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A  hazai  nőtörténetírás  eredményei  máig  alig  jelennek 
meg a nagyvilágban. Csupán néhány szerző monográfiái 
és tanulmányai érhetők el jobbára angol, ritkábban német, 
francia, illetve spanyol nyelveken. Számos historiográfiai 
probléma ugyancsak nyitott vagy vitatott, e mellett sok 
alapkutatás napjainkig hiányzik. A szakma fontos adós-
ságai  közé  tartozik  a  női  kommunikáció  kultúrtörténe-
tének rekonstrukciója, amely a Nyugat-Európában és az 
Amerikai Egyesült Államokban évtizedek óta népszerű 
kutatási  terület,  ám Magyarországon  sajnálatos módon 
rendkívül elhanyagolt.
A  vázolt  helyzetkép  javításában  kulcsszerepet  kap 

a Krász Lilla, Pesti Brigitta és Andrea Seidler által szer-
kesztett német nyelvű tanulmánykötet, amely a bécsi Praesens Verlag gondozá-
sában  jelent meg 2020  legvégén. A munka előzményeként egy 2018 májusában, 
15 történész és irodalmár részvételével megrendezett workshop szolgált, amelynek 
az osztrák–magyar határhoz közeli kisközség, Szomolány kastélya adott otthont. 
Mind  a  szimpóziumot, mind pedig  az  annak  keretein  belül  elhangzott  előadá-
sok kibővített, aktualizált, a legfrissebb kutatási eredményekkel kiegészített vál-
tozatait  a  nagyközönség  elé  táró  kötet  publikálását  az  Osztrák–Magyar  Akció 
Alapítvány támogatta. Ebből  is  látható tehát, hogy a közel 400 oldal terjedelmű 
munka egy olyan, országhatárokon átívelő kutatói team hosszabb távú együttmű-
ködésének eredménye, amelyhez hasonlóra sajnálatos módon még a rendszervál-
tás után harminc  évvel  is  kevés példát  találunk  a magyar  tudományosságban.1 
Szerzői  a  budapesti  Eötvös  Loránd Tudományegyetem,  a  Bécsi  Egyetem,  vala-
mint a Szlovák Történettudományi Intézet oktatói, illetve kutatói, akik írásaikban 
inter-  és  transzdiszciplináris módszerekkel vizsgálják a női kommunikáció kul-
túrtörténetének bizonyos aspektusait a kora újkor és a 20. század első fele közti 
időszakban.
Természetesen jelen ismertetés keretei túlságokan szűkek ahhoz, hogy egyen-

ként, azok részleteiben reflektáljak a kötetben publikált valamennyi tanulmány-
ra,  ám  igyekszem  ezek  legfontosabb  jellegzetességeit  kiemelni.  E  tanulmányok 

1 A kötet előzménye: Krász–sipos (szerK.), 2019.
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– Andrea Seidlerét leszámítva – a Magyar Királyság területére fókuszálnak, s szin-
tén egyet – Keprics Judit angol nyelvű szövegét kivéve – német nyelven íródtak.
Az öt évszázadon átívelő cikkeket a szerkesztők Krász Lilla bevezető, kontex-

tualizáló gondolatait követően három nagyobb tematikai egység köré szervezték, 
amelyekben a női élet szinte valamennyi aspektusa megelevenedik. Ezek sorában 
a nők családban betöltött szerepei jelennek meg a leghangsúlyosabban, ami a ta-
nulmányok  időhatárai  tekintetében  magától  értetődő.  Az  intézményes  keretek 
közt tanuló, illetve saját magukat képző leányok és asszonyok, (katona)feleségek, 
anyák,  anyósok  és  özvegyek mellett  feltűnnek  a  kötet  lapjain  a  fi zetett munkát 
vállaló nők is. Különösen értékes azon kapcsolatrendszerek, kapcsolati hálók, va-
lamint  kapcsolattartási  stratégiák  felvázolása,  amelyek  az  évszázadok  folyamán 
a nők között  szövődtek a  családokon belül,  azokon kívül,  s  amelyek esetenként 
a Magyar Királyság, illetve a Habsburg Birodalom határain messze átíveltek.
A  mű  külön  értéke,  hogy  az  arisztokrata  és  a  középrétegekhez  tartozó  nők 

mellett  néhány  szerző  az  alsóbb  társadalmi  rétegek  kommunikációs  stratégiáit 
is tárgyalja. Ez már csak azért is ritka a tárgykörhöz kapcsolódó publikációkban, 
mivel a legszegényebb nők rendkívül kevés forrást hagytak maguk után. A szer-
zők egyébként többféle forráscsoportra támaszkodnak, amelyek közül a teljesség 
igénye nélkül  említek  csupán néhányat:  a  kiterjedt  levelezések mellett  kolostori 
szabályzatok, női szerzők tollából származó irodalmi művek/újságcikkek, férfi ak 
és nők által szerkesztett időszaki kiadványok, jogkönyvek vagy éppen színésznői 
memoár szolgálnak írásaik alapjaiként. Ebből is jól látható, hogy a női írásbeliség 
számos különböző szintje kutatható (és kutatandó még a jövőben is). Részben ezért 
is bizakodhatunk abban, hogy végre meghaladottá válik az a magyarországi nő-
történész körökben még mostanában is sokszor hangoztatott nézet, amely szerint 
a nők – bizonyos családi hagyatékokon kívül – kevés nyomot hagytak maguk után 
a levéltárak polcain. Hiszen az imént említett  forráscsoportok segítségével rend-
kívül komplex képet alkothatunk a különböző női szerepkonstrukciókról, tudás-, 
illetve információáramlásról, valamint kommunikációs hálózatok társadalmi, gaz-
dasági, politikai és kulturális jelentőségéről.
Miként kommunikáltak a nők egy pozsonyi kolostor falai között, a kora újkori 

arisztokrata családok udvaraiban vagy éppen a vidéki bíróságokon? Milyen átala-
kulás fi gyelhető meg a 17. századi nemesasszonyok egymás közti kapcsolattartási 
stratégiáiban? Többek közt e kérdésekre kapunk választ az első tematikai egység-
ben. Horn Ildikó írása által egy pozsonyi kolostor apácáinak mindennapjaiba pil-
lanthatunk be. A hely külön érdekessége, hogy a korabeli politikai és társadalmi 
élet kvázi hírközpontjaként funkcionált, hiszen a falai közt élő nők rokonságában 
több befolyásos vezetőt is találunk. Várkonyi Gábor és Anna Fundárková a 16–18. 
század  folyamán  élő  nemesasszonyok  kommunikációjában  zajló  változásokat 
veszi nagyító alá, míg Pesti Brigitta  az 1600–1670-es  évek közti  időszak magyar 
nyelvű irodalmi mecenatúrájába kalauzolja az olvasót. Blanka Szeghyová és Radka 
Palenčárová  a különböző  társadalmi  rétegekhez  tartozó vidéki,  illetve  felső-ma-
gyarországi nők bíróság előtti kommunikációs  stratégiáit  elemzik,  folyamatosan 
utalva arra, hogy ezekben a 16–18. század közt szinte semmilyen átalakulás nem 
fi gyelhető meg.
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A második rész öt tanulmánya a média és a női kommunikáció közti összefüg-
gésrendszereket  vizsgálja. Markó Anita  a  hálózatkutatás módszertanának  alkal-
mazásával 1500–1700 közti emlékkönyvek (album amicorum) bejegyzéseit tanulmá-
nyozza. Andrea Seidler Joseph von Sonnenfels két 1767-ben szerkesztett moralizáló 
hetilapját állítja tanulmánya középpontjába, amelyek olvasóközönségét elsősorban 
nők alkották. Keprics Judit Jósika Júlia újságírói életművével foglalkozik, aki fér-
je, Jósika Miklós az 1848/1849-es forradalom és szabadságharcban vállalt szerepe 
miatt brüsszeli emigrációból küldte cikkeit többek közt a Nővilág és a Divatcsarnok 
című lapoknak. Géra Eleonóra egy pesti, a helyi protestáns közösségben aktív test-
vérpár országokon átívelő, az 1860-as évekből ránk maradt levelezését tárgyalja, 
Szívós Erika pedig Jászai Mari önéletrajzi szövegeit elemzi.
A kötet harmadik tematikai egysége a női szereprepertoárok egész sorát vonul-

tatja fel a menyasszonytól a háziasszonyon és az anyán át az özvegy katonafele-
ségig. Ebben, a hosszabb időintervallumot átfogó részben viszonylag részletesen 
refl ektálnak a szerzők az (intézményes) nőoktatásban, valamint a nők munkaválla-
lásában zajló lassú, ám folyamatosnak tekinthető változásokra. V. Balogh Judit ta-
nulmánya a mohácsi csata után két, majd három részre szakadt Magyarország tör-
ténetének egy szegmensébe kalauzolja az olvasót, amikor a hatalmi egyensúllyal 
együtt a korábbi, szilárdnak hitt társadalmi struktúrák is megbomlottak. A háború 
a  férfi ak  és nők mindennapjainak  részévé vált:  számos  férfi   lelte halálát  a harc-
mezőkön,  ami  a  családok  felbomlásához,  a megözvegyült  feleségek  kiszolgálta-
tottságához vezetett. Diana Duchoňová és Tünde Lengyelová felső-magyarországi 
nemesasszonyok levelezésére támaszkodva vizsgálják a női szerepekben zajló vál-
tozásokat ugyancsak a 16–17. század vonatkozásában. Betekintést engednek abba 
is,  hogy  a  társadalom  legfelsőbb  rétegeihez  tartozó nőknek milyen  lehetőségeik 
nyíltak saját maguk képzésre. Eva Kowalska szintén a nőoktatás kérdésére helyezi 
a hangsúlyt.
Krász  Lilla,  Sipos  Balázs  és  Papp  Barbara  tanulmányai  tulajdonképpen  önál-

ló egységet alkotnak a könyvön belül, hiszen mindhárman a nők munkaerőpiaci 
jelenlétére, illetve érvényesülési lehetőségeire világítanak rá írásaikban. Az értel-
miségi –  jelen esetben az orvosi – pályákhoz köthető pályaválasztási tanácsadás, 
valamint  a  bábahivatás  professzionalizációjának  folyamata  mellett  betekintést 
kaphatunk az első hivatásos női újságírók életébe a Monarchia alkonyán, akiknél 
a publicisztikai és irodalmi tevékenység még nem vált el élesen egymástól.
A könyv lapjain tehát a nőemancipációhoz vezető út számos érdekes és máig 

kevéssé tárgyalt állomása villan fel, ez alól nagyvonalakban talán csak a reform-
kortól szárba szökkenő egyesületi szervezkedés, illetve a női választójogért foly-
tatott  harc  jelent  kivételt.  Idegen  nyelvű,  s  a  magyar  nőtörténetírást  a  külföldi 
olvasók  előtt  prezentáló  kötetben  ugyanakkor  talán  nem  lett  volna  haszontalan 
részletesebben bemutatni azon hazai szerzők munkáit, amelyek a női kommuni-
káció történetével foglalkoznak a kora újkortól a 20. század közepéig. Olyan írá-
sokra gondolok itt elsősorban, mint Borgos Anna, Gyáni Gábor, Kéri Katalin mun-
kái vagy éppen Mészáros Zsolt és Török Zsuzsa publikációi. Ez a historiográfi ai 
szemle véleményem szerint azért  is hasznos  lett volna, mert ez külföldön szinte 
teljesen – de sajnos részben még Magyarországon is – ismeretlen. Ennek ellenére 
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a kötet maradéktalanul be fogja tölteni a bevezetésben megjelölt kettős célt, jelesül, 
hogy  nőtörténeti  tankönyvként,  illetve  kommunikációtörténeti  olvasókönyvként 
szolgáljon. (16). Ezen kívül remélhetőleg elősegíti majd a tématerület művelőinek 
és kutatási eredményeiknek nemzetközi integrációját, s táptalajént szolgál további, 
nemzetközi kutatási projektek indulásához is.

Czeferner Dóra
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