 

felsővárosi házat megvették helyette. Szeged Gulácsy visszaemlékezéseiben mindig 

hangsúlyozott szerepet kap, egy helyütt például arról panaszkodik, hogy jobbára történelmi 

regények íróját látják benne, holott a szegedi tanyavilágról írt novelláira legalább annyira 

büszke. Az írónő számára Szeged „pótolja azt az ősi eredetű fészket, amelyről nincsen 

emléke”264 Itt hallgatja az öreg 48-as szegedi mindenes, Takács József elbeszéléseit, vonzza a 

város történelmi múltja, a Stefánialiget, az árvizek emléke, az újjáépítés és legfőképpen 

Szeged íróinak, költőinek hagyománya.  

Gulácsy Irén gyermeki életét szigorú rend szabályozta. Amikor édesanyja  

lánygyermekeinek nevelésére visszaemlékezik, megemlítődik a gyakori testi fenyítés, 

sarokban való térdepeltetés, fakanállal való ütlegelés az elmaradt zongoralecke miatt  (amire 

válaszul Irén kidobálta a fakanalakat az ablakon). Más gyerekcsínyeket is elkövet: például 

bábut csal ki ismeretlen katonáktól, befőttes üvegek tetejét lyukasztja ki,  és egyik éjszakai 

kalandja is balul üt ki, amikor is a vincellér lő rá puskájával kóbor ebnek gondolva őt, amiért 

pedig megrögzötten bizonyítja a „gólya-mese” valódiságát, a szülők veréssel fenyegetik meg. 

265 Valószínűleg ez a családból hozott fegyelmező magatartás később egész írói pályájára 

kihatott. A zongorázás nemsokára egyik kedvenc foglalatosságává vált, tíz éves kora körül 

egymás után írja (állítólag naponként legalább egy) regényét, színdarabjait, hogy a szobáját 

beborító kézirathalmazok mennyisége miatt ettől a szenvedélyétől is eltiltatik. (Első 

regényének címe A halál angyala elrabolja Katalin gyermekét, gyerekkori ismeretlen 

színműve a Haramiakirálynő.) A legtöbb önéletrajzi cikk nevelődésének helyét tréfásan az 

eperfa tetejéül jelölte meg. Az elemi elvégzése után beiratkozik a helyi gimnáziumba, ahol a 

tudós női tanár, Tedeschi Borbála tanítványa. Kamaszfejjel, 14 éves korában ismerkedik egy 
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iskolai szünet alkalmával meg unokabátyjával, Pálffy Jenővel, akihez két évvel később (16 

évesen) férjhez megy. Pálffyt, az Esterházy-birtok akkori mérnökét először a Tolna megyei 

Dombóvárra, végül a Sopron megyei Kismartonba helyezik, ahol a Hanság mocsarainak 

lecsapolásában vesz részt. Ez idő tájt a legkeményebb körülmények között laknak, hol 

sátorban, hol alkalmi deszkakunyhóban. Gulácsytól környezete szociális problémái nem álltak 

távol: a fiatalasszony főzni tanította a dolgozó férfinépet, írástudó létére intézte ügyeiket, a 

betegségekre orvosságos kenőcsöket ismert, miközben befejezte zenei képzését, festett, 

különösen az arcképfestés terén mutatott tehetséget. 

Karrierjét mégsem a siker iránti vágynak, hanem egy sajnálatos magánéleti tragédiának 

köszönhette. Az első világháború elején a Nagyváradra költöző, Esterházy herceg 

szolgálatától megváló férje a nagyváradi római katolikus kaptalan főmérnöke lesz, míg egy 

meg nem nevezett betegség teszi mozgásképtelenné, ezért Gulácsy Irénnek kell felvállalnia a 

családfenntartó szerepét. Íróként első alkalommal a Tabéry Géza szerkesztette nagyváradi 

Magyar Szóban jelentkezik (Félre az útból című novellájával), más írásai a Tavaszban 

jelennek meg, jobbára még műkedvelésből. Az említett válságos időszakban Possonyi László, 

a Nagyvárad című napilap szerkesztője visszaemlékezése szerint  beajánlják hozzá, aki 

nemsokára olyannyira meg van vele elégedve, hogy Gulácsy fizetését nemsokára felemeli, és 

a lap belső munkatársává teszi.266 Mélységesen emberi kiállására jellemző volt, hogy még 

Magyarországra visszatelepülése előtt, a vasgárdista román diákok kongresszusa idején 

(1927), mikor tömeges volt a magyar és zsidó származású lakosság városból való 

kiszivárgása, tudósítást ír a vasgárdisták rombolásáról, a zsinagógákban történt 

fosztogatásokról. Az írást természetesen saját neve alatt jegyzi. „A névtelenség mögé bújjak, 

mikor cselekedni kell?”  kérdi az őt féltő szerkesztőtől.267 Ez a publicisztikai magatartása a 

vészkorszak fenyegető világában újra feléled, amelynek egyik eredményeként megszületik 

kötete, az Erdély jogán. 

Az eltelt több mint egy évtized alatt bekapcsolódik Erdély irodalmi életébe, a 

legnagyobb, jobbára erdélyi magyar irodalmi lapok írásainak szerzője,268  számos irodalmi 

társaság tagjává választja269 (mint például Szigligeti Társaság, amelynek egyben társelnöke), a 

közvetlen politikai életben az Országos Magyar Párt alelnöki posztját vívja ki, valamint ő 
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tolmácsolja a magyar nők bukaresti konferenciáján a magyar nők és iskolák érdekeit.270 Rövid 

idő alatt tehát az erdélyi közéletben és irodalomban már olyan elismertségre tett szert, amely 

példátlan volt, így a sikeres író képe már történelmi regényeinek megírása előtt ott kísértett.  

Az állítólag 1919-ben írt, 1924-ben díjat nyert műve, majd egy év múlva publikált 

regénye a Förgeteg és a szintén 1925-ben napvilágot látott Hamueső meghozza számára, ha 

nem is a szakma szélesebb elismerését, de a nagyobb számú olvasóközönséget mindenképpen. 

Két, a szegedi tanyavilágot felidéző novelláskötetével (Ragyogó Kovács János, 1925, Átal a 

Tiszán, 1928) pedig beírja magát az elismert írók sorába. A novellákat a regényekkel szemben 

a személytelen narráció, a kihagyással élő, deskriptív nyelv, az elbeszélői perspektíva 

visszafogottsága jellemzi, amelyet gyakran rokonítanak Tömörkény prózájával.271Az írónő 

erdélyi közéleti szereplése egyik utolsó állomásának tekinthető, hogy részt vett a Kemény 

János által megszervezett erdélyi Helikon két marosvécsi találkozóján. Novelláival rokon 

tárgyú színműveit előadják (Mire megvirrad, Kolozsvár, 1922, Székelyvár, 1923; Kobra, 

Kolozsvár, 1923, Kincs, 1923, Valuta, Kolozsvár, 1925, Székely vér, Kolozsvár, 1925, 

Napáldozat, 1926. Az utóbbival megnyeri a kolozsvári színház drámapályázatát).  

Gulácsy munkabírását, küzdelmét gyakran a feleség szerepében glorifikálják, ahogyan 

Kosáryné Réz Loláét: mindkettőjük teherbírása emberfölötti, betegségükben évikig ápolják  

szenvedő férjüket. 

 

Aki nem látott földön járó szentet, lépjen be látatlan Gulácsy Irén dolgozószobájába, 

amelynek csak kis részét foglalja el az íróasztal, meg az írógép asztala, a jó felerésze 

ebédlő s minek nevezzem a többi részét. Egy heverődívány ez. Ezen a díványon ül 

meg fekszik reggeltől estig tíz teljes esztendeje egy érdekes arcú, valaha igen-igen 

szép, ma erősen megviselt férfi: Gulácsy Irén férje. Csudák csudája, amit Gulácsy Irén 

művel. Délelőtt, miután férjét felöltöztette, tolókocsin a hálószobából a 

dolgozóebédlőbe tolta, onnan a díványra emelte, olvasnivalóval ellátta, a háztartási 

dolgát elintézte, regényt  vagy színművet ír ebédig. Ebéd után siet a redakcióba. Itt 

szerzi meg kettőjük mindennapiját s a nappali ápolónő fizetését. Hangsúlyozom: a 

nappaliét, mert éjjel ő az ápolónő. Bizony mondom: az ő szerelme, az ő türelmessége, 

az ő gyöngédsége, az ő panasztalan önfeláldozása nem e világból való.
272 
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Erre az időre esik kolozsvári, talán rövid idejű aradi tartózkodásuk, első történelmi regénye, a 

legnagyobb sikernek örvendő Fekete vőlegények megírása, amely mű már Magyarországon 

jelenik meg a Singer és Wolfnernél. A könyv huszonhét kiadást ér meg, elnyeri az Akadémia 

Péczely-díját (1927/1928), amely siker hatására a kiadó a korábban Erdélyben kiadott 

könyveinek, novelláinak újra való megjelentetése mellett dönt. Az írónő 1928-ban települ át 

végleg Magyarországra, valószínűleg férje halálát követően. Magyarországon az Új Időknek 

ír cikkeket, miközben szépíróként végképp a történelmi regények felé fordul érdeklődése (Pax 

vobis, 1931 [1930], A kállói kapitány, 1934 [1933], Nagy Lajos király, 1936, Jezabel, 1941-

44), és éppen e műfajjal kapcsolatos alkotóként érdemli ki Budapest Székesfőváros Kazinczy-

díját (1939), és a Petőfi Társaság Jókai-nagydíját (1940) is elnyeri. Nemsokára regényeit, 

novelláit francia, német, olasz és lengyel nyelven is megjelentették. Újságírói fizetéséből 

valamint könyveinek honoráriumából villát vásárolhatott a Gellért-hegyre néző fekvéssel a 

Sas-hegyen (a Kapi utcában), ahol saját inasa gondoskodott nyugalmáról. Rendkívüli 

munkamorálja néha még szűkebb családi környezete elől is elzárta.  Serkentőnek  saját 

elmondása szerint  száz cigarettát is elszívott, amit később harminc szálra sikerült 

leszorítania. Munkamódszerének pedig egyik sajátos eleme volt, hogy történelmi jegyzeteit 

bekötette, vázlatainak lapozására pedig egy partitúratartót használt. 1939-ben jelent meg a 

Tegnap és régmúlt című könyve, amely jórészt publicisztikai írásait gyűjtötte össze, ahol 

valamilyen formában nagy történelmi regényeinek témái is feltűntek. Katolicizmusa, az 

emberi szenvedés megváltásának hite egész életét végigkísérte, nemcsak mint az erdélyi 

Katolikus Akadémia választott elnökét, hanem mint olyan személyiséget is, aki nyíltan kiállt a 

zsidóüldözések ellen. Három napig az általa bújtatott kiadója, Farkas István miatt 

benntartották a Gestapó emberei. A halála előtti utolsó napokban a szintén zsidó származású 

Kosztolányiné Harmos Ilonának ajánlott segítségként a Vitéz utcai óvóhelyen búvóhelyet, aki 

azonban látva Gulácsy saját magával kapcsolatos fatalizmusát végül nem fogadta el azt. Az 

írónő bíztatására tolták el a Vitéz utcai óvóhely elől a nyilas laktanya irányába azt a 

lőszerekkel telerakott teherautót, amely azonban később visszakerült eredeti helyére. Ebbe a 

kocsiba csapódott bele egy ledobott bomba (1945. január 2-án), amelynek robbanása 

következtében a többemeletes ház felemelkedett, és az egész tömegével visszazuhant az 

óvóhelyre, maga alá temetve az ott megbújó környékbelieket. Gulácsy halála után polémia 

indult az állítólag akkor már tizenöt éve rendszeresen írott, de a tragédiában feltehetően 



megsemmisülhetett naplójáról.273 Vámos Magda a következőképpen fogalmaz az írónő 

halálával kapcsolatban: „Történeti regényíró, aki saját életében is regényfigura volt, halálában 

történelmi időknek lett áldozata.” 274  

Kibédi Varga Áron A nemek és a kultúra című tanulmányában amellett érvel, hogy a 

nőket társadalmi helyzetük rákényszeríti arra, hogy viszonylagosan egyszerűbb formák 

mellett kötelezzék el magukat (mint a lírai műfajok), ám maga az eredetileg nőiesnek számító 

regény  mint „a mesélés egyik formája” a férfiak és nők minden mást elsöprő irodalmi 

kultúrájának fő részesévé válik. A tanulmányszerző Fábri Annára hivatkozva  arra a 

következtetésre jut, hogy a magyar irodalomban a nők a költészet vidékére vonulva túlsúlyban 

vannak a női regényírókkal szemben.275 Sem a korabeli írónőket tárgyaló irodalomtörténetek 

okfejtése, sem a nők által írt regények sikerei nem látszanak igazolni ezen állítást. Gulácsy 

Irén népszerűségének egyik komponense, hogy olyan, addig a nőktől talán távol esőnek 

gondolt történeti narratívákat (Tormayhoz hasonlóan) szólaltatott meg, amelyekkel már 

meglévő egyéb elvárásokat is beteljesített. Regényeinek a „női”,  az erdélyi irodalom 

közegében történő megjelenései alapozták meg sikereit, de „Szeged-környéki” novellái is jól 

illeszkedtek a magyar paraszti lét ábrázolása körül kirajzolódó diskurzusba (Tömörkény, 

Szabó Dezső, Móricz). Így nem tarható  minden tét nélkülinek Gulácsy első két regényének 

(Förgeteg, Hamueső) újraolvasása sem, amelyekről egyik ételmezője sommásan úgy 

nyilatkozott, hogy „nem jelentett nagy esztétikai élményt”,  „mentalitásszociológiai”  

„tanulságot inkább”.276 Gulácsy Irén történelmi regényeit a korrajz, a személyiségrajz felől 

közelítették meg, és a legutóbbi időkig  elmarasztalásban részesültek a bírálók tételezett 

„népies” vagy „archaikus” mivoltuk miatt. Ezen említett kérdések egyébként is tárgyalásra 

kerültek az utóbbi évek irodalomtudományában. Szigeti Csaba szerint például a történelemi 

regény problematikája jobbára a stílusproblémákra szűkül le: az archaizmus mindig akkor 

keletkezik, amikor zavar áll be az irodalmi megszólalás nyelvében, vagyis a jelen 

prózanyelvének egyike választódik ki és tekintődik kanonikusnak, amely mögött a történelem 
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mint szentség gondolata rejlik.277 Az írónő prózanyelvét elemezve Láng Gusztáv maga is 

elismerte, hogy az írónő „kitűnően komponál, s bestseller-átlagon felüli stiliszta”,278 de 

érdekes az is, hogy saját korában e nyelvben való tobzódását, díszítőművészetét sokra 

értékelték. Az írónő műveit a 1980-as évektől kezdődően újra megjelentették, legutóbbiként 

talán a Förgeteg 2009-es kiadását lehetne megemlíteni, könyvei közül többnek született nem- 

és gyengénlátók számára készült változata, ami azért tűnhet meglepőnek, hiszen a több 

kötetből álló regények meglehetősen terjedelmesek.  

 

Hamupipőkéből anya lesz. Gulácsy Irén: Förgeteg 

 

E. Ann Kaplan Motherhood and Represantion című könyvének egyik alfejezetében Ellen 

Wood East Lynne című regényét elemezve (The Maternal Melodrama. The Sacrifice 

Paradigm) az anyai áldozat motívumára koncentrál, ami a női regények népszerű paradigmája 

volt. A melodráma olyan általánosítható esztétikai létmódként jelenik meg ezekben a 

szövegekben, hogy azok megértetik velünk azon szempontokat, amelyek nem ábrázolódnak 

közvetlenül. A melodráma egy komplex interakció eredményeként hozza létre a szerzőséget, 

amely alkalmas a történelmileg változó nemi, kulturális kódok összehasonlítására, ideértve a 

familiáris beszédmódtól kezdve a politikaiakat is. A melodráma az öntudatlan ábrázolása volt 

(a nem tudott, nem értetté), még mielőtt a pszichoanalízis diskurzusa megszületett volna. 

Miután a századelőn létrejött a kölcsönhatás a pszichoanalitikai és politikai diskurzusok 

között, még inkább gyarapodott az erotikus, heteroszexuális kapcsolatok ábrázolásainak 

száma, és habár az anya figuráját nagyon nehéz volt e paradigmában megragadni, változatossá 

lettek megjelenítésének formái, amelyekbe beletartozott a korában ideálisnak értett anya képe 

mint önfeláldozó típusé.
279

  

Az írónő első regénye, a Förgeteg, egyszerre váltott ki elismerő szavakat (díjnyertes 

műként) ugyanakkor voltak olyan kritikai hangok, amelyek a csalódással szólaltak meg; főleg 

parasztnovelláihoz hasonlítva ítéltek sikerültsége fölött, mások még azt is megkérdőjelezték, 

hogy a Pásztortűz Könyvtár első kiadásra kerülő művei közé miképpen kerülhetett: 

„Megkülönböztetett tisztelettel vagyunk az elszakított területeknek nehéz viszonyok közt 
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küzdő írói iránt, de emellett sem hallgathatjuk el, hogy nem csak a regényt, hanem e sorozat 

élén való közrebocsátását elhibázottnak érezzük”
280

 Az írást többnyire társadalmi regényként 

értelmezték, amelyben a földért küzdő parasztok és urak állnak kibékíthetetlenül szemben, 

hogy e vibráló ellentétekkel telítődött viszony kibékítésére az internátusból hazaérkező, 

paraszti származású, de előkelő lelkiségű Erzsébet vállalkozik. Láng Gusztáv értelmezése 

valószínűleg nem áll messze az igazságtól, amikor elsőként regény elsőként alaptémájául nem 

említetteket, hanem azt a szerelmi háromszöget nevezi meg, ami Erzsébet és a herceg, illetve 

a herceg fia és Erzsébet között kialakul.
281

 

 Történetalkotó tényező, mint annyi más Gulácsy műben: a lány származása.  Erzsébet 

megszökött anyja nincstelenséggel és betegséggel hadakozva hal meg a távolban, 

visszaküldve megszületett gyermekét a szülői házhoz, ahonnan viszont a kislányt azért kell 

eltávolítani az internátusba, nehogy „megétessék”. (A regény alapötletét Gulácsy Irén egy 

kései visszaemlékezés szerint az „életből” vette és formálta meg egyes fiatalkorukban 

idegenben tanult, ám hazakerülve tehenet fejő, majd a tisztaszobában zongorázó 

fiatalasszonyok képéből.
282

) Visszatérve a melodráma „fogalmához”,  az nem az értéktelent, 

az esztétikailag értelmezhetetlent jelenti, hanem, hogy valami radikálisan nincsen a helyén, 

anélkül, hogy feltétlenül tragédiává válna. Ez a durva és érzelgős Vince, a reménytelenül 

szerelmesek, a szökött lányok, a testetlen vágyakozással bíró Erzsébet világa, a léha hercegé, 

akit miután megment a paraszti harag elől a lány (az éjszakát a kutyaólban megbújva együtt 

töltik), lelkiismeretének legkisebb kétsége nélkül elutazik egy afrikai oroszlánvadászatra.  

Zamonszky (korábbi változatában Fertőházy) a templomban pillantja meg Timár Pál 

paraszt-pátriárka unokáját („Az a csinos lány odalenn, igazabb misztériumot testesít belém, 

mint három püspök”, 53), és rögtön kiléte felől érdeklődik. A herceg miután megismerkedik a 

lánnyal, úgy várja őt a vadászlakban, mint Hamupipőkét a mesebeli herceg, és az ugyanúgy 

nem jelenik meg, mint az előzményének tekinthető mesében. Az egyik legnagyobb hatású 

feminista szerző a Hamupipőke-, Csipkerózsika-, és Hófehérke-féle történeteket úgy jellemzi, 

mint azoknak a lányoknak történetét, akinek legfőbb vágya: a szenvedés, tűrés és az 

önfeláldozás a szerelmükért, akiknek többnyire legfőbb erénye a szépség, amire vigyázniuk 

kell.
283

 Ezért kelthet visszatetszést a gyilkosságra készülő Vince (a földéhes rokon, aki 
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szintén szerelmes Erzsébetbe) szemében a terhes, testében elformátlanodott Erzsébet 

visszataszító képe, ugyanakkor azon való szánalma menti meg végül őt a gyilkos szerepétől. 

(294) A melodráma megkérdőjelezi a regény társadalmiként való olvashatóságát, hozzátéve, 

hogy a műben tulajdonképpen csupán egyetlen pozitívan megrajzolt alak van, a pátriárka 

Timár Pálé (a nemesből lett paraszté), akinek  szeretete a megérkező, idegenben nevelkedett 

lány iránt szintén belesimul a melodráma kereteibe („Állandóan mellette élő összes unokáiban 

sohasem érezte ennyire [magát] nagyapának, mint most, ebben az idegenné-hárított, eleve 

acsarkodott egyben”, 24). A közvetítő szerepben feltűnni vágyó Erzsébet a világot csak a 

nevelőintézet perspektívájából nézi, szerelme felébredésének egyik oka, hogy a szobájában 

lógó festett kép annyira hasonlít a „valóság képéhez”. A mű egésze voltaképpen mind 

szerkezetében, mind az expresszionizmust idéző nyelvezetében egységes, úgy gondolom, 

hogy következő regényénél, a Hamuesőnél sokkal koherensebb, megoldottabb.  Azon 

igyekezete viszont az írónőnek, hogy mint ezt 1922-ben megfogalmazza: „kiegyenlítésre 

törekedve”, könyvét a középosztálynak ajánlva, ez a szándéka poétikailag nem nyer indoklást. 

Ebben értelemben ír a 100% című orgánum korabeli recenzense is, amennyiben kétségbe 

vonja, hogy a könyv a társadalmi ellentétek megszólaltatója lenne, de tagadhatlan, hogy nem  

teljesen érzéketlen a földnélküli parasztok problémái iránt.
284

 A vágyott középosztály, 

amelyet az írónő megszólítani vél, nem ad magáról jelt a regényben. Ha viszont úgy olvassuk 

a regényt, mint a felfelé törekvés idealisztikus kisugárzását egy szerencsétlenül járt lány 

élettörténetén keresztül (amely jórészt a lányregények tematikáját eleveníti meg), akkor a 

szöveg olyan melodrámaként értelmezhető, amely számos ehhez a műhöz hasonló regényt 

idézhet meg (például a szintén erdélyi származású Berde Mária A szent szégyen című 

regényét). A melodráma mint anyai áldozathozatal, és a gyermeknek mint a megszületendő új 

generációnak eseménye sokáig ott kísértett a magyar írónők műveiben. 

 

Sorsélmény, önazonosság, identitás. Gulácsy Irén: Hamueső 

 

Az erdélyi irodalom mint a magyar irodalom integráns részének tekintett, másrészt az 

egységesnek vélt nemzeti identitásból kiszakadó irodalmi hagyománynak az értelmezése a 

trianoni trauma után többszörösen revízió alá került. Léteznek olyan állásfoglalások, melyek 

szerint az erdélyi irodalom fogalmának megalkotását egyszerűen pragmatikus szempontok 

hívják elő, a „megragadhatatlanság”, a távolítás attitűdje már akkor jelen volt, amikor a 
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régióban alkotó íróknak, költőknek eszük ágában sem volt „erdélyiként” definiálni 

önmagukat, sem az utólagosan speciálisan erdélyi irodalomhoz rendelt jegyeket írásaikban 

megjeleníteni.
285

 Az előbb felvázolt elképzeléseket árnyalja, hogy a kisebbségi irodalmak a 

nemzetállam irodalmához mindig szorosan kötődve jöttek létre, attól soha el nem szakadva 

próbálták magukat meghatározni,
286

 így ez az irodalom poétikailag egyszerre a nemzetiben  

benne álló és ugyanakkor azon kívülálló irodalom jelenik meg. Körülötte az utóbbi években 

másfajta konszenzus alakult ki, amely szerint ugyan Trianon után vált igazán  érzékelhetővé, 

ám a körébe tartozó művek korábbi, legfőképpen 19. századi előzményeire tekintettek 

vissza.
287

 Amikor szembesülünk „az erdélyi irodalom” terminus használatának gyakorlatával 

ez történetileg összefüggőnek tűnik a 1920-as évek történelmi változásaival és tapasztalatával 

is. Hogy ez mennyire így van, megmutatkozik abban is, hogy kezdetben nem minden az 

ebben a régióban született vagy poétikailag e szemlélet mentén interpretálható művet éreztek 

idevalónak, a hagyományosan valóban erdélyinek számító történelmi regények egész sora 

rekesztődött ki a diskurzusból, mondván azt, hogy a transzszilvánista regények kategóriájának 

érvényessége alá elsőként azok a művek esnek (Gulácsy Irén: Hamueső, Berde Mária: 

Földindulás, Szabó Mária: Felfelé!, Székely Mózes: Csütörtök, Kacsó Sándor: Vakvágányon, 

Kuncz Aladár: Felleg a város felett, Bánffy Miklós: Megszámláltattál), amelyek az elszakított 

területeken élő erdélyi magyarság sorsát tárgyalják, mivel „ezek jobban fognak beszélni az 

utókornak minden iskolai kézikönyvnél”. 
288

  

Az Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában megjelenő regény, a Hamueső (1925) többek 

állítása szerint az a könyv, amely a háború befejezése óta legelőször választotta témájául az 

elszakított területek különvált életét. A regény utóéletének megrajzolásához az is 

hozzátartozik, hogy a már az írónő állandó kiadójává lett Singer és Wolfner a Fekete 

vőlegények megjelenése után újra kiadja (1928), ekkor azonban az akkorra már 

köztiszteletnek örvendő írónő műve egész más kritikai bánásmódban részesül. A szerzőnőnek 

történelmi regényei megírása előtt sem lehetett panasza műveinek eladását illetően, állítása 

szerint első két regénye pár nap leforgása alatt elfogyott, hogy a könyvek azonnali 

utánnyomását a szerzőnőnek úgy kellett letiltania. Így végül a Hamueső korának a 

professzionális irodalomkritika által ünnepelt könyve lett  vélhetően annak parabolaként 
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való olvasata miatt , és feltűnő az értékelések azonossága abban a tekintetben, hogy az írónő 

regénynyelvét, alakjait, témáját Szabó Dezső Az elsodort falu című regényével valamint 

Móricz parasztjaival hozzák összefüggésbe, néha az ún. másolás vádját sem kerülve el.
289

  

A Hamueső kronotoposza (akár az orosz povesztyben) a vidék, a falu, az érmelléki 

pusztulóban lévő Csákán olyan regényvilág, amely a lecsúszóban lévő egzisztenciák lakhelye, 

ahol a szereplők sorsélménye a fenyegetettség, a hanyatlás, a nincstelenség és a kifosztottság. 

A település gyűjtőhelye a félresiklott, a mindennapi létezés peremére szorított kisembereknek: 

a tanítónőnek (akit román nyelvtudásának igazolásáig állásába vissza nem állítanak), az 

egykori jegyzőnek, Südynek (aki javíthatatlan álmodozóként szövetkezeten töri fejét), a 

román jegyzőé (aki gátlástalanul kihasználja hivatala adta lehetőségeit),  és a „lettem bíró” 

Bassnak (aki nem választás révén, hanem a román jegyzőhöz fűződő kapcsolatát kihasználva 

nyerte el e tisztséget). A román egzámen azonban végül nem sikerül, az egykori jegyző 

szövetkezeti álmai szétporladnak, a gazdakör helyén kuplerájt rendeznek be, Südy jogos 

nyugdíját nem folyósítják, végül a román jegyző a vizsgálat elől megszökve, a felelősség 

terhét Bass Menyhértre hárítva elmenekül, akit ráadásul Veron, az előző bíró megszöktetett 

lánya is magára hagy, így „a lettem bíró” e fölötti bánatában (haragjában) prostituálttal 

vigasztalódva még a lueszt is megkapja. Mindezek csupán a tragédia első akkordjai. A falu 

egész népe már korábban engesztelhetetlenül hadat viselt egymás ellen: a kálvinisták (hajdú 

származásúak) hadakoznak a betelepített földművelő katolikusok ellen, és ami közös maradt 

bennük, hogy egyformán gyűlölik a „felemás” Bass Menyhértet (apja kálvinista, anyja 

katolikus). A fiút a falu ellenszenve  még mielőtt bármilyen tisztséget betölthetett volna  

már gyermekkorában száműzte. (9) Így érthető, hogy visszatérve mekkora presztízst jelent 

neki megszöktetni (és feleségül venni) az akkori bíró, Dombi leányát, nem kevésbé a román 

felsőbbséggel való cimboraság. Az identitásában végig megsértett (kiközösített) férfi kezében 

a bírói bot a hatalom szimbólumaként végzetes lesz, mind a falu népe, mind önmaga számára. 

Nem mintha szándékai gonoszak volnának, hanem önismeret híján (és valódi emberi 

kapcsolatok nélkül) befolyásolható és döntéseiben csapongó lesz.  

Gulácsy műveiben a köztes identitások sorsélménye mindvégig összefonódik a 

szubjektum világban való tájékozottságával, akaratával illetőleg bizonytalanságával (a 

Förgeteg árvája, Bass Menyhért, a Jezabel fattyú lázadói, a Pax vobisban Mária mind ettől 

szenvednek). Az önazonosság leghatékonyabb reprezentánsa a zsidó származású Spiccer 

élettörténete, ő az, aki történetbe foglalja mások szenvedéseit (Südy Sándorét és a tanítónőét) 
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nyugdíjat (sikertelenül) eszközölve ki számukra. A zsidó identitásváltás a modernségben a 

nyitottsággal, de a másság eltüntetésével is azonos, ugyanakkor a modernség „másikja” 

nemcsak a nő, hanem a zsidó és a cigány is. A szövegben a helyi közösség szociálisan 

elkötelezett, sikeres szereplője Spiccer, amivel a történeti tapasztalatok is korrelálhattak. 

Gulácsy Irén egyszer nem egészen él nélkül jegyezte meg, hogy a műveiben túlnyomó részt 

pozitívan megrajzolt zsidó származású alakjai miatt filoszemitának tartják, mindezek ellenére 

néhány jelenet sejtetni engedi velünk (például Spiccer a román prefectus előtt), hogy az „igazi 

zsidó” mégiscsak az asszimilált, közösségért tevékenykedő. (243)  

A nőiség egyszerre kerül körvonalazásra mint megismerhetetlen, elfojtott identitások 

„ontológiai alapproblémája” (babonaság, frigiditás, prostitúció, tudatlanság), és a férfinak 

alávetett, ugyanakkor mint tőle elkülönülő, létében a férfit fenyegető szubjektum 

(betegséghordozó, nyelves asszony). Vagyis úgy is fogalmazhatnánk, hogy adaptálódnak a 

paraszti életmód körülményeihez (tanítónő, parasztasszony, amerikás lány, prostituált) a fin de 

siècle korszak nőiséget érintő szélsőségesen értelmezett változatai, mint például a román 

jegyző elmosott erkölcsi karrakterét körvonalazó, a családi terheltség jegyét mutató női 

hozzátartozóinak „látványos” (szcenizált) karikatúraszerű ábrázolásai. A szereplők 

mindegyike nemtől, társadalmi rangtól függetlenül határhelyzetben él, sorsuk is azonos lesz, 

mindenkit betemet „a hamueső”, a radiálisan megváltozott világ pernyéje. Az egykori jegyző 

halálba menekül a nincstelenség és a kilátástalanság elől, sőt, a hosszú szenvedéstől „kíméli 

meg” szintén állástalan, egykori szerelmét, az öregedő tanítónőt (meggyilkolva őt), végül az 

otthontanság, a kilátástalanság káoszában akasztja föl magát Südy ellenfele, Bass Menyhért 

is. (181-195) A regény utolsó szakasza mégis valamiféle kiutat és megbékélést sugall: az 

áldozatok (áldozatvállalás) révén (dacára?) újjáépíthető a jövő, a kisebbségi sors 

mögöttesében feltűnő román hatóság  többarcúan jelenik meg. ( 80-91, 245-246)  

A kisebbségi létnek a nemzeti identitással való összekapcsolása kérdését magának az 

irodalmi és nem irodalmi tapasztalatoknak a létmódja is lehetővé teszi. Vannak időszakok, 

amikor az erre irányuló reflexív figyelem, az irodalmi felelősségvállalás még 

hangsúlyozottabban kerül előtérbe. Gulácsy felfogása a kötelességről, az áldozatvállalás 

gondolata ugyanúgy szervesül irodalmi műveinek világába, ahogy történelmi regényeinek is 

alakító tényezőjévé válik. Az erdélyi kisebbségi létre való ébredés döbbenete lassan 

visszaszorult, 
290

 vagy legalábbis a válság megírásához más műfajokat is segítségül hívtak a 

szerzők, így született meg a történelmi regények egész sora nemcsak az erdélyi irodalomban, 
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hanem a magyar irodalomban is. A műfaj tért hódított, több erdélyi író történelmi regénye 

pedig részesévé vált a korabeli diskurzusnak (Kós Károly:Varjú nemzetség, 1925, Tabéry 

Géza: Szarvasbika, 1925, Makkai Sándor: Ördögszekér, 1925, Bánffy Miklós: Fortélyos Deák 

Boldizsár, 1931) . Gulácsy legnagyobb elismertségnek örvendő könyvének, a Fekete 

vőlegényeknek talán az lehetett népszerűsége titka, hogy nemcsak az erdélyi gondolatnak a 

kifejezője volt, hanem köztesként erősen kötődött a történeti és nem történeti 

elbeszélésmódokhoz, az irodalmi hagyományhoz, ugyanakkor újraértelmezte őket. 
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Erdély, nő, történelem. Gulácsy Irén: Fekete vőlegények 

 

Pomogáts Béla meghatározónak és folytonosnak véli a történelmi regény jelenlétét a magyar 

irodalom utolsó két évszázadában, ám mint rámutat, mögötte a különböző szemléleti és 

poétikai formák változatosságát kell keresnünk. Az irodalomtörténész ebben az írásában olyan 

időszakokban megszületett, kiemelkedő számú és jelentőségű regények megjelenésére hívja 

fel a figyelmet, amelyek műfajiságát  szerinte  a történelem személyes, közvetlen 

tapasztalattá válása, és a nemzeti identifikációnak az igénye hívta elő, szükségképpen annak 

múltjának közösségi és mindenfajta emberi interpretációs lehetőségeivel. A „történelmi 

regények ipari termékeitől” eltekintve három fő szemléleti módot különböztet meg a szerző, 

amelyeknek meghatározása problematikussá válhat a női történelemi regényírók műveinek 

vizsgálatakor, mivel az említett szemléleti módok alkalmazhatósága megkérdőjeleződik az 

olyan művek esetében, amelyekhez ő az irodalmon kívüliség gondolatával együtt a 

szórakoztatás, az ismeretterjesztés mint vélhetően poétikailag egyszerre leírhatatlan, 

ugyanakkor vele összebékíthetetlen minőségeit társítani igyekszik. A történelmi regény 

magyar nyelvű megjelenései egyik típusához tartozónak gondolja egy adott történelmi 

korszak legteljesebb érvényű rekonstrukciójához kapcsolt kísérleteket, a második 

regénytípushoz azokat, amelyek a keletkezés jelenében képződött kérdésfeltevések miatt a 

múlthoz fordulnak, a harmadikat ürügyként tartja számon valamely filozófiai, 

történelemértelmezési vizsgálódásokhoz.
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  Voltaképpen meglehetősen tetszetősnek tűnik a 

történelmi regényeket deskriptíven felfogó és tipológiailag elhatároló ilyen elmélete, amely 

egyben magának a történelmi narratívának teoretikus rekonstrukciójával párosuló 

rehabilitáció volna  amennyiben az értelmező számára meglehetősen nyilvánvaló, hogy a 
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történelmi regények többsége az általa megképzett felosztás alapján a második típussal 

hozható összefüggésbe. Ám innen származnak azok a kételyek a Fekete vőlegényeket illetően, 

melyek következtében a mű ellenállna az imént vázolt besorolásnak, hiszen az ilyen 

szempontú értékelésétől nem függetlenedhet az a tény, hogy (intencionálisan) egy adott 

korszak, pontosan a 16. századi Magyarország meghatározott időszakának rekonstrukciójára 

tett kísérlet, ugyanakkor szimbiotikusan összeforrott a regényírás idejének akkori 

történelemértelmező metaforáival, végül nem lehet mentes azoktól a történetfilozófiai 

koncepcióktól sem, amelyek között megjelenik.  

Mohács mint identitásképző trópus talán egyik legismertebb kulturális 

hagyományunkban, nemzeti történelmükben, irodalmunkban (Brodaricstól Kölcseyn át 

Adyig), elevenítő erővel rendelkezett regényirodalmi hagyományukban, mivel olyan 

minőségeket volt képes felidézni mint tragédia, gyász, irónia, eszmélkedés. Ilyen, az 

irodalomtörténeti perspektíva révén szintén megnyilatkozó identitásképző trópus volt Borbély 

Szilárd értékelésében korábban Várna, amelynek szerepét a nemzeti nagylét és a kozmikus vég 

szignifikáns reprezentációjaként még a tágabban értett regionális eszme történeti 

érvényességének elvesztésekor a Mohács-trópus körül szerveződött retorika látszik 

átvenni.
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 A nemzeti identifikációval elválaszthatatlanul összefüggő kulturális gyakorlat 

azonban időközben lassan érvénytelenné nyilvánította a Mohács-retorika addigra 

megképződött modifikációit az értelmezhetőség folyamatában, hiszen ezen identitásképző 

retorikában a kulturális kontextus megváltozása következtében Trianon a nemzeti traumáról 

képződött diskurzus mintegy radikális fölülírásának tekinthető, ami alapvetően 

megkérdőjelezte az addigra képződött metaforák megragadhatóságának valamint 

használhatóságának feltételeit. A Fekete vőlegények abban az időszakban született meg, 

amikor a nemzeti történelemmel kapcsolatos apokaliptikus beszédben a trópusok közvetlen 

megragadhatóságuk miatt a magyar nyelvű értelmezői közösség számára a nemzeti lét 

meghatározásához szükséges tartalmak (illetőleg krízisük) megjelenítéséhez, valamint a 

forradalmakat, a vesztes háborút követően a traumatikus élményekhez leghatékonyabban 

társíthatónak tűnő Trianon-trópus és a kulturális emlékezet nyomán előhívott Mohács  

egymásra vetítődnek, és ennek következtében gyakran retorikusan felcserélhetőnek tűnhetnek.  

A történelem profetikus látomása  vagy ellenkezőleg annak elbeszélhetőségében való 

alapvető kételkedés  az 1900-as évek első évtizedeiben, különösen a békeszerződést 

követően rengeteg írót késztetett történelmi regénnyel kapcsolatos vállalkozásra, közöttük 
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olyanokat, akiknek művei valamiféle módon összefonódnak az említett trópusok 

megjelenítésével, ha nem is mindig magának a mohácsi csatavesztésnek ábrázolásával 

közvetlenül, hanem a regényidőben az előttiség-utániság viszonylataiba belebonyolódva és 

helyeződve. Mint viszonyítási és jelentésképzésben részt vállaló  trópus egyáltalán nem volt 

poétikailag idegen már a 19. században meglévő magyarnyelvű történelmi regényvilágoktól 

sem.  Hogy maga a Fekete vőlegények Mohács-regény, és a regényidő megközelítően a 16. 

századi Magyarország empirikusan létezőnek tekintett három évtizedét akarná 

megragadhatóvá tenni, arról többnyire konszenzus alakult ki a recepcióban, hasonló módon 

arról sincs nincs vita, hogy a Fekete vőlegényeket alakulástörténetileg a történelmi regények 

közé helyezik a recenziók, irodalomtörténeti munkák. Nyilvánvalóan ahogy nem 

elhanyagolhatónak tűnik számukra, hogy Kölcseynek és Kisfaludynak a Mohácsa évfordulóra 

készült munka, ugyanúgy egyöntetűen vélekednek annak fontosságáról, hogy a Fekete 

vőlegények a négyszázadik évfordulóra született regény; s mint ilyen Moháccsal retorikailag, 

esetlegesen egyéb módokon összekapcsolhatónak értelmezett komplex regényirodalmi 

hagyománynak részese. Ez legfőképpen akkor szembetűnő, amikor Gulácsy Irén regénye 

olyan művek között található meg mint például Eötvös Magyarország 1514-ben, Kemény 

Zsigmond: Zord idők, Jókai Mór: Fráter György, Gárdonyi Géza: Egri csillagok, Herczeg 

Ferenc: Az élet kapuja, Kisfaludy Károly: Mohács és Eötvös Károly: Mohács, Krúdy Gyula 

Mohács című regényei, Hevesi Sándor és Szomory Dezső darabjai.
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Mint tudjuk, a magyar irodalomesztétikai szemléletben nemcsak a történelem, a 

történelmi regények konstrukciói váltak kérdésessé, hanem egyidejűleg vagy ezzel együtt a 

regény körvonalainak leírásához heterogén képzetek társulnak, úgyszintén bizonytalanok a 

megragadhatóság ismérvei, az elmosás és túlírottság mint értékleíró tényezők szerepelnek. 

Bohuniczky, aki nem osztozik kortársai regény iránti lelkesedésében regényes történelemnek 

tekintve a művet,
295

 ami más vonatkozásokkal ugyan, ám nem áll távol magának Babitsnak a 

történelmi regényről való teóriájától, hogy a regényírás valamiképpen analogikusan fogható 

fel a történész munkájával.
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 Magam sem óvakodnék az olyan megállapításoktól, 

amilyenekre Diana Wallace jutott a The Woman’s Historical Novel című könyvében, amelyek 

bizonyos tekintetben mintegy lehetséges irodalomesztétikai vonatkozásként kínálkozhatnának 
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mások között Hayden White a történelmi narratívák szerkezetére, annak értelmezhetőségére 

vonatkozó elemzésének megjegyzéseihez.
297

 Míg az előbbi figyelmét elsősorban az kötötte le, 

hogy a történelmi narratívákat általánosságban nem igazán és szívesen tekintik csak 

olyasvalaminek, mint fikció, addig Wallace a [női] történelmi regényeket körülíró, a 

recepcióban manapság még ott lappangó metaforákat igyekszik (Dean Rehberger nyomán) 

körüljárni, amelyek  köztesnek, populárisnak, megtévesztő műfajnak tartva kitörlésként 

ajánlották a történelmi regényeket a szépirodalmiságból. A „történeti fikció” tehát 

oximoron,
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 összekapcsolása a történelemnek (amit vélhetően tényszerűnek tartanak) és a 

fikciónak (amit kitaláltnak). Ámde amit  írásom elején a szerző megidézett történelmi 

regényelmélete a regény egyik típusának rekonstrukciós törekvéseként értelmez egy megelőző 

korszakra vonatkozóan, annak a regénynek  gondolva itt szűkebben a Fekete vőlegényekre  

mára esetlegesen egy másik szerző kifejezésével szólva brutális műszerűségére helyeződik a 

hangsúly. Az erotika a huszadik századi magyar regényekben (1911-1947) című 

tanulmánykötet szerzői a regény alakulástörténeti vizsgálatakor arra a következtetésre jutnak, 

hogy a regény voltaképpen irodalmi hibridnek tekinthető, amelynek bizonyos formái  

idetartoznak mondjuk a érzelmes és családregények  írójuknak nemétől függetlenül továbbra 

is „nőközpontúak” maradnak,
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 addig Wallace a történelmi regényeknek erőteljesen hibrid 

voltáról illetve a női történelmi regényeknek még további műfajokat megidéző hibriditását 

említi. A Fekete vőlegények olyan műfajok körvonalaira utal, amelyek hagyományosan talán 

összeférhetetlen tűnhetnek: érzékelhető ez  nemzeti, teológiai enciklopédikus közvetítettségre 

való igényű nyelvezetében, mindezekhez kötődő műfajiságokban (pl. eposz), valamiféle 

közösségi identitásképzésre való törekvésében, ugyanakkor a szövegnek  nőiesnek, 

másodlagosnak, az ilyesfajta módon megképzett regénykonstrukciók poétikailag vegyesnek 

vagy kiüresedettnek tartott műfaji alakzatokat megelevenítő módozataiban (románc, 

lovagregény, karrierregény, történelmi regények tablói, családregény stb.) Ahhoz többnyire 

nem férhet kétség, hogy az eposz kvázi férfias műfajnak tekinthető. Amikor a történelmi 

regény mibenlétének meghatározhatatlanságáról, bizonytalanságáról, hierarchikusan kevésbé 

kiemelt helyzetéről beszélünk, valamint még mindig kiégettnek, populárisnak tartott, 

elhasznált voltáról ejtünk szót, akkor nem kevésbé utalunk arra a kortársi irodalomértésben 

megmutatkozó szemléletre, amely eposznak (többek között) a nemzeti identitásképzésben 
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játszott szerepét valamilyen módon inkább a nemzeti irodalomtörténetekre véli átruházni, 

amivel szemben nagyon sok aggály támasztható (recepciótörténetileg, alakulástörténetileg 

stb.). Anélkül, hogy az előbb említésre kerülő recepcióelméleti vagy az eposzt érintő 

műfajelméleti kérdésekbe hosszabban bonyolódni kívánnék a továbbiakban, nem tartom 

terméketlennek megjegyezni, hogy a II. résztől kezdődően  (Czibak és Tomory találkozása)  

az eposzra érvényes hyperbola egyik kiemelkedően fontos részévé válik a Fekete vőlegények 

elbeszélhetőségének. Amikor a történelmi regények, különösen a Fekete vőlegények 

eposzisága vetődik fel interpretációs ütközőpontként, szimplifikáltan e köznyelvben is 

meghonosodott föltételezés nem árulkodik másról, minthogy a történelmi regény 

diskurzusának ilyeténképpen megképzett módja szemléletileg újraértelmez olyan fogalmakat, 

mint hősiesség, háború, nemzet és történelem. Véleményem szerint pedig e legutóbbi a regény 

főhőse, vagyis nem más, mint maga a keletkezésben lévő történelem. Mielőtt újabb, a regény 

műfajához kapcsolódó kérdések tárgyalásával folytatnám, néhány szót kell ejtenem a regény 

erdélyiségével kapcsolatban. 

Az erdélyi írók művei prózapoétikailag gyakran kötődnek a szövegekben olyan 

trópusokhoz, amelyek az ismerős térbeliséghez (ezalatt nem kizárólagosan Erdélyt értve), 

annak otthonosságának megnyilvánulásaihoz (ahogy például  fölértékelődése a szülőföldnek), 

vagy partikularitásához kapcsolódnak, hogy valamiféle abszolutizáló értékviszonyként  

szerepeljenek, vagy legalábbis ennek a meghatározott értékszférának a védelmének 

hangsúlyozását kiemelten fontosnak tartsák.
300

 A történelem mintegy apolitikus 

megvilágításba helyeződik így, mivel a megidézett trópusok, amelyhez félig-meddig elcsúszó, 

ám többé-kevésbé mégis állandósult vonatkozások járulnak (úgymint béke, otthonosság,  

támasz, családiasság, ismerősség), szemben állnak a keletkezésben, változásban lévő 

történelem fenyegetésével, ugyanakkor maguk is történelemalkotók, minthogy maguk 

máshogy kibomló folyamatok, konfliktusok alkotóelemei a nemzeti, európai politikában, 

ezeknek alakulásában maguk éppúgy részesedve. Hogy visszatérjek egy pillanatra a Fekete 

vőlegények, a történelmi regény műfajiságához, egészen nyilvánvalónak tűnik, hogy az I. rész 

nyitófejezete a családregények karakterével idéződik meg a regény főhősének, a 

történelemnek mondhatni (egyik, ám nem egyedüli) reprezentánsának, Czibak Imrének 

identitásképzésének legelső alapjául szolgáló származásának, a helyi konfliktusoknak, 

valamint a Biharban fekvő szülői birtoknak, Palotának és környékének kisszerűségének (vagy 

térségszerűségének?) explicit történet(be)vezetésével. Az ismerős meghittség, megszokottság 
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indexei nyelvileg olykor éppenséggel az idegenség, az irodalmiság, a megalkotottság mentén 

artikulálódnak (historikus, regionális nyelv). Bár Gulácsy regényeihez felhasználta az általa 

gyűjtött szóállományt és nyelvtani anyagot, amellyel naiv módon mintegy reprodukálni vélte 

a régi magyar nyelvet, ám ez a túlzsúfoltság, gazdagság, teltség a regény folyamán egyre 

szűkül, csökken, egyenesen haladva egy család regényes történetétől a nemzet európai 

történetéig. A valahonnan kezdettől ismerős megszokottság nyelvileg rejtettebb, talán 

sikerültebb értelemképzéseinek nevezhetőek mindazok, amelyek a kihagyásokban, 

elhallgatásokban vagy közvetlenül a nyelv aktusára irányuló (ön)intepretációs, reflexív 

mozzanataiban érzékelhetőek. A szülőfölddel, a családdal, a klánnal, a regionális 

környezetével való Czibak mélyebb összetartozását mutatja meg, hogy az országgyűlésen 

szónokoló Esztárynak szavainak  értelméről ugyan nem bizonyos, viszont „annyit tudott, hogy 

Esztáry bátyja szakasztott úgy beszél, mint a jó Czibak Lőrinc [Imre apja] úr szokott otthon. 

Azon a világos, egyenes nyelven, aminél nincs szebb és igazabb a kerek világon.”
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 Amikor 

az írónők történelmi regényeiről szólunk, nem feledkezhetünk el arról sem, hogy a múlt 

századelőn alkotó írónők műveinek többsége, ahogy azt láttuk a korábbiakban, valamilyen 

módon kötődik a családregényekhez, amelyek a megszokott hanyatlásnemzedéki történetet 

próbálják „átsajátítani”, ráadásul az erdélyi történelmi regények jelentős hányada 

véleményem szerint a történelmi családregény műfajiságával is karakterizálható lenne. 

A család, az otthon és mindezekhez kapcsolódó tündéri szemantikai, retorikai szálak 

jobbadán relativizmustól mentes értékőrzőként jelennek meg. A regényben kulcsfontosságú 

szerepet játszik a határok megtartása, áthágása, védelme (a földesurak egymás közötti 

vitájában, a parasztháborúban, a várak és országhatárok megőrzésében). A konfliktusok 

többnyire valamilyen határsértésből származnak. Míg a regény elején Palota egy helyi, később 

az összefogás miatt hanyagolt összetűzés megoldásának, utoljára az akkorára már a 

legjelentősebb magyar tisztségeket betöltő nemzetközi kalandor, Gritti ellen szerveződő 

összeesküvés színhelyévé válik. A regény I. részének terjedelmes hányada Biharban játszódik 

(hasonlóan idealizálva, ám lényegesen eltérő motivációkkal, ahogyan Arany Toldija), hogy 

biztos hátterévé emelkedjen Czibak nevelődésének, válságszituációban pedig relativizmustól 

mentes értékőrző legyen. Ugyanakkor a történelem, a folyamatok, a narratív szinteken 

jelentkező decentralitás, az elbeszélői pozíciók egymásba csúszása, eldönthetetlensége 

következtében  a szerelmesek látens dialógusában, (ön)tükröző aktusában ennek a 

környezetnek a transzparensét áttetszővé, csupasszá változtatja; Czibak szerelmének, Zápolya 
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Borbálának nagyravágyó szerelmét lehűtve, megtörve: „Milyen nevetséges pulyává gyerekült 

itthon! Hogy járt-kelt az a nagy ember ezekben az alacsony szobákban! Mintha valami 

fejedelmi kastélyban kevélykednék […] Ugyan mire olyan büszke? Erre a bagolyfészekre? 

Tízszer belefért volna Szepesvárba, minden bőregerestől. És a szeme szüntelenül kérdezte: 

Ugye, szép nálunk? Ugye, jó minálunk?” Ha a haza, a nemzet fogalma szétzilálódik, 

megkérdőjeleződnek az átfogó konstrukciók, akkor velük együtt olyan ezeknél 

használhatóbbnak tűnő fogalmak újraértelmezésére kerülhet sor, mint az individuum, a család, 

az otthon, a régió, a megválthatóság és az Isten. Ahogy az nem titkolható, mindezekhez az 

utóbbi száz évben nem éppen a legkedvezőbb referenciák társulnak, és bizonyára Gulácsy 

sem kerülhetné az olyan minősítéseket regényének török, olasz, német, szerb, román, lengyel, 

magyar-magyar vonatkozásai miatt, ahogyan az Egri csillagok megkapta már a magáét a 

bolognai típusú képzés magyar szakosok számára készített könyvében.
302

 Hogy a ’mi’ 

tapasztalatába belevonódik a közös múlt szemlélete, az erdélyiség, az együttes cselekvés 

lehetőségeiben való részvétel, arról azonban tanúskodik a regény lezárása, a Czibak halálán 

feldühödött erdélyiek felkelése: „Hanem azért jöttek, megáradt, súlyos tömegekben Erdély 

fiai. Kastélyok urai, kunyhók parasztjai, aklok pásztorai és havasok medveölői, mind.” (588) 

Az erdélyiséghez egyesek inkább poétikai, költői, szimbolikus jegyeket társítanak, megint 

mások úgy látják, hogy a transzszilvánista regény szervesen kapcsolódik az erdélyi 

történelemhez, nagy fogékonysággal bír a történelmi múlt iránt, ahogyan a Fekete 

vőlegényekben (Fogaras, Várad, Bihar vármegye köztes elhelyezkedése), ahol láthatóan  

Erdély hivatásához a legkevesebb kétség nem fér, mivel azonban a történelmi regény 

műfajisága miatt eleve politikusnak számító műfaj, szükségszerűen valamiféle objektumszerű 

másságot tételez föl, még ha ez maga az egyetemes magyarság is: „Az erdélyi vajda megnőtt, 

Transsylvania politikai jelentősségét pedig gyorsan fölfedezték még azok a hatalmak is, 

melyek  a békés napok alatt szívesen elnéztek a magyar egyetemesség fölött” (280), miközben 

pedig János a senyvedő testű Pannon világának felét [?], a  Duna-Tiszát fürkészi, és Erdély 

történelmi, apokaliptikus küldetéséről szónokol: „Míg mi a vártán állunk, míg Erdély karja és 

szíve a helyén van, addig odaát sincs mit félniük. Hódolhatják és ehetik egymást, ahogy 

kedvük tartja. Majd mikor eljön a nagy világvomitusz, amely kiveti magából az utálatot, 

leszünk nekik friss falat, tisztult hús és csontok. Egészséges jövendő.” (279) Amikor a 

történelmi regényekkel kapcsolatos kérdések kerülnek problematizálásra, olyan 

megállapításokat találunk ezzel kapcsolatosan az erdélyi irodalom és a történelmi regény 
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klasszikusától, Kemény Zsigmondtól, minthogy (történelmi) regény feladata  mivel  a 

közönség körül mintegy kaotikus létállapot van („romok”)  a régi világok szelleme 

vizualizáltsága révén a jelen történéseit a múlt perspektívájába helyezve megragadni, 

ekképpen hordozva a láttatás képességét.
303

Az emígyen megértett történelem  nem ártatlan 

dolog, nem a jelen allegorikus szemlélése, sőt Kemény a regénynek olyan absztrakciót 

tulajdonít, amely mintegy felruházza őt a politikai és társadalmi cselekvés lehetőségével, 

méghozzá erőteljesebb aktivitással, mint a tényleges cselekvői a társadalomnak (parlamenti 

képviselők, hírlapírók). Ráadásul nem volna tévedés a Fekete vőlegények egyes részleteinél az 

európai események háttértörténéseinek megjelenítésekor kifejezetten publicisztikai műfajok 

(rövidhírek, szalagcímek, kroki, az esszé) keresztbeíródásáról  beszélni. Ugyanilyen 

keresztbeíródásról van szó a társadalmi regény és a történelmi regény olykor egymást idéző 

műfajiságánál pl. a Czibakok palotai birtokán a humanista eszmények nevében létrehozott 

intézmények (kórház, szegényház, templom), a Dózsa-parasztfelkelés, az általuk 

emancipálódott parasztlázadók vérengzései (Czibak Lőrinc meggyilkolása). Míg azonban 

korábban a Förgetegben, Hamuesőben a nép haragja a fukar, perverz birtokosok iránt, a 

csőcselékké változott parasztság korrupciógyanús bírójával szembeni indulata közvetlenül 

megmutatja a motivációkat, addig a Fekete vőlegényekben a gyűlölet, gyilkosság, leszámolás 

a történelmi folyamatok megállíthatatlan, átcsapó mozgásában tárulkozik föl, közvetlenül 

megismerhetetlenül, végzetszerűen.  

 A fentiekben, úgy látom, keverednek olyan fogalmak, mint transzszilvánizmus, 

erdélyiség, a kisebbségi lét újfajta poétikai, (irodalom)politikai lehetőségeinek megvalósítása, 

legvégül Erdély történelmi pályájáról vallott hitvallás, jelezve  ahogy korábban utaltam rá , 

hogy ezen fogalmak körül inkább diskurzus alakult ki, mintsem valamilyen módon rögzített 

jelentésadás, ami nyilvánvaló módon magának a diskurzusnak halálát mutatná meg. Miután 

érintőlegesen megpróbáltam értelmezni a Fekete vőlegényeket a női történelmi regények, az 

erdélyi irodalom, történelmi regények között (miközben ezen kategóriák közül néhány szintén 

problematikus) az írónő regényének az erdélyiségéhez fűződő kapcsolódási pontjainak 

egynémely szerkezeti elemét föltárva, a következőben azt a képtelen, a rendszeres 

irodalomelméleti gondolkodástól látszólag idegen kérdésfeltevéssel szeretném folytatni, hogy 

mennyiben magyar a regény? Grendel Lajos kortárs, országhatárainkon túl élő szépírónk a 

Magyar traumák  magyar téveszmék című írásában válaszul a szerkesztők fölvetett 

körkérdésre („Mi a magyar?”) egyértelműen foglal állást, méghozzá a magyar és magyar 
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között fennálló világnézeti különbségek ellenére történő összemosás folyamatát tévútnak 

gondolva, még abban az esetben is, ha mindez hagyományainkra hivatkozva történik, mivel 

az említett kérdésre megválaszolásának nem lehet köze: „eredetmítoszokhoz”.
304

 Az persze 

könnyen belátható, hogy eposz ez utóbbival bensőséges viszonyban van. Nem titok az sem, 

hogy a Fekete vőlegények bővelkedik olyan kifejezésekben mint szkíta, szittya, turáni, hogy a 

közös európai identitás megteremtése érdekében az apokaliptikus végzet orientalista módon 

van megalkotva (Kelet felől várható), ám a szöveg szintjén a török-magyar rokonság háborút 

testvérháborúvá változtatva radikálisan megkérdőjeleződhetnek, fölcserélődhetnek, 

összezavarodhatnak az erről kialakult hagyományos elképzelések (Zápolya figyelő tekintete a 

hanyatló Nyugat felé fordul), miközben a szereplők maguk történelem potenciális  áldozatává, 

martalékává szelídülnek.  

A történelmi regény a modernség végéig öntükröző műfajnak számított, amelynek 

tárgya a (nemzeti) önvizsgálat, ehhez még hozzájárul az, hogy Brodaricstól kezdődően a 

Mohács-értelmezések tárgya többnyire nem a kiismerhetetlen ellenség gaztettei, hanem azok a 

szimbolikus cselekvési mintázatok, amelyeket önmagunknak tulajdonítunk.  Vagyis nem arra 

kell gondolnunk, hogy mennyire rendelkeznek az így megalkotott konstrukciók önmaguk 

igazságérvénnyel, hanem a kulturális identitásképzéssel kapcsolatosan mit mondanak, 

ennyiben azonban elkerülhetetlenül rendelkeznek valamiféle igazságérvénnyel, ahogyan 

például jelentősen részt vesznek az olvasói identitás alakításában. A Fekete vőlegények 

megjelenése körül időszakában egyik legmeghatározóbb jelentőségű történeti narratívának 

tekinthető a Szekfű Gyula és Hóman Bálint-féle  Magyar történet, amely megpróbál 

általánosabb képet rajzolni a magyarság cselekvéseinek mikéntjeiről, helyzetéről 

kronotipikusan egymásra montírozott Trianon és Mohács között megvont (térbeli és időbeli) 

párhuzammal.
305

 Eszerint mindkét korszak leírható az erős centrum széthullásával, a 

fejedelmi méltóság alábbszállásával, ahogy a regényben Ulászló és fia, Lajos, annyira 

pénzszűkében vannak, hogy zsoldosaiknak való tartozásukat képtelenek kiegyenlíteni; 

Zápolya János kivárásos alapon működtetett önnön politikájába öregszik bele (mintegy 

Katalin királynővé „feminizálva”); nem kevésbé elhanyagolható oka a rossz kommunikáció, 

egymás megnemértése, a széthúzás, az árulás: Zápolya-párt és Dobzse László vetélkedése, a 

Dózsa-féle parasztháború, az, hogy Zápolya János cserbenhagyja Mohácsnál a sereget, hogy 
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Czibak magára marad a Gritti elleni összeesküvésben Felmérnél; az előbbiekkel érintkező 

megint más ok a nemzeti elvakultság, a önérdeknek a nemzeti elé való helyezése. Amint 

ebből látható, a történelmi regény mások kulturális idegensége iránti érzéketlensége 

összefüggésben áll azzal, hogy jobban érdeklődik önnön nemzeti identitása iránt, különösen 

ha elfogadjuk, hogy a történelmi regény jóval többet elmond megírásának idejéről 

(nemkülönben az olvasás jelenéről), mint arról a történelmi múltról, amelyet megelevenít. A 

posztmodern irodalom, filmművészet néhány alkotása a „mi” közösségi tapasztalatának 

megteremtéséhez szükséges célra önmaga másikjaként megteremtett nem emberi természetű 

identitásokat, ami arról árulkodik, hogy a történelmi regény, a történeti narratíva képtelen 

apolitikussá válni, ha pedig lemondana erről, önmagát megszüntető, felszámoló műfajnak 

lehetne tekinteni. 

Mielőtt tovább folytatnám a Fekete vőlegények mint történelmi regény kevert, komplex 

műfaji alakzatának vizsgálatát, még néhány rövid megjegyzés idekívánkozik arról, hogy az 

erdélyi történelmi regények felismerhetőségéhez milyen ismérvek társulnak az 

irodalomtörténeti gondolkodásban, ehhez  Pomogáts Béla egy másik írását hívtam 

segítségül.
306

 Erdélynek hagyományosan inkább elbeszélői, krónikásai voltak, mint költői, az 

erdélyi emlékirat-irodalom a magyar elbeszélő irodalom egyik forrásának, és az erdélyi 

magyarság történelemtudatának és önértelmezésének egyik mindmáig érvényes kifejezése 

(Árva Bethlen Kata, Kemény János, Wesselényi Miklós), ugyanakkor ezek a szerzők jelentős 

szerepet játszottak a magyar irodalom egészére nézve (Jósika Miklós, Kemény Zsigmond, 

Petelei István), az erdélyi irodalom kényszerű önállósodását tekintve ez az elbeszélői 

hagyomány alakította ki a huszadik században a huszadik századi erdélyi történelmi regényt, 

amelynek „romantikus motívumokkal színezett realista ábrázolóképessége és tragikus jellegű 

írói mentalitása” van (Bánffy Miklós, Tabéry Géza, Kuncz Aladárnak, Kós Károlynak, Berde 

Mária). 
307

 Ami különösképpen megfontolásra érdemes, hogy a Fekete vőlegények erősen 

kötődik többféle módon az erdélyi történelmi regényekhez, ám az előbbiekben idézettek 

egyaránt érvényesek lehetnek a 20. század első felében alkotó írónők történelmi regényeire 

ugyanúgy.  

 A történelmi regények a 1920-as, 1930-as években a női irodalom egyik vezető műfaja 

lett (Kosáryné Réz Lola, Szabó Mária, Kóbor Noémi, Berde Mária), ami a már említett 

okokon kívül részben azzal magyarázható, hogy a nőknek a választójog megkapása után is 
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szembesülniük kellett azzal, hogy a politikum, a közélet, a tágabban értelmezett közéleti 

szférájában nincs sok keresnivalójuk (olyan kivételekkel mint például Tormay Cécile), 

másrészt viszont határozottan kívánták tőlük, hogy „szűkebb világukon kívüli” témákról 

írjanak. Az egyre nagyobb létszámú nőegyletek, nőszervezetek gyakran a nők társadalmi 

cselekvési lehetőségeinek elterelésére szolgálnak, a szociáldemokrata női vezetők, feministák 

egy része eltűnik a magyar történelem színpadáról vagy emigrációban tevékenykedik, hogy az 

írónők, újságírónők többségének korlátozott publikációs lehetőségek álltak rendelkezésére, 

ahogy maga a Nyugat is diszkriminatív folyóirat volt ebből a szempontból.
308

 Gulácsy Irén 

például leginkább az Új Időkben publikált, Nyugatbeli közlésre egyetlen egyszer sem hívják, 

helyette azonban három regényéről közölnek többnyire (mindannyiszor) valamilyen 

szempontból elmarasztaló kritikát, ahol egyébként amúgy is irodalomkritikai gyakorlattá vált 

írónőknek írónők műveiről a legkevésbé sem szolidárisnak nevezhető módon recenziót, 

kritikát írni (lásd Bohuniczky Szefit). Az  írónők ellenlábasának tekinthető Illés Endrét pedig 

vélhetően a Pax vobisról született elmarasztalóan értekező ítéletének megírásában a 

történelmi regények műfaji kiégettségéről, kiüresedéséről alkotott kedvezőtlen felfogása is 

vélhetően megerősíthette, befolyásolhatta. 
309

 A  nők léttapasztalata a hatalomnélküliség volt, 

ekképpen az a módszer, ahogyan a Fekete vőlegények vagy  Ruth Hobermant idézve a 

történeti diskurzus leírja az egymásba fonódó problémáit a hatalomnak, a nemiségnek, a 

történelemnek, az elbeszélői autoritásnak, biztosította a nőknek, hogy a politikumot a maguk 

módján megszólaltassák.
310

 Méltán lehet csodálkozni azokon a megállapításokon,
311

 amelyek 

az aktivitásban kevésbé magukat megmutató, kinyilvánító nőalakok miatt vonják kétségbe a 

regény nőiességét, hiszen egyre több teoretikus előtt egyértelműnek tűnik, hogy a történelmi 

regény megadta a szabadságot a nőknek, hogy a politika „férfivilágáról”, a közügyekről, a 

háborúról írjanak, amiknek alakításában látszólag nem lehetett befolyásuk. Ám radikálisan 

másként vélekedhető a nőknek a történelmi regények diskurzusában elhelyezkedő marginális 

voltáról, aktivitásáról, passzivitásáról is, ha tekintetben vesszük, hogy a Fekete vőlegényekben 

a narratíva töréspontjai részben a nők szerelmének elnyerése, hiányuk, szerencsétlen 

elhalálozásuk, visszautasításuk mentén helyezkednek el (Cilike; Zápolya Borbála szerelme, 

házassága, Tomory Pál mindkét mennyasszonya közvetlen a házasság előtt meghal, az egyik 
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pestisben, fáklyatáncnál ég meg Putnoki Sárika); nemkülönben, hogy a hatalmi politika 

alakításában maguk a nők is részesülnek leszármazójuk, bérgyilkosságok révén, politikai 

házasság megkötésével (Tescheni Hedvig, Candelei Anna, Zápolya Borbála). A Fekete 

vőlegények történelmileg látható, láthatatlan, elfojtott női identitásokat teremt meg, ez 

azonban korántsem arra utalna, hogy a női identitásképzés lenne a narratíva középpontjába 

helyezve, és ami a 20. század eleji sikertelen női karrierregények, fejlődésregények esetében 

vagy a szerző más regényében (a Förgetegben, a Jezabelben) valóban megtörténik. A 

láthatóság metaforája nemegyszer azonban retorikai csapdaként tárul föl a feminista 

történészek és értelmezők előtt, mivel a történeti elbeszélés előfeltevéseinek elrejtése, 

témájának enyhítése érdekében előfordulhat, hogy a nőket a történelem alakítójaként 

ábrázolják.
312

 Nem beszélve arról, hogy a regényben a történelem fősodrába 

belekényszeredve a nők amorálissá lesznek, ahogy a történelem terhe megzilálja, szétzúzza 

még a reményteljesnek induló férfiidentitásokat is (Zápolya Jánost). A bibliai apokalipszissel 

összefonódó megváltástörténetnek tekinthető regényben (lásd a „fekete vőlegények” 

metaforikáját, Jeremiás próféta siralmait, Zrínyi-intertextusokat) az elbeszélő pozíciók, 

megszólalások révén küzdelem a történelmi folyamatok állandó destabilizációjával az 

identitás megteremtéséért (függetlenül attól, hogy férfi vagy női identitásképzésről van szó), 

holott a történelem azoknak eltörlésére, decentralizálására törekszik. Amennyiben azonban a 

történelem emberi vonásokkal telítődik, nemcsak tragikussá emelődik föl, hanem komikussá 

is szcenírozódhat (Lajos, Mária, a fiatal mátkapár ábrázolása).  

Miután a történelmi regényekkel mint politikus műfajjal kapcsolatban amúgy sem 

viselkedett megértően a korábbi irodalomtudományi gondolkodás, az olyan folyóiratokban 

publikáló szerzőkkel mint Gulácsy, Kosáryné még kevesebb türelmet tanúsított, manapság 

viszont az irodalmiság szférájának a legszélére próbálják őket kiszorítani a történelmi 

regények írónőinek műveit populárisnak láttatva,
313

 vagy pedig a nőirodalomhoz kapcsolódó 

elvárások mentén íródnak ki az irodalomtudományi diskurzusból.
314

 Saját olvasói 

tapasztalatom nem igazolta az előbb említett kételyeket, aggályokat:  a Fekete vőlegények a 

legközvetlenebb utalás egyik fajtájaként közel negyven történeti szöveget idéz meg (a 

forrásmegjelenés szerint), pszeudotörténetileg megképzett nyelvezete nem tekinthető könnyű 

olvasmánynak, karneváli prózapoétika folyományaként megkonstruált történelmi regény, 
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méghozzá megalkotottságában (eddig nem került tárgyalásra pl. a románchoz  alakuló 

szerelem Imre és Borbála között; vagy a pikareszkhez fűződő viszonya  Czibak leleplezi a 

méregkeverő Giovánnát) kétségkívül női. Utoljára a regénnyel kapcsolatban szeretném 

megjegyezni, hogy a Fekete vőlegények legértőbb, stilisztikai, szemantikai elemzését R. 

Molnár Emma végezte el, talán legnagyobb hatású méltatója Németh László volt, végül 

bekerült az Írónők a századelőn címen írt fejezetbe néhány, irodalomtudományi gesztusértékű 

sorral.
315

 A Fekete vőlegények tekinthető Gulácsy legnagyobb népszerűségnek örvendő 

regényének, 1943-ig huszonnégy kiadást ért meg, de hatalmas sikert könyvelhetett el az írónő 

a Nagy Lajos király című könyvével (a már említett időszakig 31-34 ezer könyvet sikerült 

belőle eladni), míg a Pax vobisnak 43-45. ezredik példányszámai kerültek forgalomba, A 

kállói kapitányt pedig csak megjelenésének évében még nyolcszor kiadták. 

 

A női mint köztes tér. Gulácsy Irén: Pax vobis 

 

Folytatva a történelmi regények körüli fenti gondolatmenetet, arról többnyire konszenzus 

alakult ki, hogy a jelenkori történelmi regények és a történeti narratívumok iránti irodalom  

és történelemtudományi érdeklődés újra elgondolhatóvá tette a múltbeli és egykori 

elbeszélések valószerűségét, igazságát, fikcionalitását, a nagy elbeszélések iránti 

bizalmatlanságot, a specifikusan női történetírást. Mivel mindezen értelmezési lehetőségek 

bevonása szétfeszítené dolgozatom kereteit, ezért jobbára a női történelmi regények 

diszkurzivitására koncentrálva közülük csak néhányat emelnék ki a Pax vobis (1930) 

értelmezéséhez kapcsolódva. A Pax vobis tematikai háttere először is látszólag lényegesen 

különbözik Gulácsy megelőző történelmi regényétől. Ha néhány pillanatig elidőzünk a Fekete 

vőlegények fentiekben körülírt történelmi regényírói hagyományánál, továbbá az 1933-ban írt 

A kállói kapitány befogadástörténeténél, akkor nyilvánvaló a történelem és a történelmi 

regények szituáltsága körüli zavar, ahogyan azt Gyáni Gábor is megfogalmazza a történelmi 

regény befogadási helyzetét (is) elemző Történelem és regény: a történelmi regény  című 

írásában.
316

 A tanulmány voltaképpen a történelmi regények olvasására, olvashatóságára 

vonatkozó (történeti) áttekintés, amely  többek között  az elbeszélést régmúltba 

visszahelyező történetek szövegkoherenciája olyan rendezőelveit vizsgálja, amelyek egyrészt 
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a szöveg archaizáló attitűdjeként, másrészt a nyelvi-retorikai komponenseként az aktualizáló 

történetfilozófiai koncepciók megfogalmazásának átfedése révén egyaránt alkalmasak voltak 

megteremteni a valószerűséget, a látszati azonosságot az egykori (vagy jelenlegi) történetírói 

munka és a történelmi regények beszédmódjai között.  A történeti elbeszélések ugyanakkor 

egymásnak ellentmondhatnak, hátterükhöz különböző történeti interpretációs stratégiák 

biztosítanak fedezetet, így nem egyszerűen imaginárius mivoltukból következően, hanem 

részlegesen mintegy az irodalmiságon kívüli tényezőknek tulajdonítható a történelmi 

regények alkotta „világszerűség”  megítélése. Az természetes, hogy ezek a történelmi 

regények (néha leplezetlenül) léptek fel  az ideológiai beszédmódok pragmatizálási 

lehetőségeivel, igényével, ám hogy mit jelent a regények átpolizáltsága, néha nehezen 

megfejthető, gyakorta rá van bízva az olvasó regény felé való odafordulására. Gyáni Gábor 

megfogalmazásában az ország három részre való szakadásának, a török hódoltság korának 

történeti reprezentációi hozzáférhetőségeinek állandó történeti jelentésbővülése, változása 

révén ezek a történeti elbeszéléseket megszólító regények „valószerű” mivoltukban az „igaz 

tudásának” interpretatív jellegét öltik.
317

 Bár a Pax vobis nem a török hódoltság időszakához 

nyúl vissza, hanem történelmünknek az értelmezhetőség szempontjából  ha lehet így 

fogalmazni , egy még inkább problematikus időszakát eleveníti meg (a kuruc  labanc kort), 

leszámítva a tematikus szempontot, mégis ugyanazon elvárások mentén artikulálódik mint 

más  történeti elbeszélések a voltaképpeni történeti diskurzusban. Mit jelent ez? Csak néhány 

megjegyzés erejéig térnék ki erre a Pax vobisszal kapcsolatban, hiszen a tapasztalat azt 

mutatja, hogy csupán ugyanannak a kritikai gyakorlatnak szimbolikus megismétléséről van 

szó, amely egyébként nem csupán Gulácsy Irén regényei esetében, hanem más történelmi 

regények esetében is működésbe lép egészen az irodalomtudományunkban bekövetkező 

fordulatig, a legutóbbi évekig, amelyek talán Lukács György monográfiája miatt 
318

 is hosszú 

ideig jelen voltak/vannak a nemzetközi szakirodalomban is, és amelyekre újra való 

rákérdezést (magyar nyelven) legfőképpen a kortárs történelmi regény körül kialakuló beszéd 

értelmezhetősége hívott elő.  

A „történelmi regény” szempontjából a Pax vobis egykori befogadási helyzetét mutatom 

be, mivel az 1948 után született néhány irodalomtudományi értekezés a regények történeti 
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igazságtartalmára vonatkozóan semmiképpen nem mutat szignifikáns eltérést.
319

 Szembetűnő, 

hogy a recepció két végpont között ingadozik a regények történelemi igazságképzésével 

kapcsolatban, ami alátámasztja az elképzeléseket arról, hogy a műfaj miként lappanghatott 

„köztesként”, vagy törlődik az „irodalmiságból”. Míg Bánhegyi Jób úgy véli, hogy a kuruc

labanc ellentétet sohasem ábrázolták még Gulácsyhoz hasonló tárgyilagossággal, és amely 

időszakra az irodalomtudós szerint addig többnyire Thaly Kálmán kuruc balladái nyomán 

véltek ráismerni, addig az írónő regényéről úgy nyilatkozott Illés, hogy „a legósdibb, 

thalykálmános stílusban lát és láttat”.320
 A konzervatív lapok, kritikusok a regény „eleven” 

történelemszemléletét értelmezik, hangsúlyozva, hogy a téma ilyenféle történelmi horizontba 

való emelésével senki nem próbálkozott addig (a külsőségekbe menekülő Herczeg Ferenc és a 

lírikusként megszólaló Ady kivitelével), többnyire költői „fantáziáját” is elismeréssel illetve, 

amely a történelmi adatok mögé hatolva tárgyilagosságában mintegy túltesz néhány 

történetírón is. Ami elsőre világossá válik, hogy az irodalmi művek, ezen belül a történelmi 

regények értelmezhetősége már kezdettől fogva összekapcsolódott a történelemtudományos 

paradigmák értelmezhetőségével Arisztotelész poétikájától fogva a pozitivizmusig. A 

hitelesség mint irodalmi kritérium végig ott lebeg a történelmi regények fölött, ez a felfogás 

nem állt távolt Gyulai Pál történelmi regényértelmezésétől, Babits említett kritikájától, 

Lukácsétól, de az 1960-as években fellángoló vitáktól sem. Bár a történelmi regények 

korszerűségéről, válságáról beszélni már a 30-as években hálás dolog volt,
321

  Hites Sándor 

szerint Tiszatáj két évfolyamában kibontakozott vita (1967-1968) e műfaji tradíciói többségét 

a giccs, a lektűr, a ponyva, vagy a gyermekirodalom minősítésével látta el, amely 

irodalomértési stratégia egészen a közelmúltig jelen van. Hites Sándor a romantikus regények 

kortársi műfaji revíziójával kapcsolatban Cynthia Chase tükörmetaforájával teszi 

megragadhatóvá azt az elgondolást, amely biztosítja az önfelismerés gesztusát a regényvilág 

és az olvasó között. Így regény és olvasója egyaránt kortársak lehetnek anélkül, hogy a 

történelem rekonstrukciója bármikor a legmeghatározóbb tényezője lenne az olvasásnak, 

azzal együtt, hogy maga „a történetiség” radikálisan megkérdőjeleződne.
322

 Mint látjuk, ezt 

az interpretációs csapdahelyzetet a Fekete vőlegények esetében sem sikerült elkerülni, tovább 
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bonyolítva annak populárisnak tartott voltával kapcsolatos megállapításokkal (amik negatív 

előjellel szerepelnek), így az amúgy is marginalizálódott erdélyi irodalomba besorolt, azon 

belül pedig a szintén kétes műfajnak ítélt történelmi regények közé beékelt Gulácsy-regények 

mintegy magányosan, a diskurzusból kizártan jelenítődnek meg. 

A Pax vobis az írónő egyik monográfusa szerint már egész felépítésében női íróra vall, 

amennyiben az események középpontjában gróf Pállfy Mária áll, Pállfy János horvát bán, 

királyhű altábornagy és Czobor Mária, a hagyományosan inkább kurucpárti család 

úrasszonyának leánya,
323

 aki egyben Haller Gábor kuruc kapitány titkos mátkája. A 

regényben valóban Mária az, aki a regényvilág összes színterét végigbolyongja, a cselekmény 

és a narrátor jobbára mindig a főszereplő peregrinációjánál időzik néhány epizodikus kitérőt 

leszámítva. A regényidő, ellentétben az értelmezők többségének megállapításával, nem a 

Rákóczi-szabadságharc utolsó éveit öleli fel, hanem az 1705. esztendővel kezdődik és a 

szatmári békekötés körüli időszakkal zárul le. Míg a regényalakok általános sajátja, hogy 

viszonylag egyértelmű identitással rendelkeznek, Mária számára a legfőbb feladat, hogy a 

politikai ellenfelek közül mindenkivel a legjobb viszonyt tartsa fenn, és látszólag királyhű, 

udvarhölgyi mivoltával kendőzze el szerelmét Haller, megmásíthatatlan elvhűségét a 

Magyarországot érintő politika iránt. A természetszerűleg kihagyásokkal történő olvasatok 

elhanyagolták a regényekben fellelhető, azt a szüzsépoétikailag fontosnak tartható elemet, 

hogy az írónő regényeinek középpontjában mindig valamivel való eljegyzettség, a jegyesség 

kérdése áll, holott előző regényével kapcsolatban (talán a címben megfogalmazottak szerint 

is) ezt nyilvánvalónak gondolták el. A Pax vobis téridejét valójában a Hallerrel való 

találkozások és Mária Magyarországon tett, az előbbivel többnyire időben egybeeső, politikai 

célú utazásai határolják mintegy állandó bolyongás, a „sohamegnemérkezés” érzését keltve 

fel. Míg Czibak Imre a jelen sem lévő szülőföld képzetének fedezete mögül szemlélhette a 

világtörténeti eseményeket, addig Pállfy Máriának nem marad más, mint az otthontalanság a 

bécsi Burg, a vöröskői vár mint egykori szülőhelye (5-31), és az állandóan máshol állomásozó 

kuruc és labanc tábor, vagyis szerelmének és édesapjának állomásai között. Néhol 

apácazárdában, kolostorban folytatódik a peregrinációs szenvedéstörténet, ahova Czibakkal és 

Tomoryval ellentétben nem vallásos meggyőződése vezeti Máriát, hanem a bécsi intrikák 

juttatják mintegy büntetésként.  

Gulácsynak talán egyetlen regénye ez, ahol a katolicizmus mint vallás (és nem hit) 

fonákjáról ábrázolódik,  amely nem válik egyébbé csak mint egyik kifinomult eszközévé 
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annak a magatartásformákat szabályozó társadalmi gyakorlatnak, amely a női testet és a nőket 

mind pszichikailag, mind pedig testileg korlátozza (és bezárja). Míg Kaffka novelláinak 

többségében és a Hangyabolyban a zárda tere egy felbomló korszak lenyomataként már nem 

volt képes megteremteni az időn kívüliség látszatát, ezernyi szállal kötődve az állandóan 

változó kinti világhoz, amely behatol, áttöri, kompromittálja a zárda belső történéseit, addig 

ez a helyszín a Gulácsy-regényben hermetikusan elzárt térként elevenítődik meg, ahova csak 

nehezen szerzett engedéllyel (Mária látogatása Rákóczi fejedelem raboskodó hitvesénél), 

ármány folytán (a magyargyűlölő Caraffa asszony megtévesztő kirándulása Rákóczi 

hitvesénél), de legfőképpen valamiféle megtorlásként jutnak a női szereplők (mint Mária vagy 

a fejedelemasszony). A testüket megtagadó apácák egymás után tesznek nyilvános bevallást 

olyan bűnökről, amelyek egyszerűen létezésüknek emberi dimenzióiból fakadnak 

(szórakozottság, az elhagyott otthon iránti vágy), de nem egzisztenciálisan bűnösnek gondolt 

voltukból (teológiailag), hanem néha  „képzelt” dolgokat illetően is. Nem győznek egymással 

versengeni mások (egymás) bevádolásánál sem, amiért pedig az áldozatnak (a vádlottnak) 

kemény büntetés jár. Az elbeszélő hosszasan írja le I. József titkos látogatását (saját 

tépelődésének tükörképeként) a karmeliták zárdájában, ahol a császár lopva látogatja meg 

egykori kegyencnőjét, Máriát. A lány „használhatósága” a zárda számára éppenséggel a kinti 

világban való jártassága révén (pl. énektudása miatt) bizonyul hasznosnak, ám Mária 

semmiképpen nem törik meg, vagy hasonul az apácakülsőhöz. (213-239) Nem hajlandó a 

bűnvallásra sem, lévén, hogy nem érti bűnhődése okát, magát bűn nélkülinek állítván, 

ugyanakkor ez a magát megalázni képtelen jelleme és önnön bűntelenségében való hite 

menekíti végül meg. A zárdai élet mintegy tükrözi a testét megtagadó Eleonóra anyacsászárné 

szokásait (erkölcsi-vallási beállítódását), ő ugyanis az udvari illem kívánta nehézkes öltözeten 

kívül lágyéka fölött önsanyargató övet hord, Máriát pedig abban a megtiszteltetésben 

részesíti, hogy a szobája mellett közvetlenül elhelyezkedő helyiségből egy kötél segítségével 

serkentse imára őt minden negyedórában „ha a test bűnös kényelemszeretete” miatt 

esetlegesen elnyomná az álom agyongyötört szervezetét. Sokat elárul azonban, hogy a 

özveggyé lett császárné már házassága előtt úgy próbálta kérőit elijeszteni, hogy arcát 

elcsúfította, olyan szerekkel kenve be, hogy kihólyagosodjék tőle bőre. Érthető, hogy Mária, a 

császárné megfogalmazásában a „Szent Szűz küldötte”, semmiképpen nem érzi otthonosan 

magát az önsanyargató császárné pártfogása mellett, és hiába tanítja Pucharmin asszony az 

udvari életben való jártasságra illetve illemre, a lány csupán belép abba a szokásrendbe, amit 

előírtak számára, e kereteket arra használva fel, hogy a legtöbbet megvalósíthassa: politikai 

befolyását I. Józsefre a magyarországi politika terén, mindezt anélkül, hogy 



„beszennyeződne”, vagyis bukott asszonnyá válna, mint Carraffa asszony és Guitana. (216-

217) Nőisége a regény köztes terében lebeg, jegyessége majdhogynem transzcendentális 

természetű (házassága egy bizonytalan jövőbe kivetítve), a csók megtörténik, de a valós testi 

egyesülés a reményteli házasság időszakára kitolva.  

Gulácsy Irén tárcáiban rendre visszatér a József-korabeli illem, öltözék, és a képmutató 

erkölcs tárgyalásához, amelyek szerinte a korabeli bécsi udvart jellemezték, párhuzamot 

vonva a mindenkori divat nőkre kényszerített mechanizmusa között.
324

 Naomi Wolf A 

szépség kultusza című munkájában ír arról, hogy azon kívánalmak, melyek egy kor 

szépségideáljaként tűnnek fel, csak szimbolizálják azt a női viselkedésmintázatot, amelyet 

kívánatosnak tartanak, „tehát a szépségmítosz mindig viselkedést, nem pedig megjelenést ír 

elő”, a szépségmítosz részévé vált a nők közötti versengésnek, s ezáltal a nők el vannak 

egymástól választva.
325

 Mária szüzessége és látszólagos szexuális tapasztalatlansága, Guitana 

kihívó viselkedése, felékszerezett megjelenése a szépségmítosz ugyanazon megjelenései, 

mindkettő kívánatos a szerelmes mivoltában csapongó férfi, I. József számára. Már a regény 

első lapjain éppen a szokásjog, az Ehrenspiegel, a „Spanyol etikett”-et jegyében a lánya 

érdekeire figyelmező Pálffy azt tanácsolja a Hófdámának készülő Máriának, hogy ha már nem 

is akarja követni a francia Napkirály közszájon forgó (egyébként nemeshez illő) szokását, a 

tisztálkodás hanyagolását, akkor legalább színlelje, hogy „senki neszét ne vegye”. Az 

ajándéknak szánt „kis és nagy Pandora” divatbábukon található ruhák egyaránt nehézkes 

ruhadarabok. Mindez semmi ahhoz képest, amit el kellett viselnie majd a reményteljes 

udvarhölgynek az udvari illem (divat) érdekében.  

A regényvilágban megjelenő nők mindig szeparáltan élnek (mint Eleonóra császárné 

vagy I. József hitvese, Amália, akit így jellemez a mindentudó narrátor: „a birodalom új 

urának hitvese. Nem ismerte a nép, mert egyetlen reményének, leendő trónörökösének 

elvesztése óta, a korosodó, beteges, epés császári asszony ki sem mozdult a Burgból. Gyűlölte 

a népet, gyűlölte az utcát, a várost. Gyűlölt ez mindent és mindenkit, annak az egy élő 

lénynek, férjének kivételével, aki most három lépéssel előtte lépdelt s akit gyűlöleténél is 

jobban megnyomorított későn-virágzott, kétségbeesett szerelmével”), vagy csak a köztes 

térben érintkezhetnek a Burg legelső lovagjával, I. Józseffel. A nők maguk is gyakran 

közvetítő szerepet játszanak, amely nemcsak másságukból fakad, hanem mert képesek a 

férfiak világában a kapcsolatok sarkkövévé válni.
326

 Ahogy a császár Guitanával tett álruhás 
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kirándulása a bécsi nép romlottságára való ráébredéséhez és saját önismeretéhez járul hozzá, 

addig Pálffy Máriához fűződő viszonya (megpillantása a kolostorban) egy eszmei világ (a hit) 

és a magyarokkal való megegyezés, megbékülés felé sodorják. A nők világa „a köztes”: a 

Favorita (a kegyencnő) középen elhelyezkedő toronyszobája vagy Lamberg magánlakosztálya 

az a tér, ahol József a nőket Guitanát és Máriát fogadja. (192) A legtisztább nő mégsem az 

aktivitásában megmutatkozó Mária, hanem Lamberg felesége, aki kizáródott az emberi 

kommunikációból, ugyanis megbomlott elméje még házassága előtt. Míg Felman nagyhatású 

kritikai esszéje szerint a „kúra téveszméje” abból áll, hogy a nő meggyógyulása 

szerelmesének felismeréséből fakadna,
327

 addig Lamberg megelégszik felesége énekével, 

amely mintegy válaszként érkezik hozzá sejtelmesen a létezés pereméről, ám mégis magának 

a női (és emberi) tisztaságnak totalitásában. (Enigmatikus, hogy József irigyli Lamberg 

szerelmét.) 

Amennyire közvetítő szerepe van Máriának a politikában, I. József magánéletében, 

annyiban a határok átszegője is. A magyar irodalomban nem ismeretlen a férfiruhában harcoló 

nő alakja,
328

 ám Mária részben azért vívja ki József haragját, mert az előírt 

viselkedésmintákat át próbálja írni. A cseh helytartó (későbbi férje, Prechorowsky gróf!) 

rabságából női becsületét védve férfiruhában szökik vissza a Burgba, ahol ráadásul azzal 

vádolják, hogy Rákócziné környezetében italozott. A férfiruhás nő visszatetszést szül, mert 

leleplezi a nemek számára előírt magatartásformákat, azok hazug voltát, mintha a ruházat, a 

szokások határoznák meg a női létezést (magát a nemiséget). A szereplők mindegyikét 

jellemzi az álcázás, a képmutatás, a látszat, azonban mindegyikőjük a Burg (spanyolnál 

spanyolabb) etikettjéhez alkalmazkodik, belesimulva az uralkodó család iránti hódolatba, 

csupán Mária az, akinek éppen a távollévő magyarjai, szerelme miatt kell mímelnie, nem 

pedig személyes érdekének jutalmát elvárva. (Magasabb rendű célért küzd, amely kiemeli őt e 

békaperspektívából ábrázolt környezetből.) A bemutatott Bécs és környéke  színházi jelleget 

ölt: a Burg belső térkialakítása, a pásztorjátékkal összekötött pompás álarcos menet (a 

megszülető Schönbrunn előképeként),  és a bikaviadal „osztrákká” adaptált arénája mint a 

bécsi kispolgárság szórakozóhelye is. Itt eszmél rá a álruhába öltözött, palotájából kiszökött 

uralkodó saját népének amoralitására, ugyanakkor arra, hogy maga is fogoly palotájában 
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stilizált szimbólumaként a „hatalomnak”, amely tapasztalattól megérintve azontúl megpróbál 

rendeleteivel törvényileg munkálkodni népe javára, és enyhít a magyarországi hadjárat 

szigorán. (113) 

Gulácsy egy kissé elkoptatott motívumra utal, amelyet főleg az első világháború 

tapasztalata termelt ki, vagyis, hogy a nők háborúellenesek, az otthon értékeit védelmezőek 

(lásd Mária, a Károlyi család nőtagjai, a fejedelemasszony apolitikussága). A regény 

ugyanakkor átírja a nemekről való sztereotípiákat is, míg a férfiak ösztönösen cselekszenek (I. 

József vagy Bercsényi), és konokul kitartanak egy amúgy politikailag kivitelezhetetlen 

álláspont miatt önbecsülésüket sértve látva (mint II. Rákóczi Ferenc), esetleg olyasfajta 

hűségből fakadóan, amelynek már nincs valós tartalma (Károlyi), virtusból (Haller), addig a 

nők fonják-szövik a háttérben a politika hálóját (Mária, Caraffa asszony, Guitana). A regény 

mintegy igazságot szolgáltat a Károlyi-, Görgey-féle, az ország tarthatatlan viszonyai között 

(szegénység, pestisjárványok, rablások, a kuruc had felszereltsége és nyomorúságos állapota)  

béketárgyalásokat folytató, végül megkötő magyar politikus alakjának (annak vívódását 

hosszasan ábrázolva). Gulácsy Irén mint a Förgetegben, itt is „kiegyenlítésre” törekszik, ám 

hogy ennek Mária szempontjából ára lesz, az végig ott lebeg Pálffy lányának sorsa fölött. 

Guitanának (Mária riválisának a császár szerelmében), Caraffa asszonynak (a kerítőnő 

szerepében) és Caëtanónak (segítőjüknek, olasz alkimista és kalandor) diabolikus ábrázolásait 

már a korabeli kritika is elmarasztalással illette, holott ezek a hősök csupán „saját jogon” 

szeretnének részesülni a Burg áldásaiból, talán csak Caraffa asszony az, aki valamelyest 

politikai előítéleteket, olthatatlan gyűlöletet táplál a magyarok iránt (talán özvegyi 

örökségként). A népszerű regényekkel kapcsolatos kritikák úgy tűnik, hogy teljesen 

visszautasítják az intrikus szerepek megjelenítéseit, más regényeket érintően is (például Erdős 

műveinek esetében). A szerelmes asszonyok, mint Guitana vagy az alig serdült Károlyi-lány, 

nem válogatnak az eszközökben: az előbbi szerelemféltésének lesz áldozata az uralkodó 

(majd maga is öngyilkosságot követ el), az utóbbi pedig a megmentőként a Károlyi-családhoz 

érkező Mária éjjelét keseríti meg, azzal az elhatározással, hogy Haller végül őt fogja 

választani. (285) Míg a nők a férfiak elcsábításán munkálkodnak, Mária elsősorban a békén, 

legnagyobb hátránya velük szemben, hogy „csupán szeret”, végig kitartva Haller iránti 

szerelmében, míg az nem taszítja el magától mint érdemtelent (és kéri meg rögtön Károlyi 

lányát). Mária, akit az udvar kegyeként a házasság piacán igyekszenek kiházasítani, végül a 

megtért kéjencnek, a cseh helytartónak, Prechorowsky grófnak nyújtja kezét szerelmi 

csalódása (a visszaküldött jegygyűrű) után. (314) Megmutatva, hogy a békének ára van, és 

hogy egyik megteremtője Mária, illetve annak női mivolta esik áldozatul e megszerzett 



békének, hogy aztán örökre eltűnjön a magyar történelem színpadáról, haláláig megtartva 

szüzességét. Pax vobis!         

 

Férfi tettek és női kézimunkák. Gulácsy Irén: A kállói kapitány 

 

Alison Light a női történelmi regények vizsgálatakor arra a következtetésre jut, hogy a 

„felszínen” e szövegek közül nem sok minden ajánlható a későbbi korok feministáinak, mivel 

tömve vannak olyan elképzelésekkel mint a felsőbb osztályú intrikák az udvarban, vagyon és 

költséges, néha irigylésre méltó öltözékek, díszletek megelevenítése, amik a gazdagság ősi és 

hagyományos mítoszait tartják fenn, a fiatal hősnők élete pedig úgy jelenik meg, mint a 

gyengéké és fiataloké, akik szimbolizálhatják egy egész ország sorsát,
329

 miképpen a Pax 

vobisban is történik: a csak áldozatok árán nyugalmat nyert Máriában egyesülni látszik a 

magyar erények mindegyike (vö. a magyar Szűz Mária-kultusszal vagy Mária Magdaléna 

alakjával). A lány jövője amennyire nyitott, annyira szükségszerűen behatároltnak is tűnik. 

 A kállói kapitány (1933) hősei és hősnői még kevésbé ismert szereplői a 

Történelemnek, és társadalmi helyzetük nem olyan impozáns, mint az azt megelőző regények 

szereplőinek, hányattatásuk viszont voltaképpen nem egyedi  történetileg és poétikailag , 

gondolván itt az olyan regényre, mint jelenkorunk mondhatni legismertebb történelmi 

regényére, az Egri csillagokra,  ami körül, hogy egy ismert elméletíró szavaival éljek, az 

irodalomtudományban „támadó hadiállapot” alakult ki. Gárdonyi Géza e műve lett a Nagy 

Könyv listavezetője (2005), az Egri csillagok olvasáshatása látszólag tehát töretlen a 

szakemberi kételyek, ostromok dacára, ami persze nem függetlenedik attól, hogy mai napig az 

iskolai tananyag része. Mindenestre a történelmi regények befogadását illető kételyek 

megszabják, bizonyos módon előre (de)formálják az olyan művek, mint A kállói kapitány 

fogadtatását is, amelyről már megszületésének korában az volt a szakavatott bírálók 

véleménye (különösen Thurzó Gáboré), hogy az írónő ezzel a könyvével kötelezte el magát 

végképpen az irodalmon kívüli szempontokkal (mint például az eladhatóság). 
330

 

A kállói kapitány történetideje  a Gárdonyi-műhöz hasonlóan  az ország három részre 

való szakadásának időszakára esik, a török hódoltság idejére, és térben elkülönülő 

történethelyszínek fölvillantása során komponálódik meg, a regény záróakkordjában a hősök 
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hazaérkezésével az egymásba fonódó történetszálak végül összefutnak egyetlen csomópontba. 

Hogy a történelem nem okvetlenül közismert személyiségek tevékenysége nyomán jön létre, 

azt már néhány kortárs értelmező is érzékelte, vagyis, hogy a történelem finoman, rejtetten 

strukturált, egyéni vonzalmaktól, hibáktól, erényektől nem ment, amelyet csupán működése 

közben figyelhetünk meg, és amelynek végső jelentése nem érhető el, csak mint valahogyan 

értett mechanizmus értelmezhető 
331

 

A regény 1575-tel kezdődik, a török hódoltság tetőfokán, ekkor Zsegnyey János, Kálló 

kapitánya, rögtön esküvője után, éppen a török veszélytől tartva hazaküldi újdonsült feleségét, 

Tarczay Orsikát. Az elhagyott családi fészek felé meginduló lány ugyanúgy török fogságba 

esik, mint a várából kitörni szándékozó várkapitány szerelme. Sztambulba kerülve azonban 

elválik útjuk: Orsika az újdonsült szultán háremébe kerül, míg a szerelmes férj a Jedikula 

rabja lesz. Innentől fogva folytatódik kálváriájuk, amelyet az út, az elválás, az egymásra 

találás, a fogság és a szabadság fogalmaival lehetne körülírni. Miközben hányódnak egyik 

helyről a másikra, illetve az otthoniak különböző lépéseket tesznek kiszabadításuk érdekében, 

jellegzetesen keletinek vélt színhelyek elevenednek meg (mint a szeráj, Sztambul utcái vagy a 

gályarabság). A „privát” és a „közszféra” ilyen módon összeolvad, így egyrészt lehetőség 

nyílik arra, amit Alison Light úgy ír le, mint hogy a női történelmi regényeknek sikerül 

elérniük, hogy a nők dolgaira, a nők életére, családjukra, érzéseikre koncentráljanak, ami 

másrészt megadja a „társadalmi státusz”-t magánügyeiknek. Orsikát passzivitása mindvégig a 

nőiségtől való „inváziós félelmek” hordozójává teheti, ezért a regény feminista illetve 

politikai megítélése nem lehet egyértelmű.
332

A nőiségként artikulált másságot a különböző 

kultúrák másként termelik ki, határozzák meg,
333

 és ez más szempontból is igaz lehet a 

szöveg egészére. 

A szerájbeli bútorzat leírásakor a szerző a megváltozott perspektívát a „nyugati” 

fogalommal véli leginkább leírni, az odakerülő lányok pedig egymás kulturális idegenségét 

sem bírják legyűrni, például Meg, Orsika rabtársnője a tatárszármazású Dzsingisz khán 

utódját, Tamerlánt (Timur-Lenket) a padisahok uralmának megsemmisítőjeként ünnepli, 

addig Orsika hazájának meggyalázóját ismeri föl benne, de nem szól semmit, mert „Eszébe 

jutott, hogy a német lányt aligha fogja érdekelni az ő ismeretlen népének története.” (248) 

Még a századelőn közismert volt, hogy schopenhaueri értelemben a szabadság negatív 
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fogalom, és ebben a kontextusban merülhetett fel, hogy magának e relatív szabadságnak 

mennyiben lehetnek részesei a nők, ami azért sokat elárul arról a beszédmódbeli zavarról, ami 

a nők körül kialakult a múlt század első felében. A nők hatalomért folytatott harca Gulácsynál 

legtöbbször a külsővel, szexuális potenciával van összekötve, az elemzett regényben 

világuknak (a szerájnak) keretei között is akadnak egyelőbbek és pozíciókra törekvők, akik 

ráadásul rendelkeznek érzelmi fedezettel, mert szerelmesek a zsarnokba (Guitana Józsefbe, 

Ossafije Murádba).  

Míg a magyar irodalomban a Kelet bármilyen formájú megjelenítése provokálja a 

politikai olvasatokat, addig nem szabad arról elfeledkeznünk, hogy a XIX. századi 

antropológia, archeológia másutt egészen más regénypoétikai hagyományt indukált. Gulácsy 

félig-meddig kortársainak számító, bestsellerek  írónőinek műveit is ellenségesen fogadta a 

kritika. Marie Corelli például annyira elkeseredett a professzionális irodalomkritika 

fogadtatásától, hogy műveiből legvégül már recenziós példányokat sem küldött a lapoknak, 

korának mégis a legnagyobb népszerűségnek örvendő írónője maradt, akinek műveiben 

szintén megjelenik a Kelet, mint olyan színtér, amely érzelmileg túl van fűtve, és ahol 

megnyilatkozhat „az elemi nőiség és férfiasság” a Nyugat materializmusával szemben, „a 

tiszteletre méltó bölcsesség aurája” nélkül.
334

 Holott a magyar orientalizmus több okból 

másféle utat jár be, Gulácsyt nehéz a valóság elől való meneküléssel (ahogy kortársnőjét) 

vádolni, az ő Török Birodalma egyrészt valós szenvedések helye, másrészt a szétesés, a 

hanyatlás metaforáival, alakzataival egy valamikor delelőjén állott szerveződést rajzol meg, 

hogy az miképp bomlik szét; a török méltóságok, az örökösödés felszíni struktúrája mögött 

pedig bemutatja az állandó létbizonytalanságot, amelynek viszonyai között a törökök élnek 

(bármilyen intrika következtében vagy a túlságosan fényűző életmód láttán rögtön 

megérkezhet a selyemzsinór.)
335

 

 A kállói kapitány mindemellett sokat örökölt az ún. próbatételes kalandregények kései 

változataitól, mivel a történelmi idő beleszól a hősök életébe, de mindezeket a hősök a 

legprivátabb tapasztalatokként élik meg, olykor még a történelmi időben is izoláltan. 
336

 A 

kalandok ilyen mértékű halmozása, a fordulatosság erre a regényére  a legjellemzőbbek: a 

szereplők kezdeményezése mellett (kállói vitézek érkeznek Sztambulba urukat megmenteni, 
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János kiszabadítja Orsikát a háremből), nagy szerepe van a véletlennek (Mehemed, a szultánfi 

a János és Orsika között közvetítő hírvivő galambot akarja lelőni, Zsegnyey szerencsés 

hajótörése), nem kevésbé a hihetetlen szabadulásoknak (János szultánhoz való hasonlósága 

folytán), a szerencsés találkozásoknak (János az őt halottnak gondoló Orsika menyegzőjére 

való időben való hazatérte), az intrikának, amellyel a házasodást az újabb férjjelölt, a halotti 

bizonyítvány kiállítója (Jaromir) el akarja érni. Gulácsy Irén mindvégig hallatlanul nagy 

műgondot fordított regényeinek címválasztására, így valójában megtörik (a férfi javára) az a 

dichotómia amivel egyidejűleg akarná megragadni a két szerelmes egymástól elszakított 

életidejét. (Vagyis a címben csupán a férfi, annak is katonai rangja örökítődik meg.) Miután 

kiszabadította János Orsikát a szultán rabságából, a lánynak tulajdonképpen csak az egyre 

gyászosabbnak tűnő hírek várására van ideje, kézimunkára („női munkára”), mint az 

Odüsszeuszt váró Pénelopénak, akinek metaforikus figurája már hosszú ideje ott kísért 

értelmezési töréspontként a feminista irodalomelméletben. Zsegnyey hányattatásakor Orsika 

az erélyességnek, az otthonnak, a hűséges hitvesnek a képévé válik, tulajdonképpen űr, az 

elbeszélhetetlen helye, (az értelmezési) űré, ahova a férfi visszaérkezik, a kötelességtudó 

meny alakjában váró feleségé, aki mégis olyan, akár egy hívás.
337

 

  

 Menekülni! 

 Már nem volt gyönge! Nem volt tétovázó. Már megértette, hogy a lábára forrasztott 

bilincs az utolsó akadály közte és az élet közt, melynek lehetőségei  minden látszat 

ellenére is  kifogyhatatlanok. És oh, be gyönyörűek! Mégis gyönyörűek! 

  Orsika!  kiáltott föl, mintha megnyíló szívén keresztül nyilalnék ki a kiáltás.  

Orsika! 

 Szinte összerogyott arra a képre, amit ez a név elébe idézett. 

 De nem hagyta el magát. Nem többé! Ezentúl felül akart maradni. Felül kellett 

maradnia, minden további küzdelemben! (219) 

 

A történés belső dinamikája legfőképpen a férfiak tettein keresztül artikulálódik, de tőlük való 

eloldottságban is létezik (Gondviselés, Végzet, amiben a törökök szinte cselekvésképtelenné 

válva hisznek). Amennyiben a nők mégis kezükbe akarják venni sorsuk irányítását (Sára 

asszony utazása Bécsbe, Budára Zsegnyey kiszabadítása érdekében, végül jótékony 

házasságszerző törekvése), cselekedeteik többnyire balul ütnek ki. Így a regény a nők számára 
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a szerelem próbatételének kalandját nyújtja csak, amíg a férfiak megérkeznek és rendbe teszik 

helyettük a körülöttük a felfordult világot. A nők alakja ezért az emlékezés trópusával és az 

irracionalitással tart rokonságot. Az írónő e regényében kísérletet tett részben a keresztény 

etika, a katonai erények feldicsérésére, másrészt a Fekete vőlegényekben manifeszt módon 

megjelenő történelemértelmezéshez próbált igazodni, helyette azonban heterogén, lazán 

kapcsolódó történetmondással találkozhatunk, néhol a regényfolyamból kiemelkedő igazán 

megejtő részletekkel (mint az állati létté aljasított gályarabság, a kállói vitézek kálváriájának 

ábrázolása, a magyarok törökökkel szembeni gátlástalan bánásmódja). A történelem 

magánszféraként való ábrázolását végül elmosta a kalandok sorozata. Valószínűleg ezeknek a 

tapasztalatoknak a nyomán, részleges kudarcát talán maga is felismerve, kezdett bele a végül 

be nem fejezett regénytrilógiájába, amelynek csak első két részét vehették kezükbe az 

olvasók.      

 

Egy befejezetlen regénytrilógia. Gulácsy Irén: Nagy Lajos király, Jezabel 

 

Bajomi Vilmos, a Korunk Szava kritikusa írja Gulácsy Irénről a Nagy Lajos király (1936) 

megjelenése kapcsán, hogy az írónő a Fekete vőlegények megírása óta a történelmi 

regényekkel jegyezi el magát.
338

 A szerző nemcsak a történelmi regények megírása mellett 

kötelezte el magát, hanem írásait egy nagyobb elbeszélés részének tartva, a Bibliából merített 

közvetlen vagy metaforikus utalásokat, és ezeknek a lehetőségeknek a maximális kiaknázására 

törekszik. A Nagy Lajos király az a regénye, amelyről a kritika utoljára és talán elsőként a 

Fekete vőlegények megírása óta dicsérően nyilatkozott: szó esik a regény folyamszerűségéről, 

másutt az amúgy nehezteléssel találkozó nyelvezetét kifogyhatatlannak, tömörnek minősítik, 

és elismeréssel illetik a regénybeli események mögött megbúvó történelemértelmezését.
339

  

A mű a leprabetegségben szenvedő Nagy Lajos apoteózisa, akinek Jób királyként kell 

önnön emberi természete fölé magasodnia.
340

 Northrop Frye elemzésében Jóbnak vétket kell 

elkövetnie, felborítva az isteni igazságszolgáltatás kényes egyensúlyát, amelynek valamilyen 

módon újra meg újra meg kell mutatkoznia. Isten fogadást köt a Sátánnal, hogy 

megbizonyosodjék híve hűségéről. Nagy Lajos a  bibliai Jóbbal ellentétben azonban hallgat, és 

csak haldoklása utolsó pillanataiban inog meg, amikor pedig megnyugszik, ráébred, hogy 
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életében egy nem emberi terv valósul meg, és, hogy a pusztulásból  mindig valami új is 

keletkezik, megerősödve annak tudatában, hogy immáron akaratától függetlenül jön létre, 

változik, alakul a történelem, melynek ő látszólag legelső alkotója volt. A pusztulásból fakadó 

keletkezés, mint a teremtés ígérete, mindig lehetséges kiút szimbolikusan a Leviathán 

gyomrából,
341

 a király belátva az isteni tervbe, végül megbékél: „Az, hogy Isten meg tudja 

Jóbnak mutatni a szörnyeket, azt jelenti, hogy Jób már nem bennük van, azoknak nincs 

hatalma felette”, mondja Northrop Frey.
342

 A magyar Jób király nem perel Istenével, sőt 

mélységes elkeseredést érez afelett, hogy nem az áhított ereklye megszerzése hozza el 

számára az átmeneti gyógyulást, hanem a modern orvostudomány. (Radlicza János, Lajos 

udvari orvosa, aki egy lepratelepre megy megfelelő, boncolásra alkalmas hullát keresni, maga 

is hívővé válik  meglátva az emberi test végső, lecsupaszított megalkotottságát ,  ráébred a 

teremtés szépségére.) A király izoláltan él tíz országot felölelő birodalmában, amelyet nem 

kard által, hanem törvényekkel kívánna kormányozni, de halála után éppen a „kardok országa” 

jön el. Senki nem tudja mire vélni a körülötte lengő titkolózást, érinthetetlenségét, amit 

felesége elutasításnak vél, ezért Garay nádor karjában vigasztalódik. Lajos végrendelete is 

biblikus („Levelezze fel az özvegy a száz s negyedik paginát”; „Ebben mit tudhassunk?”, 

678), ahol Jézus megbocsát a megtérő, bűnös asszonynak, viszont arra kéri, hogy ne vétkezzen 

többet. Erzsébetnek kevésnek bizonyulnak a bibliai szavak, és innentől kezdve még jobban 

kezd hasonulni önnön biblikus tükörmásához, Jezabelhez.  

Tina Pipin az afroamerikai nőkkel kapcsolatos előítéleteket elemezve az Apocaliptic 

Bodies című írásában kísérletet tesz a bibliai Jezebel (Jezabel) intertextuális olvasatainak 

bemutatására, amely alapján megállapíthatjuk, hogy egy nagyon sokrétű, többféleképpen 

kódolt hagyományértés alakult ki Jezabel alakja körül. A Katolikus Lexikon
343

 szerint eredeti 

változatában ’Izebel’, aki Acháb király felesége, Etbaal tíruszi király lánya (1Kir 16,31) 

támogatta Baálnak (vö. bálványimádás) Acháb által megtűrt kultuszát, férje rossz 

szellemeként (21,1-16) van jelen, közvetve szerepe van ugyanis Nabot meggyilkolásában, 

szőlőskertjének elvételében. Lánya Atalja. Amikor Jehu bevonult Izraelbe, emberei kidobták 

Jezabelt a palota ablakából (2Kir 9,30-37). Később neve (Jel 2,20) szimbolikus értelemben 

szerepel. Pipin Jezabelt a mizogün (nőgyülölő) kultúratudat áldozatának láttatja, aki egyrészt a 

déli nők szimbolikus elidegenítésének eszköze: a mindent tagadás női megfelelője, a gonosz, a 
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cselszövő, az intrikus nő, ugyanakkor az XIX. század óta megjelenik kétarcúsága, ő a 

királynői áldozat (Tudor Mária, Stuart Mária), a kalandornő helye a szövegben, aki 

bebarangolja a kultúra egész szövegtestét, a nemi kapcsolatokat áthágó nő alakja, és a 

társadalmi szerkezetben a halott nő teste, az ellentmondások megszólaltatója, az idegen nőé 

(„Kotromanics sarjadék”), kétértékű karakter, a patriarchális társadalom öngyűlölő femme 

fatale-ja, a maszkulinnak tartott nő.
344

  

Lacan és Beauvoire úgy gondolták, hogy a másság kérdése maga is az idegentől jön, egy 

valamennyire közösként szituált közegből, onnan ahonnan egyáltalán maga e kérdés 

megszólalhat.
345

 „Jezabel”-nek Erzsébetet először Garay nádor elhagyott felesége nevezi, de 

ezt a saját nevére utaló sorsának metaforájává alakult névváltozatot végül a régensnő is mint 

öngyűlöletének jelképét az elhagyatottság pillanataiban magáévá teszi. A szöveg a 

maszkulinitás álcáját felöltő nők sikertelen harca a férfi pártütőkkel szemben, akik egyaránt 

gyűlölik bennük a nőt, horvát származásúak lévén az idegen fajt (a bosnyákot).  A narrátor 

már az első fejezetekben nem hagy kétséget afelől, hogy a nők férfiként (emberként) 

szándékoznak érvényesülni, a szöveg elbeszélője a hatalom természetének férfivoltával 

gyürkőző Erzsébet lányának koronázásakor e kettősséget mintegy a regénytrilógia első 

részének örökkévalóként megelevenített Nagy Lajos világának aláásása felől végzi.
346

 

 

Olyan király oldalán, akit népe „nagynak” bálványoz, ugyan mi lehet a nő? 

A nagy király felesége. Csak holmi tartozék. Feles-harmados ragyogásban. Főleg, ha e 

ragyogásból vérlázító hosszú ideig még egy gyűlölt anyós is részt kíván! ( 8) 

 

De példázni kellett ezzel is, hogy nem holmi királynőt, hanem Rex foemineust: minden 

tekintetben férfinak számító királyt koronáznak itt ma a birodalomban (20) 

 

Súlyos feladataira emlékeztette ezt a különös férfi-nőt, e királyjelöltet, kihez hasonló 

még e hazai históriában még elő nem fordult. Idézte István szellemét. Sorolta mind az 

Árpád-nemzetbeli szent- és boldogokat. Nevezte nagyatyját, atyját, s példájuknak 

mindenkor szem előtt viselésére sok szép kegyelmes intésével tanította és intette ( 21) 
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S hát megígérte a kis szűzvirág, hogy „feleségével” egyesül, és ketten lesznek egy 

testben. ( 23) 

 

Erzsébet személyiségének köteteken keresztülívelő fejlődésrajza a szövegben elszórt, egymást 

keresztező helyek révén, mint egy szétszabdalt/összetört női test képe,  alapozzák meg az 

egyszerre hűséges-hűtlen, parázna, ám mégis szerelmes nő alakját. A bűnbeesés metaforája 

felmenti őt, a szenvedélyes, akaratában megtántoríthatatlan, tetteiben bátor, 

megvesztegethetetlen, szerelmes nő csapong a politika útvesztőiben, kiemelkedve amorális 

környezetéből.  Pártütő délvidékiek, összeesküvők fattyúvilága, politikailag ingatag nemes 

urak, trónkövetelők, a részeges suhanc, Zsigmond, és a kalandor Durazzói Károly  

osztozkodnak a háttérben a hatalmon, miközben a felbőszített budai csőcselék ostrom alá 

veszi a királynők lakhelyét, a budai várat. Erzsébet legfőbb bűne, hogy szeret, ezért válhat a 

hitvesi, az éteri szerelem hordozójává, legvégsőkig hű az őt tervei megvalósításában segítő 

Garayhoz is, akinek levágott koponyáját az utolsó percig magához öleli. Az özvegy nem az 

emlékezettel jegyzi el magát, feladatául a halott Lajos kultuszának őt örökké betemető, 

feledésre ítélő mennyei mennyasszony reményvesztett állapotában apácának vonulva be vagy 

új házasságot kötve,
347

 hanem cselekedni akart, kormányozni, uralkodni, ha még ehhez egy 

háttérben mindig őt támogató férfitárs segítségére is van szüksége (Garayéra). Özvegyi gyásza 

a nyilvánosságnak szól (politikai tettként), mivel azt arra használja fel,  hogy az elhalt király 

szarkofágjára borulva, a lányát trónfosztó Durazzói Károly megkoronázása ünnepének 

legközepén sirassa önmagát, lányait, és minden élőket a gyászoló Hungária metaforikus 

öltözetében. Ezért lehet Erzsébet a zavar képe a férfitársadalomban. A társadalom testén 

kivirágzó sebek, viszályok oka voltaképpen nem ő, hanem a kiskirályok, a földesurak egymás 

birtokait kifosztó seregei, a békétlenségnek, a pártütésnek a hangadói, akik mint áldozatra 

tekintenek rá. Ő az, akit el lehet ítélni bűntelenül, ki lehet vetni az ablakon, amely jelképe a 

férfikultúrából kihajított nőinek. Ő a megismerhetetlen, a szajha, legvégül bűnös anya, aki 

sírva adná oda lányait nem szeretett, gyermekkorú vőlegényeiknek, ám az összefüggött Lajos 

akaratával, ami alapvetően  annak életében már tévedésen alapult. A lányok jövendője  

kiházasításuktól függ, holott Mária gyermekkorától fogva gyűlöli az udvarban nevelkedő 

férjjelöltet, Zsigmondot. A társadalmi hierarchiának fenntartásában a legfőbb kötelesség és 
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erény Nagy Lajos „látens” akaratának, hatalmának megőrzése (még ha Lajos már halott is), az 

viszont egy szeretet nélküli világot hoz létre. 
348

 

A férfiak, akik ítéletet tartanak fölötte, tipikus patriarchális attitűddel fordulnak hozzá, a 

dühöt, amellyel Héderváry-Kont fordul a hűtlen asszonyhoz (aki már életében megcsalta a 

nagy királyt), nem igazolhatja a honért való aggódás, csupán díszlete lesz a nők 

megalázásának, kizárásának. Erre maga az egykor királyhű, de pártütővé vált férfi is ráébred, 

mert az asszonyper alatt kivonul a teremből, amikor „a hon javáért aggódó” férfiak megfojtják 

a régensnőt, aki egyébként hasonló módon bánt el az őt jogaiban meggyalázó trónkövetelő 

Durazzóival. Miután megszabadulnak a halott nő testétől (az ablakon kihajítván őt), fejvesztve 

menekülnek a velencei és Zsigmond-párti hadak elől. A trónkövetelővel atyafiaságban lévő 

köztes identitások a rombolás (a Garay és az őt támogatók lemészárolása, nők 

megerőszakolása, legyilkolása, gyújtogatás) útján haladnak előre. A diskurzus tehát 

defenesztrálja a nőit, belekényszeríti egy nem kívánt házasságba (mint Hedviget, Lajos másik 

leányát), vagy a sors, a férfiak politikai játékszerévé teszi őket (például Máriát). A Nagy Lajos 

király pozitív elismerése után a Jezabellel kapcsolatban egyre-másra születtek az elmarasztaló 

kritikák, mintha a bírálók is e nőiség kultúrában lévő elfojtására törekedtek volna: „Gulácsy 

négyévi erőgyűjtése a Nagy Lajos király után nem teremtett olyan remekművet, amely a 

tervezett trilógia első részével lenne egy vonalba állítható”, írja Semjén.
349

 A regény 

folytatásokban jelent meg, első része 1941-ben a nápolyi király, Durazzói Károly körüli 

bonyodalmakkal zárul le, 1944-ből való a regény jelenlegi változata, amelyben továbbra is 

Mária sorsával együtt a regény zárlata nyitva marad. A harmadik, tervezett rész megírása az 

írónő 1945-ben bekövetkezett halála miatt lehetetlenné vált.  

 

 

 

 

 

Multikulturalitás, (poszt)kolonialitás, emigrációs lét. 

Földes Jolán, a transzkulturális író 
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Julia Kristeva a mai európai Franciországot úgy jellemzi, hogy annak alapjául a kulturális 

sokszínűség szolgál, amelynek védelme, tiszteletben tartása, megőrzése  hozza létre a nemzeti 

jelleget. Nézete szerint egy új embertípus van keletkezőben : egy európai  többnyelvű, 

„többszólamú” személyiség. Az  „én” által kibocsátott üzenet gyakran ugyanannyira  tudatos, 

mint ahogyan azt a modernségben gondolták „a francia kulturális üzenet hordozójaként” 

megnevezett „filozófiáról”, „nyelvről” és „nemzet” fogalmáról. Kristeva is azt állítja, hogy 

mint több más országban, Franciaországban létezik egy felsőbbrendűségi érzés: a tartozás egy 

tekintélyes civilizációhoz, ami azt sugallja, hogy rajta kívül alig van valami jelentős a világon; 

így a globalizációnak csupán a hátrányait érzik. A migráció létrehozza azokat a nehézségeket, 

amivel a bevándorlóknak és a „befogadó” nemzeteknek egyaránt szembe kell néznie: a többé-

kevésbé indokolt bizonytalansággal, üldöztetéssel, az ahhoz kapcsolódó értékítéletekkel. A 

depresszió, amiben Franciaország ma szenved „a melankólikus objektól” csak úgy 

gyógyítható, ha megnövekszik a nyitottság a másik, a bevándorló személy iránt.
350

 Földes 

Jolán regényeiben az angolok és a franciák viselkedése szintén mintegy  „nemzetek fölött 

áll ”, sőt leghíresebb regényében, A halászó macska uccájában a párizsiak frankofóniáját 

bírálja, későbbi regényeiben pedig bemutatja, hogy az arab világ, Afrika, a kolóniák belső 

tagoltságának összecsapása miként van jelen a szubjektumok életében, továbbá az 

antiszemitizmus politikai következményeit is.  

Földes Jolán 1936-ban az említett regényével megnyerte a Pinker nemzetközi 

pályázatot, hasonlóan más magyar származású elődeihez, akik szintén külhoni elismerésben 

részesültek, ahogy például Körmendi Ferenc A budapesti kaland című regénye három londoni 

kiadó által kiírt pályázat győztese lett (1932), vagy  Neubauer Pál, akinek német nyelven írt 

regénye, a Das fehlende Kapitel  (A hiányzó fejezet) szintén külföldi sikerekre, pályadíjra 

tarthatott számot. Három radikálisan különböző szerzői életműről van szó, mégis 

mindegyiknek a befogadását végigkísérte a gyanú, hogy inkább tünetei a modernség 

kultúrájának, mint hogy valóban érdemleges műalkotások lennének. Az ilyen mértékű sikerek 

mindig  ahogy a dolgozat bevezető szakaszában bővebben kifejtettem  hozzájuk 

kapcsolódó bizalmatlanságot hoztak létre a magyar irodalomtudományban és kritikai 

gyakorlatban, amelynek oka lehet, hogy a nagy népszerűséggel bíró fikciók provokálhatnak 

valamely dilemmát.
 351
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Földes Jolán könyvei a legkülönbözőbb helyeket és térségeket jelenítik meg, különös 

tekintettel a metropolisz jellegű városokban élők lakhelyére, s az egyes szereplők térbeli 

lehetőségei gyakorta párhuzamosan ábrázolódnak transzkulturális  kapcsolatrendszerükkel 

(szűkebben a kolóniák életével, illetőleg a migrációs lét megelevenítésével). A nagyvárosok 

átjárhatóságának, reprezentációjának kérdése ma is az egyik legjobban fókuszba kerülő 

interdiszciplináris terület, de már a századelőn, a század első éveiben nagy sikert aratnak azok 

a regények, amelyek a történések színhelyéül az addig egzotikusnak tartott világokat 

választották (Rudyard Kipling, Joseph Conrad, E. M. Foster). A multikulturalizmus, a „más 

világokban” játszódó történetek népszerűsége ma is töretlen, elegendő, ha az arab származású 

nők gyakran biográfikusan feldolgozott történeteire gondolunk, de akadnak kortárs magyar 

szerzőnők, akik ugyanennek a magyar társadalomnak, vagy egyéb kulturális adottságokkal 

rendelkező helyszínnek transzkulturális megközelítési módjait választják (pl. Kiss Noémi: 

Transz, Fejős Éva: Bangkok tranzit, Bódis Kriszta: Artista). Önmagában természetesen 

semmiféle tematika nem elegendő önmagában egy siker eléréséhez, ám azt már Füst Milán is 

megjegyezte, hogy az emberek kedvelnek „egzotikus regényeket” olvasni, ezek ugyanis 

elképzelhetően reálisak, habár a valóságban nem rendelkezünk tapasztalattal róluk.
352

 A 

vegyes kultúrákban természetesen hiba volna többé egzotikumról beszélni, ezeknek a 

műveknek nagy részében a modernségben mégis (legalábbis részben) egzotikusan vannak 

megkonstruálva a helyszínek.  Az előbb említett regényekkel szemben föl lehetne hozni, hogy 

menekülést biztosítanak a valóság elől, ami úgy lehetséges, hogy az adott térségekről nem 

rendelkezik az olvasó megfelelő információval, de azáltal, hogy megjelenítenek valamit a 

kultúrában, amiről másképp nem lehet/tudunk beszélni, mégis radikálisak, természetesen a 

vele összefüggő esztétikai megformáltságuktól sem eltekintve. Különféle teóriák jöttek létre a 

nemi vagy kulturális idegenség leírására, amelyeknek alapjául szolgáló „tapasztalatokat” már 

a modernség ezen része nyíltan vagy rejtetten problematizálta. Földes  hőseihez hasonlóan  

az 1930-as évek végén kénytelen elhagyni az országot, valamilyen átmeneti identitást 

kifejlesztve. Az írónő ebben az időszakban angolul, franciául írja műveit (Jolan 

Földes,Yolanda Foldes, Yolanda Clarent néven). Emigrációjából sohasem tér vissza. 1961-

ben hal meg Londonban, miután hosszasan ápolta beteg férjét.  

 

 „Miss Európa”. Földes Jolán és könyvei 
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Földes Jolán életrajzi adataival kapcsolatban egymásnak ellentmondó források 

találhatók, sokszor eldönthetetlen, vajon az írónő személye körül kialakulóban lévő 

legendateremtés szándékával létre jövő vagy valóban az írónő életpályáját tárgyaló írásokról 

beszélhetünk. Ennek oka valószínűleg az, hogy Földes Jolán amúgy sem nem mindennapi, 

váltásokban gazdag életrajzát a kiadott művek fényében olvassák, persze ez nem egyedülálló 

jelenség, az életrajz mint a regényesedés egyik formája az egész irodalomtörténetet 

végigkíséri. Szőke Klári egy örökké vagyonát eltékozló író portréját rajzolja meg, aki 

többször nagy összegek tulajdonosa volt, de aki mindezek ellenére képtelen volt megtartani 

vagyonát. Földes Jolán leghíresebb regénye az ő tudomása szerint 10.000 fontot hozott 

(200.000 pengőt), ami összegszerűen két és félszer több, mint annak a pályázatnak első díja, 

amelyet a regény elnyert. Állítólag ennek az összegnek utolsó tartalékát három év alatt 

sikerült felélnie, ezért nemcsak pályakezdését, hanem egészen életét végéig kíséri a 

nélkülözés, többnyire kénytelenségből újra meg újra a fordítás mint megélhetési forma felé 

tájékozódva.
353

 Anyagi viszonyait jól mutatja, hogy amikor havi kétszáz pengő a megcélzott 

álomfizetés volt, hatalmas vagyonnak számítottak azok az összegek, amelyek az írónő kezén 

keresztülvándoroltak. Az írónő azonban a halálát megelőző utolsó tizenhárom évben már nem 

jelentkezett önálló regénnyel, pedig amikor végleg eldöntötte, hogy felhagy az írással, nem 

töltötte be még ötvenedik életévét sem. Ezután következik be a szakirodalom által kevésbé 

kiemelt fordulata életének: feltehetően az ötvenes évek közepére tehető katolizálása.
354

 Földes 

Jolán második, végleges emigrációja a harmincas évek második felére tehető (1937), ám az 

írónő nem akar elszakadni a távolság ellenére sem egykori szülőhazájától, elkötelezetten 

harcolt mind a Horthy-rendszerrel  szembenálló, másik Magyarországért, mind annak 

újjáépítéséért. Földes Jolán tagja volt a Szabad Magyar Mozgalomnak, síkra szállt a magyar 

származású katonák brit hadseregbe való jutásáért, mindvégig aktívan részt vett a magyar 

emigránskolónia körében gyűjtött felajánlások megszerzésében, a világháború után a Magyar 

Segélybizottság munkájában tevékenykedik, amely 35.000 fontnyi gyógyszert és körülbelül 

40.000 ruhacsomagot szállít a háború miatt megviselt Magyarországra.
355

 Földes Jolán, mint 

rajta kívül kevés magyar író, idegen nyelven írt könyveivel újabb sikereket ért el, leghíresebb 

angol nyelvű regénye a francia, német holland, spanyol, dán, norvég, finn fordításokban, és 

angol és amerikai kiadásokban bestsellerré vált Golden Earrings (Arany fülbevaló). A regény 

megfilmesítésének jogáért állítólag 75.000 dollárt fizetett a Metro Goldwin Mayer 
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filmvállalat, amely összeget  szintén sikerült nagyon rövid időn belül Földes Jolánnak férjével 

együtt elköltenie. Szőke Klári már említett cikkében arra utal, hogy a regény megírására 

határozottan a filmes cég megbízásából került sor, holott más helyütt az írónő arról 

panaszkodik, hogy a regénynek „filmre való átírása enyhén szólva nem használt a 

regénynek”.
356

 Lehetséges, hogy furcsának tűnik, de a bestsellerek filmes adaptációjuk és a 

eladhatóságuk csökkenő tendenciája közötti összefüggés általános jelenség az egyik 

olvasáskutató szerint.
357

 A Golden Earrings Földes írásaiban a harmincas évektől jelentkező 

elméleti problémát gondolja újra, vagyis különböző kultúrák találkozásának lehetőségeit, 

kereszteződését, idegenségét, szűkebben a cigányok lenézett, kirekesztett, megbélyegzett 

életformáját, közösségét (radikálisan a megértés felől közelítve). A hitleri Németország 

okozta fenyegetettség árnyékában egy olaszországi fogolytáborból megszökött angol tiszt 

életét Lydia, a cigányasszony menti meg. Miközben a regénybeli történéseket az elbeszélő az 

angol ezredes nézőpontjából szemléli, a regény valódi főhőse a  nő, a cigány kultúra, amivel 

olyannyira sikerül a magát magyar cigánynak kiadó,  fülbevalót viselő tisztnek azonosulnia, 

hogy a szerep és a valódi személyiség nem különbözik egymástól. A női háborús regények 

egyik legfontosabb változata, hogy nem a háborús eseményeket helyezik központba, hanem 

az azok következtében bujdosni kényszerülő férfiakat befogadó nőket, akiknek heroizmusa 

különleges perspektívába van beállítva. Mégis a Golden Earringsben nincsenek a 

hagyományos értelemben vett hősök, hősnők; vagy inkább úgy fogalmazhatnánk, hogy talán 

éppen a pikareszk újragondolt, parodisztikus műfaja válik alkalmassá a hősiesség 

interpretációjának alternatív szemlélésére. A hősök többnyire a szenvedők, az üldözöttek, akik 

nem mernek lázadni az őket elpusztítani vagy legalábbis megbélyegezni akaró kultúra ellen, 

esetleg a maguk módján próbálnak meg az évszázadok alatt kialakult túlélési minták nyomán 

elvegyülni ebben a kultúrában. A Golden Earrings című regényt néhány mai értelmező 

kémtörténetnek aposztrofálja, ennek nyomát azonban nem lehet föllelni a szövegben.
358

  

Földes Jolánnak magának is volt már előzőleg filmes tapasztalata: Párizsban egy filmes 

cég alkalmazta őt mint titkárnőt, rövid ideig pedig segédrendező ugyanott. Ez még első 

magyar nyelvű regénye megjelenése előtt történt, amely időszakkal kapcsolatban ugyancsak 

szeretnek túlozni a korabeli kritikusok. Mit árult el Földes a vele riportot készítőknek saját 

életéről? 1902-ben született Kenderesen, tanulmányait a Váci utcai leánygimnáziumban 

végezte, aminek befejezése után fél évig hallgatott klasszika filológiát, majd áttért a modern 
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nyelvek tanulmányozására. Fiatal korában filozófiai vagy szociológiai szakíró szeretett volna 

lenni, széles körű érdeklődését mi sem mutatja jobban, mint hogy a modern lélektan, 

szociológia iránti érdeklődése egész életében meghatározó maradt. Elsőként a bécsi 

egyetemen, majd a párizsi Sorbonne-on végezte tanulmányait, ám hogy a franciaországi 

tartózkodása során körülbelül 16 évesen cselédsorba  kényszerült volna, a vele készült 

interjúban azok közé a keringő legendák közé sorolja, amelyeket határozottan cáfolni 

kellene.
359

 Már 18 éves korában a Századunk című lapban közölt tanulmányokat, megjelent a 

Mában, A Tollban, néhány versfordítását a Nyugat is lehozta, novelláit az Ünnep című 

folyóirat publikálta, néhány könyvkritikája pedig párizsi lapokban szerepelt.
360

 A párizsi 

tartózkodásban társa, későbbi férje, Kelemen Kálmán ügyvéd, újságíró, detektívregények 

írója, akit Földes Jolán tartott el (hasonlóan más írónőkhöz), és aki otthonukban főleg 

háztartási munkákkal foglalatoskodott. A későbbi írónő Egyiptomban tizenegy hónapon át a 

Bernben székelő követ helyett egyszerre töltötte be a kairói követségi iroda képviseletét, 

gépírókisasszony, takarító egy személyben. 

Amint ebből látható, Földes Jolán élete konkrét írói pályakezdése előtt sem szűkölködött 

fordulatokban, alkalma volt a legkülönbözőbb kultúrák megismerésére, amihez természetesen 

néhány idegen (német, francia, angol) nyelven való jártassága is hozzásegítette, és 

hazatelepedve az így megszerzett tudását szerette volna hasznosítani. Ámbár Magyarországra 

való hazatérését követően körülbelül ötven regényt lefordított, háromszázat  ugyanebben a 

munkakörben  elolvasott, a Magyar Dolgozó Nők lapjának a szerkesztője lett, a Vica című, 

társíróként jegyzett darabját előadták az Új Színházban, és három regénye került kiadása 1932 

és1936 között, az írónő még mindig arról panaszkodott, hogy egy svábhegyi penzió lakója a 

Miksa utcában, és vagyona ekkor mindössze 24 fillér.
361

 Viszont a cikkíró nem felejti el 

megjegyezni, hogy mintegy 60 pengőt költ csupán feketekávéra,  körvonalazva azt a 

pénzügyekkel való labilis bánásmódot, amivel Földes Jolánnak egész élete során küzdenie 

kellett. Az 1936-os év azonban több változást is hozott életében. Megnyeri a londoni Pinker-

féle pályázatot, amelynek pályadíja 4.000 font (80.000 pengő). A magyar forduló után 
362
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nemzetközi díj végső kihirdetése előtt egyáltalán nem volt bizakodó Földes Jolán, mivel egy 

korábbi nemzetközi pályázat a említett nyertese Körmendi Ferenc lett, epésen célozva arra az 

írónő, hogy pályatársa már elnyerte Miss Magyarországként a Miss Európa címet, nem sok 

esélyt látva maga előtt.
363

 A sors iróniája, hogy későbbi befogadás szempontjából azonban 

eldöntött lett, hogy Körmendi Ferenc és Földes Jolán művei között lényegi hasonlóság van, 

méghozzá mindkettőnek a szórakoztató irodalomhoz és/vagy a lektűrhöz való viszonya miatt. 

 A nemzetközi pályadíj megnyerése követően A halászó macska uccáját tizennyolc 

nyelvre fordították le, és egymillió példányban jelent meg, visszamenőleg pedig előző művei 

is felfedezésre (újrakiadásra) kerültek. Első, még 1932-ben megjelent regénye, a Mikszáth-

díjjal jutalmazott, Mária jól érett  egy korabeli kritika tanúsága szerint csak francia nyelven 

legalább 75 ezer példányban került kiadásra. A könyvet megjelenése idején Rózsahegyi 

György Bródy Lili A Manci című regényéhez hasonlította, ami talán nem tűnik véletlennek, 

tekintettel arra, hogy Földes Jolánnak Bródy Lili legkedvesebb magyar írónője volt.
364

 1933-

ban jelent meg az Ági nem emlékszik semmire, két évvel később a Férjhez megyek című 

regénye, mindkettő „füzetes regény” formájában. Az utóbb megjelent regényből két év múlva 

(1937) szintén film készült Gaál Béla rendezésében, Mai lányok címmel. 

Amikor az írónő megnyerte a Pinker nemzetközi pályázatot, az Angliát képviselő Clara 

Winston levelében tudatja vele, mennyire örül, hogy az első helyezett mégis nő lett, és bár 

Földes Jolán végig hangoztatja szövege apolitikus voltát, nem tűnik érdemtelennek 

megjegyezni azt sem, hogy Eleanor Roosevelt kedvezően nyilatkozott róla. Az amerikai elnök 

feleségének szavai a 2006-os kiadás borítóján is olvashatók, szerepeltetésük 

marketingstratégia része, ami már eleve befolyásolja a könyv értelmezését, hiszen a 

(siker)könyvek körüli interpretációhoz szorosan kapcsolódnak azok a szövegek, amelyek 

részben azok eladásához is fűződnek (nemcsak a recenziók, kritikák, hanem kisebb méretű 

ismertetések, reklám-és fülszövegek). Török Sophie a Nők az irodalomban című írásában a 

szerzők biológiai neméből kiindulva Földes Jolán Mária jól érett című regényét is érintve, 

arra a következtetésre jut, hogy a női szerzők által írt rossz művek kísértetiesen hasonlítanak a 

férfiak nem sikerült műveihez, egy másik kritikus viszont a regényszerző írásait az 

olvasóközönség oldaláról közelítette meg. Az 1948-ban a Haladásban megjelent írás címe: 
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Tizenhat éves angol lányok kedvenc írónője, aminek kiemelése önkényes volt a riportot 

készítő újságírónő részéről, mindenesetre feltételez egy sajátosan női olvasóközönséget, 

amelynek ráadásul életkori meghatározása sem lehetetlen.
365

 Ezt támasztaná alá az is, hogy 

egyik kortársi, 2006-os kritika szerzője szerint a regény központi szervezőelve a női 

tapasztalat, aminek visszaolvasására kellene vállalkoznia az értelmezőnek.
366

 A szöveget 

érintő kritikák közül némelyek a „nőiséget” a befogadás, az olvasók tapasztalata, mások  a 

szerző nemisége, vagy a könyvben szereplő hős tapasztalata felől vélték újragondolni. 

Utóbbinak megvalósulásával kapcsolatos szkepszisének ad hangot egy 2007-es kritika 

szerzője, véleménye szerint ugyanis abban az esetben, amennyiben a regényt szervező női 

tapasztalatok vizsgálatára sor kerülhetne, annyiban rögtön publikálható lenne „a férfi 

tapasztalat mint a regény szervezőelve” témájú írás is.
367

 Kifogás alá kerül ugyanebben a 

kritikában „a női irodalom” fogalmának használata, amelyet megállapítása alapján viszonylag 

gyorsan sikerült érvényesíteni a kortárs befogadásban, viszont az írás nincs tekintettel arra, 

hogy  meghatározásának különböző aspektusai összefügghetnek az elbeszélhetőség 

lehetőségeinek, a történetiségnek, vagy a befogadásnak a legkülönbözőbb szempontjait 

tekintve. Az írás több  pontján Barabás Annát a regény főszereplőjének nevezi, ebből a 

nézőpontból viszont a női identitás kérdése kerülhetne a centrumba, különösen ha nem 

feledkezünk meg arról, hogy Földes Jolán más műveiben éppen a társadalmilag sikeres női 

életsorsok analízisét (is) megírja.  

Míg a múlt század első két évtizedében megjelenő női írások nagy része a sikertelen 

karrierregények közé sorolható (színésznőké, tanítónőké, orvosnőké), addig főleg a 1930-as 

évektől kezdődően a helyzet megváltozik. Földes Jolán Mária jól érett, Ági nem emlékszik 

semmire, A halászó macska uccája, a Fej vagy írás  című regényei a legkülönbözőbb, de 

gyakran a tanulást vagy munkavállalást érintően sikeres(ebb) női életsorsot mutatnak be, 

miközben a szereplők különböző szerelmi viszonyokba bonyolódnak. Egészen a legutóbbi 

közelmúltig a szingliregények elnevezéssel találkozva, néhány értelmező meglepődve 

tapasztalta, hogy ezen műfaji elnevezés közhasználata teljes mértékig elterjedt, továbbá hogy 

az bizonyos művek egy csoportjára utal viszonylagos biztonsággal, ám ha tekintetbe vesszük, 

hogy egy műfaj elnevezése akkor válik nyilvánvalóvá, amikor azok diszkurzív sajátosságai 

megmerevedőben vannak, akkor nem is ezen művek elődjének tarthatók Földes Jolán művei, 
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hanem teljes mértékű tagjának e műfaji csoportnak. Földes prózáinak néhány női szereplője, 

különösen a Mária jól érett vagy a Fej vagy írás című regényekben anyagi, szellemi 

függetlenségre törekszik, néhányan valamelyik nagyobb cég alkalmazásában állnak, amely 

mellett gyakran magánéleti függetlenség vágya van jelen, és e kettő között rendszerint 

bonyolult átfedés, a függetlenség/szerelem között állandó elcsúszás van, valamint a női 

szereplőknek saját történetüket érintő állandó ironikus reflektáltsága a jellemző. Az ilyen 

radikálisan (női) önérvényesítő elbeszélésmódok kevéssé lehettek sikeresek, még az 1930-as 

évek közepén sem, az írónő leghíresebb regényében, A halászó macska uccájában szereplő 

Barabás Annus története még hagyományosabbnak tartható.  

Anélkül, hogy bővebben belefeledkeznénk A halászó macska uccája  populárisnak 

tartott voltával kapcsolatos recepció tárgyalásába, néhány megjegyzésre mindenképpen ki kell 

térnünk. Különösen abból a szempontból látszik szükségesnek annak vizsgálata, mivel a 

legutolsó évekig felmerült, hogy a szöveg a lektűr és magas szépirodalom közötti térben 

ragadható meg.
368

 Az 1989-es kiadás előszavában Szakonyi Károly
369

 felteszi és 

megválaszolja a kérdést, vajon mi az oka annak, hogy újra kezében tarthatja az olvasó a 

könyvet. 

  

Hiszen nem találomra ragadtuk ki A halászó macska uccáját abból a rengeteg munkából, 

amelyek a maguk idején híressé váltak, a komoly irodalomnak minősített művekhez 

mérten elképesztően magas példányszámban jelentek meg, hogy az idők múltával 

feledésbe merüljenek, s ott porosodjanak családi könyvtárak polcain, vagy mihasznának 

tekintve, hasonló társaikkal együtt, pakkokba kötözötten a padlások homályában leljék 

vesztüket […] 
370

   

 

Tehát Földes Jolán könyve olyan tárgy, amely más művek csoportját idézi meg, amiknek 

elévülése/elavulása következett be. Fontosnak tűnhet a bestseller jelleg, s hogy ez utóbbiak a 

megőrzésre méltó, kevés példányszámú (mű)tárgyaktól elkülöníthetők, persze az imént idézett 

szöveg sem zárja ki, hogy a kétfajta „szövegtípus” egyaránt a befogadás révén konstruálódik 

meg. Az ilyen tárgyak térben az értelmező szerint elkülönítve léteznek, a fény-olvasás 

metaforájával szemben homályban  tehát elolvasatlanul. Ahogy láttuk a két világháború 

közötti irodalom vizsgálatában, a bestsellernek és a lektűrnek minősített művek között 
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többnyire szoros az összefüggés. Később Földes Jolán műveit zsidó származása miatt indexre 

tették, a világháborút követő politikai fordulat miatt könyvkiadás történetében pedig nehezen 

lett volna elképzelhető egy az imperialista könyvkiadás termékeként/sikereként számon tartott 

könyv újra való kiadása, amely szövegben barátságosan élnek együtt a legkülönbözőbb 

politikai pártállású szereplők (az anarchistától a volt kommunistából lett biztosítási 

matematikusig), vagy hogy könnyedén sikerült volna túllépni a kommunista típusú rendszerek 

erőteljes bírálatán. (Ugyanakkor az írónő megjelenése az irodalomban sem olyan rejtélyes, 

mint ahogy az elsőre látszik. A Török Sophie által bírált  Mária jól érett című Földes-

regényben pl. az írónőnek készülő fiatal lánynak platonikus ideálja az a Babits, aki egyébként 

részt vett a nemzetközi pályázat magyar fordulójának bírálatában. Mindenestre ami bizonyos, 

Földes önéletrajzszerűen megírt regényéből olvasók majdnem százezrei értesülhettek néhány 

év múlva fordításban a magyar kamaszlányoknak Babits Mihályhoz és Karinthy Frigyeshez 

fűződő érzéseiről.) Szakonyi Károly bevezetőjében megfogalmazott gondolataira visszatérve,  

interpretációjában a regény az 1930-as évek igényesen megírt lektűrje,  kettős kódolású 

értelmezési kísérletében a bestsellerek titka megfejthetetlennek tűnik az irodalomértelmező 

előtt, a lektűr titka pedig az, hogy az olvasónak nem kell erőfeszítést tennie szembeállítva 

valódi kvalitásokkal rendelkező műalkotások „ábrázoló”, szuverén, originális világával.
371

 

Hegedűs Géza utószónak szánt írásában viszont kiemelésre kerülnek a szerző magyar és 

világirodalmi kapcsolódási pontjai, és nem kevésbé tűnik megfontolásra érdemesnek azon 

megállapítása, hogy a szövegek egyes, az irodalmiság peremén megjelentett volta az adott 

recepcióelméleti kérdésekkel együtt tárgyalhatóak.
372

A lektűr problémája már az írónő 

korabeli fogadtatásának viszonylatában megjelent, összegezve tehát a szöveget többnyire egy 

kiadói propaganda termékének vagy az elbeszélés szintjén populárisnak megformált 

szövegtípusnak tartották, de az is igaz, hogy legalább ugyanannyi elismerője akadt. A 

Nyugatban Hevesi Andrástól 1936-ban jelent meg recenzió, aki mintha az írónő regénybeli 

kvalitásaival próbálta volna felvenni a versenyt „szépirodalmira” sikeredett kritikájában.
373

 

Úgy tűnik, hogy a szöveget érintő előítéletek fogja maradt a jelenkori értelmező is, a 

Szépirodalmi Figyelőben 2006-ban megjelent kritikában a szöveg és vele a  szembenálló 
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informatív művek halmaza jelenik meg.
374

 Holott éppen részben ennek a narratív technikának 

révén válik igazán „internacionálissá” a regény.  

Az írónő önvallomása szerint a regényt már a nemzetközi pályadíj kiírása előtt 

elkészítette, azonban az egyik kiadóvállalat annak kivonatát megismerve elutasította. Földes 

Jolán A halászó macska uccájából származó jövedelemből lakást vásárolt, saját bevallása 

szerint „stílusosan” a Gül Baba utcában, rajongói (talán nem meglepő módon) elhalmozták 

ajándékokkal (legtöbbször macskákkal), Indiába hívták látogatóba, és egy hosszabb utazást is 

tett. 1937-ben a sikert kihasználva egyszerre három könyve jelenik meg; mindhárom könyv 

(Más világrész, Fej vagy írás, Péter nem veszti el a fejét) értelmezhető az előző könyv 

folytatásaként, amelyekben ugyanazon dilemmák szólalnak meg, amit Julia Kristeva úgy 

fogalmazott meg, hogy képesek vagyunk-e kiközösítés és szintézis nélkül együtt élni a 

többiekkel a (poszt)modern társadalmakban, vagy anélkül, hogy történelmileg, 

pszichológiailag magunkat is idegennek tekintenénk, létrejöhet-e egyfajta interszubjektív 

állapot a kultúrákban, s hogy abban mit is jelent a „másiknak lenni” kérdése a befogadás és az 

elfogadás felől megközelítve.
375

     

 

Földes Jolán regényei  a világhírű bestseller előtt 

 

A Mária jól érett című, Mikszáth-díjas regénye (1932) korai művei között a 

legfigyelemreméltóbb írás. Egy kamaszlány  miután öngyilkosságot követ el édesanyja  

érettségi vizsgára készülve szeretné megírni édesanyja szerelmeinek történetét, és ehhez 

különböző forrásokat gyűjt össze (a szegedi lányévekről, a svájci nevelőintézetben töltött 

időszakról, és egy vele közeli viszonyban lévő férfiról). A regény öntükröző alakzattá válik, 

hiszen semmi biztosat, csak feltételezhetőt tud meg ezen „adatokról”: az írás mint az önmagát 

író regény, nemkülönben az édesanya regénye, továbbá magának az elbeszélőnek regénye 

(naplószerű feljegyzései) között különös feszültség van. Az írás bepillantást enged az író 

munkájába, ugyanazt a szövegrészletet többször átírja Mária, az olvasó számára pedig 

világossá válik, hogy az édesanya halála valószínűleg kapcsolatban van mostohaanyja 

megjelenésével, akinek férje szintén öngyilkosságot követ el. A szöveg fizikai léte és az írás 

aktusa között kölcsönös megfelelés található (pl. az oldalak száma megegyezik az anya 

                                                 
374

 BUDA Attila, Ismétlés mint értelmezés. Földes Jolán: A halászó macska uccája, Szépirodalmi Figyelő 

2006/6., 96-103. 
375

 Julia KRISTEVA, Strangers to Ourselves, ford. Leon S. ROUDIEZ, Columbia University, New York, 1991, 

1-2. 



szerelmének feltételezett számával), amely a naplóregény fikció-szerű voltát emeli ki. Török 

Sophie a Nyugat hasábjain megjelenő híres írásában (Nők az irodalomban) naivnak, de 

tehetséges elbeszélőnek mondja a könyv szerzőjét.
376

 A kortárs értelmező számára a 

szövegnek a biográfia és az autobiográfia között elhelyezkedő műfajisága, a fiatal lánynak a 

detektív munkájához hasonló tevékenysége, és az anya történetén (a tükörstádiumon) 

keresztül önmagát megíró tizenhat éves főszereplőnek története válik fontossá.
377

  

Az Ági nem emlékszik semmire című kisregénye (1933) női szubjektumának önvesztése 

csupán látszólagos, hiszen már a mű elején fény derül arra, vajon miért is kell az őrület álcáját 

magára öltenie az elbocsátott gépírónőnek. A pikareszkre jellemző módon, nem a magát 

grófkisasszonynak kiadó lány kerül letartóztatásba, mint szélhámos, hanem a valódi 

arisztokrata származású női személyiség, a börtönben töltött időszakot azonban súlytalanná 

teszi, hogy az évek óta édesapja (a gróf) által nem látott lány valódi kilétéről  tudomást szerez, 

csupán arra vár, hogy a lányát megkörnyékező parkett-táncostól megszabaduljon. A regény 

egyedüli erényeként talán a helyzetkomikumból származó humort, a párbeszédek 

megszerkesztettségét lehetne kiemelni, ám egészében véve jelenetező előadásmódja inkább 

egy kevéssé sikeredett humoreszk benyomását kelti. Földes Jolánt talán nem egészen 

igazságtalanul érték támadások, tekintve, hogy a Mária jól érett című kötetét követő, Ági nem 

emlékszik semmire és  Férjhez megyek című regényében inkább filmforgatókönyvekre 

emlékeztető párbeszédek viszik előbbre a történetet, az olvasó körülbelül a regény felénél sejti 

a bonyodalmak regényzárlatban történő „happy end”-szerű megoldását, a detektívtörténetek 

körvonalai csak külsődlegesen vannak jelen, hiszen a detektívek, akiket azért fogadnak fel, 

hogy tisztázzák a titokzatos eseményeket, inkább saját maguk számára oldják meg a 

rejtélyeket, helyettük többnyire a szereplők maguk intézik dolgaikat, s a nyomozások  

mintegy külsődleges keretül szolgálnak a Mária jól érett című regényével szemben, ahol egy 

nem hivatásos detektív (a tizenéves lány) ilyen jellegű „adatgyűjtésének” vagyunk tanúi.  

A Férjhez megyek (1935) című „füzetes regényében”  öt lány alapít egy lakásberendező 

céget Otthon Rt. néven, amelynek egyik tagját (Zsuzsit) annak ellenére ki akarják utasítani 

Magyarországról, hogy gyerekkora óta itt él, mivel az elszakított területeken született, 

állampolgársága nem magyar. Bár kétségkívül Földes legrosszabb regényei közül való a 

könyv, az első néhány oldal erejéig megjelenik az eseményeket előrevetítő elbeszélő, egy 

fejezetnyi terjedelemben az egyiptomi metropolisz képe, amely a maga soknyelvű 

                                                 
376

 TÖRÖK Sophie, Nők az irodalomban, Nyugat 1932/24., 629-630. 
377

 JABLONCZAY  Tímea, A szöveg mint az anya teste. Földes Jolán: Mária jól érett = Nő, tükör, írás, 310-

325. 



kultúrájában jelenik meg (XII. fejezet: A heliopoliszi kaland): „Európai nagyváros, modern 

palotákkal, óriás-szállodákkal, tízszer annyi autóval, mint Pesten, mögöttük a mohamedánok 

mélázó mecsetei, azok mögött a bennszülöttek negyedei […]És az emberek az utcán, micsoda 

keveredése színnek, fajtának, öltözéknek[…] Itt vagyunk otthon, a földön, amely népes, nem 

a holdban, amelyik kihalt”. (89) Az eperjesi születésű lány sorsán keresztül újragondolhatjuk, 

hogy a nemzeti hovatartozás meghatározása nem szilárd rögzítettségen alapul. Az üldöztetés, 

a menekülés gyermekkori emlékek felidézésével (vagonlakás) a történelemnek kiszolgáltatott 

és azon felülkerekedni akaró szereplő küzdelme jelenik meg, mely nem heroikusan van 

ábrázolva, hanem az ifjúság mindent könnyen legyőző erejével (Zsuzsi serdülőkorában téglát 

hord, nőként asztalos oklevelet szerez). A Hanzély-lány tehát  tiltakozik az ellen, hogy az 

állam nem akarja őt a haza részeként tekinteni,  aminek eddig minden fenntartások nélküli 

polgára volt, ezért úgy dönt, hogy ügyvédje segítségével férjet szerez magának, akinek révén 

eléri a vágyott státuszt. (33) A nemzet fogalma tehát nem kötődik azokhoz a papírokhoz, 

amelyet egy társadalom hivatalos szerve kiállít, sokkal inkább változhat „hibrid én”-ek 

geográfiájává, különböző városok, néha országok határán megjelenő képződmények 

halmazává, miután az egyén, az árván maradt lány  megtanul navigálni az egymástól  elváló 

világok között.
378

 A kiszemelt férjjelölt is azért bocsátkozik bele a házassági alkuba, mert 

édesanyja ápolása felemésztette minden pénzét, holott Törökországba utazna munkát vállalni, 

ahonnan néhány év múltán majd visszatér.  

Földes Jolán regényeiben multikulturális társadalmak jelennek meg, a Férjhez megyek 

címűben pedig a többi írásától eltérően bensőséges viszonyban vannak az egyének, a 

kitoloncolás csak mint a láthatatlan állami apparátus gépezetének távoli, fenyegető 

rémképének szimbólumaként van megrajzolva, amit az egyének előnyös boldogulásuk 

érdekében kijátszanak. A lakásberendező vállalat változó, többnyire igen kevés eredménnyel 

kecsegtető megalakulása és története során az alapító lányok legnagyobb sikerüket a 

házasodásukkal kapcsolatban érik el. Zsuzsi néhány év múlva saját unokatestvérének kiadva 

magát „újra” el akarja vetetni magát férjével: „Férjhez megyek!  mondja magának elszántan. 

Mindenki férjhez megy körülöttem, Juci, Kata, pont én maradnék ki, aki legelsőnek kezdtem 

el a szakmát? Én egyszerűen csak két részletben megyek férjhez, a mai szűkös világban ez 

sem megvetendő. Megmutatom, hogy férjhez megyek, akárhogy kapálódzik az a csúnya 

mérnök”. (140) Földes Jolán további, magyar nyelven írt műveiben néhol bensőséges 

viszonyban lévő, néhol egymást stigmatizáló egyének közösségeként jelenik meg a nemzet és 
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a haza, s az említett közösségek által meghatározott realitások között egyensúlyozva 

próbálnak érvényesülni a szereplők (rosszul vagy jól), megmutatva azokat a réseket, amiknek 

révén sokszor fájdalmasan  kell megteremteniük új identitásukat. 
379

 

 

Egy (női)  emigránsregény néhány titka. Földes Jolán: A halászó macska uccája 

 

Franz Fanon Feketének lenni című híres esszéjében fogalmazza meg, hogy a címben megjelölt 

léttapasztalatot addig nem érzi meg az egyén míg a másik világgal nem szembesül, vagyis 

nem tudatosul benne, míg a fehér emberek közösségében, tekintetében nem válik azzá. A 

fehér ember másikjaként létezni tehát nem egyszerűen egy fizikai tulajdonságokat összegző 

sematikus viszonyulás, hanem az érzékeléssel együtt létrejövő történelmi, faji séma. A szerző 

nem szűkölködik azoknak a mítoszoknak a felsorolásában, amellyel már akkor számolnia kell 

az egyénnek, mielőtt interakcióba lép a fehér emberrel (vadembernek, vadállatnak, 

írástudatlannak gondolva őt). Ugyanebben az írásban Fanon idézi egyik  filozófiaprofesszora 

szavait, aki figyelmeztetette a leendő tudóst diákkorában arra, hogy az antiszemitizmus 

megnyilvánulásaival találkozva rögtön érezzen felelősséget, mivel „az antiszemita óhatatlanul 

négerellenes is”, tehát egymáshoz hasonló negatív kulturális gyakorlatokról van szó.
380

 

Amikor Földes Jolán A halászó macska uccája című regényében Barabás Jani, a kilencéves 

kisfiú bekerül az egyik francia iskolába Párizsban, egy csapat korabeli fiú közelíti meg őt, 

kikérdezve az újdonsült osztálytársat. Először egyik kis „szónok” Jani bőrszínén 

értetlenkedik, mivel az a feltételezése, hogy minden valószínűség szerint „feketének” kellene 

lennie, hiszen a „négerek mind feketék”, miközben pedig a gyanakodó vizsgálat (tekintet) 

tárgya. A magyar származású fiú összehasonlítódik egy korábban velük járt zulu kisfiú 

kinézetével, vita alakul ki Magyarország esetleges afrikai, amerikai, ausztráliai 

elhelyezkedéséről. „Feketének lenni” tehát nem egyszerűen epidermális séma, ahogyan azt 

Fanon érzékeltette, hanem maga is kulturális konstrukció, ami még az észlelést is 

befolyásolhatja, felülírhatja, és átrendezheti, intolerancia, másokhoz kapcsolódó idegenség. 

Hol van Európa? A francia kisiskolások szerint („itt”) Párizsban, ami ellen korábban úgy 

próbált érvelni Barabás Jani, hogy Magyarország (is) mintegy metonimikus relációban áll 

Európával, holott a többiek továbbra is szeretnének az előző verzióhoz ragaszkodni. (21) A 

párizsiak szemszögéből, ahogyan azt az emigránsok érzékelik, minden hely esetleges, kívül 
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van, ahogy a már franciává lett Jean Barabasnak a további élete során még számolnia kell a 

„négerséggel”, mint viszonyítási ponttal. Feltehetően ez függ össze a fiú gyarmatok iránti 

vonzalmával, ahová mérnöki tanulmányainak befejezése után utazik dolgozni (Francia 

Kongóba).
381

 A Barabás család másik, iskolát végzett gyermekének, Klárinak bekerülése a 

francia iskolába sem volt problémamentes, a szövegben pozíciója fokozatosan alakul át a 

másik iránti idegenség, az ismerősség/felismerés/megismerés fokozatain keresztül a francia 

mikrotársadalom önérzetes, előkelő helyet kivívó (egyik) tagjának helyévé. Miután a tanító 

néni a kislányt megérkezésekor mint kis idegent fogadja, egyik osztálytársnője kis vadállatnak 

nevezi, verekedésbe bonyolódva emiatt a „gyerekek ezentúl „sauvage”-nak, vadócnak, 

vadembernek, kannibálnak hívják.” A szöveg szerint éppen ezáltal jut elismeréshez, hogy a 

jelbeszédet érti, sikongani tud (amivel a többiek is azonosulni tudnak), a provokáló/megtorló 

magatartását azért értékelik, mert „[a francia társadalom] tiszteli a bátorságot és a lobogó 

önérzetet”. Kristeva talán ezért bírálja az emberit univerzálisnak tekintő Franciaországot, 

aminek következtében szerinte mintegy szükségletként jelentkezik, hogy meghatározzuk, 

hogy vajon „mi az idegen [a külföldi] bennünk”?
382

  

Spivak más feminista értelmezőkhöz hasonlóan jól érzékelte, hogy Freud amennyiben 

megteremtette a női szubjektum bűnbakként történő visszaolvasását, annyiban ki is 

szolgáltatta a hisztériában a hangot a női szubjektumnak tulajdonított kurzusoknak, így 

válhatott a nő a hisztéria tárgyává.
383

 Ugyanúgy ennek a hisztériakurzusnak vannak alávetve 

az emigránsok is a szubjektumtermelés folyamatában, hiszen Klára annak is örül, hogy 

ismerőseinek köre inkább a hibbantság, az abnormális kicsit eltérő vonzataként, mintha nem 

emberi jellegű identitásként kerülnek meghatározásra („idegen állatfajnak”). Ugyanakkor a 

regény betekintést nyújt a bontakozó szerelemi viszonyokba is mintegy kapcsolódási 

pontként, ami alkalmassá válhat a másság elismerésére.
384

 Visszatérve Fanon gondolataihoz 

egy közösségen belül akkor válnak kérdésessé a kulturális különbségek, amikor a jelentés 

eleve adott maguknak a kisebbségeknek önmeghatározása előtt:
385

 tágabban értve feketének 

lenni/embernek lenni nemcsak a gyarmatosítók viszonyulását fejezi ki, hiszen ez utóbbi 
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bizonyos önreprezentációs helyzetben megcseréli a kulturális kódok olvashatóságát.
386

 

Máshogyan is megmutatkozik az „én” és „a kulturális másik” közötti identitáskrízis, 

amelyben a párizsiak válnak bennszülötté, és hozzájuk képest az emigránsok kívül állnak. 

 A regény a világháború után kivándorolt Barabás család mindennapos gondoktól terhelt 

története, kétgenerációs nemzedéki, emigrációs regény, tágabban értve a mindenhová és 

sehová tartozás, egy köztes létezés dilemmáját szólaltatja meg, aminek megtapasztalásában 

viszont a család nincs egyedül, hasonló tapasztalatokkal kell megbirkózniuk a szintén 

hontalanságra ítélt (politikai) emigránsok többségének. A kultúrák közötti párbeszéd 

viszonylagos eredményessége közöttük valósul meg, kiszélesítve ezzel a család fogalmát, 

ahogyan azt a regény eddig legmegalapozottabbnak tűnő értelmezése mondja.
387

 A kitágított 

család felfogása organikus, amelynek minden tagjának élete, azok sorsának alakulása, 

szerencséje, balszerencséje beleszól a másiknak az életébe, hatással van másokra is, ahogyan 

például összefonódik a Barabás család két pártfogójának sorsa, az orosz származású egykori 

bankárnak, Bargyihinov bácsinak betegsége az egykori litván kommunista rendszerben 

jelentős szerepet betöltő Liivével, hiszen ez utóbbi annyira retteg barátja tüdőgyulladásának 

várható tragikus kimenetele miatt, hogy félelmében még öngyilkosságot is megkísérel. Maga 

a honvágy is az elfojtott indulatok, érzések következtében betegségként körvonalazódik: az 

orosz lázálmában újra egykori bankjának elnöki székében találja magát, a különös titokzatos 

kór megjelenési változatai különbözőek (a „tünetek”) a társaság tagjai között, de a körükben 

diagnosztizált betegség azonos. (32) Az emigránsok megérkezésükkor mindig a hazatérésről 

beszélnek, hosszasan időzve a terveik jövőbeli megvalósulásánál, végül hallgatagon viselve el 

sorsukat, csendesen szemlélődő emberekké válnak. Az első pár évben mindannyian átmeneti 

állapotnak tartják a mostanit: a magyar férfi élénken tiltakozik az ellen, hogy két fiatalabb 

gyermeke (Jani és Klári) francia ösztöndíj reményében állampolgárságot kapjon, fia 

nagykorúvá válásakor azonban szóba sem hozzák (tekintettel a politikai helyzetre); az orosz 

bankár is álmodozik, soha be nem következő hazatérte után a Barabás-család legnagyobbik 

lányát (Annust) tervezi örökbe fogadni; szintén a visszatérés utáni állapotokról fantáziálnak a 

spanyolok (a királypárti és az anarchista is.) Idővel azonban a bornak kenceszaga lesz, a 

honvágy elfojtottan dolgozik a tudatban (41), a gyászstádium utolsó szakaszában megrekedtek 

állapotában az apátia válik uralkodóvá, most már csupán egy távoli, meg nem határozható 

érzéssel gondolva el az elkövetkezendőket.   
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A Barabás család körül megjelenő emigránsok vonzalma a hatalom visszaszerzése iránti 

tudattalan kísérlet, mivel a gyerekekhez kötődő mély szeretet, a folytonosság iránti vágy 

szubjektumához fűződő tárgykapcsolat révén a környezet saját családjuk elvesztését megélő 

tagjai között az egykor megismertek közül kiemelkedő helyet foglal el az említett tapasztalat, 

amely magában hordozza a folytonosság iránti vágyakozást, benne a következő nemzedék(ek) 

jövőbeli sikereivel. Ugyanakkor a regény vége viszont éppen ennek a folytonosságnak a 

megkérdőjelezhető voltával záródik, annak megvalósulásának relativitásával, és egy arra 

vonatkozó jóslattal, hogy az emigrációban nem születnek gyermekek, továbbá az előzőekét 

pszichikai, egzisztenciálisan megöröklő nemzedékek élete az esetlegesen meg sem születendő 

voltával zárul le.
388

 (195) A Barabás család három gyermeke születése közötti életévek  nagy 

jelentőségre tesznek szert azáltal, hogy a korábban megőrzött emléknyomok milyen 

tartóssággal rögzültek, azok miként konfrontálódnak az egyénben: Annus munkáján kívül 

szinte soha nem találkozik a „befogadó” nemzet tagjaival, Jani egy meghiúsult házasságot 

követően Kongóba megy, a hétévesen francia iskolába kerülő Klári azonban semmiképpen 

nem akar Magyarországra utazni tanulmányai befejezése előtt, és teljes mértékig tudatában 

van, hogy a franciáknak mintegy jóvá kell tenni a társadalmi igazságtalanságokat, amelyek 

őket érték, legalábbis erre figyelmezteti vőlegényét, Raymondot.  A Barabás-család nem 

csupán azért transzkulturális természetű, mert földrajzi távolság választja el olykor annak 

tagjait, hanem a nemzetek közötti család képlete a szövegben megjelenve olyan fenoménként 

viselkedik, amely megfoghatatlan módon kapcsolódik a különböző kultúrákból származó 

egyénekhez. Az egyének tehát egy tehetséges, de tehetségtelennek bemutatott mutációt 

hoznak létre a francia társadalmon belül, amely térszerűen, a címben megnevezett utca 

környékén, kevésbé anyagi, mint érzelmi szükségleteiken keresztül állítják helyre magukat, 

vagy válik az említett egység együttes jólétük életük alapjává.
389

 
390

 Az írónő bemutatja 

hőseinek többszörös kötődéseit a francia nyelvű államnemzethez, a haza távollevő 

fogalmához, ahhoz a közösséghez, amiben élnek.  

Az emigráns női írók regényeiben gyakran találkozhatunk generációs problémákkal, 

ahol a nő és a gyermek a partikularitás szélére kerül, mivel menekülni kényszerül az Apák 
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bűnéért.
391

 A következő nemzedék tagjainak nincs mit tenni, lehetőségeiket elvették, általában 

otthon születnek, de megérkezve a befogadó országba, jórészt nem lehet sikeres a 

beilleszkedésük. Az Apák bűne éppen egy kitágított család fogalma miatt hatol be Barabásék 

életébe, munkavállalásaik megszakítására akkor kerül sor (Barabásé, Annusé), amikor Párizs 

népe kivételesen magyarellenes közérzettel viselkedik irántuk az aktuális politikai események 

következtében. Maguknak a közéleti, politikai történéseknek a tárgyalására azonban nagyon 

röviden kerül sor: néhány magyar úr frankot hamisított, lelövik a francia külügyminisztert és 

szerb királyt Marseille-ben, a szálak a monarchia egykori népeihez, az osztrákokhoz, 

horvátokhoz, magyarokhoz, sőt egyesek szerint az olaszokhoz is vezetnek, mindenesetre a 

munkáltatóknak általában ennyi elég ahhoz, hogy sajnálattal közöljék a szűcsszakmában, 

varrodában dolgozó családtagokkal, hogy nem alkalmazhatják őket azok után, amit állítólag 

népük Franciaország ellen tett. (112-113) Földes Jolán jótékonyan elfedi a magyar család 

karakterbeli másságát, néhány utaláson kívül a szövegben nem történik meg a különbség 

meghatározása (pl. azon való megdöbbenés, hogy a francia gyerekek bort isznak, gesztusok), 

és ennek folyományaként bármilyen más nemzetiségű olvasó szabadon azonosulhat a család 

hányattatásával. Magyarországról nem sokat tudhatni meg pl. hogy nincsen demokrácia, vagy 

hogy otthon nem tudtak volna tanulni a gyerekek, vagy számos gazdasági, politikai emigráns 

érkezik onnan, így bizonyos fokú felcserélhetősége jelentkezik az ábrázolt viszonyoknak, sok 

más európai ország (e)migrációs transzparensét felidézve. Egy-egy élettörténet egy másik 

ország környezetére átültethető, talán a németek kivételével, akik egymást sem értik, de 

akikkel mindenki ellenszenvvel viselkedik, és akik láthatóan nem akarnak csatlakozni a 

hontalanok közösségéhez, hanem nagyon is reális célokat tűznek maguk elé (pl. Günther 

Amerikában egyetemi tanár lesz). A „boche-ság” amúgy is mint töréspont jelenik meg a 

szövegben, aminek értelmezése mentén kerülnek egyesek a francia nemzet tagjai közé, vagy 

rekesztődnek ki belőle. Tágabban, valahol valami történt, közli az elbeszélő, konkrét 

események elemzése nélkül, a történések következtében viszont megindul a menekültáradat 

Párizsba. 

Mindezen kívül a regény nagyon kevés térbeli és időbeli indexet tartalmaz, 

megvalósítva annak temporális eloldozottságát, nem annyira a történet megírásának 

jelenidejéhez kötődő kulturális kontextusai  hangsúlyozódnak, legfőképpen nem a magyar 

nyelven történő kiadás feltételei, a regény az otthontalanság, az emigráció, a máshollét 

trópusainak felidézése mentén jön létre, amely már a múlt századi értelmezők figyelmére is 
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számot tarthatott. 
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 Magyarország a visszanyerhetetlen, megragadhatatlan, távollevő 

hazának, Dél-Amerika egy sikertelen munkavállalásnak a metaforája, hiszen a szövegbe 

többnyire úgy kerülnek a különböző helyszínek mint szimbólumok (Kongó is). Ez 

megmutatkozik abban is, hogy ebben a szövegszimbolikában kevés informatív aspektus járul 

a konkrét helyszínek meghatározásához, hogy az előbb említett példáknál maradjunk, Dél-

Amerikáról keveset tudhatunk meg, csak amennyi valószínűleg egybeesik előzetes 

tudásunkkal, elvárásunkkal (csípnek a szúnyogok, nem kelendő a bunda). Magyarország 

pedig már a történések kezdetén az otthon távolító gesztusában artikulálódik, annak itthonra 

vonatkozó  időbeli-lokalizációs definíciója nélkül, inkább a francia élettel (különösen a 

munkavállalással) történő összehasonlításával (lásd Annus műhelybeli tapasztalatait).  

A regénynek címében is előforduló  alaphelyszíne Párizs egyik legföljebb harminc láb 

hosszú, két láb széles utcája és annak környéke. Az utca két oldalán elhelyezkedő házsor 

történetéről az elbeszélő hangsúlyozottan nem tud semmit, lehetséges, hogy megépülésük óta 

akár ötven, de az sem kizárható, hogy ötszáz esztendő telt el. A utcaleírás sok mindenre utal, a 

helyszín szempontjából nem mellékes, hogy az nem a francia főváros perifériáján, hanem 

annak centrumában helyezkedik el, ahonnan a társadalmi intézményesség szempontjából 

meghatározó épületekre lehet látni: kissé odébb a Szajna partjáról, a kulturális örökség 

színhelyére, a turisták kedvenc célpontjára (a Notre Dame-ra), a másik oldalon a 

rendőrfőnökség épületére. A rendőrséget Földes „vigyorgó szörnynek” nevezi, tehát egy 

francia csoda és egy francia lázálom szabályozó tekintetével találkozik a környékbeli lakó. Az 

utcában álló házak egymáson elhelyezkedő emeletei, a korhadt lépcsőkön felfelé haladva, első 

pillantásra úgy tűnnek, mintha nem is léteznének, és a látogató a semmibe tartana. Ekképpen 

konstruálódik meg a négyemeletes házak benső tere, csupán az ablakban száradó ruha tudósít 

a benne lakók magánéletéről. Az utca nevét a tizenkét éves, még franciául nem tudó 

Annusnak a velük ismeretséget kötő Bargyihonov fordította le annak idején, a kamaszlány 

fantáziájának meghatározott projekciós felületet szolgáltatva. Az elbeszélő arról is tudósít, 

hogy a gyereklány milyennek képzeli el a macskát (lógó bajuszú, a folyó partján 

horgászókhoz hasonlítva). A fantáziatevékenység eredményeként természetesen magának a 

macskának a története sincsen időben  strukturálva, a gyermek számára a fantáziajátékba 
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ismerősség érzése vegyül, aminek alapjául szolgáló mentális kódolhatóság kérdését  egyetlen 

mondatban összegzi az elbeszélő: „A kandúr kandúr volt, itt is.” (13)  

A forgalmas útvonalak mellett megbúvó sikátorban megrekedt élet a környéken élő 

emigránsok életének alapvető tapasztalata, hiába van ugyanis térben a főváros centrumában az 

utca, innen alig mozdulnak ki az emigránsok, a mindennapi élet tragédiái főleg itt zajlanak le. 

A címben megjelölt helyszín a kizártak, a társadalom kulturális perifériájára szorultak 

gyűjtőhelyének lokalizációtól mentes metaforája, másrészt a francia társadalomba soha vagy 

kevéssé beilleszkedettek valódi lakóhelye, amihez képest alig kerül valami megjelenítésre a 

francia fővárosból, így hát nem tűnik véletlennek ebben a kontextusban, hogy a regény egyik 

értelmezője tanulmánya címének Az emigránsok utcáját választotta. 
394

 Az emigráció 

átmenetinek vélt állapotát rögzíti, hogy a honvágy enyhítése érdekében a szomszéd utcában 

lévő szállodából, ahonnan egyébként a család barátai, ismerősei kikerültek, Barabásék a 

vékony utcába költöznek. A környék emigránstársadalma viszont alig ápol kapcsolatot saját 

nemzetének tagjaival, amikor erőt vesz rajtuk a honvágy, vagy rendkívüli politikai események  

következnek be, felkerekednek a távol eső emigránsok által látogatott helyekre, hogy 

kiábrándulva térjenek vissza az otthonos környékre. A metropolisz szívében elhelyezkedő, 

azon belül létrejövő világba nem kerülnek be franciák, tíz év telik míg ebben a térben az első 

francia vendéget fogadhatják (Albertine-t, a nagyobbik testvér jegyesét). A szövegben 

ehelyütt mind a város, mind pedig az emigránsok lakhelye a test képzetével kerülnek 

összefüggésbe. A lakásbelső minden egyes darabja francia gyárakból származik, ugyanakkor 

nem sikerül legyőzni annak idegenségével szemben támasztott aggályokat. Ekkor derül csak 

ki, hogy magában a házban is laknak szomszédok, akikkel nincs semmiféle kapcsolata a 

családnak, azok hermetikus elzártságára utalva. A közösségiként megélt helyszín a 

hontalanok lakása, azonkívül pedig a közelben lévő vendéglő, ahol az emigránsok egymással 

érintkeznek, miközben hajlamosak elfeledkezni arról, hogy Franciaországban vannak „itt”. 

Innen indulnak el mindkét munkavállaló útjukra az öreg Barabás, és nagyobbik lánya, Annus. 

Magyarországra utazva ugyanazon tereket járva be, mint Párizsba való utazásukkor, ezúttal 

viszont visszafelé haladva. A magyar főváros (Budapest) térbeli viszonyainak megjelenítése 

meglehetősen szűk keretek között zajlik, felszámolódik az otthon sajátszerű volta, s egy 

Párizsnál is idegenebb világba érkezve meg. Egy viszonylag ismerős környéken, a Bethlen 

utcában bérelnek lakást, miközben elhomályosodnak az egykor belakott ház kapcsolatos 

emlékek is.  
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A különböző, főleg a Párizson kívüli eső kulturális terek elbizonytalanítására történik 

kísérlet a szövegen belül, azok etnocentrikus voltának elmosásával; Budapestről legföljebb 

annyit tudunk meg, hogy annak tömegközlekedése megváltozott, a Bethlen utcai lakásban 

még inkább elzárkózva élnek a Barabás család tagjai, mivel a közösségi terek (a kocsma) 

túlságosan átpolitizáltak Barabás számára. A regény nemzetközi sikerének egyik oka 

valószínűleg éppen a terek megjelenítésének metaforikus voltában keresendő, azok szerkezete 

meglehetősen többet mond, mint a reális vonatkozások azonosíthatósága, felfedezése, 

megtalálása, ezeknek szimbolikus elkülönülése, felépítése, elhelyezkedése utal a benne élők 

társadalomban elfoglalt helyzetére. A térbeli átalakítás, a tér megváltoztatása kérdésének 

kiemelkedő fontosságát mások is érzékelik: a tulajdonosnőnek a szálloda bankár lakta 

szobájának átfestéséhez fűződő tervei annak függvényében változnak, hogy az öreg bankáron 

mennyire érződik az emigránsok betegsége („megőrült”), milyen gyakorisággal jár el 

honfitársaihoz. Az elbeszélésben az akolból szétszéledő juhnyájhoz válnak hasonlóvá a 

szálloda lakói, ami ironikusan utal a bibliai szétszóródásra, diaszpórára, az egyházukhoz 

hűtlenné váló hivőkre.(34) Az egykori jelentős olasz politikus, Menenghetti és annak leánya 

(a modellé lett Pia) társadalmi lecsúszásukkal egyidejűleg cserélik fel háromszobás, bérelt 

lakosztályukat „a nemzetközi” vendégek által benépesített szállodával. Ezután mindketten 

meghívást nyernek a környék emigráns lakásaiba, vendéglőjébe, tehát befogadja őket a 

térbeliség által is kijelölésre kerülő hontalanok közössége.
395

  

A regénytér kiszélesedésének a Barabás család életében ára van. Mióta Pista, a magyar 

származású szélhámos elkalauzolja őket a város eddig jórészben nem ismert, távoli világába  

ahol úgy érzik magukat, mintha Amerikában lennének (vagy a Marson és Tejúton) , a 

kirándulás költségeit Barabásék viselik, pénz viszont nem kerül a bankba. A Barabás család 

története a városba (Párizsba) való megérkezésükkel kezdődik, illetve a város 

belakhatóságának ábrázolásán keresztül mint egy relatív stabil helyszín jelenik meg a címben 

megjelölt utca (az emigránsok láthatatlan életének színtere, ahonnan elindulnak és ahová 

visszatérnek a hontalanok). A szövegvilágban az elbeszélő a városnak egy olyan szimbolikus 

szerepet betöltő terét hozza létre, ahonnan az átjárás csak nehézkes. A szállodai söntés mint a 

lakásbelső meghosszabbítása a tágabb értelemben vett család érintkezési területe, itt hányják-

vetik meg egymás között dolgaikat az itt lakó emigránsok, politikai nézeteiket kifejtve, ez 
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utóbbit inkább megszokásból, mint elkötelezettségből. Az utcától hangsúlyozottan távol esik a 

magyar vendéglő, néhány közösségi teret (kocsmát) már felnőtt korában látogat meg csak 

Barabás Anna. A magyar vendéglőbe tett kirándulások azonban nem sok eredménnyel 

zárulnak, mivel a gazdasági emigráns, Barabás az általa három csoportra osztott magyarok 

(kommunisták, szociáldemokraták; gazdasági emigránsok; „tarhások”) egyikével sem tartaná 

szívesen a kapcsolatot. A temetéseken azonban minden különösebb meghívás nélkül a csoport 

összes tagja hívatlanul megjelenik. A térhasználat kulturálisan konstruált különbözősége 

mutatkozik meg abban, hogy Magyarországon, ellentétben a műhelyben dolgozó lányokkal, 

Barabás Annus kisvendéglőben eszik, és börtönviselt, hazatoloncolt egykori szerelmével egy 

kávéházba ülnek be, ahol láthatóan mindenki ismeri a producerré lett férfit. 

 A kor egyik legnagyobb hatású kulturális kontextusokat elemző interpretációjában a 

világváros leírásának kétféle módozatát elemzi, lehetséges ugyanis a várost mint egzotikumot 

meglátni, leírni, vagy helybeliként meglátni a metropoliszokat, amely mnemotechnikailag a 

magányos kószálóból előhív gyermekkorából, ifjúságából származó emléknyomokat. A 

kószáló városjáró alakját a szerző szerint Párizs teremtette meg, amely e szociális vadonban a 

cégtáblákról, a hirdetésekről olvas, és a város épületei között tájékozódik, végtelen színjátékát 

nyitva meg a kószálásnak.
396

 A kószálónak mint a párizsi látkép jellegzetes figurájának élete 

távol esik az emigránsok létezésétől, a  kószálók inkább a francia társadalom nem egészen 

kriminalitástól mentes tagjai közül kerülnek ki, gondolva ekkor az utalványt hamisító magyar 

származású Pistának, vagy az egykori orosz gárdatisztnek, a vagyonát vesztő, alkoholista 

Fjodornak a magatartására. A tér megszerzésének kísérleteként Barabás Annus éppen az 

említett férfiak iránt érez szerelmet, vagy keveredik viszonyba velük. Mindezek mellett 

felhozható, hogy a metropolisz fogalmának szimbolikus konstrukciójának, szűkebben 

Párizsnak, a megfogalmazására többek között Ady Endrénél került sor, s irodalmunk számos 

regényének központjában e város önértelmező alakzata és egy sajátos szubjektum, a kelet-

európai kószáló áll, vélekedik egyik  kortárs irodalomtörténészünk. 
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 A regényben lévő 
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téridő-viszonyok ábrázolása nem kötődik az említett falu kontra város leírásához, a magyar 

szereplők egyre nagyobb téregységben próbálnak boldogulni (Kenderes, Mezőtúr, Budapest, 

Párizs, Buenos Aires). Ahogyan a modern kori népvándorlás útján haladnak, egyre kevésbé 

ismerik ki magukat az adott helyszíneken, ezzel hozhatók összefüggésbe a környék belakására 

tett kísérleteik is. Az emigránsoknak láthatatlan az élete, ez alól egyetlen kivétel van, amikor 

meghal a család egyik jótevője, a taxisofőrként dolgozó orosz egy halálos balesetben, a 

temetési menet gyalog megindul Párizs legforgalmasabb utcáin, a sétáló franciák legteljesebb 

figyelmével kísérve. A temetésről hazaérkező Barabás kibámul az ablakon, alig lát valamit, 

ekkor határozza el, hogy átköltöznek a szállodából a lakásba. A város mint szöveg tehát 

bemutatja bizonyos csoportok térbeli behatároltságát, azok szociális, mentális vonzataival 

együtt, ugyanakkor benne eltűnni látszanak a századelőn meglévő, nemek közötti 

megosztottság határai, a radikálisan férfiak számára reprezentált terek, az ahhoz kapcsolódó, 

nőket érintő látens tiltások, 
399

 hiszen a családregény legtöbb vonatkozással rendelkező 

szereplőjének, Barabás Annának mozgását sem korlátozzák a tér átjárhatóságát érintő tiltások 

(kocsma, közösségi terek). Természetesen ez jórészt társadalmi helyzetéből is származik 

(piac, közparkok). Létezik olyan felfogás a társadalmi térhasználatot illetően, amely szerint 

már a 19. századi párizsi női középosztály rendelkezhetett a társadalmi térhasználatnak olyan 

fajtájával, amely engedélyezi számukra a bizonyos közösségi tereken történő 

nyilvánosságot.
400

 

Bahtyin nem választotta szét a térbeli és időbeli indexek közötti viszonyokat, amik  

elmosásának kísérletére többször utaltam már írásomban.
401

 Más szerző  nyelvi szempontú 

vizsgálatában azonban érzékeltette, hogy a regényben túlnyomóan a jelen idejű igék  

használata a jellemző.
402

 Mivel az otthontalanság, utazás a jelen idő perspektíváján keresztül 

kerülnek a szövegbe, mintegy történetiségüktől megfosztott élettörténetekkel találkozhatunk, 

nem arról van szó tehát, hogy a biográfiai idő nem szerepel a szövegben, hanem 

másodlagossá válik. Nemcsak térbeli határhelyzetről lehet beszélni, hanem vele összefüggő 
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időbeli váltásról is, amikor például a svájci-osztrák határra érkező vonatban Barabásné az 

elmúlt nap eseményeit megpróbálja összegezni, a Budapestről való elutazásuktól számított 

egyetlen nap meghatározhatatlanul jelentős időtapasztalattá válik, eloldva az elbeszélést a 

konkrét történetiség idejétől. (9) Ugyanezen módon érzékeli a volt bankár, Bargyihinov orosz 

változásokra váró magatartása és kényszerű munkavállalása között eltelt időszakot a fiatal  

Barabás Jani (mintha „évezredek” teltek volna el), időtapasztalatának alapjául tehát a történeti 

időből való kiszakítottság áll: a napok, évek egy megragadhatatlanul hosszan tartó  idő 

perspektívájával kerülnek párhuzamba, vagy kerülnek azonosításra. (15)  A halászó macska 

uccája 2006-os kiadásának kapcsán megszületett kritikában, és az imént említésre kerülő 

tanulmányban a regénynyelvnek az élőbeszéd határán elhelyezkedő voltáról, valamint a 

lineáris elbeszélésbe beiktatott jövőbeli eseményeket megidéző, közbeszólásokkal ellátott 

technikájáról, az elsődleges elbeszélőnek a korábban harmadik személyben jelentkező jóshoz 

hasonló szerepéről találunk megfontolásra érdemes megjegyzéseket.
403

 Mindkét írás leszámolt 

az irodalomértelmezésben addig meglevő állásponttal, amely különös tekintettel volt a 

riportokhoz, riportregényekhez fűződő kapcsolatára, néhány egymástól radikálisan eltérő 

szerzőt is ugyanebben a kontextusban interpretálva.
404

 A regénynek tulajdonított fecsegő 

jelleg talán a viszonylag rövid mondatok állandó váltakozásából származtatható, esetleg az 

elbeszélőnek a történettel kapcsolatos, néha meglepően sikerült reflexióiból, a 

címválasztásból, „a hétköznapi élet” tematikájából. A szokatlan sűrítés eloldja a szövegeket 

az élőbeszéd határaitól, ugyanazon történetnek permutatív ismétlődései eltávolítják a 

megnyilatkozás konkrét formáitól. Az emigránsok hol munkát kapnak, hol pedig elvesztik; 

betegek lesznek, aztán meggyógyulnak; honvágyuk támad, ami természetesen csillapodik; 

megérkeznek Párizsba, olykor hazamennek, hogy végül visszatérjenek. A szöveg szabadon 

kitölthető a helymeghatározások szempontjából döntő tulajdonnevekkel, a történelmi 

események kontextusuktól megszabadított történelmi folyamatokként artikulálódnak; a 

nemzetekre vonatkozó megállapítások általános jellegűek, az idő fogalmának kitágításával 

manipulál.  Nem egészen érthető, hogy miért vélekedik úgy az egyik irodalomtörténész A 

halászó macska uccájának „történeti kontextusait” vizsgálva, hogy abban nem elég széles az 

ábrázolt horizont, nyelvi eszköztára korlátozott, ezzel szemben ugyanezen a helyen történik 

javaslat a mű történelmi regényként való olvasására, az elbeszélő reflexióit pedig a szövegből 
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kiszakítva annak felületességét bizonyítandó szemlélteti.
405

 A regény nem ambicionálta a 

korabeli történelmi regények történeti kontextusokkal rokonságot tartó, vagy a történelmi 

regényekben megnyilvánuló narratív eljárásokat, ellenben ha a szöveg működésére vagyunk 

kíváncsiak, több köze van a helyszínek metaforikus meghatározásához, az időbeliségnek a 

helyszínekhez fűződő viszonyához, az elbeszélőnek az egyszerre szövegben felszívódó- 

előtűnő szerepéhez. Ahogy a szöveget illető vizsgálódások eredményei összegezhetőek, 

megfogalmazásra kerülhet, hogy nem lehet lokalizálni az elbeszélői perspektívát sem. Bár 

előrevetíti az eseményeket, megfogalmazza a szereplők gondolatait, nem akarja magát s 

mindentudó pozícióba helyezni, hangsúlyozottan reflexív, ami nemcsak a harmadik személyű 

jós szerepét idézi fel, hanem a kéziratot kiadói előszóval ellátó, az események tudásával 

rendelkező elbeszélő pozíciójának kérdését is felveti, aki azonban távolságot tart az elbeszélés 

tárgyától. A szöveg jelentését a téridőben, elbeszélői helyzetükben elbizonytalanított 

konstrukciók hozzák létre. Az ismétléses alakzatok hasonló szerkesztési halmozásával lehet 

találkozni az Árva Mariska napjai címmel, szerzői név nélkül megjelentetett, egy másik  írónő 

által írt regényben, ahol  egy szintén kamaszkorú lány felnőtté válását, szenvedéstörténetét 

kísérhetjük végig. Mariska és Barabás Annus nem foglalkoznak életük eseményein kívül eső 

dolgokkal, rezignáltan veszik tudomásul hányattatásaikat, ugyanazon helyzetnek többször 

válnak áldozatává, mintha semmi befolyásuk nem lenne a dolgok alakulására. Mindketten 

többször próbálják újrakezdeni életüket, és a regények végének lezárásával kapcsolatban 

sokan éltek a befejezetlenség gyanújával, mivel nem közölnek a szereplők életére vonatkozó 

megnyugtató végpontokat.  

A halászó macska uccája című regény feminista újraolvasását nem véletlenül 

szorgalmazta egyik kortárs kritikus,
406

 elsősorban a női identitások élettörténeti 

megkonstruálásáról van szó, a családregény legtöbbször az iskolát nem végzett, szabászati 

tanfolyamot elvégezni kívánt, munkába álló Annus története körül időzik. A Constructing 

Spaces of Transition című tanulmány szerzője a nők által írt emigrációs regényeket elemezve 

a következő megállapításokat teszi: az ilyen regények többnyire megpróbálják egy 

bizonytalan jövő távlatában értelmezni a jelen időben történő cselekményeket, nagy gondot 

fordítanak a különböző kultúrák közötti feszültség feltárására, ennek ellensúlyozására egy 

távolságtartó elbeszélői helyzet kiaknázására törekednek, kiemelésre kerülhet bennük a világ  

képzeletbeli, öntudatlan voltának konstruálódása, valamint, hogy  hangsúlyozottan nem 
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esszencialista nemzetiségi, kisebbségi megközelítések jellemzik őket. A kései emigrációs 

regények is távol vannak az egyértelmű, konkrét politikai állásfoglalástól, inkább az irodalmi 

kifejezésre hagyatkoznak, közvetve szélesebb olvasóközönséget megszólítva, és  alapvetően a 

kisebbségi hovatartozás kérdését bonyolult összefüggésekben tárgyalják a nemi és kulturális 

identitás egyéb konstrukcióival.
407

 Földes Jolán regényében máshol is textualizálódik a 

bevezetőben említett, (poszt)koloniális problematika, ráadásul ebben az esetben a nemzeti 

hovatartozások felülírják a nemiséget érintő elképzeléseket. Örökkévaló díszletnek láttatja 

azonban a nagymosás körülményeit, a mosónőket a világ minden nagyvárosában lévő  kaszt 

tagjainak, a mosás titkait pedig asszonyok örökítik lányukra („Bombaytól Montrealig, az 

Egyenlítőtől a sarokig”). A mosoda sem esik kívül az említett környéken, a tárgyalt utca és a 

rue de la Huchette között helyezkedik el. Az elbeszélés ezen kívül Annus történetén keresztül 

sokat elmond a nő-férfi közötti párkapcsolatokról, a női szexualitásról, ami megtagadja a 

szerelem románcos elbeszélését, inkább egy, az életkorból fakadó kényszerű választásként 

jelentkezik. Jellemzően a hontalan nő az otthon megteremtésénél a jólét premisszáit félretéve 

a benne kialakult büszkeségből fakadóan egy másik, öregebb férfit választana, az apa 

sorsához visszavágyódva, és nem a beilleszkedő, ezért talán neki idegenként meghatározott 

Güntert. A női életsors félresiklásának részben tragikus ábrázolására kerül sor az egykori 

olasz miniszter leánya sorsának megrajzolásában. Pia először manökenné lesz, később Dél-

Amerikába indul „kivándorlóként”, bártáncos szeretne lenne, a lánynak azonban nincsenek 

iskolái, szépségén kívül nem ért semmihez. A tragikum Pia gyermeki létének a regény első 

oldalain való bemutatása és a felnőtt, sikertelen szerepe között feszül.   

Az elbeszélő aggodalma azonban nem annyira a nemi hovatartozás kérdésére 

összpontosul, inkább a domináns kultúrán belüli küzdelmekre koncentrálódik, a szülőhazába 

való visszatérés témájaként, a más emigránsokhoz való kötődések és azonosság kérdésének 

révén. Bár napjainkban az (e)migráció kutatása egyik legfontosabb céljának tekinthető a 

nemzetek közötti családok, a nem és (e)migráció közötti összefüggések feltárása, különös 

tekintettel a kelet-európai térségekből megkezdődő bevándorlásokra,
408

 a szövegben a nők 

beilleszkedésének körülbelül ugyanolyan esélyei vannak, mint férfitársaiknak (Klára, Hallay 

Péter). A textus tehát nemcsak a téridő viszonyait, a nemzeti karaktereket, hanem a nemi 

identitással kapcsolatos konstrukciókat is aláássa. Olykor a legváratlanabb életsorsok 
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alakulnak pozitívvá, az egyik legélhetetlenebbnek tartott szereplő, a litván kommunista 

múlttal rendelkező matematikatanár sikeres közgazdasági pályát fut be. A regény vége az 

állandóan úton levés metaforájával, a nomádéval fejeződik be (sátorverés), valamint a 

nyomtalanságéval, ami értelmezhető a beilleszkedés, az otthonra találás feladásaként, amely 

küzdelmet nemcsak a domináns kultúrával, hanem önmagukkal szemben veszthetnek el. A 

szövegeknek tehát a konkrét (kulturális, téridőt, nemeket érintő, elbeszélői pozíciót érintő) 

meghatározásoktól való tartózkodása, ugyanakkor az említetteket sajátosan mégis 

megszólalásra bíró konstrukciói hozhatóak összefüggésbe a különböző, idegen nyelven 

történő „viszonylag gondtalan” olvasással, így (egyik)  magyarázatául szolgálhatnak a 

jelenkori, magyar nyelven történő kiadás sikerének is.  

 

Más világ(ok). Földes Jolán: Más világrész, Fej vagy írás és Péter nem veszti el a 

fejét című regényei 

 

 

A szövegek közvetítő funkcióin keresztül az elbeszélések különböző kultúrákban meglévő 

viselkedésmintákat, megoldási mechanizmusokat mutathatnak be, illetve bizonyos normákat 

kérdőjelezhetnek meg, szembesíthetnek az agresszivitást, idegenséget kiváltó érzésekkel, 

hasonlóan az analízisben lévő páciens terápiás munkájához.
409

 A regények világa többféle 

értelmezési modellt kínálva sohasem szűkíthető le az adott kulturális konstrukciók egyetlen 

alternatívájának olvasatára (szélsőséges esetek kivételével). Az irodalmi szövegekkel 

kapcsolatosan nem válhat csupán egyetlen tényezővé, hogy mennyire képesek megmutatni 

egy adott kultúrának a sokféleségét, ahogyan  Földes Jolán leghíresebb regénye ebből a 

szempontból egyszerre tartható informatívnak, és történetileg alulreprezentáltnak. Földes 

Jolán regénybeli Városában az emigránsok szinte elszeparáltan élnek, annak ellenére, hogy a 

város válhat legintenzívebben egy nép átalakuló identitásainak, társadalmi gyakorlatának a 

helyszínévé, ahogy arról számos városkutató nyilatkozott. A nem térben adott perifériának 

centrumba emelése, a város és abban megbúvó utcának egymás közötti, egymást felidéző 

elbeszélhetőségének értelmezési viszonylatai azonban megváltoztatják az ott élők 

kapcsolódási pontjainak érzékelhetőségét. Homi Bhabha egyike azoknak, akik úgy gondolják, 

hogy holott a külvárosok, kolóniák, vándorok, menekültek népét szűkebben nem sorolták a 

nemzet nagy családjába, annak határai megjelenítésében nagy szerepet játszanak, 
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elbeszéléseik pedig a (poszt)modern korban bekerülhetnek a történelem centrumába, arra 

figyelmeztetve, hogy a modern város története máshol történik, mint ahogyan korábban 

definiálni próbálták. Ugyanő a kulturális különbségek meghatározásában a „Másik helyével” 

való ambivalens viszonyuláson keresztül véli megragadhatóvá tenni, nem csupán az 

egymással kibékíthetetlenül szembenálló tartalmak révén, a „kulturális versengés” résztvevői 

ugyanis bekapcsolódnak a pozíciókért való harcba, újfajta identitásstratégiákat hozva létre.
410

 

Bár a tanulmányszerző az említetteket elsősorban diszkurzív folyamatnak vélte, nem pedig az 

egyén traumákkal való megküzdése formájának, Földes hősei éppen a köztesnek, többnyire 

sikertelennek kifejlesztett identitásstratégiától szenvednek. Az elbeszélő érzékelteti a 

domináns kultúrához tartozók sokféle törekvését, vágyát, elutasítását, utalva azoknak szintén 

problematikus helyzetére, néhány esetben pedig jólétük vagy  kudarcuk éppen az 

emigránsoktól függ (pl. a görög Papadakisz feleségéé).       

Földes Jolán következő, még magyar nyelven megjelenő műveiben voltaképpen azokat 

az élettörténeti elbeszéléseket gondolja újra, amelyek már korábbi műveiben, főleg A halászó 

macska uccájában megtalálhatóak voltak. A Más világrész (1937) címadó novellájában egy 

Szabadka mellett született, kamaszkorában az azóta elhunyt édesapjával Argentínába 

kivándorló varrólány anekdotikusan előadott történetét dolgozza fel. A család széthullik, 

nemzeteken keresztülívelő kapcsolata Aurorának (Arankának) csak öccsével van, miközben 

sokat nélkülözve, prostituálva magát, cselédnek szegődve, felküzdve magát a varrólány 

státusából egy női szalon tulajdonosává. Mindez röviden előadva a múltba van vetítve, az 

alapszituáció Aurorának egy kezdődő szerelmi viszonyát célozza meg. A huszonhárom éves 

lány egykori alkalmazottjának jegyesét szereti el, a pénz összegyűjtése után megérkezik a 

lány öccse is, Péterke, akivel együtt tervezik a későbbi jövőt. Ekkor megtörténik a tragédia, a 

megcsalt Ansunción bosszúra éhesen érkezik meg Aurorához, ahol vita támad, és a szobába 

belépő, nővére védelmére kelni akaró fiút a hívatlan vendég felindulásból leszúrja egy 

felkapott papírvágó késsel. Az igazságszolgáltatás minden további nélkül lép tovább az 

emberhalálon, Ansunciónt a bíróság felmenti, a jegyesek egybekelnek, megközelítően hasonló 

módon folyik tovább a szereplők élete, talán csak Aurora esik gondolkozóba férjhez menetelét 

illetően. A Más világrész darabjai visszalépést jelentenek az írónő pályáján, Földes Jolánnak 

valószínűleg a nagyobb terjedelmű regényformák iránt volt érzéke. A kötet novellái a 

legkülönbözőbb világokat jelenítik meg a hozzájuk tartozó, az elbeszélés szempontjából  

szintén heterogénnek tarható módok segítségével. A könyv szempontjából talán 
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legsikerültebbnek tartható a kötet leghosszabb, már-már kisregény műfajával rokonítható, 

korábban a Magyarország hasábjain megjelent Pádár János, titok című írása. Az alexandriai 

konzulátus munkatársa, Klári Kairóba látogatása alkalmával a penzióban lakó orosz 

származású, a szovjet kormány megbízásából gyapotügylettel foglalkozó férfi felesége 

kérésének eleget téve a férj tudta nélkül bizonyos összeget letétbe helyez egy félig illegális 

ügyletekkel foglalkozó magyar származású „üzletembernél”, mivel a szegény paraszti sorból 

kikerülő asszonynak a legnagyobb ambíciója Magyarországon földbirtokot vásárolni, bálokba 

járni, aminek lehetőségétől az aktuális politikai ellenszenv miatt meg van fosztva. A helyszín 

Kairó óvárosa, ahol a halál az élők rovására terjeszkedik, lakói jórészt elhunytak, mivel a 

hozzátartozókat a házon belül vagy annak elébe temették el. A hiedelem, hogy a családtagok 

között otthonosan találnak nyugalmat a halottak, nem tartott sokáig, a lakosok elszivárogtak a 

város más részeibe, az utcák kiüresedtek, a halott családfők hiába várják vissza az utódokat. 

(40-41) A tér labirintusszerű ábrázolásával párhuzamos a nő eltévedtsége. A síroszlopok 

között tébláboló asszony a keresett házba való megérkezésével egyidejűleg ébred rá Nadesda 

titkára. Az európaiak kiköltöztek innen a város más részébe, a szegényebbek az arabok lakta 

külvárosba. Kairó óvárosának leírásával tehát a város egészének szerkezete kerül bemutatásra. 

A kísértethistóriák néhány eleme épül be ehelyütt az elbeszélésbe (innen nézve nem tartható 

véletlennek, hogy Poe volt az első detektívtörténetek szerzője), a megürült házak eltemetett 

lakója figyeli a csöndön át a magyar hivatalnoknőt. A város elhagyott negyedének 

abszurditását fokozza, hogy a nő végül megtalálja az üzleti negyedtől jókora távolságban 

lévő, két sír között elhelyezkedő, keresett kaput a következő aranybetűs táblával: „Arsène 

Ledniczky, Banker”.  

A Más világrész megjelenésével egy időben születnek Rejtő Jenő leghíresebb regényei, 

amelyekben az afrikai-európai kalandorok, kétes egzisztenciák széles galériájával 

találkozhatunk, ahogyan Földes, Rejtő is vonzódott a szürreálisnak ható helyszínek 

ábrázolásához (Orán, Szingapúr, kocsmák, külvárosok), valamint, hogy a fenti példánál 

maradjunk, nála is az egyes személyek tulajdonságai, valós helyzete valamint megnevezett 

foglalkozásuk között feszültség van (Troppauer Hümér, a költő; Piszkos Fred, a kapitány). Az 

írók szereplői a legkülönfélébb nemzetiségek tagjai közül kerülnek ki, akiknek közössége 

kedélyes elegyet alkot (pl. Rejtőnél a feltehetően spanyol Senki Alfonz; a skót Csülök, 

amerikai Tuskó Hopkins Az elátkozott part és a Három testőr Afrikában című regényekben). 

A regényekben az említett város-, település-, tájkonstrukciók reprezentációi azonban rejtett 

módon magukban hordozzák az elnyomott hangok megmutatását is, ezért nagyon 

leszűkíthetőnek lenne tartható, ha a bennük megnyilatkozó Európa-központú, a kolóniák 



életére koncentráló leírásokat tennénk meg bírálat tárgyává. A Pádár János, titok című 

nagynovellában három különböző szinten folyik a történet megalkotása  titokregényként 

való definiálása több szempontból lehetséges. Az egyik szinten egy szerelmi történet 

bontakozik ki a magyar hivatalnoknő és a francia mérnök, Camille között; másrészt Klárit 

hivatalos teendőinek elvégzése közben mutatja be az elbeszélő, végül pedig egy nem egészen 

szándékos, hivatalosnak a legkevésbé tartható nyomozásának lehetünk tanúi, különös 

tekintettel Pádár János személyének kilétére. A titok abból fakad, hogy nem csupán Pádár 

János / Giovanni Padre valós személyiségazonossága bizonytalan, hanem az utána nyomozó 

hivatalnoknő titkolózásra kényszerülve kétségeit, nyomozásának (rész)eredményeit nem 

osztja meg más-más okokból sem Camille-lal, sem felettesével, bizonyos mértékben még az 

eseményekbe beavatott hivatali munkatársa előtt is titkot tart. A narrátor szövegébe 

beékelődött függő beszéd következtében csupán egyetlen szereplőnek, Klárinak a 

gondolatfoszlányai válnak explicitté, az olvasóban akaratlanul keltődik a cinkosság, a titokban 

való részesedés érzése.  

Hivatali fogadóidőben, arab rendőrök kíséretében, magyar állampolgárságát igazolandó 

jelenik meg Pádár János az alexandriai konzulátuson. Egy, a nevére kiállított születési 

bizonyítvány (szül. Biharban, a feltehetően elcsatolt Fugyivásárhelyen), és egy bírósági idézés 

kivételével nincsenek nála iratok, és többször hangsúlyozza, hogy a tárgyalásra „szigorúan” 

csak mint tanút idézték meg.  Bár a hivatalnoknőnek erős kételyei vannak saját döntését 

illetően, mégis igazolja a férfi állampolgárságát, mivel hasonló esetben a román konzulátus 

elutasítása következtében éveket kellett egy másik kérvényezőnek az egyiptomi börtönben 

töltenie. Sivatagi kirándulás kapcsán szerez újabb információkat a konzulátus munkatársa 

Pádár Jánosról.  

A sivatag lehet ontológiailag kiürült tér, vagy a vele való találkozás a szépség és a 

fenséges világa, a nyugati szubjektumnak szembesülése, konfrontációja az őáltala felfedezett 

térséggel. A nőnek elsőként azonban az tűnik fel, hogy a sivatag nem teljességgel csupasz, 

hanem növények élnek benne. Érdekes módon korábban az elbeszélő itt is a növényi lét 

meggyökeresedő mivoltával hozta összefüggésbe az itt lakó európaiak életét. A kirándulás 

végcéljául választott oázis úgy szerepel a szövegben, mint a „közöny és személytelenség 

külvilágának” peremén keletkező „jól tartott Éden”.
411

 Az egykori tevekaraván a 

modernségben ütött-kopott gépkocsik sorává alakul át, a sivatag mint egy térben lezárt 

komplexum az emberi átalakítás eredményeként kapuval rendelkezik, hogy a felügyelők be- 
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és kimenet megolvassák az (át)utazókat. A táj képének feldolgozása a nyugati szubjektumban 

az álommunkával azonosul, míg a kairói óvárosban a labirintusélmények a döntőek, a sivatag 

a projektív fantázia tárgyaként: félelem, irrealitás, és vonzódás:  „A sivatagnak kapuja van, 

mint a pokolnak. Ez furcsa. És furcsa a kép, amelyik egészen új és végtelenül ismerős: 

álmában jár az ember ilyen világító pusztákon, a földöntúli színfoltok ilyen valószínűtlen 

játékában. Sárgán hull a napfény és lilán veri  vissza az ezüst homok, kékek és feketék a 

sivatag sziklái. Homok és sugár, szikla és könnyű pára úgy világítanak, mint templomban, ha 

a színes ablakot lángra gyújtja a fény”. (25-26) A sivatag arra kényszeríti a szemlélőt, 

érzelmileg, fizikailag erős tapasztalatokat szerezzen önmagáról.
412

 Klári menekülési fantáziái 

a sivataghoz kapcsolódnak, nem elég tehát, hogy magyar származású lévén először Párizsban, 

később Alexandriában telepedett le, legszívesebben a többiektől elválva ebben a faluban 

maradna, a következőkkel figyelmeztetve önmagát: „Már megint ki akarsz iratkozni!”  A 

sivatagot csak az itteniek ismerik, mondja Camille, de ebben a kis helységben rögtön 

magyarokra lel a főszereplő, a görög kocsma tulajdonosa egy szabadkai fiút alkalmaz, akinek 

elődje Pádár János volt.  

A Földes-prózában a diaszpórában élő nemzet fogalmán keresztül artikulálódó családok, 

emigránsok, bevándorlók, a gyarmati elit, vagy menekülni kényszerülő kisebbségek tagjai 

alkotnak egymáshoz viszonyítva is vegyes közösségeket. Földes korában egyedülállóan 

kétségbe vonja, hogy a különböző nációk interpretációjához legkiemeltebb tényezőként  a 

területhez való hovatartozásának, az anyanyelv tudásának definíciói járulnak hozzá 

elsősorban. Klári konzulátusi működése e kitágított, elcsúszó meghatározások révén 

mutatkozik meg, nemcsak a nemzethez való hozzátartozás, hanem az állampolgárság 

kérdésében is. Még a hivatalban dolgozók számára is elhalványodik az egykori haza iránti 

érdeklődés, a magyar ügyek között számos olyan van, amivel kapcsolatban kételyek 

merülhetnének föl (pl. görög asszonyok bizonyítják egy elhunyt koldusasszony 

állampolgárságát, akinél egyébként a keresett Pádár János is tartózkodott). Az európaiak és az 

egyiptomiak között viszont alig van érintkezés azon kívül, hogy a kirándulás során 

hangsúlyozottan szembesül Klári a közöttük lévő azonossággal, különbséggel: „A fehér 

emberek odaérnek a fekete emberekhez. Nézik egymást. Az asszony rajtakapja magát, hogy 

azt kérdi magától: Ha itt akarnék maradni, ugyan befogadnának-e?” (27) Rendszeres átjárás 

ebből a szempontból még az egzisztenciálisan, vagy kriminális szempontból az arabokkal 

érintkezni kényszerülők esetében is kétséges. (Ellenpélda az őrizéssel megbízott hivatalnoki 
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szolga, Mohamed.) Habár magán, az emigránsok közösségein belül is meghatározott 

hierarchia van, a konzulátussal kapcsolatos ügyek intézése az ezek közötti érintkezési 

felületeket növeli. Végül (a Pádárral kapcsolatos)  közügy teljes mértékben a tisztviselőnő 

magánügyévé válik. A nyomozás eredményeként kialakul a tisztviselőnőben egy Arany Jánost 

és német útirajzokat olvasó, arab gyereklányokat a fehéreknek közvetítő, szökött idegenlégiós 

személyiségrajza. Ekkor azonban egy újságból arról értesül, hogy halálos fejsérülést kapott 

Giovanni Padre, miközben kimentett a vízből egy, a hídról magát a vízbe vető görög asszonyt.  

Kairóba, a kórházban eszméletlenül fekvő Pádár Jánoshoz egyedül utazik, aki már nem képes 

életéről részletesen beszámolni. Az ő rejtélye egyben metaforikus a másokat (Camille-t és 

Klárit is) elválasztó különbségeket érintően. Az emberek egymásnak „idegen bolygók”, más 

világok. A titok eltitkolása megmutatja a nő és a férfi közötti kulturális kommunikáció 

eltéréseit is, és ezért a morális, a nemzettel, otthonnal kapcsolatos fogalmak revideálására 

késztet. Csupán a magyar lány ismeri föl magát mint különöst, csak az ő számára jelent kínt 

szerelme normáihoz igazodni, aki egy nagy nemzet képviselője és szinte már-már 

reprezentánsa.
413

 A szövegben feltűnik Párizs, mint távollévő térkonstrukció, második 

legnagyobb magyar városként, ahol jól keresnek, de nincsenek otthon a kelet-európaiak.                     

A Fej vagy írás című regény női szereplője válófélben lévő asszony, Martin Éva,  

magánéleti traumáját feldolgozandó megy Egyiptomba, egy német gyapotkereskedő mellé 

titkárnőnek. A történet az ő hajón való megérkezése és elutazása között lévő időszakot öleli 

föl. A tenger mint a térbeli és érzelmi elválasztottság, a rasszizmus elől menekülők útvonala, 

az Európától való elzártság szimbólumaként jelentkezik. A tengeren vihar tör ki, napok óta 

nem tudnak befutni hajók, a hírek nem jutnak el a fehér kolóniához, ekkor érzékelhető, hogy 

milyen törékennyé válhat az európaiak tartózkodása. Földes Jolán regényeiben többnyire az 

időben eltűnő, nyomtalanul felszívódó bevándorlók, utazók létlehetőségei mutatkoznak meg. 

A Fej vagy írás című regényben az elbeszélő az utolsó oldalon leplezi le önmagát, az írás 

ekkor szakadatlan értelmezési módszernek, az ellenállás egyik formájának tűnik. (243) 

Nagyon találóan, az írónő megelőző, leghíresebb regényét is a felejtésnek ellenszegülő 

irodalmi alkotásnak látja egyik, jelenkori irodalomtudós is.
414

 A Földesnek az 1937-ben 

megjelent regényében a korábbi műveivel kapcsolatban már elemzett,  tér-, település-, 

tájkonstrukciókkal lehet találkozni. A modern kor vándorai egyes országok (Egyiptom, 

Magyarország) megismerhetőségéhez elegendőnek vélik az írott, radikálisan szűkszavú 
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tájékoztatást a prospektusokból, így egyiptomi tartózkodásuk során tapasztalataik már egy 

eleve megkonstruált világ leírásához igazodnak („És a város, Alexandria  a Földközi tenger 

királynőjének mondják a prospektusok, amiket fehér emberek készítettek fehér embereknek”, 

191), Martin Éva újdonsült szerelme nemkülönben a magyar követségen található 

szóróanyagból próbálja megismerni a lány szülőhazáját.  Roger Keesing szerint az Európán 

kívüli más világ(ok) kulturális interpretációiban döntő mozzanat az azokhoz fűződő egzotikus 

olvasási mód, amely abból származik, hogy a tudósok nincsenek birtokában a helyi (élő) 

nyelvek ismeretének.
415

 Martin Évát Magyarországról történő elutazása előtt vonzotta 

Egyiptom különlegessége, ideérkezve meglepődve kell szembesülnie azzal, hogy csak francia 

nyelvtudását tudja használni, mivel az évtizedek óta itt tartózkodó kolóniák tagjai 

eltanácsolják az arab nyelv megtanulásától. A regényben szereplő, többnyire saját hazájuk 

rasszista, politikai üldöztetése elől megszökő tudósok mindegyike Egyiptom nem élő, hanem 

korábbi történelmére kíváncsi. Az orientalista kongresszusra Indiából, a világ minden 

részéből ideérkező egyetemi tanárok a hontalanok új típusát képviselik, míg korábban az ilyen 

utazásokra elsősorban a fiatalabb nemzedékek vállalkoztak, addig megindul az európai 

értelmiség szétszóródása a világ minden térségét megcélozva, tekintet nélkül azoknak 

életkorára.     

A szálloda mint az átmenetiség, ugyanakkor az időben való lehorgonyozás, mások 

megismerhetőségének lehetősége Földes Jolán regényeiben, ahol a hotel ábrázolása központi 

jelentőséggel bír, ahogyan más írónő műveiben is a társas lét egyik kifejező színtere (pl. 

Erdős Renée tetralógiájában). Egy-egy traumát okozó, befolyásoló esemény közös 

feldolgozása az összetartozás alapjául szolgál a lakók életében, ez viszont egyáltalán nem 

vonatkozik a benne dolgozó arabokra, akiket nemcsak szimbolikusan különít el a szállodát 

vezető tulajdonosnő, hanem esténként elzárva tartja őket a padláson. A penzió 

mindennapjaiban döntő változást hozott egy lakó szerencsétlen motorkerékpár-balesete, a 

hangsúlyozottan nem a menekültek népes táborához tartozó egyetemi tanárnak, az elzárkózott 

életet folytató férfinak a sebesülése. A szálloda többi vendége, különösen a nők ezután 

egymást váltják a sérült meglátogatásában; közöttük van Martin Éva is, és ezután óvatosan 

alakul ki a sérült férfi, André Chardon és a magyar nő között szerelmi viszony. Az 

előbbiekben elemzett mindkét írásban egy kelet-európai szubjektumnak egy nyugat-

európaival történő szerelmi kapcsolatába,  házasságukat érintő tervei  megvalósulásába vetett 

hit vonódik kétségbe. Míg korábban A halászó macska uccájában kiútnak tűnik a 
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gyarmatokon/volt gyarmati országokban való tartózkodás (Barabás Jani Kongóba megy 

dolgozni, miután kosarat kapott jegyesétől), az itt tárgyalt egyiptomi történetekben a kelet-

európai nők (Dinocska, Klári) nem tudnak hosszabb kapcsolatot létesíteni az Európa nyugati 

feléből származó férfiakkal, noha elsősorban ők azok, akik nagyobbrészt feladnak valamit 

magukból, kultúrájukból a férfiakéhoz igazodva.  Számos szerző  pl. az említett Spivak  

foglalkozik a nem és nemzet egymással összefüggő problematikájával, manapság alapvető 

konszenzus alakult ki arra vonatkozóan, hogy az Európán kívüli nők helyzetét tárgyaló írások 

nagy része (európai) fehér közép- vagy felsőosztályú férfiaktól, nőktől származik, akik nem 

mindig adekvát kifejezői lehetnek az adott térségeknek.
416

 Földes Jolánnak ezekben az 

írásaiban kevés (vagy csak áttételes) szerepet kap a gyarmati rendszer vagy az afrikai nők 

helyzetének bírálata, inkább a más világrészbe kerülő, ott megélhetésével, beilleszkedésével 

küzdő női szubjektumok történetében az angol, francia nagyhatalmak állampolgárának tartott 

férfiak („úriemberek”) képmutató világa jelenik meg disszonánsként. A tengeri vihar okozta 

elzártságot megelégelő Chardon a fehér kolóniákon kívül lakókat az állatokhoz hasonlította, 

és mintegy szómágiát gyakorolva a magyar asszony nevét franciásan ferdítette el („Vivi”), aki 

csak addig a pillanatig nyert bebocsátást a férfi állandó baráti körét jelentő francia-angol 

társaságokba, amíg főnöke egy félreértés következtében el nem bocsátotta. Martin Éva és a 

szeretett férfi világa között egy térben megjelenített fal húzódik, a nő alapvető léttapasztalata 

az átmenetiség, akár a regény keretes szerkezetében megjelenő tengeren való utazás. (291) A 

két választott létforma között rekedt nőiség azonban nem képes sikeres módon megjelenni,  a 

szintén emigráns családból származó Julia Kristeva szerint az emigránsnak magának is kicsit 

idegenné kell válnia saját nemzetéhez, neméhez képest.
417

 Az arabok lakta környéket Martin 

Éva egy betegeskedő honfitársa látogatása közben ismeri meg, ahol az ott lakók nem egészen 

rosszindulat nélküli pillantása kíséri. A regények azonban nemcsak konkrét terek 

bemutatatásán keresztül jelenítenek meg más világokat, hanem autográfiai szempontból 

egymáshoz közel álló műfajok  (konkrétabban levelek, naplók beemelésével), végül a téridő 

megváltoztatásával. A Fej vagy írás cselekményét múlt időben beszéli el a narrátor,  

beékelődnek a távolabbi múlt, illetve Martin Éva családjának (nagyanyjának, volt férjének) 

„messze lévő” eseményei, egy-egy szereplő röviden vázolt családi háttere, aminek 

következtében a különböző távoli helyszínek folyamatosan újraértelmezik az egyiptomihoz 

tartozókat.  Egyiptom sok más emigránsnak válik (legalább átmeneti) otthonává: a monarchia 
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bukásakor vagyonát vesztő úrnak, az egykori gazdag orosz, olasz lányoknak, angoloknak, de 

a több évtized, generációk óta itt élő orvosoknak nemkülönben. A Földes regényeiben feltűnő 

élettörténetek ábrázolása miatt egyes regényei egyértelműen dialogizáló viszonyban vannak 

egymással pl. visszatérő témája az öngyilkosságot elkövető anya hiánya, Párizs, a kelet-

európaiak beilleszkedése, vagy a gyarmati kolóniák körül támadó problémák, ami miatt 

könyvei, regényei egymás folytatásaként is értelmezhetőek. A Fej vagy írás Földes egyik 

legjobb regénye, megkockáztatom, hogy talán a szerkesztettség szempontjából arányosabb, 

mint híressé vált könyve. A regény címe főképpen Martin Éva, tágabban a női szereplők vagy 

az ide tévedő kelet-európaiak életének egyik fő értelmező alakzatává válik, részben példázat a 

sors kiszámíthatatlanságáról, és a történések véletlentől függő voltáról árul el sokat. Földes 

Jolán 1936 után megírt regényeinek alapvető témái a hontalanság, a modern kor 

népvándorlásai, az emigráció.  

1937-ben megjelent regényét, a Péter nem veszti el a fejét a korabeli kritikus kalandos 

földrajzi regénynek nevezi.
418

 Míg díjnyertes emigrációs regényében a következő 

nemzedékek kitörlődnek, elpusztulnak, a Párizsba vándorolt férfiak család nélkül 

próbálkoznak tovább élni, gyökeret ereszteni, addig Földes Jolánnak ebben a regényében egy 

intézetben nevelkedő, a távolban élő nagybácsi által ritkán látogatott fiú van árvaságra ítélve. 

A 19-20. században megkezdődik a kamaszkorú hősökkel kapcsolatos utazási regények 

elterjedése, amelynek legelső változatai már a középkori spanyol kópéregényekben éltek. 

Mark Twain Huckleberry Finn című műve félárva címszereplőjének különböző kalandokat 

kénytelen átélni, miközben egy Jim nevű rabszolgával menekül saját csavargó, bűnöző apja 

elől. Mindkét regényben egy felnőtt és egy kamaszkorú fiú kerül egymás mellé, az előbbiben 

az agglegény életébe beleöregedett férfi megkövesedett szokásai miatt szorul a tizenöt éves 

fiú segítségére, az utóbbiban egy (fehér) kamasz élelmességére van szükség ahhoz, hogy társa 

a (fekete és rabszolga sorsban lévő) férfi eligazodjon a világban. Az említett időszakban, a 

regények keletkezésének időszakában kerülnek felszínre nemcsak a domináns kultúra által 

elfojtott nőiség ábrázolásai, hanem más kultúrák, vagy a gyermeki létezésnek a kulturális 

cezúra alatt álló dimenziói, így jelentkezik ennek az elfojtásnak ellenhatásaként a különböző 

helyzetekben eligazodni képes, dinamikus, nyitott, fiatal korú személyiség is. Ez az elfojtott 

hangok megszólaltatása iránti vágya Földesnek tágabban a kultúraértés iránt térben szintén 

megjelenő érdeklődéssel függenek össze, tehát az addig félig ismeretlennek tartott világ(ok) 

feltárásával, még abban az értelemben is, hogy azoknak megismerése sokszor radikális 
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félreismerésen alapul. A történetekben felcserélődnek az akkor előírónak vélhető 

alapviszonyok, a kamasz impulzív identitása tölti be a történetben, a kalandidőben korábban a 

véletlennek tulajdonított elemet, az ő döntése nyomán fognak különböző tettek 

végrehajtásába, utaznak tovább, vagy kerülnek ismeretlen helyzetekbe, kilépve mindazon által 

a mindennapok világából. A szövegek más viszonylatban nyerik vissza saját 

nagykorúságukat, Földes és Twain meglehetősen különböző szempontok miatt ábrázolják a 

felnőtteket éretlennek, akiknek nevelődése a gyermekektől vezetve zajlik, a történetek végére 

sikerül a férfiaknak végül viszonylagos „életképességre” szert tenniük. Megfordítva azonban 

a felnőtteket feloldozza azoknak a cselekedeteknek elkövetése alól, amiknek kitervelése nem 

tőlük származik, hanem egy nagykorúsággal nem rendelkező, fiatal fiú ötletszerű elképzelése 

a problémák megoldási módjairól. A szubjektum én-vesztése majd minden Földes regénynek 

egyik központi eleme, ami a szereplők anyával való tárgykapcsolatán, a nőknek pénzkereső 

állásuknak mint a hatalom, az önállóság, a megélhetés szimbólumának visszanyerni vágyott 

pozíciójának, vagy a nyelv és az otthonosság elvesztésén keresztül jelenítődik meg. A 

bizonytalan megélhetés és a más kultúrákba való vetettség, az otthontalanság ezeknek a 

műveknek állandó toposza, a Péter nem veszti el a fejét című regényben a kulturális és 

pénzügyi tekintetben megrajzolt „túlélő túra” („surviving”) résztevői kettős életet élnek, 

egyrészt egy gimnazista fiú és egy bankszakember távoli élete rajzolódik ki, másrészt viszont 

a történet idejében két, alkalmi munkából élő hajléktalan ember munkavállalással, étel 

megszerzésével, szállással kapcsolatos gondjai kerülnek előadásra, miközben földrajzi és 

kulturális térségeken hatolnak keresztül. A hontalanság nem végleges, hiszen a téridőben 

csavargó kamasznak és férfinak van egy viszonylag stabil, távollevő, egzisztenciálisan 

megalapozott élete, csak éppen pénzük nincsen, mivel Károly bácsi pénztárcáját nem tudták 

megtalálni a rendőrség segítségével sem.  

Az írónő regényében Forbáth Károly cégvezető úr elutazik unokaöccsével 

Olaszországba, hogy kipihenje fáradalmait mielőtt új állásába kerülne. Hiába azonban a 

bankszférában éveken át megszerzett tapasztalat, Károly bácsinak láthatóan fogalma nincs az 

életről, legalábbis ez derül ki, miután pénztárcáját elvesztve kénytelen megszabadulni néhány 

régi beidegződésétől, miközben boldogulásuk „a lélekjelenlétét megőrző” Péter tervei 

nyomán alakul, persze nem mindig egészen szerencsés módon. A pénz okozta hiányt az 

átalakulásban lévő férfi új tulajdonságai, megfiatalodása tölti ki (mint a Golden Earringsben.) 

A szereplők ebben a szegénységben viszonylag jól érzik magukat, olaszországi településeken 

csillogtatva meg magyar énektudásukat, amivel néhány rézpénzt szereznek, hajóra szegődnek, 

annak padlózatát súrolni, halászok mellett foglalatoskodnak, lovakra vigyáznak egy vasúti 



vagonban, disznópásztornak állnak, végül sikerül kifogniuk egy Algírba tartó 

fegyvercsempész banda társaságát is, akik elől a tengerbe ugorva menekülnek el. A komikum 

forrása az ismétlés, hogy minden munkát elsősorban a hazajutás érdekében vállalnak el, de 

éppen ezáltal kerülnek minél délebbre, egészen az afrikai sivatag térségéig. A sivatagban 

rekedt fehér szereplők már korábban nem kapnak munkát,
419

 ugyanakkor  az ő meg  és 

kiszabadításukat egy angol (imperialista) mérnöknek, egy repülőgépgyár örökösének kell 

véghez vinnie, aki motorhibája miatt éppen ott vesztegel gépével. A repülőgéppel kilométerek 

százait átszelő férfiak útja fordított viszonyban van a társadalom, különböző kultúrák 

alulnézetben való látásával. A helyzetkomikum abból származik, hogy a szereplők valósan 

egy másik világ alakjai, de ez cseppet sem látszik meg rajtuk. Míg a szélhámosok, kalandorok 

másnak mutatják magukat, mint amik, addig a cégvezető úrnak és a cserkésznek is hasonulnia 

kell egy olyan szerephez, amely rendesen nem az övüké. Minél jobban lerongyolódtak 

külsőleg, annál inkább gazdagodnak tapasztalatokkal a kalandidőben, az utazásoknak a 

mindennapoktól elszakított világában. A repülőgép éppen Sidi Birsben, az alexandriai 

strandon zuhan vízbe, utasai ejtőernyővel menekülnek meg szerencsésen. Forbáth és Péter 

között lassan apa-fiú viszony alakul ki, amihez csak egyetlen dolog szükséges: az anya 

figurájának megtalálása. Meg is lelik egy Amerikában megházasodott, dúsgazdag özvegy, 

éppen a kairói strandon fürdőző hölgy személyében; az utazás kronotoposza végül 

helyreállítja a mindennapi élet szerkezetét, a család egészének egységét. A cégvezető úr végre 

férfivé válik, ezzel leveszi a kamasz válláról a terhet, hogy saját nagybátyjának gondviselője 

legyen, a szerepek más síkon íródnak vissza a hétköznapokba. Ezután gondtalanul 

viselkedhetnek nem utazóként  hanem a kultúrán felülemelkedni akaró turistaként a 

piramisok árnyékában. A regényben a szereplőknek megvan a szuverén szabadsága, nem 

fenyegeti őket sorsuk miatt semmilyen szétesés vagy kétségbeesés sem, a nemzeti kultúrát és 

nyelvet, amit felcserélnek, nem élik meg „a megszólalás helyzetének képtelenségével”. 

Összegezve: a gyermekregény azt sugallja, hogy a szociális és kulturális határok büntetlenül, 

akadály nélkül áthághatóak, nem születik belőle „a másik” keltette szorongás.             
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Néhány, a 20. század első felében jelentős könyvsikert elért írónő 

 

A következő néhány, a 20. század első felében a bestseller író státuszára emelkedett 

magyar női alkotó munkásságát áttekintő vázlatos jellegű rövid írás nemcsak az adott 

szerző legjelentősebbnek vélhető könyvsikert elért művének bemutatására vállalkozik, 

hanem kitér  amennyiben azt a terjedelmi korlátok engedik  ezen írónők néhány más 

írására is. A felsorolás természetszerűleg előnyben részesíti az 1930-as évek legelejétől 

kezdődő időszakot, hiszen ez volt leginkább a sikerírónők évtizede, az 1920-as évek 

legnagyobb példányszámot műveikkel elérő nőírói a már tárgyalásra került Tormay 



Cécile és leginkább Erdős Renée voltak. Mivel a könyvkiadási adatok nemcsak a magyar 

nyelvű írások esetében, hanem az angolszáz nyelvterületen is, főleg az 1970-es évektől 

igazán hozzáférhetőek, és napjainkban is a kiadók féltve őrzött üzleti titkai közé 

tartoznak, a lista nem lehet teljes. Végül meg kell jegyezni, hogy ezeknek a szerzői 

életműveknek a tanulmányozása  kutatásom következő fázisában  esetleg iránymutató 

lehet.      

 

Tutsek Anna 

 

Manapság egyre több kritika éri a szerzőnő és szerkesztőnő tevékenységét, habár olvasói közt 

akadtak olyan, az irodalomtudományban meghatározó jelentőségűnek tartható szerzők is, mint 

Thomka Beáta, aki gyermekkorában szívesen hordta haza a Cilike-könyveket.
420

 Az írónő 

néhány más pályatársához hasonlóan rendkívüli termékenységgel írt, egyes becslések szerint 

ötvennél is több ifjúsági regény szerzője,
421

 aki pályafutását még a 19. század végén kezdte, a 

kortársi kritika „megkapó nőiességű”, „jeles tollú” íróként tartotta számon, a szintén 

gyermekirodalom sikerszerzőjének tartott Faylné Hanteller Mariska Elbeszélések és rajzok 

(1887) című kötete alapján reményteljes pályát jövendöl számára.
422

 Tutsek Anna méltatásra 

kerülő önéletrajzában, Az én utamban mutatja be családi hátterét és pályakezdését, amelyből 

kiderül, hogy a Kolozsváron 1865-ben született írónő gyáros édesapja halála után 

édesanyjával és fiútestvérével együtt egy meglehetősen szívtelen anyai nagybácsihoz került, 

amely élethelyzetből az egyetlen kiutat az önálló megélhetés jelentette. Fölfedezőjeként 

Faylné Hanteller Mariska Szász Béla kolozsvári egyetemi tanárt jelöli meg, Tutsek sokkal 

szerényebben Haraszti Gyulát, házitanítóját, aki beküldte írását a Fővárosi Lapoknak, amelyet 

közlésre el is fogadtak. Tutsek tagja volt az 1888-ban megalakult Erdélyi Irodalmi 

Társaságnak, kései önéletrajzi írásának ajánlásában Erdély szerepel, sőt ifjúsági sorozatának 

egyik részébe, a Cilike mint asszonyba a háború okozta fejetlenség és a trianoni trauma 

előrevetítése is bekerült, s az első háborús leányregényként tartják számon tőle az Évike 

följegyzéseit, amely szintén sorozattá bővült. Tutsek Annát már 1894-ben megbízták a 

Magyar Lányok szerkesztésével, ekkor és ezután is számos lapban publikált (Erdélyi Híradó, 

Ország-Világ, Magyar Salon), tagja lett a Petőfi Társaságnak, és írt tanulmányt a 
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hagyományosan erdélyinek számító remekíróról, Kemény Zsigmondról is. Bár az előszóban 

már kitértem arra, hogy az olvasói identitás-formálás szempontjából milyen bírálatok érték a 

Magyar Lányokat, Tutsek Anna visszaemlékezése szerint számosan, olyanok is, akik később 

első megjelenésűket egyáltalán nem ehhez a laphoz kötik (pl. Zsigray) itt kezdték 

pályafutásukat (Tormay Cécile, Kosáryné Réz Lola, Bokor Malvin, aki munkatársa lesz 

Tutseknek). A szerzők között megtaláljuk Mikszáth, Rákosi Viktor, Gyarmathy Zsigáné, 

Ábrányi Emil, Endrődi Sándor, Bródy Sándor nevét. Ezeknek a szerzőknek a jelentős része 

láthatóan inkább a 19. század legutolsó éveinek és a múlt század első két évtizedének jeles 

írói közül került ki. A Cilike-sorozat ötletét Tutsek szerint kiadója adta, aki egyébként az Új 

Időknek is a tulajdonosa volt. Így ismerkedhetett meg Tábori Róberttel, az utóbbi újság 

főszerkesztő-helyettesével, akivel házasságot kötött, de aki viszonylag korán elhalálozott, 

hátrahagyva az előző házasságból származó két gyermekét és az írónőtől született kisfiát. 

A Cilike-könyveken legalább három generáció nőtt föl, a sorozat első része még 1905-

ben jelent meg Cilike viszontagságai címmel, egyik kortárs értelmezője szerint a sorozat 

legtöbb része 1904 és 1914 közé esik,
423

 amivel nem elégedhetünk meg a hiányos, ránk 

maradt följegyzések tükrében sem, mivel a könyvekben  különösen a Cilike mint asszonyban  

 a háborús világégés múltként van ábrázolva. A könyveket valóban legalább négy-ötször 

kiadták, a sorozat egyik része például több mint kilenc kiadást ért meg, és külön kutatás 

tárgyát képezhetné, hogy ez a mindenképpen sikernek elkönyvelhető kiadási gyakorlat 

ténylegesen mekkora példányszámot jelenthetett. Mallász Rita a Cilike-modell azonosulási 

veszélyeire hívta fel a figyelmet, amely szerint a korabeli propaganda eszményének eszköze a 

könyv és szereplője, aki elsősorban otthon, a háztartásban állhatja meg a helyét, nem 

közlekedhet egyedül az utcán, vőlegényével nem maradhat négyszemközt, és egyedüli fő célja 

az előnyös (szülők által kiválasztott) házasulandó férj tetszésének elnyerése.
424

 Tagadhatatlan, 

hogy olyan szövegek jelennek meg itt intertextusokként, amelyek hozzájárulnak a 

patriarchális rend fenntartásához (pl. az édesanya által Cilikének adományozott német nyelvű 

könyv), de a narrátor hangsúlyozott ironikus távolságtartása néha megkérdőjelezi a szövegek 

elsődleges jelentését, sőt a kitörő háború okozta pánik ábrázolásának egyes részletei  

határozottan Kaffka Margit Lírai jegyzetek egy évről című művével, és Tóth Wanda a 

Nyugatban megjelent hasonló témájú ábrázolásával mutatnak rokonságot. A Cilike-sorozat 

egyes részei ma is olvashatóak kortárs kiadásban (Cilike rövid ruhában, Cilike mennyasszony 
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lesz, Cilike mátkasága, Cilike férjhez megy, Cilike mint asszony, Cilike bajtársai, Cilike 

búcsúja). A második világháború előtt kiadásra került többek között a Mindig lesznek Cilikék, 

aminek olvasása nyomán az értelmezőnek az a benyomása támad, hogy Tutsek határorozottan 

jó érzékkel sajátította el a korszellemet, amelyben a unokák mint sportoló, munkavállaló 

személyiségek lépnek föl, ugyanakkor a nagymamává lett Cilike nosztalgikus vágyódása az 

első háború előtti idők iránt lehetővé teszi a regény többgenerációs olvashatóságát. Maga a 

Horthy-rendszer sem volt hálatlan a magyar szellemű lányok nevelésében betöltött szerepéért, 

ilyen irányú tevékenységéért ki is tüntették. 1944-ben bekövetkező halálakor azonban kevés 

méltatás jutott számára.   

 

Szederkényi Anna 

 

Legnagyobb sikerét az 1916-ban megjelent Amíg egy asszony eljut odáig című regényének 

köszönheti, amely csak ebben az évben mintegy 30.000 példányban került forgalomba. A 

regény első része egy trilógiának, amelynek főhőse Koszorús Judit lett (Amiért egy asszony 

visszafordul, Lángok-tüzek, 1917), akinek története és újságíróvá érésének folyamata sokban 

hasonlóságot mutat szerzőjének konkrét élettörténetével. A Pannonhalmi Szemlében 1932-

ben napvilágot látott kritika szerzője szerint lényegi hasonlóság van Erdős, Gulácsy és 

Szederkényi művei között, amennyiben a „hősnőiség” újfajta megjelenítését teszik lehetővé, 

egy olyan látásmódot, amely „nem is az érzések lágy ringása, nőies passzivitás, hanem az 

aktív csend, mely a lélek, a test katasztrófájából életet indít, ahol a férfi szerint céltalan a 

küzdés, mert nincs hite a jövőben”.
425

 Szederkényit többnyire méltányolta a kortárs kritika, 

Bánhegyi Jób egy egész fejezetet szentelt az írónőnek, amiben a régi és új értékek szintézise 

megteremtőjeként aposztrofálta, szót ejtve az anyaság, a házasság válságáról, a női 

munkavállalás, a testiség, a felelősséget érző házastárs sokszor össze nem egyeztethető 

szereplehetőségeiről.
426

 Halasi Andor az Amíg egy asszony eljut odáig című könyve kapcsán 

jegyzi meg, hogy kevesen vannak az író(nő)k között, akik olyan kiábrándult szemmel néznék 

a világot, ahogy azt Szederkényi teszi, ez azonban szerinte nem jelent feltétlen közönyt, 

csupán az eseményektől való távolságtartást, amelyet a jelenkori értelmező a kevés narrátori 

értékeléssel jellemez.
427

 Zsadányi Edit írásában kiemeli a szülei beleegyezése nélkül 

házasságot kötő Koszorús Judit (egyébként el nem küldött) levelét, amely többértelmű 
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alakzatává válik a szövegnek, ebben ugyanis a fiatalasszony arról panaszkodik édesanyjának, 

hogy nem készítette föl őt a „valóságra”, vagyis a (kevés örömet rejtő) szexualitásra és a 

házasság tényleges brutalitására.
428

 Az Amiért egy asszony visszafordul című regényében újra 

megpróbálkozik a főhős a levélírással, több verziót is elkészít, végül a leginkább formális 

levél elküldése mellett dönt, ám a későbbiek során még az is kérdésessé válik, vajon a levél 

feladása valóban megtörtént-e. Ahogy Kaffka Margit, Tutsek Anna, Bródy Lili műveiben is 

történik, Szederkényi is gyakran szerepelteti a lányregényeket, hangsúlyozva az azoktól való 

távolságtartását, egy nem reális, hazug világként utalva rájuk.  

Az Amíg egy asszony eljut odáig című regénnyel kapcsolatban született feminista 

értelmezés, amely a századelő kortársi női szövegeinek kontextusában elemezi a művet.
429

 Az 

anyai házat elhagyó Juditot a költő, Borongós Zalárd házinénije, kiábrándult (öngyilkosságot 

is elkövető) barátja, a szomszédasszonyok, valamint a kisvárosi környezet tanítja meg „az 

igazi életre”. Simon Izabella szerint nagy szerepe van annak is a szövegben, hogy a 

nászéjszaka leírása (eldönthetetlenül) vagy kimarad a szövegből vagy elmarad,
430

 holott a 

regényben illetve annak folytatásában többször találkozhatunk a férj szexuális brutalitásának 

leírásával. A Zalárd által megírt versek is ironikus felhanggal szerepelnek a szövegben, hiszen 

a szerelmi témát felemelő versek „keletkezési története” teljes mértékig szemben áll a benne 

foglaltakkal. Habár a szövegek szerzőjét Sipos Balázs határozottan a nem feminista 

megjelöléssel illeti (ahogy Bródy Lilit is A Manci című művének a nemiséget érintő 

ábrázolása miatt szintén bírálat alá veszi),
431

 az Amíg az asszony eljut odáig jóllehet 

parodizálja a korabeli feminista mozgalmakat, nőegyleteket, ám Szederkényi számos 

művében a nőket érintő megkülönböztetés, verbális és testi meggyalázás/megalázás ellen 

protestál. A 20. század eleji nőírók egyik félelme volt, hogy műveiket a korabeli női 

mozgalmakkal és a feminizmussal hozzák összefüggésbe, kevesen voltak olyanok, mint pl. 

Kaffka Margit, vagy Kádár Judit szerint Kosáryné Réz Lola, akik nyíltan vállalták az ezekhez 

a csoportokhoz való tartozásukat, vagy a későbbiek során éppen megtagadták azt. Ez azonban 

többnyire csak megkerülő alakzata a Szederkényi műveknek, amelyek problémafelvetésükben 

ezen mozgalmak egy részének kérdésfelvetéseit elsajátították. Az Amiért egy asszony 

visszafordul című regényben megjelenik a terhessége miatt aggódó Judit előtt egy anyaotthon 

felállításának lehetősége is, ahova a lányanyák, a férjük brutalitása elől menekülő asszonyok 
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fordulhatnak, amelyet Szederkényi Anna ténylegesen meg is valósított (részt vett a Nyomorék 

Gyermekek Otthona, a Stefánia Anya- és Csecsemőotthon és a Szülők Iskolájának 

felállításában). Regénytrilógiája egyaránt értelmezhető korrajznak,  művészregénynek, és női 

nevelődési regénynek is. Míg Dénes Zsófia a trilógia első részét ünnepelve fogadta, addig 

Kaffka Margit a Lángok-tüzek kapcsán egyenesen azt állította, hogy Szederkényi Anna 

csupán most tanul meg írni, ami szerinte láthatóan kevéssé sikerült neki, ráadásul olyan, a 

szöveget érintő követelményként felállított premisszákat kér számon művein, amelyek az ő 

addig írt műveinek technikájával hozhatók összefüggésbe (pl. a szereplő egyes szám első 

személyű megnyilatkozása
432

). 

Írásom ezen fejezetének problémafelvető jellege miatt nem alkalmas Szederkényi Anna 

sokirányú, gyakran ellentmondásos tevékenységének széles körű bemutatására, néhány 

megjegyzés azonban mindenképpen a fentiekhez kívánkozik. Szederkényi 1882. november 

26-án született Mezőnyárád községben, tanítónői oklevelet szerezett Nagyváradon, és néhány 

évig szintén tanító édesapja egykori feladatkörét vette át a szomszédos községben. A 

nagyváradi önképzőkörben ismerkedett meg Dutka Ákossal és első férjével Haraszthy 

Lajossal is. Az utóbbival illetve Göndör Ferenccel közösen verseskötet jelentettek meg 1906-

ban, amelyhez maga Ady írt előszót,
433

 s a könyvet Rippl Rónai József illusztrálta. Nem ezek 

azonban első megjelent írásai Szederkényinek, ekkor már a Csokonai Lapok újra publikálja 

Kaleb című írását Rudnyánszky Gyula ajánlására, ám mégsem ezzel, sem a Hárman című 

társzerzős munkájával tűnik fel, hanem A kőfalon túl (1910) című darabjának a korban 

tabunak számító témáinak az ábrázolásával. Szederkényi később sem marad hűtlen a drámai 

művekhez, ám ezekben  úgy tűnik  egyre inkább a hagyományosabb megoldásokat 

választja: míg a Laterna magica (1917) szinte az avantgárd és a társasági dráma ötvözéséből 

született, és bátran előadható lett volna a Thalia színpadán is, addig A legtisztább víz (1927) 

Vörösmarty a maga korában elementáris jelentőségű Csongor és Tündeje kevésbé szerencsés 

kései utódjának tekinthető, de a haláltáncok sajátos 20. századi sajátos adaptációjának is. Első 

drámájának megjelenése egybeesik hivatalos újságíróvá válásával, hosszú ideig elsősorban a 

vidéki lapoknál szerzett újságírói tevékenysége után a Független Magyarország munkatársa 

lesz (első női tagja a Budapesti Hírlapírók Egyesületének), más forrás szerint a Budapesti 

Napló számára leadott egyik tárcája (amelyet közlésre Bíró Lajos fogadott el) bátorítja a 
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fővárosba való költözésére.
434

  Szederkényi a tanítónői pályán való tanítónői újabb, rövid 

kitérője után 1926-tól a Kis Újság című politikai napilap szerkesztője és a Friss Újság 

munkatársa. A Singer és Wolfner kiadásában megjelent összegyűjtött munkái után elsősorban 

azokat a műveit ünneplik (például a Felszabadultakat, 1932), amelyekben a közéletben 

jelentős sikereket megélő nő a családi boldogság megőrzése érdekében mond le ambícióiról. 

Schöpflin az 1910-es években sikerszerzőként ünnepelte, a Nyugatban egy évvel később a 

Hill Márta (1917) című regényéről is írt,
435

 amely címszereplőjének kamaszkori sorsának 

ábrázolása ott kísért a Mollináry-művekben is. Ez utóbbi regény talán Szederkényi egyik 

legsikerültebb művének tartható a jelenkori horizontból. 

Szederkényi Anna művei viszonylag beilleszthetőek voltak a konzervatív kánonba, és 

hivatalos elismerésben is része volt, mintegy 30 éves írói pályája során jelentős íróként 

tartották számon, azonban 1916-os könyvsikerét nem tudta megismételni. Még a második 

világháború kitörése előtti  időszakban is Szederkényi a nőknek (hasonlóan Az asszony meg a 

fészek című regényében megjelenítettekhez, 1928) romantikus vátesz-jelleget tulajdonított, 

amely alkalmas lehet a társadalom „gyógyítására”, a nőírók műveinek olyan társadalmi hatást 

tulajdonít, hogy a női olvasók lelki vezetésére alkalmassá válnak, ezért a írónőknek (esztétikai 

és egyéb irányú) önvizsgálatot kellene tartaniuk.
436

 Török Sophie a Felszabadultak című 

regényével kapcsolatban Szederkényit minden írói szuggesztivitása mellett a gépies 

megoldások alkalmazására figyelmeztette.
437

 Szederkényi második, szerinte sikeresen 

működő házassága Párniczky Edével történt, aki  pénzügyminisztériumi tanácsos volt. 

Szederkényi művei főleg 1938-ig jelentek meg, még alaposabb tanulmányozásra tart igényt 

elhallgatása is (1948-ban bekövetkezett haláláig), de feltehetően összefüggött zsidó 

származásával, a Szederkényi ugyanis felvett név (amit Kleinről magyarosított).  

 

Bródy Lili 

 

Bródy Lili prózája a ma már inkább a posztmodernséggel kapcsolatba hozott prózatechnikák 

egy részét  korában szinte egyedülállóan alkalmazza. Az egymásba fűződő mondatok 
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végtelenítettnek ható láncolata, ugyanazon mondatokban megkomponált síkváltások, az 

elbeszélői nézőpont radikális váltakozása, az önidéző fikció és a tudatregény elemeinek 

ötvözete különösen későbbi regényeire jellemző. A Zsadányi Edit által elemzett, eseményeket 

előrevetítő elbeszélő személye, vagy a szereplők jelzésszerű megalkotása határozott 

hasonlóságot mutat Földes Jolán A halászó macska uccája című regényével. Földes Jolán, 

ahogy az már említésre került, nyíltan vállalta rajongását Bródy Lili iránt, akinek legelső és 

legnagyobb példányszámot megérő, A Manci című  (1932), de későbbi A felesége tartja el 

(1935) című regényeinek egyik színhelyéül a mikroközösség alkotta utca szolgál (Hernád 

ucca és a Fehér házak uccája).     

Bródy Lili Királyhelmecen született 1906. május 6-án, apja ügyvéd volt. Tizenöt éves 

korában kereskedelmi végzettséggel banki alkalmazott lett, tizenhét éves korában egyedül 

Pestre költözött, ahol tőzsdézett, aminek nyerségéből barátnőit vasárnaponként a Szigetre 

hívja kocsikázni vacsorázni (az irodalmi művek megítélésével kapcsolatosan meglehetősen  

biztos ítéletű Németh Andorral riportja szerint), ám egy rosszul kiszámított tőzsdei spekuláció 

követően a fiatal lány öngyilkosságot akar elkövetni az egyik budapesti hídnál, amit állítólag 

az akadályozott meg, hogy nem tudott mit kezdeni a kezében lévő retiküljével. Bródy Lili 

újságíró lett, írásaira az akkor Firenzében tartózkodó Vészi Margit figyelt föl, aki beajánlotta 

Pesti Napló szerkesztőségébe, ahol 1926-tól állandó alkalmazásban állt.
438

 1946-ig hét kötete 

jelent meg, amelyek közül Évek a mérsékelt égöv alatt  című verseskötetének darabjai (1934) 

az élőbeszédhez közelítő, játékosan alulstilizáló, parodizáló költőnek mutatják be a szerzőt.  A 

Manci  itthoni eladott példányszáma meghaladta Földes magyarországi sikerét is, ami 

legalább félszázezer kötetet jelentett. A recepcióban megindult a harc Bródy ellen: Török 

Sophie-tól az egyébként a könnyebb műfajokkal szintén megvádolható Márai Sándoron át a 

feminista Borgos Anna értelmezéséig, akik szerint a könyv kiadói elvárásokat teljesít be, 

amellyel az írónő „nem lépett [az] ügyes írók közé”, s A Manci „társadalmi tanmese”, amely 

„visszajut a társadalmi banalitásig”.
439

 Az említett megállapításokat a regény és az életmű 

egészének vizsgálata jelentősen kétségbe vonhatja.
 
A terjedelmi korlátok miatt nem lehetséges 

a recepció egészét tárgyalni, csupán annyi jegyezhető meg, hogy Török Sophie a szerző 

következő regényével kapcsolatosan később sokkal kedvezőbben nyilatkozik.
440

 (Töröktől 

amúgy távol állt  Kaffkát és szerkesztett gyűjteményének előszavát leszámítva , hogy 
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igazán szolidáris lett volna női pályatársaival.) A regénnyel kapcsolatban elmondható, 

ahogyan sok populárisnak vélt művel,  hogy netán ellenkezést válthatott ki a kritikusokból a 

„happy end”  amelyet ráadásul a magyar költészetben (irodalomban) amúgy is jelenlévő 

tragikus hangoltság is megerősít , ugyanakkor megjegyezendő: az említett regény egyébként 

a „boldog vég”-et csupán egy kérdés erejéig villantja föl (Manci férjhezmenetelét).  

A Manci, hasonlóan a Fehér zászló (1939) című regényéhez, szándékosan idézi meg „a 

ponyvaregények” és a „lányregények” műfaját. (Ma már  Parti Nagy Lajos Sárbogárdi Jolán 

álnéven írt művével kapcsolatban keveseknek jut eszébe, hogy ugyanezért diszkvalifikálják a 

szerzőt a „szépirodalmiság”-ból.) A „hagyományosnak” értelmezett befejezés összetettnek 

tűnik, tekintve azt, hogy a szingliregények  amelyeket többek között Séllei is rehabilitált   

szereplői éppen az előnyös házasság megszerzésére törekednek. Bródy regényeiben az 

önállóságáért kiálló nő (A Manciban a tárcaszerző, regényíró nő alakjában) magánélete 

nyomorúságát úgy akarja elleplezni, hogy függetlenségét jeleníti meg értékként. Megkapóan 

ábrázolódik például a regényben a főszereplő, Manci gyermek utáni vágya is. 1936-os 

regénye (Első ütem) jórészt a szabadversszerű lírai futamokra épül, és az avantgárd 

prózatechnikával hozható összefüggésbe. Jelen sorok írója nem érzékelte a publicisztikai 

műfajok erőteljes meglétét sem (Bozzay egyes műveivel ellentétben). A magára pénzt költő 

fiatal lányból pénzkereső gépírókisasszonnyá vált Manci története számomra semmiféle 

tanulsággal nem bír, legfeljebb a zárlat azt sugallja, hogy van kiút az egyénnek abból a 

fogságból, amelyet a körülmények megteremtenek. A Manci pszichoanalízissel kapcsolatos 

ironikus, ambivalens viszonya sem lebecsülendő (például a „szublimációról”), tekintettel arra, 

hogy a József Attila vers ugyanerről szóló sora voltaképpen lírai  hogy az értelmezők szavát 

kölcsönvegyen  „banalitás”. Bródy Lili, aki nemcsak a Pesti Napló, de Az Est és a Magyar 

Nemzet szerzője volt, az utóbbi munkatársa maradt élete végéig (1945-1962). 1946 után 

sajnos nem publikált regényeket, csupán ötvenhét éves volt, amikor meghalt. A korabeli, 

szocialista sajtó saját halottjának tekintette. 

 

Bozzay Margit 

 

A professzionális újságírás és irodalomművelés irányában Bozzay Margit kezdetben anyagi 

jellegű problémái miatt tájékozódott: 
441

 elsőként egy szombathelyi antológiában (a Tavaszi 
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könyvben) nyert nagyobb publicitást (más művészeti ágban is voltak próbálkozásai), azonban 

nemsokára egyetlen és fő megélhetési forrásává lett az írás. 1894. január 3-án egy 

elszegényedett nemesi család lányaként született. Apja, miután a család a Bach-korszakban 

elveszti birtokát, gazdatiszt lett. (Horváth) Margit egyik testvére, a később festőként hírnevet 

szerzett Soproni Horváth József. A lány elemi iskoláit Szombathelyen végezte, majd fiatalon, 

tizenhét éves korában férjhez ment Bozzay Boldizsárhoz, akitől két gyermeke született, Dezső 

és Emil, s bár az írónő egész életében fenntartotta kapcsolatát férjével, de annak rendezetlen 

és kártyás életmódja miatt 1924-ben Budapestre költözött a két gyermekkel. Először kisebb 

varrónői munkákból próbálja fenntartani magát, később viszont egyre több lap közlte írásait, 

jobbára a korabeli divatlapok (pl. Párisi Divat, Magyar Úriasszonyok Lapja, Az Asszony). A 

Pesti Napló asszonyrovatának vezetője lett 1939-ig, majd a Reggeli Újság és a Kincses Újság 

munkatársa, és az ő szerkesztésében jelent meg a Magyar Asszonyok Lexikona is. Több 

kötetre rúgnak csak azok a publicisztikai írások, amelyek kiadásra kerültek tőle (Az asszony I-

II., Hazugságok százada). Ezeknek nagy része feltáratlan: az írások általában a női 

munkavállalásról, a gyermekeit egyedül nevelő asszony helyzetéről, és néha csevegő stílusban 

kialakított egyéb, a nemiséggel összefüggő és a családi társadalmi önérvényesítés 

lehetőségeiről szólnak.  

Bozzay Margit az 1930-as évek egyik legnépszerűbb írója volt, amit mutat az is, hogy a 

különböző divatszalonok ingyen küldtek neki kollekciójukból, csak hogy az ismert újságírónő 

és irodalmi művek sikeres alkotója azokat reklámozza. Írásaival annyit keresett, hogy a Bajza 

utcában lakást vásárolt belőle (amely ház falán a mai napig csak Janikovszky Éva 

emléktáblája található), és a vágyott villát is megvehette volna, ha egyik fia betegsége nem 

szólt bele terveibe, és anyagi lehetőségeit nem meríti ki. E tragikus esemény kapcsán olvasói-

rajongói imaláncot hoztak létre fia gyógyulásáért, sőt misét mondattak. Számottevő kritikai 

visszhangja ugyan nem volt irodalmi műveinek, viszont annál nagyobb eladott 

példányszámmal dicsekedhetett.  Legismertebb regénytrilógiájának (Tizenöt éves feleség, 

1936, Kenyér és szerelem, 1937, A lecke vége, 1939) első része egy kamaszkorban férjhez 

ment lány szenvedéstörténetét ábrázolja. A trilógia további részeiben  főleg az utolsónak az 

alcímekkel jelzett fejezeteiben  inkább publicisztikai gyakorlatának lenyomata érzékelhető. 

Legizgalmasabb művei valóban a legtöbb példányszámot elérő könyvei voltak, az Egy pár 

selyemharisnya (1940), amelyben a címben jelzett ruhadarabbal kapcsolatos mizogin 

fejtegetést egy meglehetősen ellenszenves férfiszereplő szájába adja, miközben Bacsó Magda 

özvegy édesanyja mellől állásba megy, és ott főnöke zaklatásának van kiszolgáltatva. A Bécsi 



randevú (1941) és A hadifogoly (1942) című köteteiben Bozzay Margit a már Földesnél, 

Erdősnél említett témát: a hadifogoly-katona férfi és a (többnyire) arisztokrata származású nő 

szerelmi történetét dolgozza fel.  Az álarc nélkül című, feltehetően először 1929-ben kiadott, 

majd 1943-ban poszthumusz megjelent kötete (1942-en hunyt el) egy évtized alatt számos 

kiadást ért meg, ami 57.000 kinyomtatott könyvet jelentett összesen. Tizennégy nő van együtt 

egy vidéki kastély szalonjában, miközben férjeik, hozzátartozóik a késő estig tartó vadászatba 

feledkeznek; a műben az egyes fejezetetek tagolása egyezik a nők által elbeszélt történetek 

számával, a regény narrátora, a történet keretét alkotó mesélés alaphelyzete és az egyes szám 

első személyben elbeszélt történetek sajátos narratívát hoznak létre. Miután a férfiak 

hazatérnek, semmit nem érzékelnek az ott elhangzottakból, így az olvasó az életük regényét 

mesélő nőkkel vállalhat cinkosságot, ráadásul az írás maga is sokat időz a titoknál és az 

elhallgatásnál. Az írónőnek számos verse jelent meg a korabeli napilapokban, ezek 

összegyűjtve A sorsom mása című kötetben olvashatók (1942). Figyelemre méltó még  A 

vörös köd című regénye (1938), amelyben egy házas férfival folytatott szerelmi viszonyát 

könnyedén venni akaró, végül azonban öngyilkosságba menekülő asszony belső vívódásai 

szaggatott, kihagyásos mondaszerkesztésen, előadásmódon keresztül érzékelhetők. 

 

Zsigray Julianna 

 

Elhamarkodott lenne az olyan írónők megítélése az életmű egészének behatóbb 

tanulmányozása nélkül, mint amilyen Zsigray Julianna is volt, legalábbis erre figyelmeztet a 

szerző meglehetősen nagy terjedelmű munkássága, például pályájának egyik szakaszában 

tizenhárom év alatt tizenhat regényt írt meg. Zsigray Törökszentmiklóson született 1903-ban 

(más források szerint 1908-ban), apja gazdálkodó volt, anyja, akit egyébként egy bál 

alkalmával Horthy Miklós is felkért, fogékony volt a korabeli progresszívebb irodalom iránt, 

előfizetője A Hét című folyóiratnak. 1927-ben jelent meg Zsigray első írása
442

 Álmok címmel 

a Nyugat hasábjain. Az írás megjelenése idején az volt Osvát jóslata, hogy Zsigrayból nagy 

regényíró válhatna, ha lenne „fantáziája”, Schöpflin pedig máris írónak nevezi  amiről 

fájdalmasan jegyezte meg az írónő, hogy későbbi munkáiban viszont elfelejtette megemlíteni. 

Zsigray Julianna ezután nem várt irodalmi karriert futott be, a következő évben az Új Idők 

novellapályázatára különböző jeligével három írást adott be, ám a jeligék felbontásakor derült 

csak ki, hogy a rangsor első három helyezettje ugyanaz a személy: Zsigray Julianna, akit a lap 
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úgy is honorált, hogy munkatársául fogadta. Ezután az újság ösztönzi egy nagyobb terjedelmű 

regény megírására, ő azonban egy kész kéziratot ad le, méghozzá a Szűts Mara házasságát. A 

későbbi nyilatkozatok szerint a regényt a gimnázium ötödik-hatodik osztályában írhatta, 

édesanyjával történt fogadásból, miután elolvasták Thomas Mann Varázshegyét, mivel a fiatal 

lány be akarta bizonyítani, hogy ő is képes hasonló teljesítményre. A Szűts Mara házassága 

1931-es megjelenését követő tíz évben mintegy 30.000 példányban jelent meg, az írónő 

visszaemlékezése szerint azonban írói karrierje szempontjából ezt negatív hatásúnak látta, 

hogy egy kevésbé sikeredett műve jelent meg elsőként. Herczeg Ferencre emlékeztető korai 

írásában hozományvadász, főleg pedig a házasodással foglalatoskodó dzsentri származású 

vagy viszonylag jómódú, nemeskisasszony-hősök és férfiak szerepelnek. Első regényében  

házasság révében végre „beérkező”, szerelmi sokszögön keresztül ábrázolt két (Radnóthy-

Szűts) lány története az akkorra már talán kissé már kiüresedni látszó Alföld-romantikával 

kapcsolódik össze. A regény trilógiává bővült az olvasók közkívánatára (Utolsó farsang, 

1934,  Marci, 1936), amivel párhuzamosan az írónő anyagi helyzete is megszilárdult, keresete 

összességében meghaladta az évi 60.000 pengőt.
443

 Kevésbé kiemelkedő sikerű regényei is 

átlagosan öt-hat kiadást értek meg; az 1938-ban megjelent Erzsébet magyar királyné című 

művével pedig megalapozta regényes életrajzoknak  aposztrofált művei sorát. Az említett 

könyv kiadásának évében 18 ezer példány került forgalomba. Lehetséges, hogy a mű inkább 

az Erzsébet-kultusz vonatkozásában érdemel figyelmet, az elbeszélőtechnikai erények az 

utolsó fejezetekben villannak fel, ahol a királyné és Sztáray grófnő eltévedtsége és a 

gyilkosság a sejtetés révén kerül ábrázolásra. Zsigray leggyakoribb témái: az idősebb és a 

fiatalabb nő iránti szerelem, a családban a boldog és beteljesedett férfi-nő kapcsolat, az első 

regényekben nosztalgia és megértés a dzsentrik iránt,  az erotika, s  a történetformálásban 

nagy szerepe van a véletlennek és sorsszerűségnek.
444

 A Holtomiglan, holtodiglan (1940) 

látszólag az Erdős-regényhez (A nagy sikolyhoz) hasonló szituációt ábrázol, egy anyagilag 

instabil helyzetű férfi beházasodását egy jelentős kulturális-pénzügyi tőkét felhalmozó 

családba, de a nászéjszaka itt sem hozza meg a nő „ünnepét”, akit férje nemcsak egy kaland 

erejéig csal meg, hanem házasságuk „kritikus” hetedik évében el is hagy. Hiába fordul a 

szintén zárdai neveltetésű lány a keresztény vallás felé, hogy megbocsássa férje hűtlenségét, a 

szeretője által elhagyott, de a család kapcsolatai révén érvényesülő férfi az öngyilkosságot 

választja a megbékélés helyett. A regény nagy sikert aratott 1944-ig, amikor a Singer és 
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Wolfner utódvállalata német kézbe kerül, ahol egyébként korábban korrektor, lektor és 

szerkesztő is volt (1930-144). Az írónő nyíltan kiállt a fasizmus eszményei ellen, egyes 

források szerint Gulácsyhoz hasonlóan zsidó származású embereket is bújtatott, míg a német 

megszállás alatt vidéken és Budapesten maga is bujkálni kényszerült. A sors iróniája, hogy 

legutolsó és legháborítatlanabb tartózkodása a Hűvösvölgyben a Gestapo egyik 

támaszpontjával szemben volt, ahol a legkevésbé számítottak arra, hogy ott a rendszer által 

körözött valaki lakik.  

Már az 1930-as években inkább a konzervatív írók közé sorolták Zsigrayt, így érthető, 

hogy évekig nem publikálhatott a kommunista rendszerben sem, ugyanakkor 1957-től 

napvilágot látott, a Zeneműkiadó gondozásában kiadásra került könyvei szintén népszerűek 

lettek (A Sugár úti palota, 1957, Tragikus keringő, 1959, Tékozló élet, 1963), amivel 

kapcsolatban megjegyzendő, hogy a világháborút megelőzően zeneszerzők regényes 

életrajzának megalkotásával már Harsányi Zsolt is próbálkozott (lásd a bevezetőben), akinek 

műveinek kiadását szintén nem pártolta az éra. A Sugár úti palota, amelynek alcímében Erkel 

Ferenc neve szerepel, megérte a félszázezer kiadott példányszámot is, ezzel egyedülállóan 

sikerült a két világháború közötti (női) alkotók közül megismételni sikerét. Nem kevésbé 

voltak irodalomesztétikai szempontból „gyanúsak” ezek a művek is: Taxner-Tóth Ernő 

egyenesen megkérdőjelezi a művek kiadásának jogosságát abból a szempontból, hogy ha nem 

születnek róluk recenziók, akkor mi értelme van publikálásuknak.
445

 Zsigray Julianna élete 

utolsó szakaszában végre megvásárolhatta vágyott vidéki házát Kiskunhalason (a 60-as 

években), amelyet végül lebontottak, és őt magát lakótelepi lakásba költöztetik. 1987-ben halt 

meg, az utolsó években főleg a Szigligeti Alkotóházban önéletrajzi írásán dolgozott. Az 1930-

as években folytatott tevékenységének része volt továbbá Az Én Újságom szerkesztése (1939-

40), és több, a nevéhez fűződő forgatókönyv megírása is.             

 

Mollináry Gizella 

 

Az 1940-es évek első felének talán legolvasottabb írónője, akit korábban költészetéről ismert 

az irodalomkritika. Mutatja korábbi elismertségét az is, hogy a verseit méltatók sora 

Ignotustól Szerb Antalig tart. Prózai műveit megelőzően öt verseskötete jelent meg (Asszonyi 

alázat, 1927, Földet érint homlokunk, 1931, Az arc elsötétült, 1931, A kocsihajtó, 1934, Ami 

történik, 1937). A lírájával kapcsolatos ítéletekben szó esik „az ótestámentumi 
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expresszionizmusról”, a négy-öt soron keresztülívelő rímelésről, a „valóság gyöngéd 

megfigyeléséből” született művekről, az alázat és a dac között ingadozó lírai személyiségről, 

annak fanatizmusáról.
446

 Legutóbb L’Homme Ilona értelmezte e sajátságos költészetet, 

aminek vizsgálata kapcsán arra a következtetésre jutott, hogy a kritikákban említett, és az 

egyik verseskötet címében is szereplő „alázatot” megkérdőjelezi a megszólított személy 

hiánya, továbbá az is, hogy az „elvileg alárendelt” én mindvégig „aktív/cselekvő” marad.
447

  

Életrajzi körülményeiről nehéz írni, mivel ha az önéletrajzi olvasást követnénk, 

műveiben számtalan adatot találhatnánk ezekre vonatkozóan, amelyek egyrészt beszűkítik a 

regények értelmezési lehetőségeit, az is igaz, hogy eddig nem akadt irodalmár, aki ezeknek 

teljes körű hitelességét igazolta volna, amelyekről az írónő maga azt állította, hogy „minden 

leírt sora megfelel a valóságnak”.
448

 Mollináry Gizella 1896-ban született Budapesten, anyja 

makedón (önéletrajzi könyve szerint horvát) származású, aki fiatalon, leányanyaként hozta őt 

világra, mivel orvos édesapja nem ismerte el törvényes gyermekének. Gyermek- és 

kamaszkorában sokféle munkából próbált megélni, többek között volt cseléd, malterhordó, 

árult a Ludovikán süteményt. Hányattatásai részben József Attiláéhoz hasonlóak 

(nevelőszülők, átmeneti lelencházban való tartózkodás), ráadásul 20 évesen teherbe esett, és 

mint egykor vele kapcsolatban történt, az apa itt sem íratta saját nevére a gyermeket. A 

Tanácsköztársaság alatt a Tormay Cécile bujdosásának helyéül szolgáló Balassagyarmaton a 

megyei direktórium tagja volt, s agitál a felvidéki területet ellenőrizésük alatt tartó csehek 

ellen.  Bár Tormay Cécile jellemző módon „a megtévesztettek” közé sorolta Mollináryt 

(ahogy Adyt vagy Kaffkát is), a vörösök bukását követően közel egy évig szenvedett el 

fogságot, ahol különböző, embertelen cselekedetnek volt kiszolgáltatva (kínzás, nemi 

erőszak). Szabadulását követően 1920-ban emigrált az akkori Szerb-Horvát-Szlovén 

Királyság területére, ahonnan a Nyugat számára verseket küldött, ezenkívül más, baloldalinak 

számító folyóiratokban is publikált. Az amnesztia kihirdetése után tért vissza Magyarországra, 

a második világháború alatt azonban szenvedései megismétlődtek, mivel náci- és 

németellenessége miatt 1944. októberében elfogta a Gestapo, megkínozták, és fogva tartották. 

Újabb hányattatásaihoz tartozik, hogy fia meghal egy aknára futó és elsüllyedő hadihajón, és 
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noha felesége lett Gebauer Gusztávnak (nyugalmazott táblabírónak), akivel egy ideig 

Nagymaroson éltek, fia elvesztésének fájdalmát soha nem dolgozta fel.  

A negyvenes évek legelejétől írott és a legutolsó könyvének 1947-es megjelenéséig egy 

öt regényből (tíz kötetből álló) regényfolyamot hozott létre, amely időben a 19. század 

legvégétől a fehérterrorig tartó időszakot öleli fel. A regényeket olvasva természetesnek tűnik, 

hogy egyik politikai rendszer sem kedvelte különösebben, hihetetlen szókimondással bírálja 

az egyház hivatalos tagjait, szocialista elkötelezettsége mellett magukat az általa korábban 

képviselt eszményeket, korábbi elvbarátait is, időközben vallásos ajánlásokkal látja el művét, 

amelyeknek szerepe a regények tartalmát illetően néha igencsak külsődlegesnek tűnik, 

ráadásul nemegyszer antiszemitaként is értelmezhető megjegyzéseket is tesz. Regényei közül 

(Betévedt Európába, 1941, Betelt a föld hamissággal, 1941, Meddő szüret után, 1942, 

Vádoltuk egymást, 1943, Az Isten hallgat, 1947) a legnagyobb sikere az időrendben 1943-ig 

megírt köteteknek volt (legalább 30.000, 20. 000, illetőleg 18.000  körüli eladott példányról 

beszélhetünk.) Utolsóként megjelent művét leszámítva sajnos meg kell állapítanunk, hogy az 

általa alkalmazott én-elbeszélő forma leginkább csak az 1941-ben megjelent köteteiben 

érvényesül. Ahogyan Erdős önéletrajzinak tartott ciklusában (az Ősök és ivadékokban) is 

egyre inkább modorossá válik az írásmód, úgy az amúgy történetileg fontosnak tartható 

Mollináry-könyvek közül itt is inkább a gyermek- és kamaszkorban lévő főhős története válik 

legizgalmasabbá (Betévedt Európába, Betelt a föld hamissággal).  Megalkotásukban fontos 

szerepet játszik: a mű elején a kissé anekdotikusan megalkotott elbeszélésmód, a szereplő 

nézőpontjából bemutatott élettörténet, amelyet nem ír felül egy, nála tudásában többet birtokló 

elbeszélő. Néhány kortárs kritikus a művek dokumentumszerűségére és szociográfiához 

hasonló voltára  céloz, például Semjén Gyula, aki bírálja a könyvek „ízlésbeli elferdülései”-t 

is, amelyen ő valószínűsíthetően a téma leplezetlen tárgyalását értette (többek között a nevelt 

lány és a mostohaapa közötti erotikus és szerelmi vonzódást).
449

 A szociográfiával kevés 

rokonságot mutatnak a könyvek jelenkori olvasójuk számára, talán inkább a fokozatos 

eltolódást a határozottan szépirodalmi műfajoktól a memoár- és a hagyományosan kevésbé 

fikcionálisnak tartott próza irányába. Az első könyvek sikerét feltehetően fokozta az is, hogy 

szereplőjük fiatal korú, akinek nemegyszer a kriminalitást súroló cselekedeteit (szénlopás, 

zsebmetszés) indokolni látszik a környezet őt érintő közönye. A siker másik oka lehetett, hogy 

Mollináry könyveiben mindaz jelen volt, amivel a kispolgárság és a középosztály olvasói 

eddig jobbára csak a hírlapok hasábjain találkozhattak (gyilkosság, lúgkőivás stb.). Végül a 
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szerző tagadhatatlanul kiváló elbeszélő, aki ha nem is „riportszerűen”, ahogyan azt vélték, 

hanem „precízen” kiadagolt hosszú és rövid mondatok állandó váltakozásából hozta létre 

regényeit. Mollináry Gizella életművének feltárásával is adósak vagyunk, erre hívja fel a 

figyelmet Széles Klára, aki a Tiszatáj 1991-es szeptemberi számában bevezető esszéje mellett 

újraközölte az Isten hallgat című regény egyik részletét is.
450

 Az írónő 1978-ban hunyt el, az 

utolsó évtizedek irodalmi tevékenységének lenyomata az a néhány vers, amelyet a Vigília tőle 

közölt.     
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