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A magyar írónők története a két századforduló között (1795-1905) 

Bp., Kortárs Kiadó, 1996 

A XIX. század a magyar írónők - vagy miként a múlt században nevez-
ték őket: poétriák - jelentkezésének, térhódításának, szerephez és nyilvá-
nossághoz jutásának időszaka. A magyar írónők történetének ezt az első, 
1795-től 1905-ig terjedő szakaszát mutatja be „A szép tiltott táj felé" című 
könyvében Fábri Anna. A két századforduló között jelentkezett mintegy 
kétszáz, az irodalmi közéletben szerepet vállaló nő közül ötvenkettő mun-
kásságával foglalkozik. Műfaji tekintetben munkája az átmenetiség jelleg-
zetességével rendelkezik: többek között az irodalom- és fejlődéstörténet il-
letve a korszakmonográfia karakterjegyeit egyesíti. E műfaji vegyesség a 
feldolgozott téma jellegéből következik. A magyar írónők története ugyan-
is elválaszthatatlanul összefügg a nőemancipáció történetével, társadalom-
történeti, sőt, pedagógiai és pszichológiai kérdéseket vet fel. A nőknek az 
irodalom terén történő megnyilatkozása törvényszerűen aktualizálta társa-
dalmi helyzetük, jogaik, szereplehetőségeik dilemmáit, a lányok nevelésé-
nek és iskoláztatásának ügyét, a nők intellektuális készségeiről szóló vitát. 
(Csak néhány példa a nők irodalmi munkásságához fűződő illetve az ezál-
tal teremtődő bonyolult kérdéshalmazból: 1790-ben három röpirat is foglal-
kozott a nők politikai jogaival. Szerzőik [egy Bárány Péternek, Széchényi 
Ferenc gróf titkárának, míg kettő Palóczi Horváth Ádámnak a munkája] a 
női emancipáció tényét a társadalom gazdasági-kulturális fejlődéslehetősé-
geivel hozták összefüggésbe, hiszen úgy vélték, csak az az anya nevelhet a 
nemzet számára hasznos embereket, aki maga is művelt. Takáts Éva, egy 
pesti rézmetsző művészek világában otthonos felesége, 1822-ben bírálatot 
jelentetett meg a Tudományos Gyűjtemény lapjain egy valóban tehetségte-
len szerző, Sebestyén Gábor vígjátékairól. A recenzió megjelenése évekig 
tartó, hatalmas vitát váltott ki, olyan kérdéseket vetve fel, hogy szabad-e a 
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nőknek a férfiak tevékenységét bírálniuk, illetve a háziasszonyi és anyai te-
endőik mellett végezhetnek-e más, önálló tevékenységet. De a magát Hét-
hegyi Erzsébetnek nevező írónő tollából fakadt az az írás is az 1840-es évek 
második felében, amely arról a kérdésről kavart évekig tartó polémiát az 
Életképek hasábjain, hogy felbontható-e a házasság.) 

Könyvét, amelynek címét Berzsenyi Dániel ismert, Dukai Takách Judit-
hoz íródott episztolájából kölcsönözte, Fábri Anna történeti vázlatnak neve-
zi, jelezve azt a tényt, hogy a magyar irodalomtörténet-írás elhanyagolt te-
rületére kalauzolja olvasóját s hogy munkája egy esetleges teljesebb igényű 
feldolgozás alapvetését jelentheti. A mü - minthogy a kérdéskörrel foglal-
kozó legutolsó munka is több mint fél évszázaddal ezelőtt íródott - történe-
ti és elméleti kérdéseket egyaránt felvet. Az első és legfontosabb ilyen kér-
dés az, miszerint megírható-e a nőírók története, lehet-e az irodalom 
alakulástörténetét annak alapján jellemezni, hogy a vizsgált művek szerzői 
a férfi vagy a női nemhez tartoznak-e, illetve csak a müvek (sőt, a szöve-
gek) története létezik, s a folyamatszerűség, a rendszerbe tartozás mércéje 
csak a művészi érték és hatás lehet. Fábri Anna könyve inkább az utóbbi 
meggyőződés igazságát támasztja alá, amikor kevésbé a bemutatott írónők 
müveinek művészi értékével foglalkozik (bár vannak közöttük egyedi, nagy 
művészi teljesítmények természetesen), nem ír korszakmonográfiát, hanem 
tevékenységük jelenség mivoltára figyel, jelentkezésük mikéntjével, sze-
repvállalásuk mibenlétével foglalkozik. A női nem képviselőinek íróként 
való megnyilatkozása ugyanis új területekkel és vonásokkal gazdagította, 
átértékelte az irodalmi alkotás fogalmát, módosította a magyar irodalom (az 
irodalmi élet) összetevőit és alakulástörténetét. Nem véletlen, hogy az egye-
di és eredeti müveket létrehozó magyar írónők széles nyilvánossághoz épp 
a XIX. században jutnak, a magyar irodalom történetének legspecifikusabb, 
az irodalmi modernséget létrehozó századában. Irodalmi szerepvállalásuk a 
XIX. századi irodalom szellemi törekvéseinek és mozgalmainak sorába tar-
tozik, akár az eredetiség és művésziség programja, a nyelvújítás vagy a né-
pesség mozgalma. 

A nők irodalmi térhódítása több szakaszban történik. Ugyanilyen szaka-
szosság figyelhető meg az irodalmi műfajok meghódításában és a vállalt 
szerepek, illetve kitűzött célok megvalósításában. A XVIII—XIX. század 
fordulópontján a nők csak „férfikísérettel" (Fábri) léphettek az irodalom te-
rületére, többnyire a költészet területén próbálták ki tehetségüket; legtöbb-
ször a verses levél formájában alkottak. E kor divatja volt az ún. verses le-
vélváltások (pl. Molnár Borbála és Csízi István, Fábián Julianna és 
Gvadányi József, Molnár Borbála és Máté Jánosné [Újfalvy Krisztina]) 
nyomtatásban, könyv alakban történő megjelentetése. A könyvek többnyire 
a nemek szerepeiről és alkatáról, erkölcsi kérdésekről vagy a költészetről 

136 



szólnak. Az írónők legfőbb mentora a kor legnépszerűbb költője, Gvadányi 
József volt, aki többek között Molnár Borbála és Fábián Julianna költővé 
válása felett is mentorkodott. E korszakban a nők többnyire egy, a hétköz-
napoktól elvonatkoztatott külön világ meglétét látták az irodalomban és a 
férfiak szellemi társának szerepét igyekeztek megvalósítani. Jellemző, hogy 
az írói szerepre vágyó asszonyok rendszerint a konzervatívabb beállítottsá-
gú irodalmi körök támogatására számíthattak, csak Dukai Takách Judit in-
dult el más úton, őt a fiatal, modernebb hangvételű írónemzedék karolta fel. 

Egy fejlettebb, magasabb szintű öntudat, önértékelés jellemzi Takáts 
Évát, egy pesti rézmetsző művelt és a társasági életben jártas feleségét, aki 
- miként azt már említettük - az irodalomkritika műfaját hódította meg a 
nők számára. Merész és új szerep ez a magyar irodalomban, hisz ő már nem 
elismert és a másik nemhez tartozó költők-írók tanítványaként nyilatkozik 
meg, hanem recenzensként és a férfiak egyenrangú vitapartnereként. Ez, a 
XIX. század második évtizedétől a negyvenes évekig vezető szakasz a női 
közírók, tanulmányszerzők (Takáts Éva, Karacs Teréz [Takáts Éva lánya], 
Teleki Blanka grófnő [Brunszvik Teréz unokahúga] etc.) felléptét is jelenti. 
A korszak legégetőbb és leginkább vita tárgyát képező, a nők által szerzett 
cikkek, tanulmányok leggyakoribb témáját jelentő problémája a gyermek-
nevelés és a nők képzésének ügye. Különösen fontos Brunszvik Teréz és 
Karacs Teréz munkássága e téren: számos tanintézmény alapítói, védnökei 
és munkatársai, modern pedagógiai elvek népszerűsítői voltak. 1840-ben je-
lent meg Bezerédj Amália Flóri könyve című rajzos-kottás verseskönyve, 
amelyet mint az első jelentős magyar gyermekkönyvet tart számon az iro-
dalomtörténet-írás. 

A századközéptől kezdődően egyre gazdagabbá válik a nők által müveit 
területek és műfajok tárháza, mind határozottabb öntudattal, mind maga-
sabb célokkal lépnek fel az irodalmi közéletben. Wesselényi Polixéna (II) 
grófnő családi örökségként kapta az irodalom szeretetét és müvelését, fel-
menői közé tartozott többek között Petrőczi Kata Szidónia, a XVIII. század 
legismertebb költőnője. Ő maga az első nő által írt útirajz szerzőjeként vált 
ismertté. Az Olaszhoni és schweizi utazás bírálatok sorát váltotta ki, ame-
lyek nyelvi frissességét és vállalt női látószögét éppúgy dicsérték, mint kár-
hoztatták pongyolaságát vagy merésznek ható nézeteit. Bírálói kizárólag 
férfiak voltak, többek között Vachot Imre. A negyvenes évek legvitatottabb 
műfaja a regény. Vita tárgyát képezi egyrészt, hogy megengedhető-e nők 
számára a regényolvasás, az milyen káros hatással vagy hasznos útmutatás-
sal szolgálhat olvasói számára. Még hevesebb vitát váltott ki annak kérdé-
se, írhatnak-e regényt a nőírók. Egy Kerényi Frigyeshez címzett 
útilevelében véleményt nyilvánított Petőfi is: „G. Sand az új világ csodája, 
és én bámulom, talán imádom is, de nem szeretem. Ő, mint a mészáros a 
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marha bendőjét fölhasítja a társadalmat, hogy megmutassa belsejének egész 
rondaságát, s azt kiáltja: így nem maradhat! (...) Oh, ez merész, dicső nagy 
munka, de férfinek való, nem asszonynak. Regényeinek olvasásakor mindig 
megzavar a gondolat, ha eszembe jut, hogy ezeket asszony írta, s szinte ked-
vetlenül teszem le. Ha már munkás az asszony, nő, hadd főzzön a konyhá-
ban, hadd gyomláljon a kertben, itt szép, ha bepiszkolja a kezét; de az istál-
lót bízza férfiakra." (Fábri, 75. p.). (Petőfi állásfoglalása leginkább Babits 
Petőfi-képét idézi fel bennünk, aki a költőt meglehetősen nyárspolgári, kor-
látolt ízlés és erkölcsi meggyőződés képviselőjének tartja.) 

A negyvenes évek legfeltűnőbb irodalmi eseménye egy napló megjelen-
tetése volt az Életképek hasábjain, amelyben szerzője, egy ifjú asszony, a 
mézesheteiről számolt be. A nőkről nemcsak nőknek valló, őszinte és szen-
vedélyes sorok szerzője pedig nem volt más, mint Szendrey Júlia, a kor ün-
nepelt költőjének, Petőfinek a felesége. Fábri Anna értékelése szerint (bár 
tartalma is szokatlan volt) a mű mindenekelőtt e tényező miatt váltott ki 
nagy érdeklődést; benne a múzsa megszólalását ismerte fel a kor irodalmi 
közönsége. 

A nők írói szerepvállalásának és munkásságának ügye a XIX. század 
második felében is eleven vitatéma maradt. Ezekben Gyulai Pálé volt a fő-
szerep. A Pesti Napló 1858-as évfolyamában írónőink címmel cikksoroza-
tot tett közzé, amelyben Szendrey Júlia és Majthényi Flóra (egyébként 
nagyrészt dicsérőleg értékelt) könyvei kapcsán a nők irodalmi szereplésé-
nek problémáival foglalkozott. Fábri Anna értelmezésének leginkább fi-
gyelmet keltő része az, ahogy Gyulainak a nők irodalmáról kifejtett vélemé-
nyét (kifejtve és értékelve természetesen a vizsgált álláspont kitételeit is) a 
kritikus „fiatal irodalom"-mal, tehát a modern magyar irodalommal szem-
beni ellenvetéseivel hasonlítja össze, felfedezve bennük az újtól való ide-
genkedés jellegzetességét. Ezen a ponton Fábri nemcsak a XIX. századi, a 
kritikus által eltanácsolt írónők szerepét, hanem magának Gyulainak a 
szemléletét is objektíve, a vitatkozó ellenfelek elfogultsága nélkül ítéli meg. 
Ezzel - s idézve Arany esztétikai mércéket előtérbe helyező véleményét -
irodalmunk egy sokat vitatott jelenségét teszi helyére. 

A kötet következő fejezete olyan írónők tevékenységéről számol be, 
akik „megtalált szerepek" körében valósíthatták meg önmagukat. Ilyen volt 
Kánya Emília, aki Családi Kör című lapjával az első magyar szerkesztőnő-
ként vonult be a magyar irodalom történetébe. Ugyancsak lapalapítóként tű-
nik fel Vachott Sándorné Csapó Mária, aki több rövid életű lapot is indított 
a hatvanas években. Ebben az időszakban, a magyarországi lapok főmun-
katársai, tudósítói között mind több női név szerepel, többek között a kül-
földről tudósító Jósika Júlia neve. Mi több, a nők által alapított lapok szer-
zői között jelentős írók, Jókai Mór, Arany János is szerepel. Ez az évtized 
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is megteremti a maga különös figyelmet felkeltő nőírói vállalkozását, még-
hozzá a már idős, valaha ünnepelt színésznő, Déryné Széppataki Róza em-
lékiratai formájában. A korabeli kritika és közvélemény mindenekelőtt stí-
lusa vállalt személyességét dicséri. Az évtized sikerkönyveinek szerzője 
Bajza József lánya, Beniczkyné Bajza Lenke volt. Egyes vélemények szerint 
a korszak nőírói közül neki jutott a legkisebb tehetség, ugyanakkor mégis ő 
az első nő, aki írásaiból kényelmes megélhetést biztosított magának. 

A „nőírók történetének" egy kisebb fejezetét szenteli Fábri Anna a hat-
vanas-hetvenes évek fordulópontján szervezetté váló nőmozgalom kérdésé-
nek. A nők tanulási jogáért küzdők legerőteljesebb egyénisége Veres Pálné 
Beniczky Hermin lett, kinek közszereplése nyomán a nőkérdés országos 
jellegű kérdéssé vált. Az általa indított mozgalom vezetett oda, hogy a nők 
felsőfokú képzésének ügye az országgyűlés elé került. Bár a közoktatásügyi 
miniszter, Eötvös József, a hatvanas évek végén még nem tartotta időszerű-
nek a kérdést, a női főtanoda ügye többé nem került ki a széles közvéle-
mény érdeklődési köréből. 

A századvég és a századforduló két nagy nőíró nemzedék létrejöttét 
eredményezte. A XIX. század vége - Fábri értékelésében - az utolsó mű-
kedvelő nőírók és az első igazi művészek jelentkezésének időszaka a ma-
gyar irodalomban. Fordulatot Szalay Fruzsina és Czóbel Minka fellépte ho-
zott, akik az emancipatív céloknak való alárendelés helyett a „költészetet 
önmagáért, minden külső célhoz való igazodás nélkül művelték". (Fábri, 
159. p.) A korszak, amelynek európai szintű, nagy témája volt „a nő", leg-
nagyobb hatású, nő által teremtett irodalmi jelensége Erdős Renée költésze-
te lett, amely - egyes vélemények szerint - Ady hangját előlegezte meg 

Fábri Anna „A szép tiltott táj felé" című könyvét egy, a huszadik század-
ba ki- illetve áttekintő rövid fejezet zárja. Az írónők történetének szerzője 
itt a múlt század éveken, évtizedeken át burjánzó szellemi mozgalmának, a 
nők emancipációjának kiteljesedését jelentő, irodalmi törekvéseiknek ér-
vényre jutását, egyenjogúsodását mutató eseményeket, jelenségeket tekinti 
át és összegezi. A századelő „nagy nemzedéke" (Kaffka Margit, Lesznai 
Anna, Hajnal Anna, Várnai Zseni és a többiek) ilyen értelemben „szellemi 
örökösök", akik számára az íróként való érvényesülés járható útját a múlt 
század írónői teremtették meg, szinte lépésről lépésre hódítva meg a „szép 
tiltott" tájat. 

Nemcsak a nők múlt századi irodalmi jelentkezése vált jelenség, szelle-
mi mozgalom értékűvé a magyar irodalom alakulástörténetében, de a róla 
szóló Fábri-könyv is felveti a magyar irodalomtörténet-írás új szempontok-
kal való gazdagításának igényét. 

BENCE Erika 
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