
* * £  Js X
,*

5 & 3# <Tf® ̂  ̂  <r§Tl ̂  ̂  í̂f5 ̂  <T&> <̂T> ̂  ̂  ̂  ̂ T> ̂ T> <TTI 6jF> <*&> <Tf* £(
*£S«& » » » # í s » í s » í í # » í f # a

X M Í M Í Í M * * T  * * * * t  *
’* 

* K

MAGYAR ASSZONYOK KÖNYVTÁRA
UDAPEST egyik legforgalmasabb útjától alig 
egy-két perc járásnyira, csöndes, néptelen utcá
ban, hivalkodás nélküli, erős épületben, fabur- 
kolatú, műtárgyakban gazdag, de a túlhalmo- 
zottságnak nyomát sem mutató szobákban van 
elhelyezve e könyvtár. Még egyelőre magán
könyvtár, de rendeltetése az, amit neve mutat, 
hogy t. i. valaha az összes magyar asszonyoké 
legyen. Mostani gazdája, aki azt kívánja, hogy 
neve helyett valaha mint „egy.székely asszony 
hagyatéka" szerepeljen, 1888 óta gyűjtötte 

össze e könyvtárt, áldozatok, lemondások árán, igazi asszonyi ökonómiával, 
kitartással és céltudatossággal. Egyszersmind az is az óhaja, — és erre 
nézve már megtette a szükséges intézkedéseket —, hogy e gyűjteményt 
a Magyar Nemzeti Múzeum vegye át valaha, hogy azt megőrizze. E székely 
asszony reméli, hogy a magyar asszonyok használni, gyarapítani és szeretni 
fogják e könyvtárt, amely hű irodalmi tükre annak, hogy a magyar nő mily 
szerepet vitt a magyar szellemi, gazdasági és társas életben.

E gyűjtemény egyébként nem kizárólag magyar vonatkozású, hanem 
igen becses nemzetközi anyag is egészíti ki.

Az egész anyag két részre oszlik: magyarra és nemzetközire. A magyar 
anyag célja, hogy lehető teljességben mutassa be mindazt, amit magyar 
nők írtak és amit magyar nőkről írtak.

A magyar anyag három csoportra oszlik: könyvtárra, halottas beszédekre 
és levelestárra.

A könyvek közt megtaláljuk Lorántffy Zsuzsánna nevezetes könyvétől 
(1641) kezdve a mai napig az összes női írókat. Csak így, hogy együtt 
vannak, tűnik ki, hogy mily nagy a magyar női írók száma és súlya. Csak 
ötletszerűen soroljunk föl régibb neveket: Teleki, De Gerando Antónia, 
Szegfi Mórné (Emília), Vahott Sándorné, Jósika Miklósné Podmaniczky Júlia, 
Wohl Janka és Stefánia, Vay Adelina, Vay Sándor, Torma Zsófia, Kovács 
Teréz, Czöbel Minka, Majthényi Flóra, Gyarmati Zsigáné, Pulszkyné Walter 
Teréz, Beksics Gusztávné (Bogdánovics György). Vagy néhány újat: Kaffka
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Margit, Erdős René, Lengyel Laura, Győry Ilona, Réz Lola, Lányi Sarolta, 
Ritoók Emma, Tormay Cecil, Ferenczi Sári, Lesznai Anna, Vészi Margit, 
Szederkényi Anna, Várnai Zseni, Szász Piroska, Geöcze Sarolta, Szikra, 
Reichard Piroska stb.

Az asszonyi memoárok szerepe is jelentékeny. íme, néhány név: Déryné, 
Prielle Kornélia, Blaha Lujza, Jászai Mari, Pálmay Ilka, Pulszky Ferencné, 
Vahott Sándorné, Damjanich Jánosné, Petőimé Szendrey Júlia, Feszty 
Árpádné, Rudnay Józsefné, Veress Szilárda, Mikszáth Kálmánné.

A levéltár elsősorban erdélyi anyagot tartalmaz. A nagy erdélyi családi 
levéltárak asszonyi levelei többnyire ismert nevű szakemberek pontos 
másolataiban vannak itt együtt és csak kutatókra várnak, akik ebből a rend
kívül gazdag anyagból a régi magyar családi élet képét rekonstruálják.

E levelestárból, amely összesen 24 fascikulusból áll, négy fascikulus már 
teljesen elő volt készítve, hogy az Akadémia kiadásában „16. és 17. század
beli női levelek“ címen megjelenjék, amikor a háború kitört és ezzel a kiadás 
bizonytalan időre elmaradt. így azután, sajnos, még alighanem hosszú idő 
fog elmúlni, amíg a magyar művelődéstörténet e gazdag anyaga kiadható 
lesz. Pedig aki csak fölületesen is vizsgálja ezt az anyagot, arra a meggyő
ződésre jut, hogy a magyar történelem, t. i. az írott történelem, nagyon 
egyoldalú, csak a férfiak története, amelyben a nőknek sokkal jelentékte
lenebb szerep jut, mint a valóságban jutott.

Mennyi határozott, éles körvonalú alak bontakozik ki e levelestárból! 
A véres emlékű Báthory Erzsébet, a 17. században élt, négyszer férjhez- 
ment Macskássi Krisztina (Kriska), akinek válópöreiről hivatalosan fölvett 
tanúvallomások egész fascikulust tesznek ki, Thurzó Györgyné Czobor 
Erzsébet, aki táborba szállt ura leveleinek betűit másolva tanult meg írni 
(úri nőket nem tanítottak írni, nehogy szerelmes leveleket tudjanak írni) 
és íródeák helyett sajátkezüleg írt levéllel lepte meg az urát. Zrínyi Ilonát, 
Lorántffy Zsuzsánnát, Bethlen Katát, e heroikus nőket többé-kevésbé min
denki ismeri, ellenben Petki Nagy Zsigmondné Kovács Judit, akinek írásai 
a 17. század magyar gazdasszonyai tudományát legfejlettebb fokán mutat
ják be és akinek írásai úgy a gazdaságtörténetnek, mint a nyelvtörténetnek 
még idáig érintetlen kincsesbányái, alig van, aki ismerné. Ez a nagyasszony, 
özvegyen maradva, maga igazgatta birtokai kezelését, egyformán foglal
kozván úgy a belső, mint a külső gazdasággal és még a pörök vitelét is 
maga irányította.

Kiegészítik ezt az anyagot a férfiaknak egyes nőkhöz intézett levelei, 
amelyek az akkori társas érintkezés formáit mutatják a két nem között és 
így művelődéstörténeti érdekűek.

A vallási élet és a gazdaság foglalja el a legnagyobb helyet a régi asszo
nyi írásokban. De az élet egyéb vonatkozásaitól sem idegenek. A férfiakkal 
folytatott levelezés mutatja, hogy sok országos ügyet irányítottak asszonyi 
kezek, ha a világ nem is tudott róla. Az érzelmi élet pedig nem merült ki 
a vallásban és a családban. Petrőczy Kata Szidónia előtt az első magyar

66



női lírikus Erdődyné Rákóczy Erzsébet, aki lírája legméltóbb tárgyául lovait 
és kutyáit választotta ki. És hogy a régi asszonyok Verbőczy iránt sem 
voltak közönyösek, azt mutatja gyűjteményünknek egy 1660. évi Verbőczyje, 
amelyet Teleki Józsefné Mikes Mária dedikált Borbála leányának.

Csak példaként említsünk meg még néhányat a levelestárban szereplő 
nevezetes női alakok közül: Bethlen Gáborné Károlyi Zsuzsánna, Teleki 
Mihályné Veér Judit, Károlyi Sándorné Barkóczy Krisztina, Teleki Sándorné 
Bethlen Júlia, Teleki Lászlóné Vay Anna, Teleki Samuné Bethlen Zsuzsánna 
(e két utóbbi levelezése az erdélyi-bécsi 18. századbeli viszonyra vet világot), 
I. Apafi Mihályné Bornemisza Anna, II. Apafi Mihályné Bethlen Kata stb.

A gyűjtemény magyar anyagának harmadik része mintegy 300 halottas 
beszéd, búcsúztatók, amint ez kivált Erdélyben és a protestánsoknál szo
kásban volt. E beszédeket a temetés után néhány év múlva kinyomatták 
és bennük egyebek közt fölötte fontos családtörténeti és genealógiai adatok 
találhatók.

A külföldi anyag kizárólag könyvekből áll, de nem törekszik teljességre, 
mint a magyar rész, hanem csak legjavát tartalmazza a női írók műveinek.

Nyelv szerint van ez idő szerint: német mü 1000, francia mü 230, angol 
mű 104, olasz mü 31, latin mű 10, svéd mü 5, összesen 1380 mű.

Ez az idegen anyag első sorban a magyar vonatkozású irodalmat tartal
mazza, tehát magyar nők idegen nyelven írt műveit, vagy a magyar nőkre 
vonatkozó idegen irodalmat. A többiből két tárgycsoport emelkedik k i: 
a női memoárok és híres férfiaknak nőkkel való levelezése.

Az idegen női írók közt számban a németek vezetnek és értékben is 
bizonyára nem maradnak el más nemzet mögött, azonban oly kivételesen 
nagy tehetségekkel, mint a franciák vagy angolok (Mme Staél, George 
Sand, E. Barrett Browning, Olive Schreiner) nem dicsekedhetnek.

*

Kétségtelen, hogy az egész gyűjtemény egyedülálló nálunk és bizonyára 
külföldön is ritka. Ha pedig gyűjtőjének intenciói megvalósulnak, páratlan 
lehet az egész világon. Az kellene ehhez, hogy a gyűjtemény kiegészítését, 
fejlesztését folytassák. Erre nézve nevezetes lépést tett maga a Magyar 
Nemzeti Múzeum, amelynek szándéka, hogy mihelyt a gyűjteményt átveszi, 
saját anyagából lehetőség szerint kiegészíti és külön gyűjteményként 
kezeli azt.

Újból ki kell emelnem a gyűjteménynek érdekesen egyéni karakterét. 
A gyűjtés főszemppntja tartalmi volt és csak másodsorban alaki. Tehát nem 
volt fontos, hogy a levelek vagy könyvek eredetiek legyenek, ha hiteles 
másolat megszerzése sokkal olcsóbb vagy sokkal könnyebb volt. Nemcsak 
hogy a levelek másolatok, de a régi, ritka könyvek közül is több csupán 
másolatban van meg. Annak a kutatónak, akit a tartalom érdekel, a hiteles 
másolat csaknem teljesen pótolja az eredetit. A gyűjtő nem raritásokat és 
kuriózumokat akart összehordani, hanem tartalmi szempontból fontosakat.
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Már a fölületes megtekintés is mutatja továbbá, hogy a gyűjtőnek nem 
volt célja az anyagot lehetőleg földuzzasztani. Ellenkezőleg, nagyon m eg
rostálta, amit fö lve tt Úgy gondolta, hogy teljesen elég Beniczkyné Bajza 
Lenkétől vagy Marlittól egy-egy regény. Ezért nem oly nagy a gyűjtemény, 
mint lehetne. A cél nyílván az volt: non múlta, séd múltúm. Ritka energiára, 
önfegyelemre mutató e gyűjtemény, amely e tekintetben példaadó lehet 
minden gyűjtő számára. Egyetlen olyan darabot sem találunk, amely ne 
volna kétségtelenül a gyűjteménybe való. A régi könyvek nincsenek 
„művésziesen" restaurálva, nem akarnak frisseséget hazudni, hanem becsü
letes öregséget mutatnak, a legértékesebbeket mindössze tok védi a pusz
tulástól.

A Nemzeti Múzeum nagy értékkel fog gyarapodni e gyűjtemény által. 
A magyar történelem, különösen a művelődéstörténet sokat nyerhet ennek 
az anyagnak a földolgozása által. Nagyon hasznos volna, ha az egyetemi 
tanárok a doktori disszertációkra készülő nőket elsősorban ide irányítanák.

Nagyon örvendetes továbbá, hogy a közönség, illetve a gyűjtők, kezdik 
észrevenni, hogy a Múzeum keresi a kapcsolatot a közönséggel, hogy 
igyekszik gyűjteményeit minél hozzáférhetőbbé tenni a közönség számára 
és hogy e tekintetben elmegy addig a határig, ameddig legfőbb célja, anya
gának konzerválása, ezt megengedi. Szeretetre a közönség és áldozatkész
ségre a gyűjtők részéről biztosan számíthat az az intézet, ahol a gyűjtemé
nyek mindenki számára hozzáférhetők és mégis teljes biztonságban vannak. 
E két követelmény összeegyeztetése nehéz, sőt sokszor művészet, de nem 
lehetetlen és ez a fejlődés legnagyobb biztosítéka.

Reméljük és kívánjuk, hogy úgy a Múzeum, mint a hasonló elvek által 
vezetett közintézetek több hasonló Maecenasra akadjanak, mint amilyen a 
Magyar Asszonyok Könyvtárának összegyűjtője, a névtelenül maradni 
akaró „székely asszony." B. R.
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