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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
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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 
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a nőket ábrázoló alkotásokon, amelyeket Papp Júlia nemcsak a kiállításon is lát-
ható darabokkal illusztrál, hanem a 14. századi síremlékektől kezdve a 19. századi 
metszetekig vonultatja fel a képzőművészet produktumait. A nők reprezentációinak 
alakulástörténetét vizsgálva a szerző gondosan megteremti a társadalmi, gazdasá-
gi, politikai, művészettörténeti és vallási kontextust, jelezve a problémakör komp-
lex voltát. Az eddigi eredményeket, a témában megjelent kiadványokat is citálva 
tartja indokoltnak Papp Júlia határként értelmezni a 19. század végét, a 20. század-
tól ugyanis, más kutatókhoz hasonlóan, ő is feldolgozottabbnak látja a nők művelő-
désben betöltött szerepét. Emellett a kiadvány kimondott célja a befogadói oldalra 
is koncentrálni, ugyanis ehhez képest a női alkotók kevésbé jelentenek ismeret-
len terepet.

Ahogyan az áttekintő tanulmány, úgy az ezt követő írások is kronologikus rend 
szerint szerveződnek. Ennek és jelen recenzió logikájának (amely inkább tematikusan 
ismerteti a dolgozatokat) megfelelően elsőként Korondi Ágnes tekinti át a magyar 
női művelődés kezdeteit Író és olvasó nők a középkori Magyarországon című szövegé-
ben. A szerző szűkebb kutatási témájához igazodva elsősorban a kolostori kultúra 
adta lehetőségeket veszi számba, a nők ebben betöltött szerepét, kiemelt fi gyelmet 
fordítva a műveltség és a spiritualitás viszonyára. Kontextusteremtésként az írásbeli-
ség terjedéséről kapunk képet, valamint Magyarország helyzetéről ebben a kulturális 
közegben, ahol a gyér források miatt részletesebben a 13. századtól lehet foglalkoz-
ni a kérdéssel. A nagyobb, általános érvényű tendenciák mellett – amelyek az írás és 
olvasás kapcsolatát, az olvasási szokásokat, a könyvgyűjtemények kialakulását érin-
tik – a kódexirodalom mint az első jelentős magyar nyelvű korpusz kap nagyobb 
hangsúlyt. E kéziratos könyvanyag jelentőségét növeli, hogy túlnyomó részt apácák 
készítették apácáknak, így a női művelődés szempontjából is kiemelkedő forrásról 
van szó.

A kolostori kultúrához kapcsolódóan kapunk ízelítőt Árpád-házi Szent Margit 
alakja egy XV. századi fametszeten címmel Kerny Terézia egy készülő tanulmányából. 
Írása a legrégebbi és legismertebb Szent Margitot ábrázoló alkotással foglalkozik, 
amely egész oldalas formátumban látható a szöveg előtti oldalon. Ezért is különös, 
hogy a metszet történetét ismertető bekezdést követően rendkívül hosszú és részletes 
leírás következik a képről, majd az írásos és képzőművészeti megjelenítések össz-
hangjáról esik szó. Az egyezések miatt érdemes számba venni a legendákban szereplő, 
a fametszetről azonban hiányzó attribútumokat, amelyek nagyrészt az önsanyarga-
táshoz szükséges, így a misztikára is utaló eszközök. Kerny Terézia magyarázata sze-
rint az ábrázolás célja a kétségkívül Margithoz kötődő elemek megjelenítése, amelyek 
segítségével világosan elkülöníthető a többi női szenttől.

Ahogyan ezek a tanulmányok is érzékeltették, a kolostorok a női művelődés és 
a tanítás kiemelt helyszínei voltak a középkorban. A lányok oktatására vonatkozó 
el kép zelések azonban jelentős változásokon mentek keresztül a 17–18. századra, 
amikor megjelentek a nőnevelésről szóló elméletek. A bölcs asszony fogalmából ki-
indulva ismerteti ezeket V. László Zsófi a tanulmánya, kitérve ezen elképzelések 
oktatási, tár sadalmi vetületeire is. A magyarországi helyzet főbb tendenciáit a 17. 

századtól egészen a 19. század elejéig körvonalazza, majd a nők képzésének két for-
máját mutatja be – az intézményes és az otthoni oktatást. Így tehát képet kapunk 
azokról az apácarendekről és az általuk hagyományozott ismeretanyagokról, amelyek 
egy lány nevelésében szerepet játszottak. A családi körben történő tanítás sajátos-
ságaira, többek említése mellett, Bánff y Kata, Teleki Eszter és Wesselényi Polixéna 
képzésének bemutatásán keresztül nyerünk rálátást, egyik jelentős forrásként 
számba véve a halotti beszédeket. A könyvtári jegyzékek szintén fontos források-
nak tekinthetőek, különösen a 18. századtól, hiszen ekkor tűntek fel a női gyűjtők, 
és hozták létre saját könyvtárukat. A szerző a Deé Nagy Anikó kutatásaiból is jól 
ismert női könyvtárak történetét, hagyományozódását mutatja be a tanulmány má-
sodik felében.

A könyvgyűjtés és a saját könyvtár a művelődés egyik formájaként és annak ki-
fejeződéseként voltak jelen a nők esetében is, ezt tárja fel Monok István a V. László 
Zsófi a szövegében ismertetett korszakot megelőző évszázadokban A női könyvtulaj-
donos, a női olvasó a 16–17. században címen olvasható írásában. A témát illetően re-
leváns forrásokat veszi számba a tanulmány, valamint jelzi az írás- és szóbeliség 
komplex kapcsolatát, és annak veszélyeit, ha nem kellően árnyaltan látjuk ezek egy-
másra hatását. A könyvek birtoklásának és öröklődésének történetét két gyűjtemé-
nyen és néhány végrendeleten keresztül követi nyomon a szerző. A női könyvtárak 
elemzésekor lényeges szempont tehát, hogy nem feltétlenül az aktuális tulajdonos 
műveltségéről, ízléséről árulkodnak, hiszen örökségként, ajándékként is bekerülhetett 
egy-egy példány a gyűjteménybe, ilyenkor pedig nem biztos, hogy a birtokló jellemzé-
sére alkalmas. A női olvasmányokat konkrét példákon keresztül mutatja be Monok, 
levonva azt a tanulságot, hogy az asszonyok olvasmányát alapvetően a vallási tartalmú 
szövegek tették ki, sokkal kevésbé voltak általánosak a szórakoztató könyvek. Ehhez 
szorosan kapcsolódva vizsgálja tanulmányában Kalmár Anna nyolc magánkönyvtár 
jegyzéke alapján a magyar nyelvű nevelési és életvezetési kézikönyveket, fi gyelembe 
véve a nemesi gyűjtemények funkcióit, az ebben bekövetkezett változásokat. Emellett 
a 18. századi pedagógiai olvasmányokra történő kitekintés segít elhelyezni a ma-
gyarországi olvasmányokat az európai kontextusban.

Papp Júlia a felvilágosodás és a reformkor idején veszi szemügyre a női olvasás-
nak a műfaji sokféleség következtében megváltozott jellemzőit. A nők olvasmányait 
illetően még mindig fontos volt az erkölcsnemesítő tartalom, ám a hazaszeretetre, 
nemzeti érzületre buzdítás legalább olyan központivá vált. A nők gyereknevelésben 
betöltött szerepének felismerése, illetve a polgárosodás folyamata vezetett ahhoz, 
hogy az asszonyok családban kijelölt pozíciója is megváltozott. Ennek társadalmi 
térnyerését is jelzi a nőegyletek, különböző közösségek alakulása, valamint az egyre 
nagyobb számban megjelenő, nőknek szóló kiadványok. Ezek nevelési szándéká-
ban is egyértelműen a honleányi erényekre kerül a hangsúly. Rövid felvillanásként 
jelenik meg a női nemzeti panteon, a mindkét nemnek szóló kiadványok és az ifj úsági 
olvasmányok.

A Bevezetésben fókuszként kijelölt befogadói oldalról valamelyest a női szerzőkre 
került a hangsúly Szabó András tanulmányában, amely a 16. század női művelődését 
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tekinti át főrangú asszonyok példáján keresztül. Utal a vallásos irodalomban betöltött 
szerepükre, amely elsősorban a megjelenéshez való hozzájárulást jelentette – ahogyan 
arról a dedikációk is tanúskodnak. Ám alkotóként is felléptek a nők, a 16. század-
ból hét női szerzőtől származó szövegről van tudomásunk, amelyeket Szabó András 
egyenként ismertet. Egy kivételével istenes versekről lévén szó, a tanulmány végén rö-
vid kitekintést kapunk a világi költészet helyzetére. Ezzel a korpusszal foglalkozik 
a szerző A nők és a régi magyarországi vallásosság című konferenciakötetben (PPKE, 
Budapest, 2015) frissen megjelent tanulmányában, ahol a most recenzeált gyűjte-
ményben közölt írásához képest árnyaltabban mutatja be a szerzőség kérdését, ponto-
sítva a szövegek értelmezésére vonatkozó korábbi kijelentéseit is. Az alkotói oldalra 
koncentrál Ugry Bálint is, aki az „Utrecht csillaga” néven is emlegetett Anna Maria 
van Schurman magyarországi recepciójával foglalkozik, sorra véve azt a négy könyv-
listát, amelyen a 17. századi szerző neve szerepel. Schurman nézetei a nők tanulásáról 
erőteljesen teológiai és társadalmi kontextusban jelentek meg, magyarországi vissz-
hangja is ennek a tudós gondolkodásnak köszönhető, a nőket érintő kérdésfelveté-
seire kevéssé refl ektáltak.

Eltávolodva a szorosabban vett irodalmi megközelítéstől, néhány dolgozat a női 
művelődés képzőművészetben is nyomon követhető jelenlétét vizsgálja. Wehli Tünde 
egy meglepően rövid, egylapos írásában ebből kapunk ízelítőt, amelyben ismerteti 
a Land grafenpsalter nevű kódexben megjelenő Gertrúd királyné ábrázolást, ahol 
II. András felesége könyvvel a kezében jelenik meg. Bemutatja a kódexlapok felső ré-
szén látható többi uralkodópárhoz fűződő rokoni és politikai kapcsolatokat, valamint 
annak jelentőségét, hogy a három királyné kezében könyv látható, majd nagyon rö-
viden ennek reprezentációs szerepére utal. Hasonló szempontokat érvényesít Boncz 
Hajnalka művészettörténeti tanulmánya is, amely azokkal a képzőművészeti alkotá-
sokkal foglalkozik, amelyeken Szűz Mária és Szent Anna műveltsége jelenik meg. 
E műveltségreprezentáció elsősorban a könyvvel való ábrázolást jelenti, amely azon-
ban egyéb szimbólumokkal együtt, változó ikonográfi ával látható, ennek megfelelően 
jelentése is módosul. Az olvasó nők képzőművészeti ábrázolása külön hagyománnyá 
vált, és leggyakrabban példaként szolgáltak. A tanulmányok sorát Szegedy-Maszák 
Zsuzsanna írása zárja, aki a nők olvasási szokásainak angliai helyzetét ismerteti. 
Elsősorban a 19. századra koncentrálva jelzi azokat a folyamatokat, amelyek hatással 
voltak a könyvekhez való viszonyra, mint például a könyvklubok és kölcsönkönyv-
tárak megjelenése, a folytatásos regény népszerűsége, valamint az emlékkönyvek di-
vatja.

A kötet összességében sikeresen teljesíti célkitűzéseit, noha a műveltség befogadói 
mellett (és azzal persze szoros összefüggésben) a női alkotók is kiemelt fi gyelmet 
kapnak. Ez némi hangsúlyeltolódást jelent a bevezető azon ígéretéhez képest, hogy 
az alkotói oldal vizsgálata – a tudományterület már korábbi feldolgozottsága miatt 
– jelen kötetben némileg háttérbe kerül. A tanulmányok a kutatók eddigi, szűkebb 
szakterületük eredményeit összegzik, és teszik közzé követhető stílusban. A nőket 
előtérbe helyező témák magukban rejtik a gender szemléletű megközelítés lehetőségét. 
Ám ez éppen az érintett időszakot tekintve könnyen anakronisztikus megállapítások-

hoz vezethet, amelyet azonban a kötet sikeresen elkerült, egyetlen zavaró kivételtől 
eltekintve, amely Heltai Gáspár megjegyzéseit hímsovinisztának titulálja. A nép-
szerűsítő szándék fedezhető fel a végjegyzetek alkalmazásában is, valamint a már 
említett, igényes megjelenésben, amelynek köszönhetően a szövegek és a képzőművé-
szeti alkotások hasonló súllyal vannak jelen, és a kötet használata során egyidejűleg, 
egymást erősítve hatnak az olvasóra. A kiadvány eredményesen tudta ötvözni egy 
katalógus és egy tanulmánykötet sajátosságait, túlmutatva ezzel a kiállításon.

(Petőfi  Irodalmi Múzeum, Budapest, 2014.)


