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idegen is. Ez nem tudta a babonát. Ennélfogva ezt mondta egyszerüen, de ugy, 
hogy mindenki meghallhassa:

– Nini, a királyotok meztelen.
A tömeg megdöbbent. Egyszerre rájött, hogy a királya csakugyan meztelen. 

Arra is rájött, hogy termete nem minden tekintetben kifogástalan. Már-már az 
idegen mellé pártolt. De ekkor hirtelen gondolkozni kezdett. Ha valaha azokat 
tartották ostobáknak, akik nem látták ezt a palástot, akkor most nyilván azok 
lesznek az ostobák, akik évekig bámulták azt, ami nincsen.

Mindenki az idegen ellen támadt.
– Hazudsz, nyomorult.
– Nem hazudok, – felelte az idegen emelt hangon. – Az igazságot mondom.
– Hát nem látod a királyon ezt a megfoghatatlan szépségü kelmét?
– Csak azt látom, hogy megfoghatatlan.
– A virágokat se látod rajta?
– Csak a szóvirágokat – mondta az idegen halkan. Most egy kamarás eléje 

ugrott és ráripakodott:
– Felségsértő! A nép zugott. Öklök emelkedtek feléje. Száz meg száz torok 

orditotta:
– Gyáva!
– Nem lehetek gyáva – jegyezte meg az idegen szerényen. – Hiszen egyedül 

vagyok ti ellenetek. Többet azonban már nem beszélhetett, mert a tömeg bele-
csimpaszkodott, a földre tiporta s egy udvaronc a kardjával lesujtotta.

A körmenet, mely megállt, tovább haladt. A kamarások, az udvaroncok 
vitték, vitték a meztelen király uszályát.
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Csehy Zoltán: Szodoma és környéke. 
Homoszocialitás, barátságretorika 
és queer irányulások a magyar 
költészetben

Csehy Zoltán fordítóként-átköltőként az utóbbi tizenöt évben a klasszikus költészet 
olyan darabjait tette a magyar, élő nyelv részévé, amelyek – meglátásom szerint – 
előfutárai lehettek ennek a hatalmas monográfi ának, melynek tárgya a magyar köl-
tészet LMBTQ felőli története Janus Pannoniustól napjainkig. A legválasztékosabb 
műformák, kifejezési módok, a mindennapi társalgásra már nem használt nyelvek, 
valamint az érzéki örömök kötik össze Csehy fordításait (Hárman az ágyban. Görög 
és latin erotikus versek; Antonio Beccadelli: Hermaphroditus; Sztratón: Kölyökmúzsa 
avagy A fi úszerelem művészete; Marcius Valerius Martialis: Költők, ringyók, pojácák; 
Petrarca: Orpheusz lantja; Dávid hárfája; Poggio Bracciolini: Elméncségek). Aligha 
lehet ennél nagyobb szolgálatot tenni a magyarul beszélő-író-élő embereknek egy 
olyan korban, amikor elkerülhetetlenül, végtelenül lebutított formában áramlik az 
érzékiség, mert mindent azzal akarnak eladni. Csehy munkássága anélkül, hogy 
közvetlenül vitázna ezzel az elszegényített és frusztráló kínálattal, pazarul szólal-
tatja meg magyarul a holt nyelveken írt életteli történeteket, vicces helyzeteket. Nem 
fogok a továbbiakban mindennek a magyar közgondolkodásra tett jótékony hatásá-
val foglalkozni, recenzióm ezúttal azt vizsgálja, hogy irodalomelméleti és -történeti 
perspektívából mit tudhatunk meg Csehy Zoltán monográfi ájából.

A kötet első fejezete bemutatja az általa használt módszereket és fogalmakat. 
Az általános, társadalmi vonatkoztatási rendszereket egészen szűkszavúan tárgyalja, 
éppen csak annyira, hogy világossá váljék, miért volt kizárva a homoszexualitás kér-
dése az irodalmi vizsgálódásokból, illetve hogy miért lehetett/kellett oly hosszú időn 
át a versekben megformált különféle érzéki viszonyrendszereket egy heteronormatív 
elvárásnak való megfelelésre leegyszerűsíteni. Azt gondolhatnánk, hogy Csehy Zol-
tánt a kultúratudományok felől jövő kontextusra fi gyelés, az előadóművészetekben az 
utóbbi évtizedben újra felerősödő performativizmus vagy a metamodern felszabadu-
lás a posztmodern szövegorintáltsága alól vezette arra, hogy a költészetben a homosze-
xualitás kérdését vizsgálja. De szó nincsen erről: olyan módszerekről és fogalmakról 
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beszél, amelyek révén a homoszexualitás speciális érzékenységet jelent, kíváncsisá-
got, kísérletezést, életörömöt; intenzív, kiművelt viszonyt művészetekhez, formákhoz, 
színekhez, szagokhoz.

Csehynél a homoszexualitás esztétikai kategória, anélkül, hogy ezzel a társadalmi 
felelősség kérdését próbálná meg relativizálni. Némelykor foglalkozik egy-egy szerző 
élettörténetével, azzal, ami a nyilvánosság számára tudható a szexuális szokásairól, 
de sokkal fontosabb számára a forma, a vers homoerotikus kódhasználata. Ehhez 
leginkább angolszász elméleti írók által kidolgozott fogalmakat használ (Cristopher 
Reedtől Jacob Stockingeren át Gregory Woodsig több oldalnyi szakirodalmat oszt 
meg az olvasóival), ugyanakkor hihetetlen odafi gyeléssel hivatkozik a magyar elméleti 
szakirodalom ezirányú kutatásaira (Bollobás Enikő, Borgos Anna, Sári B. László, 
Takács Judit stb.)

A második fejezet a magyar reneszánsz, barokk és klasszicizmus korszakainak 
homoerotikus költészetét tárgyalja. Ahogy ez most már nyilvánvaló, nem Pannonius 
élettörténete felől lesznek homoerotikusak a pajzán versek, hanem a görög mintá-
zatok felől, amelyekben a pánszexualizmus, priapikus vonások, a létezés érzékisége 
és humora (testnedvei) bőséggel jelennek meg. A barokkban mindez tiltás alá esik, s ha 
egy református lelkész komolyan latin szótár szerkesztésére adja a fejét, és a szócik-
kek miatt türelmesen nekilát Francesco Filelfo szatíráinak is, időnként olyasmivel 
találkozik, amit az olvasott könyvben is kisatíroz. Szenci Molnár Albertnél, mert ő 
volt az, aki kihúzta az olvasott könyvből a felháborítónak talált dolgokat, az olyan 
addig ismeretlen szavak, mint a cinaeli, paedico, priapea vezetnek el az érzékelés antik 
formáihoz. Szenci (még inkább a magyar 16–17. század) értetlenségét hihetetlenül 
szépen érzékelteti Csehy Zoltán, amikor idézi a lelkész csodálkozó-tűnődő széljegyze-
tét: „Vaj még az Véneketis bolgattia az a kis szárnjas giermek az Venus fi atskaja.”

A klasszicizmus az antikvitás érzékeléseszményét követve a barátságretorikát, 
szépségkultuszt és a férfi ak egymás iránti gyöngéd szenvedélyességét formálja meg 
(Kazinczy, Dayka, Kölcsey). Míg a barokk kor számára a mitológia csupán hivatko-
zás, Csehynél: „protézis”, a klasszicizmusban olyan fi gura, mint Ganümédész már 
az anyagi szépség megjelenése, „rajongó testkultusza”. Ellenpontként is hat ezután a 
fejezetzáró közköltészet-rész, amelyben a deákpoézis vaskos, homofóbiás csúfolóit, 
átokformuláit, könyörtelen szatíráit mutatja be keresvén és találván bennük művé-
szi kvalitásra.

A 19. századi magyar irodalom nemzeteszménye felől a férfi barátságok, a harcok-
ban edzett férfi asságfogalom lesz könnyen föllelhető a költészetben. A harmadik 
fejezet a Szondi két apródja homoerotikájának elemzésével kezdődik, korábbi elem-
zők értelmezéseit bőséggel tárgyalva. A török udvar szokásai elég nagy távolságban 
voltak, hogy mind Aranynál, mind az értelmezőinél a lányos arcú fi úk iránti lelkesedés 
legalább kimondható legyen, még ha az ellenség-szituáció miatt többnyire agresszió-
nak minősül is. Arany balladájának viszont a nyelvi invenció a tétje, nem az ellenség-
képzés. Csehy meggyőzően mutatja ki, hogy a jól ismert „bül-bül szavu rózsák két 
mennyei bokra” sorokban Arany a török kifejezéssel jelzi, hogy a két szép fi úra vonat-
kozik a ró zsa mint szexuális szimbólum, ugyanakkor a mennyei jelzővel az elszenvedett 

mártírium halálos sebeit is előrevetíti. Arany Arisztophanész fordításainak példáit 
mutatja be Csehy ahhoz, hogy igazolja, a regiszterkeverés, formai tudatosság („mert 
egy castrált Aristophanes nem lehet többé Aristophanes” – 296.), nyelvi invenció-
zusság Arany Jánosnál akkor is esztétikai igény, ha korának elvárásai a moralizáló-
heroikus diskurzusban merültek ki.

A görög barátságeszmények (számomra inkább vélt mint valóságos) jelenléte 
Th aly Kálmán kuruc verseiben egy maszkulinizált, homoszociális közeget teremte-
nek meg. Csehy bemutatja a korábbi értelmezők moralizáló elvakultáságát, amellyel 
Th aly költészetét elvetették, ám hiába nevezi az „Eggyé lettünk, / Egy minden tet-
tünk, – / Együtt ítél a nagy Ég felettünk” verssorokat „az ekszatikus szerelmi köl-
tészetet idéző hévvel a testek teljes »egyesülésének«, teljes azonosulásnak” (312.), 
ettől még nincs az a homonimikus sugárzás, amely ezt a költészetet az együgyűségé-
ből kiszabadítaná. Talán Csehy is tudatában van ennek, mert ennél a résznél emlegeti 
a „másságot”, mint zárt rendszert: „A másságot csak a másság képes befogadni” (313.), 
írja, és itt számomra éppolyan kirekesztő-cenzúrázó esztétikát vázol, amilyen a hete-
ronormatív. Ezt a terminus maga is jelzi: a másság-koncepció esszencializálja a kü-
lönbségeket, egzotizál és orientalizál, ellentétet konstruál és peremre szorítja, gyön-
gének, hatalom nélkülinek tekintve mindazokat, akiket másoknak nevez (lásd erre 
vonatkozóan Edward Said otherize terminusát). A monográfi ában további hasonlóan 
működő fogalmak is megjelennek, ami arra enged következtetni, hogy egy konzer-
vatív, tekintélyelvű, leegyszerűsítő irodalomértelmezéssel szemben olykor szintén 
konzervatív, tekintélyelvű és leegyszerűsítő koncepciókkal érvel, jóllehet horizontja 
ennél jóval tágasabb, és képes lenne az általa idézett oly sok tudományos munka 
diskurzusváltására maga is a magyar irodalomtörténeti szcénán. Mert ameddig 
olyan esszencialista terminusokban gondolkodunk, mint identitás, vérvonal, csáberő, 
azonosulás, hiány, beavatás, élettér, idegen, deviáns stb., addig az érzékelésünket szűr-
jük, és ideológiákat konstruálunk, hogy ne kelljen foglalkoznunk olyan jelenségekkel, 
amelyek ebbe a szűrt/kasztrált világképbe nem férnek bele, ahelyett, hogy kritikai 
vizsgálatnak vetnénk alá a domináns hatalom nyelvi manifesztációit, mely önmagát 
centrálisnak, öröknek és minden erénnyel felvértezettnek mutatja.

Csehy éppen Gerevich András költészetének kiváló elemzése során szűkíti le sa-
ját tágas horizontját, amikor „a szabadság terméketlensége” felől értelmezi a Búcsú 
Londontól című verset, és hiába a szókapcsolatban lévő homonímia, a szabadság ki 
lesz élezve a sztenderd életmódok kritikátlan biztonság-ideológiájával, a genetikai 
kód transzcendálásával szemben.

Visszatérvén a harmadik fejezetre, itt találhatóak azok az elemzések, amelyek 
a jelenlegi különféle irodalmi kánonok számára igen fontos szempontokat nyújtanak: 
Babits, Pilinszky, Faludy György, Weöres életművében mutatja ki azt az esztétikai 
lehetőséget, hogy a szexualitás, a szenvedély, teljesen függetlenül a szerzők életraj-
zától, konstitutív eleme lehet a műveknek. Csehy módszerének semmi köze nincsen 
a bulvárosítás egyre elterjedtebb metódusaihoz: azok leegyszerűsítenek, néhány szór-
ványos információból vonnak le nagyívű kövekteztetéseket, erre pedig az olvasók 
szórakoztatásának szándékát használják fel alibiként. Csehy állításai körültekintők: 
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arról beszél, amiről alapos tudást szerzett, és azt szembesítette a kérdéskörben 
megjelent legkülönfélébb megközelítésmódokkal. Ugyanakkor – szemben a bulváro-
sítással – közel sem csak a sztárokkal foglalkozik: olyan életművekben követi végig 
a homoerotikát, amelyekről korábban csak a szakértők írtak. Reichard Piroska, Péterfy 
Jenő, Czóbel Minka, Toldalagi Pál verseiről meggyőzően mutatja be, hogy mennyire 
méltatlanul ismeretlenek, s az eddigi irodalomtörténetek mennyire nem professzio-
nálisan jártak el, amikor mellőzték vagy néhány értetlen szóval elintézték őket.

A negyedik fejezet a kortárs lírával foglalkozik, amely egyre inkább képes arra, 
hogy a normatív elvárásoknak való látszólagos megfelelésekből, vagy a reaktív szembe-
szegülés ideologikumából, önvédelmi stratégiáiból kilépjen. Az érzékiség új formáit 
mutatja be olyan költőknél, mint Fabó Kinga, Gordon Agáta vagy Rosmer János, s ha 
nem is tudta teljesen kizárni a preferenciáit, ha a nőiségről képes is affi  rmatívan idéz-
ni, miszerint az defi niálja, hogy őt nézik, elemzéseiben a női testtapasztalat esztéti-
kájára is érzékeny.

A monográfi a további erényének tartom az úgynevezett tranzverzális részfejeze-
teket, amelyekben egy-egy antik toposzt vizsgál végig a magyar irodalomtörténeten. 
Ezzel a kötet rutinos lineáris idő-felfogását nyitja rá egy-egy olyan módszerre, amely 
egy-egy kérdéskör mentén újabb összefüggéseket képes megláttatni. Csehy Zoltán 
egymaga végzett el olyan feladatot, amely egy munkacsoport számára is komoly ki-
hívás, mégpedig úgy, hogy a legkevésbé sem igyekezett a problémát egyszerűsíteni. 
Éppen ellenkezőleg: bonyolított, az összefüggéseket az európai irodalomtörténet 
kontextusában (a kiváló Allen Ginsberg részfejezet helyszín tekintetében ugyan ki-
vétel, de itt elsősorban a magyar fordításokkal foglalkozik), a kortárs művészetek és 
popkultúra kontextusaiban kereste és bizonyította a homoerotikus érzékelésmód 
– aisthesis – relevanciáját.

(Kalligram, Pozsony, 2014.)

GESZTELYI HERMINA

A zsoltártól a rózsaszín regényig. 
Fejezetek a magyar női művelődés 
történetéből, szerk. Papp Júlia

A Petőfi  Irodalmi Múzeum 2014-es kiadványa A zsoltártól a rózsaszín regényig. Feje-
zetek a magyar női művelődés történetéből címmel jelent meg. A kötet a 2014. április 3. 
és november 3. között ugyanezen a néven, a PIM-ben megrendezett kiállítás kataló-
gusa, amely az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Inté-
zete és a PIM együttműködésében készült el. (A kiállításról bővebben Farkas Zsuzsa 
ismertetője tájékoztat, amely az Új Művészet 2014. augusztusi számában olvasható.) 
Már a címből is kitűnik, hogy Papp Júliának – aki H. Bagó Ilonával együtt a kiállí-
tás kurátora, valamint a kiadvány szerkesztője – nem titkolt szándéka kapcsolódni 
a hazai kutatások azon vonulatához, amely elsődlegesen a női művelődésre koncent-
rál. Ahogyan Bevezetésében is utal rá, csak a kiállítás ideje alatt két konferenciát is 
rendeztek A nők és a régi magyarországi vallásosság (MTA – PPKE Barokk Irodalom 
és Lelkiség kutatócsoport) és Írónőink (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet 
XIX. Századi Osztály) címmel, amelyek világosan jelzik, hogy nem csökken a téma 
iránti érdeklődés és tudományos igényű vizsgálódás.

A kötet első pillantásra is igényesnek látszik, megjelenése igen imponáló. Repre-
zentatív jellegét hangsúlyozza a papírminőség, a tipográfi a, a gazdag képanyag és 
a szakmailag elismert szerzők egyaránt. A 293 lapos kiadvány legjelentősebb részét 
a ta nulmányok és a bibliográfi a teszik ki, ezt követően szerepelnek, a kiállítás tema-
tikus blokkjait követve, a tárgyi kultúra darabjai, könyvek és képzőművészeti alko-
tások. Papp Júlia bevezető tanulmánya átfogóan jellemzi a női művelődés főbb jel-
legzetességeit, kutatásának alakulását, kiemelten kezelve az olvasás megjelenését és 
elterjedését. A nőkre vonatkozó toposzok és források részletes tárgyalását követi 
a művelődés tere, amely kezdetben a kolostorokhoz köthető, majd fokozatosan a vi-
lági élet részévé vált. Ezzel is magyarázható, hogy nagyon sokáig a női művelődés 
egyet jelentett a vallásos neveléssel és olvasmányokkal, illetve a háztartás vezetéséhez 
szükséges némely ismeret átadásával. Itt persze érdemes megjegyezni, hogy – külö-
nösen a régebbi századokban – túlnyomó többségben a nemes asszonyok körében 
merült fel egyáltalán ez a kérdés, hiszen a 18. század végéig a lányok elemi szintű 
oktatása sem volt kötelező. Az alsóbb néprétegek nőtagjai esetében pedig kifejezet-
ten időpocsékolásnak tekintették a tanulást és az olvasást, ezek ugyanis elvonták az 
időt a munkától. A nőknek szánt kiadványok változásain épp úgy nyomon követhe-
tők az ismeretszerzés lehetőségei, és az ehhez való viszony, mint a női könyvtárak 
állo mányán, hagyományozódásán. Igen tanulságos, hogy mindez hogyan jelenik meg 


