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Nyilván nem helyes számon kérni egy konferenciakiadványon, hogy nem fed le 
minden lehetséges kutatási irányt, de talán az arányok elgondolkoztatók lehetnek. 
A lényegen azonban ez nem változtat: az itt összegyűjtött tanulmányok nemcsak az 
Arany-fi lológia számára értékesek, hanem a fordítások hazai tárgyalásának számta-
lan kérdésében is rendkívül szükséges támpontot nyújtanak.

(reciti, Budapest, 2015.)

MÉSZÁROS ZSOLT

Angyal vagy démon. Tanulmányok 
Gyulai Pál Írónőink című írásáról, 
szerk. Török Zsuzsa

Jelen kötetet konferencia előzte meg, amely a Hagyományfrissítés-sorozat (MTA 
BTK Irodalomtudományi Intézet – XIX. Századi Osztály) negyedik részeként került 
megrendezésre 2014-ben. A széria koncepciója szerint az egyes alkalmak meghívott 
résztvevői a 19. század egy adott kánonalakító, ma is meghatározó szövegét veszik 
elő, és olvassák újra. Így került terítékre Kölcseytől a Nemzeti hagyományok (2011), 
Széchenyitől a Hitel (2012), Aranytól a Hamlet-fordítás (2013), Vörösmartytól a Szó-
zat (2015). Az alapötlet – miszerint a hagyomány folyamatos párbeszéd – gyümöl-
csözőnek tekinthető, mert egyrészt leporolja, feleleveníti a 19. századot, másrészt, mert 
az inter diszciplinaritás felé nyitva, új szempontokat, megközelítéseket von be az iro-
dalomtörténeti kutatásokba (például jog, gazdaság, történelem, nyelvészet, fordítás-
elmélet, fi lozófi a, folklorisztika). A tanácskozásokhoz rendszerint hozzákapcsolódik 
egy az előadásokból szerkesztett kiadvány, amely nyomtatott formában és digitálisan 
egyaránt elérhető, sőt, szabadon letölthető a reciti honlapjáról. 

E konferenciasorozat negyedik etapjának fókuszában Gyulai Pál 1858 tavaszán, 
a Pesti Napló hasábjain folytatásokban megjelent, később Írónőink címmel elhíresült 
írása áll, amely a női szerzők fellépését, szerepkörét tárgyalta.1 A belőle kibontakozó, 
többféle szövegtípust (recenzió, cikk, nyilatkozat, szerkesztői megjegyzés, irodalmi 
mű) felölelő, hatástörténetileg is jelentős úgynevezett írónővita korabeli álláspontjai-
val, érveivel, illetve a női irodalmi teljesítmények recepciójára máig kiható elemeivel 
már – a jelen kötet közreműködői közül is – többen foglalkoztak. Az Angyal vagy 
démon hat tanulmánya annyiban jelent újdonságot az eddigiekhez képest, hogy „rá-
zoomolva” Gyulai szövegére, annak keletkezési körülményeit, közreadását és fogadta-
tását, valamint mindezek különböző (társadalom-, irodalom-, sajtó- és eszmetörté-
neti) kontextusait tárja fel mikrovizsgálatok segítségével, helyszínelői precizitással. 
A hat szerző (Fábri Anna, Margócsy István, Gyimesi Emese, Török Zsuzsa, Sárai 
Szabó Katalin, Vaderna Gábor) más-más megközelítéssel, a cikk és vitakörnyezete 
más-más vonatkozásaival dolgozik, de összefűzni látszik őket az a szemlélet, amely 
társadalomtörténeti és médiatörténeti belátásokra alapozva, fi gyelembe veszi az 
írás, az irodalmi tevékenység társadalmi használatát.

1 A cikk eredetileg Flóra 50 költeménye. Andersen meséi címmel látott napvilágot a Pesti Napló 1858-as 
évfolyamának 61., 62., 65., 70. és 92. számaiban, majd bekerülve a Magyar Tudományos Akadémia 
által 1908-ban kiadott Gyulai kritikai dolgozatai (1854–1861) közé, már úgy szerepel, hogy Írónőink. 
Ez utóbbi címváltozat terjedt el a szakirodalomban rövidsége és lényegre törő mivolta miatt; én is így 
hivatkozom rá.
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Szigorúan véve, az Írónőink körül fellángoló vita intenzív szakasza, ahogy arra 
Török Zsuzsa pontos hivatkozásokkal alátámasztva rámutat, három hónapot ölelt 
fel.2 Ugyanakkor Margócsy István megállapítása is helytálló, miszerint a polémia 
nem zárult le megnyugtató módon, nem született a felek között konszenzus, és publi-
kációik, sikereik dacára a női szerzőket a 19. század utolsó harmadában sem ismerték 
el hivatalosan. Erre hozza példának Beniczkyné Bajza Lenke esetét, akinek felvételi 
kérelmét a Kisfaludy Társaság akkori feje, maga Gyulai Pál vetette el kategorikusan, 
történt pedig mindez 1897-ben, két évvel az egyetemek nők előtt való részleges meg-
nyitása, és egy évvel az első leánygimnázium létrehozása után.3 A kötet szerzői azon-
ban a szerkesztői koncepcióval összhangban, egy-két utalástól eltekintve (például 
Gyimesi Emese kitér Török Sophie az Írónőinkhez fűződő olvasmányélményére) nem 
az írónővita hatástörténetére, hanem előzményeire összpontosítanak.

Gyimesinél maradva, ő például az 1851-ben a Hölgyfutár hasábjain W..gh szignó-
val megjelent A hölgy-iróiság című, szintén kedélyeket borzoló írást veti össze Gyu-
laiéval. A kettő érvkészlete közötti hasonlóságok mellett felhívja a fi gyelmet két fő 
különbségre is: az előbbi a lírát, az utóbbi a prózát javasolta a nőknek, illetve a korábbi 
szöveg még nem riogat velük kapcsolatban invázióval. Fábri Anna Gyulai kritikusi 
múltjából veszi elő azt az 1854-es közleményét, amelyben Kemény Zsigmond regény-
művészetével kapcsolatban „egy igen tisztelt és szellemdús hölgy” (feltehetően gróf Lázár 
Mórné Barcsay Polixéna) kritikai észrevételeit cáfolja meg, és Fábri a pszeudo-vita-
környezet (a másik fél gondolatmenete csak közvetve, idézetek formájában jelenik 
meg), valamint a válaszcikk retorikája által működtetett nemi aszimmetriában lát 
párhuzamot az ítész 1858-as írásával. Továbbá Ferenczy Teréz és Iduna versesköte-
teire vonatkozó bírálataiból emel ki olyan mozzanatokat, amelyek az Írónőinkben is 
megtalálhatók (például a női költészet = boldogtalan sors).

Török Zsuzsa, aki egyébként a jelen kötet szerkesztője, szintén Gyulai kritikusi 
előéletéből kiindulva veszi górcső alá az Írónőink szövegét. Arra a megállapításra jut, 
hogy a cikk kiélezett retorikája beleillik a szerző korábbi, a Pesti Napló hasábjain 
vívott polémiasorozataiba, valamint a folyamatos provokációra építő kritikai gyakor-
latába. Ezeket a vitákat egyrészt a korszak irodalmi vetélkedéseinek részeiként értel-
mezi, másrészt annak a kritikai tradíciónak a továbbviteleként, amelyet Bajza József 
neve és athenaeumi tevékenysége fémjelez. Érzékeny és árnyalt elemzés során térké-
pezi fel az Írónőink és Gyulai más, korábbi összetűzéseinek, nézeteltéréseinek (többek 
között Jókaival, Bulyovszky Lillával, Vahot Imrével) kapcsolódási pontjait.

Margócsy, Török és Vaderna egyaránt azt mutatja ki, hogy Gyulai e cikkében 
kifejtett nézetei belesimultak a nőiségről folytatott korabeli diskurzusba. Mindezek 
után felmerülhet a kérdés, hogy az Írónőink mégis miért vert fel ekkora port meg-

2 Az írónővita második részének, és egyúttal lezárásának tekintik Gyulai Pál a Nők a tükör előtt című 
1863-ban megjelent elbeszélése kapcsán Kánya Emíliával vívott sajtócsörtéjét, és az azt berekesztő Arany 
János, Koszorú-beli nyilatkozatát.

3 Apró adalék: Gyulai 1899-ben meghívottként részt vett az Országos Nőképző Egyesület leánygimná-
ziumának érettségizői által készített próbaebédjén, amelyen 11 fogásos francia menüt szolgáltak fel a 
vendégeknek (Francia Divatlap 1899/48., 289.). Erre jegyezné meg egy korabeli tárcaíró, hogy piquant.

jelenésekor? A jelen kötet szerzői többek között erre is próbáltak választ adni tanul-
mányaikban, miközben a cikk más vetületeinek aprólékos feltárására törekedtek. 

A hazai szakirodalomban először Fábri Anna ismertette részleteiben az írónővita 
lefolyását, és a különböző álláspontokat.4 Mostani értekezésében Gyulai cikkét az úgy-
nevezett nőkérdéssel hozza összefüggésbe, amelyet korabeli társadalmi tényezőkre 
vezet vissza. Érvelése szerint a szabadságharc és az azt követő retorzió a nők minden-
napi életét is mélyen érintette, a korábbiakhoz képest újfajta szerepekben és helyze-
tekben tűntek fel (például harcokban való részvétel, börtön, rendőri zaklatások, 
emigráció stb.), és a családfenntartó elvesztése miatt gyakran a család nőtagjaira hárult 
a kenyérkeresés gondja. Gyulai külön nem foglalkozott a nőkérdéssel, de Fábri véle-
ménye szerint pályája kezdetétől fogva a nők irodalmi működése kapcsán ezt a témát 
is közvetve érintette. Emellett a tanulmány szerzője izgalmas módon az Ifj ú Németor-
szág szellemi mozgalmának, és annak nőemancipációs törekvéseinek rejtett kritikáját 
is kiolvassa az Írónőink szövegéből. 

Margócsy István a nőiség-diskurzus retorikájának elemzése során kétfajta hozzá-
állást különböztet meg: akik „nő”-ről beszélnek, egyes számban, általánosítva és presk-
riptív módon, bármilyen eltérést mereven kizárva, illetve, akik „nők”-ről beszélnek, 
többes számban, elismerve az emberi sokféleséget, nem megtagadva tőlük a létjogo-
sultságot. Az előbbit Gyulai Pál és Greguss Ágost klasszicizáló etikai-esztétikai 
rendszerével azonosítja, amely zárt családmodell alapján családanyai szerepmintát ír 
elő, az utóbbit pedig Jókai megengedő, befogadó, az egyén szabadságát valló roman-
tikus attitűdjével. Margócsy amellett érvel, hogy Jókai nőalakjai a nőiség széles spekt-
rumát tárják az olvasó elé, emellett olyan a nemi performativitás szempontjából is 
jól kiaknázható mozzanatokra fi gyelmeztet, mint a travesztia (átöltözés).5 Ugyan-
akkor a teljesség kedvéért, érdemes utalni Kádár Judit és Marczali Ferenc szintén 
kitűnő elemzéseire, amelyek a Jókai-regények bizonyos eljárásaiban a maszkulinitás 
hegemón diskurzusát és a nemi szerepek egyenlőtlen viszonyát tárják fel.6 Nagy erénye 
Margócsy tanulmányának, hogy a 19. század második felének regényterméséből több 
olyan művet olvas újra a női szerepminták felől, amelyek mára teljesen elfelejtődtek, 
miközben a mai elméleti vizsgálódások számára sok kincset rejthetnek. Példáiból azt 
a következtetést vonja le, hogy a korabeli prózai művekben (női és férfi  szerzőktől egy-
aránt válogatva) központi szerepet játszik a konszolidált házasság elérése, a passzív, 
önkorlátozó, férfi nak alávetett női szubjektum felmutatása.7

4 Lásd Fábri Anna, „A szép tiltott táj felé”. A magyar írónők története két századforduló között (1795–1905), 
Kortárs, Budapest, 1996, 97–109.; Fábri Anna, Közíró vagy szépíró? Az írói szerepkörök és a társadalmi-
kulturális indíttatás összefüggései a XIX. századi magyar írónők munkásságában, Irodalomismeret 1996/
1–2., 26–30.

5 Erről még lásd Margócsy István, Kalandorok és szirének. Jókai Mór jellemábrázolásáról, 2000 2013/4., 
50–64.

6 Kádár Judit, Jókai regényei angolul, ItK 1991/5–6., 505–542.; Marczali Ferenc, Timár Mihály: vívódó 
idealista vagy liliomtipró házasságszédelgő? Hatalom és szexualitás Az arany emberben = Trauma, gender, 
irodalom. A társadalmi nemi szerepek jelentősége a traumatikus tapasztalatok irodalmi értelmezésében, 
szerk. Györe Bori – Menyhért Anna – Szabolcsi Gergely, ELTE Eötvös, Budapest, 2014, 43–58.

7 Erről még lásd Margócsy István, A lemondás regényei. Nőírók regényei a XIX. század második felében, 
Élet és Irodalom 2016/27., 13.
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Sárai Szabó Katalin elemzése nem a korabeli női, hanem férfi  szerepekre fókuszál, 
és szempontjaival, hivatkozásaival a hazai tudományosságban még kevésbé művelt 
maszkulinitás-kutatásokhoz is illeszkedik. Az Írónőink kapcsán tanulmányozza a 19. 
század közepének magyar értelmiségi férfi beállítódásait, és azok viszonyát a pro-
fesszio nalizálódással, illetve a feminitás modelljeivel. A vizsgálódás körébe pedig 
gyümölcsöző módon vonja be Gyulai baráti társaságának, az úgynevezett irodalmi 
Deák-pártnak a leveleit és az általuk írt nekrológokat. Forrásaiból kideríti, hogy a nyil-
vánosságot, a közszférát, a nemzetet, a társadalom ügyeit a férfi assággal azonosították, 
és férfi eszményükhöz a következő tulajdonságokat rendelték: önkorlátozás, önuralom, 
higgadtság, együttműködés, eszmehűség, hazafi ság, szerénység, széles és alapos mű-
veltség. Mindez kiegészült a polgári foglalkozásokhoz elengedhetetlen szakértelem-
mel, hivatástudattal, pontossággal, összeszedettséggel, kiszámíthatósággal, kötelesség-
tudattal, türelemmel, és Sárai Szabó rámutat ennek az ideálnak a középosztálybeli 
és protestáns eredetére. Továbbá kitér arra is, hogy az irodalmi Deák-párt tagjai a nők-
nek nem szántak szerepet a nyilvánosságban és az értelmiségi hivatásban, mert hiúnak 
tartották őket, és úgy gondolták, hogy közöttük nem alakulhat ki szolidaritás, bajtár-
siság és együttműködés. Bár a nőket nem tiltották el a művelődéstől, sőt, megkívánták 
tőlük, de tudásukat, ismereteiket anyaként, feleségként a házi körön belül volt aján-
lott kamatoztatniuk.

Török Zsuzsa az írónővitát szintén összefüggésbe hozza a professzionalizációval, 
emellett még az írócsoportok közötti erőviszonyok átrendeződésével, az irodalom 
intézményesülésével is, mindehhez pedig hozzákapcsolja az irodalomról való elképze-
lések korabeli változását, diff erenciálódását, funkciójának és megítélésének átalaku-
lását, piacosodását és tömegesedését. Arra mutat, hogy ilyeténképpen az irodalmi 
élet demokratizálódása iránti félelem, a kontroll megerősítésének igénye is ott mun-
kált Gyulaiban az Írónőink írása közben, amikor a nőiség erkölcsi katasztrófáját vizio-
nálta. Török találó és eredményes módon helyezi az ominózus cikket a morális pánik 
fogalmi keretei közé (egy csoport vagy jelenség társadalmat fenyegető veszélyként 
tudatosul a közvéleményben, a média aktív közreműködésével), és annak öt kritériu-
mát (érintettség, ellenségesség, egyetértés, aránytalanság, illékonyság) azonosítja Gyulai 
retorikájában.8

Török tanulmányában a sajtókontextus jelentőségét, vagyis a megjelenés közegének 
fi gyelembevételét, és a szövegelemzésbe való bevonását hangsúlyozta, amely megkö-
zelítés korábbi kutatásaira is jellemző.9 A fentiekben már érintettük értekezésének 

8 A férfi szorongás, és az abból táplálkozó veszélyérzet továbbélése jól megfi gyelhető a női szerzők 20. 
századi recepciójában is, lásd erről Kádár Judit, „Költőnők, ti csontos csúnyák”. Patriarchális előítéletek 
a huszadik századi magyar női költészet kritikai megítélésében, Alföld 2002/10., 41–55.; L’Homme Ilona, 
A női írók helye az irodalmi diszkurzusban 1900–1945, doktori disszertáció, ELTE-BTK, Budapest, 
2003.

9 Lásd Török Zsuzsa, Petelei István és az irodalom sajtóközege, Ráció, Budapest, 2011.; Illetve a 19. szá-
zadi magyar női szerzőkről szóló médiatörténeti szempontokat és belátásokat érvényesítő elemzései 
közül lásd Török Zsuzsa, Kánya Emília szerkesztői és írói pályája, It 2011/4., 475–489.; Török Zsuzsa, 
Wohl Janka és Arany János kapcsolata sajtóközlemények tükrében = Médiumok, történetek, használatok. 
Ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére, szerk. Pusztai Bertalan, Szegedi Tudo-

azt a részét, amelyben Gyulai kritikusi csatározásainak sajtókörnyezetét vizsgálta. 
Emellett az Írónőink hatását és lefolyását a napilapok médiumával magyarázza, tudni-
illik a gyakori megjelenés gyors reagálást tett lehetővé, és a nagy olvasótábornak kö-
szönhetően széles körhöz eljutott. Rámutat a hírlap akkori presztízsére, hogy az 
abszolutizmus éveiben a nemzeti élet és a nemzeti irodalom küzdőtereként és fóru-
maként tartották számon. Ugyanakkor Török tanulmánya végén kitágítja az értelme-
zést azáltal, hogy az írónővitát komplex modernizációs jelenségek (krízis, társadalmi 
részvétel mobilizációja, versengés) kontextusába illeszti.

Gyimesi Emese többek között annak ment utána, hogy volt-e a kritikusi szoron-
gásnak alapja; a 19. század derekán tényleg női szerzők óriási hulláma lepte el a hazai 
orgánumokat? Aranyt idézi, aki úgy fogalmazott Tarnóczy Malvina első versesköte-
téről írott kritikájában (1861), hogy éppen Gyulai cikke után húszszorozódott meg 
a számuk, szavaival élve: „amazonaink tömör phalanxban nyomúlnak előre”. Gyimesi 
a mindezidáig hiányzó felmérések elvégzését szorgalmazza, ami az egyes lapokban 
publikálók nemi eloszlásának megállapításán túl a korabeli magyar sajtó működési 
mechanizmusairól való képünk teljesebbé tételéhez is hozzájárulna. Maga Gyimesi 
az 1858 és 1862 közötti periódusból a Hölgyfutár és a Nővilág évfolyamaiban vizs-
gálta a női szerzők arányát. Figyelmeztet, hogy az így kapott statisztika nem tekint-
hető reprezentatívnak az egész korabeli sajtóra nézve, mindazonáltal az Arany-féle 
észrevételt cáfolni látszik (kis hányad, csökkendő tendencia). Nagyon jó, hogy Gyimesi 
megemlít néhányat a korabeli női szerzők vitára reagáló versei, valamint az őket üd-
vözlő, „kollegiális” költemények közül. Viszont a megadott címhez képest kisebb 
részt szentel Szendrey Júlia és Majthényi Flóra publikációs gyakorlatának, szívesen 
olvastam volna többet ezzel kapcsolatban. De azt nyilvánvalóvá teszi a fennmaradt 
személyes irataik alapján, hogy mindketten tudatos módon viszonyultak az íráshoz, 
és helyezték el műveiket, továbbá pályakezdésükről, kapcsolati hálójukról oszt meg 
érdekes részleteket az olvasóval.10

Még ha a női szerzők nem is léptek fel akkora számban, mint ahogy a kritikusok 
sulykolták, egyet lehet érteni Vaderna Gábor azon érvelésével, miszerint írásaik azok-
ban az években a korábbiakhoz képest fajsúlyosabban jelentek meg a piacon, kötetek, 
antológiák, sajtópublikációk formájában. Vaderna Arany János Koszorújánál vette 
szemügyre a női közönség felé nyitás okait, valamint Johanna Frauenleben című verses-
kötetéből a lapban közreadott mutatvány példáján keresztül ennek vonzatait a tartalom 

mányegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Szeged, 2012, 140–155.; Török Zsuzsa, 
Korona és lant. Carmen Sylva és a szerzőség modern létmódja a 19. századi magyar sajtóban, Médiakutató 
2015/1., 31–46.; Török Zsuzsa, „Legtermékenyebb összes női íróink között”. Beniczkyné Bajza Lenke és 
a könyvipar a 19. század második felében, It 2015/4., 375–398.

10 Az írónővitával már foglalkozott korábban: Gyimesi Emese, Polémia és „epeláz” a nőírók körül, Szá-
zadvég 2013/68., 101–120. Emellett Szendrey Júlia munkásságáról jelentek meg tanulmányai, lásd 
Gyimesi Emese, Szendrey Júlia versgyűjteménye a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában, ItK 
2012/1., 83–91.; Gyimesi Emese, „Ugy jártok, mint a pillangó, mely a tűzbe száll”. Szendrey Júlia irodalmi 
pályájának problémakörei, 2000, 2013/2., 48–60.; Gyimesi Emese, „Iparlovagok”. Szendrey Júlia életműve 
körül. Szendrey Júlia 1847-es naplópublikációinak kontextusai = Ki vagyok én? Nem mondom meg…” 
Tanulmányok Petőfi ről, szerk. Szilágyi Márton, Petőfi  Irodalmi Múzeum, Budapest, 2014, 103–121.
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összeállításában.11 Kitér Arany az írónővitában játszott szerepére: óvatos volt, és la-
vírozott az álláspontok között. 

Tanulmánya második felében az írónővitát szélesebb eszme- és társadalomtörténeti 
kontextusba helyezi el. Hipotézise szerint, az ellentmondásokkal teli argumentáció, 
a megjelenés helye (Pesti Napló), a fi atal Gyulai viharos kritikusi előélete mellett az 
Írónőink azért mozgathatta meg ennyire a kortársakat, mert ismert és egymástól 
függetlenül létező állításokat és politikai nyelveket sodort össze. Vaderna szétszálazva 
a szöveg gondolatsorait, elsősorban a republikanizmus politikai szótárát (a divat osto-
rozása, a családi élet és az erkölcs megóvása), illetve a humorálpatológia, azaz a test-
nedvek elméletének logikáját (nemi tulajdonságok és képességek éles elkülönítése) 
mutatja ki, amelyek szorosan összekapcsolódtak a dilettáns kontra profi , a populáris 
kontra elitkultúra egymástól egyre jobban elváló diskurzusaival. Továbbá felhívja 
a fi gyelmet az írónővita két – szavaival élve – „vakfoltjára”, egyrészt, amelyre egyéb-
ként Margócsy is utal, hogy a polémiában artikulálódó nőiségfelfogás közép- és felső-
osztályra vonatkozik, másrészt pedig, hogy nem szabad elfeledkezni a vita résztve-
vőinek egyéni elfogultságairól, vagyis az elvek és a gyakorlat interferenciájáról. Ehhez 
a sorhoz még egyet tennék hozzá: a társadalmi mellett életkori meghatározottsággal 
is számolhatunk, ugyanis az írónővitában körvonalazódó írónői ideálképek és sze-
repkörök általában a fi atal nő (lány, hajadon, fi atal anya) vonásait viselik magukon.

Rátérve a kötet egészére, talán azt lehet hiányolni (bár ez a fókuszából adódhat), 
hogy arányaiban keveset idéznek a női szerzők vitára adott reakcióiból, és, hogy ke-
vésbé került előtérbe az ő hozzájárulásuk, szemszögük. Így a kötet helyenként aka-
ratlanul is azt sugallja, hogy mindenki nyugodjon le, nem képviseltek számottevő erőt 
sem kvalitásban, sem mennyiségben, ha tollat ragadtak is, megadóan simultak a ne-
müknek szánt keretekbe, és egyébként sem kizárólag róluk szólt az egész felhajtás. 
Némiképp elsikkadt, hogy ők maguk hogyan tágították, hogyan alakították a róluk 
való diskurzust, vagy éppen hogyan szegültek vele szembe, valamint hogyan alapoz-
ták meg saját írói identitásukat, miként formálták magát az irodalmat intézményi, 
poétikai, műfaji, tematikai szinten a 19. század derekán. Viszont kétségkívül a hazai 
kutatásokat nagyban hátráltatják az olyan elvégezetlen munkák, mint az átfogó női 
folyóiratkutatás (Gyimesi), vagy a női sajtófogyasztók feltérképezése, a női olvasókö-
zönség mítoszának újragondolása (Vaderna). Valóban, az utóbbi évtizedben örvendetes 
módon megélénkültek a 20. század első felének női irodalmi teljesítményeivel kapcso-
latos vizsgálódások, a 19. századi elődök életműveiről azonban – Fábri Anna hiánypótló 
történeti összefoglalójától („A szép tiltott táj felé”) és az egyes írókat (például Szendrey 
Júlia, Majthényi Flóra, Kánya Emília, Beniczkyné Bajza Lenke, Wohl nővérek) érintő 
tanulmányoktól eltekintve – egyelőre még töredékes a képünk. Mindazonáltal elvi-
tathatatlan érdeme e kötetnek, hogy elmélyítette és bővítette a korszakra és a női 
szerzők fogadtatására vonatkozó ismereteinket.

A rendkívül alapos, adatgazdag, gondosan megírt, fegyelmezett tanulmányok jól 
illeszkednek egymáshoz, kiegészítik, erősítik egymást, miközben az Írónőink más-más 
11 A német szerző kilétének tisztázásáról lásd Vaderna Gábor, Ki volt Johanna? Egy Arany-fordítás 

szerzőjéről, ItK 2015/3., 356–363.

aspektusát dolgozzák fel; mindez nemcsak az egyéni, hanem a szerkesztői teljesítményt 
is dicséri. A kötet további erénye, hogy olyan újszerű módszertani szempontokat és 
eljárásokat (maszkulinitás, professzionalizáció, médiatörténet, diskurzusanalízis) 
vet fel, amelyek nemcsak a Gyulai-cikk és a belőle kibontakozó polémia elemzésénél 
relevánsak, hanem a hazai irodalomtörténet-kutatás számára is.

(reciti, Budapest, 2016.)


