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gyan Császtvay már az előző tanulmányban is hangsúlyozta – felszabadítóan hatott 
az irodalmat megújító törekvésekre. Mivel a versekben a szexuális utalások elkerü-
lendők voltak, Komjáthy Jenőnek az 1890-es évek elején született Kéj című versét 
tekinthetnénk akár kivételnek is. A szerző azonban további forrásokat vezet fel: 
Reviczky Gyula Lelkedbe ádáz végzeted… kezdetű versét 1881-ből, valamint egy Jókai 
kézírásával fennmaradt pornográf elemekben bővelkedő költeményt. Császtvay be-
mutatja a Lőwy Árpád álnéven írt pornográf versek kialakulásának környezetét és 
kontextusát, közülük néhány szöveget idézve. Kiemeli, hogy a korszakban a nagyvá-
rosi létmód, az orvostudomány fejlődése, a lelki egészség előtérbe kerülése hogyan 
idézte elő azt a folyamatot, melynek egyik első szakasza a szexualitás és testiség el-
hallgatott részleteinek kimondásában mutatkozott meg. Lőwy stílusának akadtak 
követői (a szerző Szilágyi Gézát, az Ujság szerkesztőjét említi és idézi), de jelentőség-
teljesebb az a felismerés, miszerint a testiség kibeszélése nyitott utat az obszcenitás 
és nemi devianciák írott megjelenésének – melyekre a szerző szintén több, eltérő mű-
fajú példát hoz. Végül a kötet kanonizált költők (Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, 
és Somlyó Zoltán) erotikus verseit mutatja be, zárásként pedig felveti annak szüksé-
gességét, hogy a kánonon kívül eső szerzők szövegeit éppen úgy vizsgálat alá kellene 
vonni, mint a kanonizáltakét.

A tanulmánykötet vitathatatlan erőssége abban mutatkozik meg, hogy úgy kap-
csolja össze egy jelentős szövegkorpusz szelektált irodalmi forrásait a 19. század 
végéről, hogy azokat egymás mellé helyezve a korszak mindennapjai plasztikusan és 
dinamikusan idéződnek meg, és ennek nyomán a teljes szöveg ismeretében az olvasó-
ban átfogó kép rajzolódhat ki a korszak élet- és társadalomformáló viszonyairól.

(Ráció, Budapest, 2017.)
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Edit Zsadányi: Gendered Narrative 
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Három magyar nyelvű monográfi ája (Krasznahorkai László, Kalligram, 1999; A csend 
retorikája. Kihagyásalakzatok vizsgálata huszadik századi regényekben, Kalligram, 2002; 
A másik nő. A női szubjektivitás narratív alakzatai, Ráció, 2006) után Zsadányi Edit 
egy angol nyelvű tanulmánykötettel lépett ki a nemzetközi összehasonlító irodalom-
tudomány színterére. Természetesen nem ez az első nemzetközi megjelenése, hiszen 
évtizedek óta jelen van külföldön: ösztöndíjasként, konferencia-előadóként, több éven 
keresztül oktatóként, valamint számtalan angol nyelvű publikációval is, melyek közül 
három tanulmány átdolgozott változata – három, eredetileg magyarul megjelent 
tanulmány kíséretében – utat talált a most megjelent kötetbe is, amely ekképp be-
tekintést enged Zsadányi Edit 2001 és a kötet megjelenése közötti munkásságába. 
Ez a 2015-ös kötet azonban nemcsak a benne lévő tanulmányok miatt szerves folyta-
tása Zsadányi Edit eddigi életművének, hanem azért is, mert az itt felvetett kérdé-
sek a kezdetektől középponti helyet foglalnak el a szerző legtöbb tanulmányában és 
monográfi ájában. Az az alapkérdés – mint a cím is pontosan jelzi –, hogy a narra-
tívában, a narratíva révén miképp jön létre a gendermarkerekkel is rendelkező 
szubjektum.

Zsadányi Edit ezt a kérdést 20. századi magyar és amerikai írónők szövegeinek 
teszi fel, méghozzá nagy változatosságban, mind a korszakot, mind pedig a szövegek 
összeolvasásának módját tekintve. A tematikus tanulmánykötet a két háború közötti 
időszaktól a kortárs irodalomig válogat a regények közül, és elemzi őket pontosan 
meghatározott elméleti és fogalmi keretben. A fejezetekben hol azonos korszakból 
származó magyar szerzők (például Kaff ka Margit, Ritoók Emma, Földes Jolán, 
Lesznai Anna és Tormay Cecile, illetve Erdős Virág, Rakovszky Zsuzsa, Szécsi 
Noémi, Halász Margit, Polcz Alaine, Nagy Gabriella, Forgács Zsuzsa), hol eltérő 
korszakokba tartozó amerikai szerzők (Gertrude Stein és Kathy Acker), hol pedig két 
különböző korból származó amerikai és magyar szerző (Gertrude Stein és Gordon 
Agáta, illetve Jhumpa Lahiri és Földes Jolán) szövegei kerülnek egymás mellé, ekképp 
hozva össze olykor látszólag eltérő szövegvilágokat, melyek azonban az ihletett elem-
zések révén érdekes párbeszédekbe elegyednek egymással.

A kötetet – az áttekintő bevezetés után – egy elméleti tanulmány indítja, melyben 
a szerző számot vet azzal a teoretikus háttérrel, amely olykor kimondva, olykor kimon-
datlanul ott munkál a tanulmányok mögött. Ez a tág merítésű elméleti összefoglaló 
azonban nemcsak a tanulmányok szempontjából jelentős, hanem azok számára is 
tanulságos olvasmány lehet, akiket izgat az a kérdés, hogy miképp lehet – és miért 
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fontos – a posztstrukturalista (és) narratológiai elméleteket genderszempontú értel-
mezésekkel összehozni. A fejezet természetesen nem vállalkozott, és nem is vállalkoz-
hatott arra, hogy átfogó összefoglalóját nyújtsa mindazon elméletírók munkásságá-
nak, akikre kitér (és akiket csak hosszan lehet sorolni: Rosi Braidotti, Freud, Lacan, 
Catherine Belsey, Emile Benveniste, Saussure, Gadamer, Derrida, Paul de Man, Alt-
husser, Kaja Silverman, Judith Butler, Patricia Waugh, Lidia Curti, Ann Banfi eld, 
Christine Brooke-Rose, Richard Aczel, Genette, Mieke Bal, Riff aterre, J. Hillis Miller, 
Teresa de Lauretis, Linda Hutcheon, Robin R. Warhol); arra viszont kiválóan alkal-
mas, hogy betekintést adjon egy tekintélyes szövegértelmezési életműre hatással lévő 
elméleti korpuszba, azon belül pedig abba, hogy miképp lehet egy bizonyos kutatási 
kérdés, ez esetben a gendermarkerekkel is rendelkező narratív szubjektum felől kö-
zelítve olykor akár meglepőnek tűnő, mégis meggyőző kapcsolódási pontokat találni 
elméletek között. Bár az elméleti bevezetőnek vannak olyan szerzői, illetve a szer-
zőknek olyan fogalmai (mint például a fejezetet nyitó, tehát igen hangsúlyos Rosi 
Braidotti és a poszthumán etika kérdése), amelyekre az értelmezett szövegek, illetve 
a későbbi szövegértelmezések nem refl ektálnak, az elméleti összefoglaló mindvégig 
megtartja fókuszában azt a kérdést, hogy a különféle posztstrukturalista elméletek 
szerint miképp jön létre a nyelv révén a nem egységes narratív szubjektum, és azon 
belül a női szubjektum.

Az elemző fejezetek ezt a kérdést járják körbe sokféle szempontból, de nemcsak 
a már említett bő spektrumú szövegmerítés miatt, hanem azért is, mert – az általános 
kérdésfelvetésen túl – bizonyos trópusok, narratív megoldások köré rendeződnek, 
azok szövegbeli jelenlétét vizsgálják, illetve maguk a szerző által a szövegek közös nar-
ratív eszközeként azonosított trópusok adják az egyes fejezeteket összetartó elemzési 
szempontot. Az öt századelős, 20. század közepi magyar írónő szövegeit vizsgáló feje-
zet is retorikai szoros olvasatot kínál, de egyúttal kontextualizál is: rövid (de a magyar 
olvasó számára is tanulságos) áttekintést ad a magyar feminizmus történetéről és a nők 
korabeli helyzetéről. Bár vitatható az az állítás, mely szerint a nyugat-európaitól elté-
rően a magyar nőmozgalmak folyamatosan jelen voltak a századelőtől egészen ko-
runkig (32.) – hiszen például a szocialista korszakban az olyan szervezetek, mint 
a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége vagy a Magyar Nők Országos Tanácsa, ame-
lyek a civil mozgalmak híján elvileg a nőképviseletet lettek volna hivatottak ellátni, 
valójában igen távol álltak kimondott céljaiktól, mi több, az erőltetett nőemancipáció 
a politikai konzervativizmushoz és a jelenlegi genderellenességhez is nagyban hoz-
zájárult –, a szövegek kulturális beágyazása fontos eleme az értelmezésnek, hiszen 
a fejezet a konkrét műelemzésen  túl a modernista irodalmi kánon genderszempontú 
átrendezésének az irányába is jelentős lépést tesz.

A Figures of Narrative Subjectivity című fejezet ugyanis a modernista kánonban 
sokáig egyedüliként helyet foglaló Kaff ka Margiton túl Ritoók Emma, Földes Jolán, 
Lesznai Anna és Tormay Cecile szövegeit is elemzi.  Olyan retorikai és narratív meg-
oldásokat helyez az elemzés középpontjába, mint a felsorolás, a külső és belső foka li-
záció, a narrátor és a szereplő közötti határok elmosása vagy a személytelen narráció, 
a fejezet épp úgy hoz mozgásba szövegeket, mint ahogy az elemzés szerint például 

Lesznai Anna költészete és versei is működnek: sokszor megkülönböztethetetlenné 
válik a háttér és a központi motívum, ezáltal a szubjektum határai is elmosódnak. 
Ebben a fejezetben a nagy szövegmerítés és a szoros olvasás következtében egyszerre 
jön létre mélység és szélesség, mindkettőt állandóan játékban tartva, és egyúttal mind-
kettőre állandóan refl ektálva.

A kortárs magyar írónőkről szóló fejezet hasonlóan épül fel: ezúttal a retorikai 
rések, hasadások, kihagyások szolgálnak középponti fogalomként, és az elemzések 
azt vizsgálják, hogy ezek a retorikai megoldások miképp hatnak a női szubjektumok 
konstrukciójára. Az értelmezés révén láthatóvá válnak a kortárs írónők szövegeiben 
ambivalens alternatív női szubjektumok, melyek a kitörlés és a retorikai megkonst-
ruáltság kettősségéből jönnek létre. A szövegekben érzékelhető ellentmondások ki-
mutatása (mint Erdős Virág verseiben) vagy az olyan kimondhatatlan, kulturálisan 
tabuként kezelt, de mégis létező jelenségek, mint a vérfertőző abúzus kimondásának 
retorikai elemzése Rakovszky Zsuzsa regényében kiváló példák arra, ami a tanul-
mánykötet kimondott célja is:  azaz hogy a retorikai fókuszú elemzésnek miképp lehet 
politikuma, genderpolitikuma – és egyúttal emberi szempontú értelmezése.

A modernista Gertrude Stein és a kortárs Kathy Acker kísérleti szövegeit ösz-
szehasonlító fejezet az identitás kibillentettségének retorikáját vizsgálja. Bár Stein 
Három életét nehéz regénynek nevezni (ahogy a szöveg teszi), hiszen három teljesen 
különálló történetet, önmagukban elbeszéléshosszúságú szöveget tartalmaz, kétség-
telenül kiváló választás ennek a kérdésnek az elemzésére, hiszen – mint a szerző rámu-
tat – ez a három női alak előre megírt diszkurzusok eredőjeként jön létre, és ezek az 
eleve létező kulturális szövegek palimpszesztként tűnnek fel a szövegek szövetében. 
Hasonlóan működik Acker Don Quixotéjában az intertextualitás: a szöveg önrefl  exi-
vitása és metafi kciós elemei egyúttal a destabilizált, diszkurzv módon létrejövő női 
szubjektum retorizált létezésmódjára is refl ektálnak.

Az utolsó két elemző fejezet ellenpontjai egymásnak, amennyiben az egyikben 
egy amerikai modernista (Gertrude Stein) és egy kortárs magyar (Gordon Agáta), 
illetve fordítva: egy kortás amerikai (Jhumpa Lahiri) és egy századközepi magyar 
(Földes Jolán) szerző szövegeit olvassa össze, valódi komparatista vénával. Stein és 
Gordon Agáta szövegeinek összevetésében a marginalizált, leszbikus női szubjektum 
retorikai konstrukcióját olyan trópusok elemzése révén mutatja ki, mint a kiazmus 
vagy a szójátékok, melyeket a freudi-lacani atyai törvény, a logocentrizmus elől való 
menekülés, és ekként alternatív szubjektumok létrehozásának és a textuális világ am-
bivalenciájának eszközeként értelmez. Lahiri és Földes egy-egy, mindkét esetben be-
vándorló család életéről szóló regényének értelmezésekor pedig az a kérdés mozgatja 
az elemzést, hogy retorikailag miképpen jön létre az új környezethez való alkalmaz-
kodás. Bár tematikája miatt – a női szubjektum vagy általában a gender kérdése 
nemigen vetődik fel ebben az összehasonlításban – kissé kakukktojás ez a fejezet, 
hisz a tanulmánykötet központi kérdésére nem refl ektál, olyan szempontból azonban 
mégis beleillik a kötetbe, hogy retorikai alakzatokban mutat rá azok politikumára, 
ami ugyanakkor az egész kötet egyik középponti kérdése. Ezt az utolsó elemző feje-
zetet tehát kitekintésként is értelmezhetjük: miképp alkalmazható a nem egységes 



KRITIKÁK118 119KRITIKÁK

női szubjektumot létrehozó retorikai eszközök elemzése politikailag más témájú 
kérdések feltárására is.

Egy könyv értékét azonban a szoros értelemben vett szakmai értéken túl az is 
befolyásolja, hogy milyen minőségben jelenik meg, értve ezen a szöveggondozást, szer-
kesztettséget, tipográfi át, borítót stb. Ezek egy részébe a szerzőnek sajnos többnyire 
nincs beleszólása, és sajnálatos módon a többihez sem kap mostanában sok kiadói 
segítséget, pedig a könyvek és szövegek állapota a szerző felelőssége is. Ebből a szem-
pontból sajnos sok kívánnivalót hagy maga után ez a kötet, rontva annak minőségét. 
Mint a könyvben is feltüntetett adatokból kiderül, a fejezetek egy része eredetileg 
magyarul jelent meg, és ezeket nem Zsadányi Edit fordította angolra, de ettől függet-
lenül persze az ő neve alatt jelentek meg. Sok fordításbeli pontatlanság rontja a kötet 
összképét – többek között azért, mert a fordító nem mindig vette a fáradságot, hogy 
a Zsadányi Edit által használt angol nyelvű forrásokban visszakeresse a hivatkozáso-
kat. Egy jelentéktelennek tűnő példával kezdve: Felski hivatkozott könyvében meg 
sem jelenik a „supermarket” szó (ellenőriztem), amelyet Zsadányi Edit elvileg tőle 
vesz át (34.), miközben a „department store” jelentései áthatják Felski teljes érvelését. 
És lehet, hogy sokak szerint nem kellene fennakadni egy-egy hibás visszafordításon, 
de a dolog nem ilyen egyszerű, hiszen – bár az angol „supermarket” és „department 
store” kifejezést talán egyaránt lehetséges magyarul áruháznak fordítani – angolul 
egészen más kulturális jelentést hordoz a két kifejezés, és ekképp nem mindegy, hogy 
melyiket használjuk egy angol szövegben. Merthogy talán mégsem kellene összemosni 
a 19. században létrejött patinás Harrodsot (Selfridgest, Jennerst) a Tescóval (magyar 
párhuzammal: a Vörösmarty téri Luxus áruházat a sarki CBA-val). És talán még 
ennél is nagyobb baj, hogy a fordító gondatlanságának köszönhetően mindazokban, 
akik csak kicsit is ismerik Felski monográfi áját – és a 20. század eleji kultúrtörténetet 
– nagyon komoly kérdések vetődhetnek fel azt illetően, hogy a szerző valójában meny-
nyire ismeri és érti a szakirodalmat.

És bár a fordítás sok helyütt kifejezetten ihletett, mindenképpen alaposan korrek-
túrázni kellett volna, és a teljes szövegre ráfért volna egy alapos nyelvi lektorálás is, 
attól függetlenül, hogy a fejezet egy fordító fordítása vagy a szerző eredetileg is angolul 
írott szövege. Akkor talán nem maradt volna benne az „özvegy hivatalnok” helyett 
a „windowed offi  cial” (azaz „özvegy” helyett, egy elütés miatt – widowed/windowed – 
„ablakos”, és talán az „offi  cial” helyett is jobb lett volna a „clerk” (27.) vagy olyan nyelvi 
hibák, mint „dinner” helyett „diner” (vacsora helyett étkező hely/személy, 122.), „make 
someone to do something” (a „to” szerkezeti hiba, 122.), „to encounter with it” (az „en-
counter” igei használatakor a „with” szükségtelen, 121.) „cannot bare” (az igei jelentésű 
elvisel: „bear” helyett az elsősorban melléknévi jelentésű „csupasz”, de viszonylag rit-
ka használatú igeként is a „lecsupaszítást” jelentő szó szerepel, 129.), a „supermarket/
department store”-hoz hasonlóan értelemzavaró a „his mother’s waist hurts after 
washing chores” kifejezés, hiszen ugyan a magyar „derék” szó jelenti mind a többnyire 
karcsúsága miatt vonzónak tartott derékhajlatot, mind a derékmagasságban lévő hát-
szakaszt, angolul azonban az előbbi megfelelője a „waist”, utóbbi egyszerűen a hát része: 
„back”, az angol olvasó tehát elcsodálkozhat, hogy ugyan miért is fáj valakinek mosás 

után a „waist” nevű testrésze (39.). Szintén elkerülhető lett volna több egyszerű he-
lyesírási hiba („phisically”, 127.; „eight” „eighth” helyett és „tarn.” „tran.” helyett, 38.), 
elöljáró-használati hiba: „on the photo” („in the photo” helyett, 112.), vagy egyeztetési 
hibák: „several sense” (109.), „[n]ew information […] are connected” (112.), nyelvtani 
hibák („two […]writer’s novels” „two writers’ novels” helyett, 91.), szóhasználati hibák 
mint „wood” „tree” helyett (a „wood” kivágott, halott fa, a „tree” élő; az előbbin viszony-
lag ritkán maradnak élő levelek, ahogy a Kecskerúzs borítóján sem (114.), és a „united 
subject” (9.) helyett is jobb lett volna az ebben az értelemben bevett használatú „uni-
fi ed subject”.

A szerkesztői munka is lehetett volna gondosabb: a 38. oldalon olvasható hosszú 
szépirodalmi idézet szét van tördelve a feleslegesen lenyomott sor végi enterek és 
a bekezdéseket követő, beállított sorszéthúzások miatt. Ugyanitt nehezen értelmez-
hető a lábjegyzetben a következő, kissé enigmatikus rész: „[Tarn: Selected Short 
Stories]”, mint ahogy alighanem az is a túlságos sietséggel magyarázható, hogy mi-
után a 4. lábjegyzet (35.) kijelenti, hogy minden szépirodalmi fordítás Misits Éva 
munkája, hacsak másképp nincs jelezve (mi több, ugyanez a megjegyzés ott szerepel 
az Acknowledgements részben is), Misits Éva neve mégis rendszeresen megjelenik 
a fordított passzusok után.

Mindez persze apróságnak is tűnhet, hiszen egy 149 oldalnyi szövegbe becsúszhat-
nak hibák. Az olvasó azonban mégis azzal az érzéssel teszi le a könyvet, hogy mennyi-
vel jobb lett volna, ha ezek nincsenek, ha ez a szakmailag értékes könyv a tartalomhoz 
méltóan gondozott állapotban jelent volna meg, hogy egy olyan helyzetben, amikor 
minden magyar szerző idegen nyelvű, külföldön megjelent könyve ünnep és komoly 
elismerésre méltó teljesítmény, akkor mennyivel meggyőzőbb lenne akár szakmailag 
is egy nyelvileg, formailag sokkal jobb állapotú szöveg, mert talán a külföldi – angol 
anyanyelvű – olvasók is másképp olvasnák (és nem tennék le a második értelemza-
varó hiba után). Ismervén a legtöbb külföldi kiadó (tisztelet a kivételnek) jelenlegi 
szöveg(nem)gondozási gyakorlatát, a szerzőknek nyújtott segítség olykor teljes hiá-
nyát (amiről feltételezésem szerint itt is szó volt), mindez tanulság lehet azok számára 
– és ezért is írtam ilyen hosszan erről a jelenségről –, akik idegen nyelvű könyvekkel 
akarnak megjelenni a könyvpiacon.

(Peter Lang, Frankfurt am Main, 2015. [PL Academic Research])
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