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Az amerikai fiú olvasása közben vissza‑
tértek gyerekkori élményeim, vágyaim. 
Amennyiben egy szóval kellene össze‑
foglalni az érzéseimet, az nem lenne 
más, mint : az elvágyódás. Elvágyódás 
egy másik, izgalmas világba, a filmek, 
a képregények birodalmába, ahol min‑
dig történik valami, ahol különlegessé‑
gek várnak, ahol kitörhetünk unalmas, 
láthatatlan hangyalétünkből, ahol hő‑
sök/hősnők, megmentők/megmentet‑
tek lehetünk, igaziból vagy csak órákra, 
de megvan rá minden esély.

Csepregi János eszmecseréink során 
és a  vele készült interjúkban is meg‑
fogalmazta, hogy bár ő a  Dunántúl‑
ról, nem az Alföldről származik, min‑
denképpen egy általa elképzelt, a ba‑
rátai által színesen lefestett vidékhez, 

„elzárt”, fiktív területhez, településhez, 
ugyanakkor saját környezetéhez, a ke‑
let‑európaisághoz is kötődő élmények‑
ről szeretett volna írni. A  Toroczkay 
Andrással való beszélgetésnek az Iro‑
dalmi Jelenben leközölt változatában 
a következő olvasható : „Valamiért úgy 
tűnt, úgy tűnik, hogy az a világ mes‑
szebb volt a bécsi videóktól és Buda‑
pesttől, mint a mi Tolnánk. A könyv 
szempontjából persze a többszörösen 
perifériális lét miatt mindenképp sze‑
rettem volna a hősömet, hőseimet egy 
Kunmadaras mellé álmodott, kitalált 
faluba költöztetni.”1

Ilyen, a Szolnok‑közelihez hasonló, 
„perifériára szorult terület” elég sok volt 
a nyolcvanas években, hazánkban, így 
gyerekkorunkban sokan találkozhat‑
tunk azzal az áthidalhatatlannak tű‑
nő távolsággal, ami egy magyarországi 
falu vagy kisváros és a nyugat‑európai 
nagyvárosok, vagy Amerika között hú‑
zódott. A messzi távolból a kapitalista 
országok megszépültek, a könnyen fo‑
gyasztható, hozzánk eljutó popkultú‑
ra termékei könnyed, gondtalan életet 
ígértek, a Coca‑Cola, a Depeche Mode 
együttes és a 44‑es Magnum a szabad‑
ság jelképévé vált.

Emlékszem arra az időszakra, ami‑
kor még azt gondoltam, hogy Ma‑
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donna, Olivia New ton‑John vagy 
Brooke Shields nem jár toalettre, 
a  „csipitriki” meg a Barbie baba cso‑
daszámba ment és a  lányok számára 
ugyanolyan szimbólummá vált, mint 
a fiúk számára a svájci bicska vagy a ze‑
nélő kvarc. A Dirty Dancing, a Grease 
és a Flashdance voltak a mi Rambóink, 
Terminátoraink és Rockyjaink, Kim 
Basinger a  mi Schwarzeneggerünk, 
Tom Cruise a Vörös Szonjánk. Az ér‑
zés viszont ugyanaz volt, megélni a ha‑
tártalanságot lóháton száguldva az in‑
diánok ősi földjein, az amcsi városok 
tánctermeiben vagy a  startvonalnál 
állva kockás zászlóval kezünkben az 
éjszakai autóversenyzők vagány, szív‑
döglesztő babájaként.

Csepregi János regénye azonban 
nem csak kordokumentum, túlmu‑
tat egy ábrándozó kissrác elbeszélé‑
sén. Legfontosabb eleme nem a név‑
telen mesélő főhőse cselekedeteinek, 
hanem a  veszteségérzés megélésének 
bemutatása. Az álmok megtestesítőjé‑
nek, az „amerikai fiúnak” az elvesztésé‑
vel ugyanis eltűnik a másik által meg‑
határozott identitás, a korábban stabil‑
nak hitt világkép. A laza, sztorizgatós 
történet már az első fejezet végén át‑
alakul, amikor Feri, a falusi általános 
iskola központi figurája, a  tekintély‑
személy meghal. Az élet ennek elle‑
nére megy tovább, az összeomlott vi‑
lágot újra fel kell építeni. A kérdés az, 
hogy miként, milyen alapokra, ami‑
kor a hétköznapok valójában sivárak 
és unalmasak, amikor eltűnik a  re‑
mény, egy szebb élet ígérete, amikor 
szürke, cikizhető, gyáva kisegerekké 
válunk egy olyan helyen, ahol a legna‑
gyobb izgalmat a permetező helikopter 
felszállása és a szovjet ifjúsági találko‑
zó, a valódi veszedelmet pedig a nyol‑
cadikosok, a „juhászelődök” és nem az 
űrlények támadása jelenti.

Ám Feri halála nem lehet a fantázia 
világának pusztulása egyben, a szomo‑
rú eset és annak körülményei valójá‑
ban szükségesek ahhoz, hogy a Romet 
Pony‑s srác megmaradhasson a  hős 
szerepében, hogy továbbra is a  má‑
sik szimbóluma lehessen, nem csupán 
egy sebezhető ember, egy a sok közül. 
Halálával nem tűnhet el minden, ami 
szép volt, nem veszhet el a remény, az 
illúzió. Az új tapasztalatok megélésével 
párhuzamosan mindazonáltal a fantá‑
zia birodalma is kegyetlenebbé és ku‑
szábbá válik. A gyermeki hit és fanatiz‑
mus abszurd, veszélyes helyzeteket te‑
remt, meggondolatlan cselekedetekre 
késztet, felülírja, ledönti a valóság ál‑
lította korlátokat, a  fennmaradás és 
a  továbblépés eszköze. Néhány kriti‑
kus, többek között Demus Zsófia2 túl‑
zásnak tartja az álom és a valóság ilyen 
nagyfokú keveredését, a gyors témavál‑
tásokat. Mások, mint Csufor Lilla,3 
a tizenkét éves fiú sajátos mesélői ma‑
gatartásának, a hiteles, gyermeki néző‑
pont kivetülésének tudják be a Csepre‑
gi által alkalmazott szövegépítési mód‑
szert, technikákat. Jómagam Kántor 
Zsolt Népszabadságban publikált gon‑
dolatához kapcsolódnék, amely töké‑
letesen kifejezi a szerző szövegalkotási 
módszerének a nagyszerűségét : „A szó‑
ban forgó ifjúsági regény hibátlanul 
megkomponált mű. (…) Az amerikai 
fiú nézőpontja minden iróniát nélkü‑
löz, teljes beleéléssel adja vissza azo‑
kat az érzéseket, amelyeket a narrátor, 
a tizenkét éves srác átélt. (…) Az arc 
az európai kultúrában a személlyé le‑
vés elkerülhetetlen feltétele, ez viszont 
olyan sajátosság, amellyel az árnyak, az 
álomlények nem rendelkeznek. Igazi 
kvantumstatisztikai érdeme a  szerző‑
nek, hogy az emlékezet és az ébrenlét 
közötti »senki földjén« teremt játékte‑
ret. Kicsippenti a nagy egészből azt az 
időbuborékot, amely a történet maga, 
az álomi »túlnan« zárványát, ahol mi, 
olvasók is bennfentesként kedvünkre 
nézelődhetünk.”4

Csepregi Jánosnak a  harmadik 
könyve, egyben az első regénye Az 
amerikai fiú. A hosszú lélegzetű pró‑
zai munkák felépítése, megszerkeszté‑
se számtalan buktatót és csapdát rejt 
magában, ám Csep re gi őszinte hang‑
vételű, humoros, mégis torokszorító 
műve elkerüli ezeket. Nem ideologi‑
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zál, aktualizál vagy humorizál felesle‑
gesen, szövege, annak ellenére, hogy 
véleményem szerint az egyik leggon‑
dosabban felépített mű a kortárs ma‑
gyar irodalomban, játszi könnyedség‑
gel tekeri láthatatlan ujjai köré az olva‑
sót olajozott stílusával, és azzal, hogy 
hűen megjeleníti egy tizenkét éves, 
a  nyolcvanas években élő fiú gon‑
dolatvilágát, érzéseit, mindennapjait. 
Ennek ellenére (nekem is) hiányérze‑
tem támadt a prózai munkát olvasva, 
az események bővebb kifejtése ugyan‑
is „igazi” nagyregénnyé tehette volna 
a kötetet. A történet rövidsége dacára 
mégis „nagyregényként” kezelhetjük, 
melyet a  modern környezetbe helye‑
zett „pálutcai” téma, a pszichés trau‑
mák bemutatásának egyedisége tesz‑
nek egyedülállóvá. Az amerikai fiú 
izgalmas, nosztalgiázásra csábító, le‑
bilincselő olvasmány, a  szerző érzék‑
letesen festi le a fiatal narrátor lelkiál‑
lapotát, vívódásait, csatáit, változásra 
való hajlamát és eredményeit, a kisfiú 
szenvedélyei mellett pedig a mi szen‑
vedélyeinket is felkorbácsolja. A  ré‑
gi emlékek ismét felszínre kerülnek, 
hogy megmozgassanak. Vagyis, előt‑
tünk a cél : „Irány Amerika !” Az, hogy 
hogyan értelmezzük jelmondatunkat, 
hogyan jutunk el „Amerikába”, csak 
rajtunk áll !
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Borgos Anna a hazai nőtörténeti ku‑
tatások jellegzetes figurája. Ezt a kije‑
lentést olvasva bizonyára többen bi‑
zonytalanul kutatni kezdenek emlé‑
kezetükben, hogy pontosan mit is ér‑
tünk nőtörténeti kutatások alatt. Vajon 
a  történettudomány egy kis alosztá‑
lyáról van‑e itt szó, vagy az élettörté‑
neti narratívumokat vizsgáló tudomá‑
nyok egyikéről, pontosan hol is zajla‑
nak ezek a  kutatások, és kik is pon‑
tosan az alapvető és még alapvetőbb 

„nőtörténészek”. Nem csoda ez a  töp‑
rengés, hiszen „ilyen témájú”, vagyis 
a  gender‑szempontot érvényesítő ku‑
tatások, a  nemek biológiai mítosza‑
it, ezek történeti alakulását, identitás‑
képző szerepét, nyelvi‑irodalmi repre‑
zentációit, valamint e konstrukcióknak 
társadalmi beágyazódását és az egyéni 
élettörténetekben való megképződését 
feltérképező, a feminizmus társadalmi 
mozgalmának és a nőemancipációnak 
alakulását leíró vizsgálódások elszórtan 
zajlanak a bölcsészkarok történeti tan‑
székein, vagy az anglisztika‑amerika‑
nisztika tanszékeken. Ma Magyarorszá‑
gon kizárólag a Közép‑Európa Egyete‑
men folyik diszciplínaként elkülönült, 
intézményesített gender‑oktatás, első‑
sorban szociológiai és nyelvészeti as‑
pektusból. Igen kevés publicitást ka‑
pott például a  2013 októberében az 
első magyar női választójogi gyűlés 
századik évfordulójára az ELTE BTK 
Új‑ és Jelenkori Történeti Tanszéke és 
a Magyar Történelmi Társulat Nőtör‑
téneti és Társadalmi nemek szakosz‑
tálya által szervezett konferencia, ami 
a hazai „nőtörténészet” legnagyobbja‑
it, Acsády Juditot vagy Pető Andreát is 
felvonultatta. Vagy csak kevesen tud‑
ják, hogy az idén ünnepli 10. évfordu‑
lóját a minden évben ősszel a Szegedi 
Tudományegyetemen Barát Erzsébet és 
kollégái szervezésében megrendezésre 
kerülő gender‑konferencia, ahol iroda‑
lomtörténészek, nyelvészek, szocioló‑
gusok, pszichológusok értekeznek „ró‑
zsaszín szemüveggel”. Nos, ezek az ese‑
mények természetesen nem pótolhat‑

ják a hazai gender‑kutatások hiányzó 
intézményi‑összefogó hátterét, de talán 
jelzik, hogy a hiányzó vagy bizonyta‑
lan társadalmi és tudományos presztízs 
erősödőben van. Az intézményes hát‑
térre annál is inkább szükség lenne, mi‑
vel ez a szemlélet nem szorítható bele 
a hagyományos tudomány‑specifikáci‑
óba, a társadalmi nemek konstrukció‑
jának vizsgálata ugyanis létmódjában 
interdiszciplináris, ahogyan ezt Borgos 
Anna tevékenysége is jól példázza.

Borgos az MTA Pszichológiai Ku‑
tatóintézetén belül a  társadalomlélek‑
tani osztály kutatója, de tevékenysége 
nem köthető egy tudományterület esz‑
közkészletéhez, érdeklődési köre, mint 
ahogyan azt a 2011‑ben Szilágyi Judit 
irodalomtörténésszel közösen a Noran 
Kiadó gondozásában Nőírók és írónők 
a Nyugatban címmel megjelentetett 
monográfiája is mutatja, az irodalom‑
történet, irodalomtudomány és pszi‑
chológia határmezsgyéjén mozog. Eb‑
ben a kötetben a szerzőpáros a Nyugat‑
ban legtöbbet publikált 10 női író élet‑
rajzát, helyenként pszicho‑biográfiáját 
nyújtja, felvázolva egyúttal a többnyire 
torzóban maradt, illetve töredezett al‑
kotói pályát‑életművet, miközben vizs‑
gálja a női író identifikációs lehetősége‑
inek társadalomtörténeti, irodalmi és 
pszichológiai összefüggéseit. 2007‑ben 
Borgos Annának kötete jelent meg 
Portrék a Másikról (Noran) címmel, 
amelyben a  korabeli nőszerep‑straté‑
giák részleges felvázolását követően el‑
sősorban Török Sophie, Kosztolányiné 
Harmos Ilona és Böhm Aranka eseté‑
ben a három öntörvényű, alkotó ener‑
giákkal bíró egyéniségnek a hagyomá‑
nyos női szerepek és nemi korlátok át‑
hágásának más‑más boldogság‑boldog‑
talanság mintázatokat kialakító pár‑
kapcsolati útjait rajzolja fel. 2013‑ban 
pedig ugyancsak a  Noran Kiadó je‑
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lentette meg Nemek között címmel 
Borgosnak az elmúlt tíz évben íródott 
és elszórtan már publikált tanulmánya‑
inak és recenzióinak gyűjteményes kö‑
tetét, jelen írás közvetlen tárgyát.

Ebben a  kötetben számomra első‑
ként a sokrétűségében is alapos precizi‑
tás a szembeszökő. Borgos otthonosan 
mozog az irodalomelmélet, a feminista 
és nem feminista irodalomtudomány 
mezején, a 19. század végének és a 20. 
század első felének kultúrtörténeti te‑
repén, hazai pálya számára az identitás‑
vizsgálat, a nemi identifikáció pszicho‑
lógiai vetülete, a pszichoanalízis és az 
orvoslás‑történet. Nagyon árnyaltan, 
sokrétűen közelít tárgyához. Más kér‑
dés, hogy a fülszöveg által „szerteágazó 
kutatásokként” aposztrofált tevékeny‑
ségből kirajzolódik‑e az az „összefüg‑
gő kép”, amit az előszó ígér, „a század‑
elő irodalom‑ és társadalomtörténeté‑
nek egy összefüggő szelete”. Aki, mi‑
ként én is, a tanulmányok egy részét 
már ismerve, a cím alapján valamiféle 
szintézist vár, az, bizony, csalódni fog.

A kötet elsősorban és döntően sa‑
ját kutatásokat közlő tanulmányokat, 
másodsorban pedig, arányait tekintve 
kiegészítésként, könyvrecenziókat tar‑
talmaz. A tartalmi arányok és a „műfaji 
önérték” ellenére számomra a kritikusi 
tevékenység legalább annyira tanulsá‑
gos, ugyanis a szerző sajátos és összetett 
elméleti pozícióját teszi explicitebbé. 
Már a  legkorábbi, 2000‑ben megje‑
lent, Séllei Nóra Lánnyá válik, s írni 
kezd című kötetéről írt kritikájában 
nyilvánvalóvá válik Borgosnak a  fe‑
minizmus és pszichológia kapcsoló‑
dásainak beható ismeretén is alapuló 
gender‑tudatossága. Séllei nyelvhasz‑
nálatában rámutat a maszkulin/femi‑
nin kettősséget kialakító normatív be‑
széd beszüremkedéseire, illetve a szak‑
irodalmi interpretációkban a  nemek 
esszencialitását állító, illetve azokat 
nem egyértelműen társadalmi konst‑
rukcióként elgondoló elméletek prob‑
lematikusságára. Valamint lábjegyzet‑
ben utal arra a fejlődésre, ami ezen re‑
cenzió megírása óta a hazai irodalom‑
tudományban már végbement, végbe‑
menőben van. (Így Séllei Nóra Miért 
félünk a farkastól ? Feminista irodalom‑
szemlélet itt és most című 2007‑es köte‑
tére, ami már külön fejezetnyi részben 
közli a magyar szerzőktől hazai pályán 

megjelenő egyre terebélyesebb szakiro‑
dalom bibliográfiáját.)

A  Kende Anna szerkesztette Pszi‑
chológia és feminizmus című 2008‑as 
kötetről írt recenziójában elsősorban 
szűkebb szakterületének, a pszicholó‑
giának hazai helyzetét vizsgálva jegy‑
zi meg : „a nemek és szexualitások ös‑
szetettebb vizsgálatának Magyarorszá‑
gon nincs egyelőre helye, helyi értéke”. 
Majd hosszan elemzi azokat a kutatá‑
si irányokat, amelyek megmutatják, 
hogy pszichológia és feminizmus köl‑
csönhatásában hogyan alakulhatnak át 
a tudományterület premisszái, határai, 
alapfogalmai. És éppen ez az a terep, ez 
az a termékeny határmezsgye, amelyen 
Borgos Anna tevékenysége is mozog, 
talán úgy is fogalmazhatnánk, amit itt‑
hon személyesen is kijelöl : a pszicholó‑
giai tudásnak, szemléletnek a humán 
tudományokhoz illesztése, az irodalmi 
szövegeket és figurákat reprezentáció‑
ként is kezelő, nőtörténetbe torkolló 
inter‑diszciplinaritás.

Az egyes diszciplínák elméleti kö‑
zegében könnyedén mozgó szerzőnek 
Gertrude Steinről, Török Sophie‑ról, 
Kovács Júliáról, Madzsarné Jászi 
Alice‑ról, Vay Sándor/Saroltáról írt 
„arcképtanulmányait” olvasva felme‑
rül a  kérdés, mennyire érvényesül 
a kötet egészében a sztereotípiák vizs‑
gálata mellett egyúttal eloszlatásuk‑
nak a szándéka ? Mennyire következik 
a gender‑tudományokban való alapos 
felkészültségből az újraolvasás, men‑
nyire érvényesül Borgos e kötetben 
megmutatkozó kutatótevékenységé‑
ben, ahogyan ő maga ezt az Elisabeth 
Badinter francia társadalomtörténész‑
nek az anyaság modern mítoszát meg‑
rajzoló, A szerető anya című könyvéről 
írt recenziójában megfogalmazza : „a 
tabudöntögetés elismerésre méltó kö‑
vetkezetessége”. A megvizsgált élettör‑
ténetek Borgos esetében hangsúlyozot‑
tan elbeszéltek is : a  történet‑mesélés 
diszkrét bája, s a néhány esetben szin‑
te érintetlen terepen mozgó pionír‑pá‑
tosz kifejezetten olvasóbarát, vélhető‑
en szélesebb közönség érdeklődésére 
számot tartó szövegeket eredményez. 
A regény‑ és novellainterpretációkban 
felvázolt kontextusok, az irodalmi szö‑
vegek kortörténeti reprezentációként 
kezelése, az irodalomtudományos esz‑
közkészlet ellenére, a  megelevenedő 

nőtörténelem hangulata felé viheti az 
olvasást, maga is történetmeséléssé, te‑
hát ilyen értelemben „irodalommá” vá‑
lik. Vagy más nézőpontból megfogal‑
mazva, az irodalmi reprezentáció töre‑
dékességére kárhoztatott női élettörté‑
netekben megszólaló hangoknak len‑
nénk mi a hallgatói.

A Noran Kiadó arculatához jól il‑
leszkedik ez a „klíma”, a polgári világ 
iránti ezredfordulós nosztalgia, a mű‑
velt, identitását elődei történetében 
kereső női olvasóközönség kiszolgá‑
lása. A  kiadó számos idekapcsolódó, 
a 20. század első felében íródott primer 
szöveget is megjelentetett, így Kosz‑
tolányiné Harmos Ilona két memo‑
árkötetét, A burokban születtem címűt 
és a Kosztolányi halála utáni időszak‑
ról szóló Tüzes cipőbent, illetve a Hat‑
vany által felkarolt, bordélyházi taka‑
rítólányból festőnővé lett Árva Ma‑
riska naplóját. Ebben a  kötetben is 
láthatunk példát eleddig ismeretlen 
női szövegek feltárásának gesztusára, 
a Lesznai Anna naplókiadását vagy Fe‑
hér Judit, alias Rosenfeld Bella novellá‑
it kísérő írásokban. Más kérdés, hogy 
az elfeledett nők életútjának, szövege‑
inek megmutatásával, a „küldj egy je‑
let lentről felfelé” gesztussal mennyire 
sikerül egyúttal tudományos beszéd‑
helyzetbe is hozni őket.

A Spanyol menyasszony életrajzi és 
nőtörténeti referenciakeretben alcímet vi‑
selő írásban például az igazi tét valójá‑
ban nem a szöveginterpretáció kérdés‑
köre, hanem magának a történeti figu‑
rának a felidézése : Csáthné Jónás Olga 
alakja ugyanis, ahogyan Borgos fogal‑
maz, Lovas Ildikónak a Spanyol meny‑
asszony című, ellenmítoszt teremtő re‑
gényéig, afféle arc nélküli csatolmány‑
ként volt/nem volt jelen a  Csáth‑re‑
cepcióban. A  szerző Jónás Olga és 
Csáth levelezéséből próbálja összeál‑
lítani a történetet, és összeveti a Lovas 
Ildikó‑regényben megrajzolt verzióval. 
Borgos értelmezése szerint Csáth mor‑
fium hatására elmélyült paranoid sze‑
mélyiségzavarának egyoldalú áldoza‑
ta a felesége, házasságuk a bántalmazó 
kapcsolat mai fogalmának minden kri‑
tériumát kimeríti, az érzelmi zsaroláson 
át a fizikai erőszakig, a másoktól való el‑
tiltáson keresztül egészen a gyilkosságig. 
Az irodalmi szöveg vizsgálatánál ilyen 
intenzíven nem irodalmi szemponto‑
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kat érvényesítő közelítésre talán nincs 
több példa Borgos kötetében, minden‑
esetre, talán a Lovas‑regény kiválósága 
miatt, az irodalmár‑beállítódású olva‑
só nem titkolhatja kétségeit, a „hűtlen” 
szövegkezeléssel kapcsolatos aggályait. 
Jó‑jó, hogy Lovasnál Jónás Olga vis‑
szarúg, és az eredeti Olga minden bi‑
zonnyal sokkal kiszolgáltatottabb volt, 
s mindez, persze, engem is megrázott, 
de azért a Spanyol menyasszony mégis‑
csak egy eredeti narrációs megoldáso‑
kat tartalmazó, a nő–férfi dichotómia 
klasszikus előítéletét is átíró, értelme‑
zői ízlelőbimbókat alaposan csiklando‑
zó, izgalmas irodalmi mű !

Borgos, persze, világosan leszöge‑
zi, például a Török Sophie‑ról írt ta‑
nulmányban, hogy irodalmon kívüli 
szempontok mentén vizsgálja az adott 
szövegeket, ugyanakkor, mondjuk, Ár‑
va Mariska naplójának kortárs recep‑
cióját összefoglalva, a vizsgált kritikák‑
nak az irodalmisággal kapcsolatos kate‑
góriáit nagyon is irodalomtudományos 
szemüveget feltéve értelmezi. Ugyan‑
ez tapasztalható a  Vay Sándor/Sarol‑
táról szóló írásban is, amely talán leg‑
pregnánsabb példája Borgos tudomá‑
nyos‑szépirodalmi eszközkészletének. 
Felvázolja az adott történeti‑kulturá‑
lis horizontot, a  kortársak nézőpont‑
jának memoárokból, levelezésből és 
a korabeli sajtóból történő rekonstru‑
álásával. Számomra a tanulmány egyik 
legfontosabb tanulsága, hogy „Vay te‑
hetséges és produktív és viszonylag elis‑
mert szerző volt, szakmailag és szociáli‑
san mégis a periférián maradt, s ennek 
sejthetően köze van nemi határátlépé‑
séhez, nehezen behatárolhatóságához”. 
Ugyanakkor a  tanulmányban a  pers‑
pektíva alapvetően a nemi identifiká‑
ció pszichológiai vetülete marad : a fér‑
firuhában járó grófnőről írt tanulmány 
szoros kapcsolatban áll a kötetben utá‑
na szereplő, a századelő orvosi szakiro‑
dalmában az Amor lesbicushoz fűződő 
elméleteket és a hozzájuk kapcsolódó 
megnevezéseket vizsgáló írással.

A tanulmányok gyakran párokról szól‑
nak, a  nőt mint kapcsolatrendszer‑
ben létező lényt látjuk : a  párkapcso‑
lati analízisek és szöveginterpretációk 
egyrészt a nőt hagyományos szerepkö‑
rökben tartó és elnyomó polgári házas‑
ság válságáról, kettős erkölcsének elfo‑

gadhatatlanságáról, másrészt a  határ‑
átlépés nehézségeiről, identifikációs 
és beilleszkedési problémáiról tudó‑
sítanak. Ilyen rövidebb párkapcsolati 
analízist kapunk az egyik recenzióban 
az eleddig szinte ismeretlen Bródyné 
Rosenfeld Bellának, írói nevén Fehér 
Juditnak, és Bródy Sándornak válás‑
sal végződő házastársi konfliktusáról 
is. Borgos véleménye szerint a házasság 
kudarcából kivezető út Rosenfeld Bel‑
la számára az új identifikáció, az író‑
vá válás, amely, bár nem hozott létre 
nagy életművet, Márton László szerint 
nem marad alatta a Nyugatban megje‑
lenő novellisztika átlagszínvonalának. 
Ebben az írásában Borgos csak záróje‑
les utalásokban ugyan, de megpróbál‑
ja a nőszempontú írás „másik”‑jának, 
jelen esetben Bródynak a nézőpontját 
is közvetíteni. Számomra a kettős olva‑
sásnak ez a felvillantása teszi érdekessé 
ezt a rövid, továbbgondolási pontokat 
megjelölő szöveget.

Ebben a perspektívában a tabudön‑
tögetéshez leginkább a szubverzív ne‑
mi kapcsolatok öndefiniálását érin‑
tő Nemek között, illetve a leszbikusság 
jelenéhez is kapcsolódó tanulmány, 
a  Diskurzusok a kétanyás családokról 
című írás köthető. Ezekben a  tanul‑
mányokban teljesen más módszer‑
tannal találkozunk, mint a korábban 
emlegetett, az irodalom határmezs‑
gyéjén mozgó vizsgálódásokban : az 
internetes szövegek, személyes inter‑
júk jelentik a  hivatkozási pontokat. 

„A kategorizáció kényszere és nehézsé‑
ge erős diszkomfortérzetet kelt” − ír‑
ja Borgos a  kötet címadó tanulmá‑
nyában, amelyben internetes fórumok 
diszkurzusvizsgálata és életinterjúk 
alapján beszél a biszexuális identifiká‑
ció problémáiról a mai magyar társada‑
lomban. Mintha a kategorizáció kény‑
szere lenne a rákfene : a múlt, a nőtör‑
ténet, megannyi e kötetben is nagy 
számban elbeszélt női szenvedéstör‑
ténet tanulsága is, a femininnek mint 
elkülönülő kategóriának szűkössége, 
a  feminin–maszkulin nemiszerep‑di‑
chotómia kényszerítő drámája. Az eb‑
ben vergődők, lásd hisztériások, és az 
ebből menekülők, lásd homoszexuáli‑
sok, patologizálása. Mindössze két po‑
zitív történeti példa szerepel a könyv 
lapjain. Az egyik Gertrud Stein jellem‑
zően nem közép‑európai története az 

első tanulmányban. Ebben Borgos el‑
sősorban az Alice B. Toklasszal együtt 
élő, és élettársa nevében magáról nap‑
lót író, szalonjában a francia avantgárd 
művészeinek egyik bázisát adó írónő 
összetett identifikációs játékát vizs‑
gálja. A  másikban pedig Madzsarné 
Jászi Alice életművének bemutatása 
történik, aki férjével és lányával kö‑
zösen hozza létre azt a komplex szel‑
lemi‑oktatási központot a budai Nyúl 
utcában, ahol nemcsak mozdulatmű‑
vészetet oktattak. Sok nő számára dip‑
lomát és tanulási lehetőséget jelentet‑
tek az 1920‑as években, és talán abba 
a  folyamatba is beilleszthető volt ez 
a törekvés, ahogyan a modern nő a 20. 
században egyre inkább birtokba vette 
saját testét. Borgos Anna ebbe az ös‑
szefüggésbe helyezi el a kötet borítóján 
helyet kapó, Kövesházi Ágnes mozdu‑
latművésznőt ábrázoló fotót is. Értel‑
mezésemben a ruhátlan, szabadon lé‑
legző test a konvenciók levetkőzésének, 
s ily módon a tanulmánykötet szelle‑
miségének emblémája. A szépia‑árnya‑
lat egyrészt megidézi a nő figurájának 
történeti kontextusba helyezését, más‑
részt a képen végtelen tengerként ért‑
hető vízfelület háttere, és a belőle szik‑
lán kimagasló nőnek az együttese utal‑
hat a nőiség archetipikus aspektusának, 
ugyanakkor individuális megformált‑
ságának harmónia‑esélyére.

Borgos Anna könyve érdekes ol‑
vasmány azok számára, akik még já‑
ratlanok a századelő nőtörténelmének 
és a  gender‑szempontú vizsgálódá‑
soknak a  terepén, és inspiratív olvas‑
mány azoknak is, akik már tájékozot‑
tabbak ezeken a területeken. Ugyanak‑
kor a könyv olvasása után megmarad 
a hiányérzet, sőt némiképp fokozódik : 
igazán elkelne már az a  nagytörté‑
net, ahová ezek a  mikroszálak ös‑
szefutnak, jó lenne, ha lassan kiraj‑
zolódna a  hazai századelő nőirodal‑
mának társadalomtörténetbe és más 
interdiszciplinaritásokba ágyazott, ös‑
szefüggő kerete.   

 Jéga-Szabó Krisztina : tanár, a szegedi 
József Attila Tudományegyetemen vég-
zett magyar–történelem szakon, jelenleg 
az ELTE Modern Magyar Irodalom tanszé-
kének Phd-hallgatója, kutatási területe a 
Nyugat-korszak nőirodalma.


