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A CSEND RÉTEGEI

„Th e title women and fi ction might mean, and you may 

have meant it to mean, women and what they are like; or 

it might mean women and the fi ction that they write; or 

it might mean women and the fi ction that is written 

about them; or it might mean that somehow all three are 

inextricably mixed together and you want me to consider 

them in that light.”

(Virginia Woolf: A Room of One’s Own)

„A fi gurákra könnyen rátalálok, de mikor meg kell őket 

szólaltatni, bajban vagyok.”

(Tompa Andrea)

Noha közel száz évvel ezelőtt jelent meg, Virginia Woolf A Room of 

One’s Own1 (magyar fordításban: Saját szoba) című esszéje, döbbene-

tesen pontosan, bizonyos értelemben a mai napig meghaladhatatlan 

módon térképezi fel a női íráshoz és a női irodalomhoz kapcsolódó 

viszonyrendszereket, és a belőlük magától értetődően fakadó problémá-

kat. Woolf 1928-ban szóban előadott, majd később bővített formában, 

nyomtatott kiadásban is megjelent gondolatmenete nem, vagy nem 

pusztán arról a mondatról híres, mely nagyjából Simone de Beauvoir 

A második nem című könyvének kezdőmondatához hasonlóan vált szál-

lóigévé, hogy tudniillik, ha egy nő írni akar, akkor legyen saját szobája 

és saját pénze. Ez a két tényező valóban fontos, a Saját szoba azonban 

főleg attól kiváló, hogy Woolf nemcsak a nők és az irodalom kapcsola-

tát, hanem a nők íróként és szereplőként a (korabeli) kánonban elfoglalt 

helyét is elemzi.

A mottóként is kiemelt idézetben lefektetett relációk, amelyek fel-

váltva kívánnak aktív és passzív pozíciót az író, olvasó vagy éppen má-

sok által megírt nőktől, ma is érdekesen alkalmazhatók, annak ellenére, 

hogy a feminista kritika az elmúlt évtizedekben termékeny nézőponto-

kat adott a probléma vizsgálatához, s néhányat ezek közül majd ebben 

a dolgozatban is alkalmazni fogok. Ameddig azonban a 2018-as Libri-díj 

1 Virginia Woolf, A Room of One’s Own, Penguin Books, London, 2004.

Merci Madame, merci Simone! 2018 nyarán Párizs falain graffi  tik, pla-

kátok formájában mindenhonnan Simone Veil arcképe és a párizsiak 

hálaszavai köszönnek vissza. 2018. július 1-jén a Montmartre temető-

jéből a Pantheonba átvitt maradványok kapcsán nem csupán Simone 

Veil nagyságáról esett szó, hanem arról is, hogy ő mindössze a negyedik 

olyan nő, aki saját jogon (és nem feleségként) nyugszik a hősök között. 

2018 nyarán Magyarországon megkérdőjeleződik a társadalmi nemek-

ről való gondolkodás, kutatás jogossága, anélkül, hogy számottevő vita 

alakult volna ki a kérdésről. Lapszámunk kiindulópontja a női siker 

volt: politikában, tudományban, művészetekben – végeredménye inkább 

a női szerepekről szól: irodalomban, fi lmben, színházban. Kiinduló-

pont egy pozitív alapokról induló diskurzushoz: a kultúrszférában 

alulreprezentáltak ugyan a nők, teljesítményük viszont jelentős és egy-

re inkább megkerülhetetlen. Az amerikai fi lmipar régen felismerte 

ezt a potenciált és piaci profi tlehetőséget lát benne. Reményeink szerint 

a magyar kultúripar sem fordít hátat a jelenségnek. 


