
mányos értelmezési keret és Dózsa-kép mellett kezd kialakulni a forradalmiságot
mél tányoló felfogás, mely fokozatosan árnyalta a parasztvezér megítélését. Arany
Já nos A rodostói temetô és a hozzá szorosan kapcsolódó Rákócziné kapcsán (Rá -
kó czi-kultusz 1848-ban. Arany János A rodostói temetô címû verse ürügyén) Szi -
lágyi Márton kimutatja, hogy a Rákóczi-hagyomány 1848-ban különösen releváns -
nak mutatkozott, melyre a korszak emblematikus szerzôi egyaránt hi vat koz tak
mû  veikben. Ez pedig jelzésértékû arra nézvést, hogy Rákóczi mint a szabadság-
hôs-elôd felmutatása kiemelt fontosságú a szabadságharc idôszakában.

Szilágyi Márton kötete több szempontból is tekintélyt parancsoló vállalkozás.
Egy részt a korábbi (idézett) programtanulmányban lefektetett metodológiai szem-
pontok következetes érvényesítésében, másrészt az egyes tanulmányok között
kimutatható (a tematikus és módszertani alapszerkezeteken túlvezetô) háló zat sze -
rû kapcsolatrendszer felôl. Különálló értekezô szövegek kötetté szerkesztésénél
még inkább örvendetes annak felismerése, hogy az egyes tanulmányok marginális,
széljegyzetszerû állításai önálló, részletesen kifejtett szövegkeretben bontakoznak
ki, ezzel is összetettebbé téve a korszakról alkotott fogalmunkat. A kötet köz ponti
korszakává emelt évtized irodalma és a korabeli politikai közbeszéd kapcsolatát
nem csupán az események, mûvek, szerzôi pályák egymás mellé helyezésével, ha -
nem a szövegek szerteágazó utalás- és hivatkozásrendszerén nyugvó össze kap -
csolásával is eredményesen szemlélteti. Ez minden bizonnyal a Ha gyo mány törések
legfigyelemreméltóbb teljesítményének tekinthetô. (Ráció)

BÉRES NORBERT

Az „okos leány” 
KÉRI KATALIN: NÔI ÉLET, LEÁNYNEVELÉS AZ ÚJKORBAN

Kéri Katalin Nôi élet, leánynevelés az újkorban címû tanulmánygyûjteményének te -
ma tikája egyszerre folytatása és megújítása korábbi monográfiáinak. Folytatása, hi -
szen kutatói pályája elején a dualizmus idôszakának nôképével foglalkozott (Ma -
gyar nôk a dualizmus korában, 1867–1914 között, 1997, kötetben: Hölgyek nap  er -
nyôvel, Pro Pannonia, 2008), majd idôben és térben egyaránt távolabbra te kintett:
a középkori iszlám, valamint a spanyol nevelés- és mûvelôdéstörténet ke rült ér -
dek lôdésének homlokterébe.

Az utóbbi években megjelent publikációinak témavilágát az újkori leányneve-
lés határozta meg, a korszak tehát változott, a megközelítés irányultsága és az ér -
dek lôdés fókusza viszont egyre szélesebb látószögben reflektál ugyanarra: a nô
(egykori) szerepeinek, szereplehetôségeinek elméletére és tényleges megvalósulá-
sára. A szerzô legtöbb korábbi és most tárgyalt írása egyaránt nôtörténeti szem-
pontú elemzéseket tartalmaz. A nemzetközi kutatásokban már a 20. század máso-
dik felében teret nyert mind a nôírók tevékenységének, mind a lánynevelés törté-
netének tanulmányozása. Azonban a nôiség mint tematika az utóbbi években, sôt
év tizedekben a mûvelôdéstörténeti és irodalmi diskurzus megkerülhetetlen elemé-
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vé vált hazánkban is. Ezt jelzi Kérié mellett többek között Borgos Anna, Fábri An -
na, Menyhért Anna, S. Sárdi Margit vagy Séllei Nóra munkássága, illetve a nôk mû -
velôdés- és irodalomtörténeti szerepérôl rendezett konferenciák sora.

Bár Pukánszky Béla A nônevelés évezredei (Gondolat–Infonia, 2006) címmel a
kö zelmúltban jelentetett meg monográfiát, Kéri Katalin kilenc tanulmányt tartalma-
zó válogatása egyértelmûen hiánypótló szerepet tölt be a hazai tudományos plat-
formon. (Pukánszky elôtt Orosz Lajos írt a hazai nônevelés történetérôl: A magyar
nô nevelés úttörôi, Tankönyvkiadó, 1962, az egyik elsô összefoglalás pedig Kornis
Gyula nevéhez köthetô, aki A magyar mûvelôdés eszményei címû munkájának má -
so dik kötetében külön fejezetet szán a nônevelésnek: Bp., 1927, 452–578.) Egy -
részt azért, mert alapos és pontos, eddig nem feldolgozott nemzetközi szakirodal-
mi összefoglalást ad (például nemcsak az európai országok, hanem Latin-Amerika
eredményeire is hivatkozik), másrészt bizonyos esetekben (például a pedagógus-
képzôk számára írt tankönyvek nônevelési koncepcióinak vizsgálatakor) magyar
nyel vû alapkutatást végez. A tanulmányok másodközlésként jelentek meg, nincse-
nek közöttük összekötô alfejezetek, a közölt szövegek az eredeti publikációkkal
olyannyira azonosak, hogy a fejezetcímekben rendre elôforduló századok írásképe
sem egységes, hol arab, hol pedig római számmal jelennek meg.

Mivel a neveléstörténet tipikusan tudományközi térben létezik, nem meglepô a
Be vezetés szándékmegjelölése: az inter-, sôt multidiszciplináris jelleg. Az érintett
tu dományterületek (eszmetörténet, vallás-, mûvészet-, sajtó-, irodalom-, orvoslás-,
politika-, könyvtár- és gazdaságtörténet, antropológia, illetve demográfia és statisz-
tika) kétségtelenül mind ott vannak az eredmények hátterében, ugyanakkor a ku -
tatás, valamint a munka jelzetten nem összefoglaló volta miatt a szempontok na -
gyon eltérô arányban érvényesülnek. A Bevezetés röviden ismerteti a felépítést, a
kon cepciót: „A források összegyûjtése során lényeges szempont volt a nemzetkö-
zi, országos, regionális, helyi szintû adatok feltárása mellett a mikrotörténelem […]
ku tatása is.” (8.) Törekszik problématörténeti csomópontok (például olvasási szo-
kások, felkészülés az anyai szerepre) figyelembe vételére, hatás- és recepciótörté-
neti szempontok alkalmazására, majd tudatosítja: nem célja és lehetôsége a teljes-
ség, a szintézist megalapozó egységként tekint önmagára (12.).

A kötet elsô tanulmányának címe a tartalomjegyzék szerint Tendenciák és ered-
mények a nônevelés-történet nemzetközi kutatásában, míg a jelzett tizenharmadik
ol dalon más olvasható: Tendenciák és eredmények a lánynevelés-történet külföldi
és hazai kutatásában. A cikk az elôbbinek megfelelô tartalmat közvetít, nem említ
ma gyar vonatkozású eredményeket. Ez a hiba zavaró, mert minden páros oldal te -
tején olvasható a helytelen cím. A páratlan oldalon az alfejezet címe látható, amely
a szövegegység egészében a következô: Külföldi kutatások és forráskiadások. A
ki indulópont Felicity Hunt megállapítása, mely szerint „a nônevelés kérdése a ne -
ve léstörténetben szinte minden esetben vagy alárendelten, vagy elkülönítetten ke -
zelt téma” (13.). Emellett utal a nô- és társadalomtörténet köztudottan szoros és
összefüggô kapcsolatára. A rövid „felütés” után monográfiák felsorolása követke-
zik, mely elôbb a legkorábbi a témában született mûveket, valamint az átfogó pub-
likációkat említi, késôbb pedig az egyes országok, területek kutatási eredményeit
listázza. Az olvasóban tudatosodhat: Európában és azon kívül is a közgondolkodás
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ré sze volt a nôi mûvelôdés kérdésköre már (legalább) a kora újkortól kezdve. A
tanulmány hatalmas idô- és térbeli keretei miatt összefoglaló jellegû; nem vállal-
hatja a részletezô bemutatás feladatát.

A Magyar mûvek és kutatások a nônevelés történetérôl a XX. század közepéig cí -
mû második egység szintén felsoroló jellegû. A tanulmány elején a magyar leány-
nevelés témájában írt összefoglalásokat és kiemelkedô személyeket említ, majd
egy nagy váltással már a külföldi, ezen belül a keleti kultúrák (leginkább a kínai-
ak) nevelési szokásainak magyar nyelvû megjelenésérôl tudósít. A kitérô után fon-
tos magyar kutatásokat hoz szóba Kéri Katalin: többek között Kiss Áron, Fináczy
Er nô, Kornis Gyula szintéziseit. Kiss 1891-ben A nônevelésrôl publikált (megjelent
az Olvasókönyv a tanító- és tanítónôképzôk elsô osztálya számára címû kiadvány-
ban), melyben korát megelôzve állapítja meg: „A nônevelés felôli nézetek mindig
at tól függenek, milyen a nô társadalmi helyzete egyik, vagy másik nép keblében.”
(48.) Fináczy négykötetes munkája irányadó volt a XX. század elején, Kéri is rávilágít,
hogy máig megkerülhetetlen szakirodalom. A szerzô a kötetek mindegyikét be mutatja,
ismerteti tartalmukat, de kevés kommentárt fûz hozzá, Kornis Gyula em lített kétkötetes
monográfiájából pedig A régi magyar leánynevelésrôl szóló fe je zetét emeli ki. A konk-
lúzió rávilágít, hogy a nôneveléskutatások személyek munkásságát állítják fókuszba,
intézmények történetét vagy egy-egy város leányiskolájának históriáját írják le.

A könyv harmadik, negyedik és ötödik tanulmánya az európai nônevelés törté-
netére koncentrál. A Mûvek a nôkrôl, tanulási jogaikról a kora újkori Itáliában rö -
viden szól a nôtörténeti forrásokról, kijelenti, hogy azok „leginkább férfiak tollából
születtek, így […] nem a nôk valóságát tükrözik” (58.). A szöveg erôssége Lucrezia
Ma rinella (1571–1653) munkásságának portréja, melyet Vígh Éva kutatásait fel-
használva alkotott meg Kéri Katalin. Megtudhatjuk, hogy az orvos apa is írt már a
nôkrôl, a lány pedig hol máshol, mint édesapja könyvtárában szerette leginkább
mú latni az idôt. Ott keze ügyébe kerülhetett például Moderata Fonte (1555–1592)
Tredici canti del Floridoro címû eposza, melyben azt olvashatta, hogy „a nôi nem
alá rendeltségének a két nem eltérô neveltetése az oka” (62.). Innen szinte egy ér -
tel mûen következett saját mûvének kiadása, melynek címe A nôk nemessége és ki -
válósága és a férfiak hiányosságai és hibái (1600 körül). Marinella természetesen
az egyenjogúság mellett érvel, melyet jelentôs nôi életmûvekkel támaszt alá.

A XVII. századi francia mûvek a nônevelésrôl az elsô szakaszban a korszak
esz merendszerét foglalja össze, majd Jeanette Rosso kutatási adatait közölve rámu-
tat, hogy 1600 és 1789 között 142 mû jelent meg a témában, melyek szerzôi körül-
belül húsz százalékban nemesasszonyok voltak (70–71.). Kéri ebben a tanulmá-
nyában is elsôsorban felsorol, semmint analizál vagy értékel. Fénelon (1651–1715)
mun kásságának elemzésére viszont kiemelt figyelmet fordít; leírja a korabeli nône-
velés talán legismertebb tényét: a lányok oktatása azért (is) elmaradhatatlan, mert
anyaként ôk nevelik a következô generációt. Kéri kiemeli: Fénelon fontosnak tart-
ja a tapasztalati úton történô tanulást, az olvasás és írás képességének taníttatását,
a hiúság és költekezés nélküli élet megvalósítását. A szövegegységet Fénelon
hazai recepciójának ismertetése és értékelése teszi teljessé.

A Tudós nôk a 17–18. századi Európában érdekes és releváns por t ré mi ni a tû rö -
ket, adatmorzsákat közöl. Szól például Anna Maria Sibylla Merianról (1647–1717),
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aki saját korában rendkívül szokatlan módon hosszú utazást tett Suriname-ba, ahol
pil langókat vizsgált, s eredményeit saját, gyönyörûen kidolgozott illusztrációival
dí szített könyvben (Metamorphosis insectorum Surinamensium, Göttingen, 1705)
publikálta. A tudományhoz közel került nôk más oktatásban vettek részt, mint kor-
társaik, a külön alfejezetben tárgyalt csillagásznôk iskolázottságát a családi környe -
zet nagyban befolyásolta. A rövid jellemzésekben megismerhetjük a Jupitert vizs -
gá ló Marguerite de la Sabliére (1630–1693) személyét, akinek Boileau azért nem
tanácsolja az égbolt fürkészését, mert az árt a szépségének. Caroline Herschel
(1750–1848) fivéreivel együtt dolgozott, így neve alapvetôen miattuk maradt fenn
a csillagászat történetének kánonában, annak ellenére, hogy amit éjjel a testvére,
„William megfigyelt és feljegyzett, azt nappal a húga összegezte” (99.), az „elsô nô
volt, akirôl elismerték, hogy üstököst fedezett fel” (100.). Emellett évjáradékot ka -
pott III. György angol királytól, és újfent elsô nôként vált (Mary Sommerville-lel) a
Royal Astronomical Society tagjává. A szöveg összetettségét jól jellemzi, hogy itt
sem marad el a kortárs hazai recepció ismertetése.

A kötet további tanulmányai a magyar nônevelés történetét tárgyalják. A Nôi
élet, leánynevelés a XVI–XVIII. századi Magyarországon címû fejezet célja a nône-
velés kezdeti idôszakának vizsgálata. Kéri fontos megállapítást tesz Tarnóc Mártont
idézve: a hölgyek mûveltsége, mindennapjai, szerepei leginkább az általuk alko-
tott privát szférához kötôdô írásokból, naplójegyzetekbôl, feljegyzésekbôl, leve-
lekbôl ismerhetôk meg. Nemcsak a levelek bírhatnak forrásértékkel: a kutató na -
gyon gazdag anyagot gyûjtött össze, mely reprezentálja, mennyire eltérô felfogá-
sok jellemezték a közgondolkozást a nôket illetôen. Pozitív példa Kolosi Török
István (1611–1652) Az aszszonyi-nemnek nemessegeröl címû költeménye, mely
hu szonkét pontban foglalta össze, hogy miért egyenlô a két nem. Ugyanakkor má -
sok szerint az is kérdésként merülhetett fel, a nôk emberek-e egyáltalán (1783-ban
je lent meg névtelenül a Meg-Mutatás, hogy az Aszszonyi Személyek nem Emberek
cí mû gúnyirat). A tanulmány további része többek között az írás és olvasás kész-
ségének tanításával foglalkozik.

A Hazai mûvek és viták a lánynevelésrôl és a nôi mûvelôdésrôl a XVIII–XIX.
szá zad fordulóján címû cikk szervesen kapcsolódik a kötet elôzô és következô ré -
szé hez, a témák, a tárgyalt mûvek (például Bessenyei György: Anyai oktatás, a
Kár mán József szerkesztette Uránia) részben átfedik egymást. A korszak nôideálja
a „családjának élô, férjét tisztelô, dolgos asszony volt” (148.), ahogyan Kazinczy is
er rôl számot ad. Kéri nem hagyja figyelmen kívül a tényt, hogy ebben az idôszak-
ban már a nôi nem tagjai is bekopogtattak az irodalmi intézményrendszer szimbo-
likus ajtaján: belépni kívánt Dukai Takách Judit mellett Molnár Borbála, akinek ön -
álló köteteirôl nem, csak Újfalvy Krisztinával közös publikációjáról tesz röviden
em lítést. A nôk mûvelôdéséhez, olvasásához való jogának analizálása, Pálóczi
Hor  váth Ádám nézeteinek kifejtése (157–160.) a tanulmánygyûjtemény egyik leg-
alaposabban, legpontosabban kidolgozott része.
„Nôk csak mértékkel olvassanak” – hangzik a felszólítás a kötet nyolcadik tanul-

mányának címében, mely szöveg a korabeli (vágyott) nôi olvasóközönségrôl, an -
nak kialakulásáról szól. A szerzô jó perspektívából indít: rámutat, hogy a leányok-
nak sokáig nem volt lehetôségük a tanulásra az otthonukon kívül, az ismeretszer-
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zésre és ismeretátadásra pedig csak a felsôbb társadalmi rétegek családjainak volt
reális lehetôsége. Ehhez a helyzethez hozzátartozott még legalább egy sajátos kö -
rül mény, melyet Kéri a tanulmány késôbbi szakaszában hoz szóba: a nemesek jó
ré sze idegen nyelven, leginkább németül olvasott a magyar helyett. Az áttekintés
nyomatékosítja: a XVIII. században vitatéma volt az, hogy milyen típusú kiadvá-
nyok ajánlottak a hölgyeknek. Sôt, sok példával támasztja alá az elemzés: a XIX–XX.
szá zad fordulójáig bekövetkezett társadalmi változások ellenére még mindig kér-
dés volt, hogy olvashatnak-e a nôk regényeket. 

Az „Okos asszony nem marad gyermek nélkül” – Anyai szerep, gyermeknevelés
a XVII–XIX. századi Magyarországon címû szövegegység a korabeli nônevelés
egyik legfontosabb kérdéskörérôl ír, arról, hogyan készíthetôek fel a leányok maj-
dani anyai szerepükre. A rövid szakirodalmi ismertetôbôl kimaradhatatlan Eli sa -
beth Badinter mûve, A szeretô anya (Debrecen, Csokonai, 1999), mely a szülôi
sze   retet változó és feltételekhez kötött voltáról tudósít. Kéri nemcsak saját, hanem
Pé ter Katalin kutatási eredményeire is hivatkozva cáfolja azt, hogy az anyai kötô-
dés gyermekéhez a XVIII. század harmadik harmada elôtt nemigen létezett. (A ko -
ra beli nagymértékû gyermekhalandóság miatt valóban elôfordulhatott az, hogy az
anya csak késôbb kezdett el kötôdni érzelmileg utódjához.) Ebben az esetben is
azt tapasztalhatjuk, hogy sok-sok mûvet említ a szerzô, melyek a témával foglal-
koznak, azokat viszont nem minden esetben értelmezi, sokkal inkább röviden is -
me rteti tartalmukat. Bár nem hiányzik az összefoglalásból Bessenyei György 1777-
es publikációja, az Anyai oktatás – mely egy édesanya leánya okítására írt fiktív le -
ve leit tartalmazza – interpretálása, korabeli recepciójának ismertetése elmarad. Új
ku tatási irány, a mûvelôdéstörténet forrásanyagának bôvítésére tett remek kísérlet
az orvostörténeti munkák vizsgálata (például: Zsoldos János, Aszszony orvos, 1802).
Kiemelten fontosnak vélem a Nôjogtan tárgyalását: Nyíri István 1835-ös publikáció-
jában írt a szülôi kötelességrôl, aki korát jóval megelôzôen jegyezte fel, hogy a
gyer meknevelés az anya és az apa közös kötelessége (213.). A tanulmány a dua-
lizmus korának anyaképével is foglalkozik, így Kéri pontosan képes érzékeltetni,
hogy a nôi nem feladatait illetô közgondolkodás még a XX. század elejére sem vál-
tozott meg alapvetôen.

A konklúziót a Bevezetésben így elôlegezi meg Kéri Katalin: „az újkori magyar-
országi és erdélyi leánynevelés és nôi mûvelôdés története szerves része volt az eu -
ró pai neveléstörténetnek. A lánynevelésben a XVI–XIX. század között kiemelt volt
a lányok hagyományos nôi szerepekre történô felkészítésének fontossága” (kieme-
lés az eredetiben, 11.). Úgy vélem, hogy Kéri Katalin kitûnôen láttatja, hogy a nô -
ne velés egyetemes és nemzeti sajátságokkal egyaránt rendelkezik. A tanulmány-
kötet teljesíti célkitûzését: erôssége az adatok és források gazdagsága, változatos-
sága, széles perspektívája, ami nagy segítség a témával foglalkozó kutatóknak. Hiány -
érzetünk akkor lehet, ha alaposabb értelmezéseket keresünk, jóllehet, talán téve-
sen várjuk el ezt, hiszen nem monográfiát, hanem tanulmányfüzért tartunk ke -
zünk ben. (Gondolat)
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