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„Mi a nõ?” Az egye te mes kul túr tör té net leg kü lön bö zõbb kor sza ka i ban sok je les al ko-
tó pró bált már vá laszt ad ni er re a kér dés re, ter mé sze te sen mind egyik sa ját ko ra kul tu rá lis 
kon tex tu sá ba he lyez ve a nõt, pon to sab ban azt a rend kí vül ös  sze tett tra di ci o ná lis sze rep- 
és vi szony rend sze rek szö ve dé ké ben meg for má ló dó kép ze tet, amit a nõi nem es  szen ci-
á já nak gon dol tak. Mi vel a tár sa dal mi, kul tu rá li san meg ha tá ro zott nemkonstrukciók 
fo lya ma to san vál toz nak, kor ról kor ra mó do sul a „Mi a nõ?” kér dés re ad ha tó le het sé ges 
vá lasz, va gyis a Nõ/nõi/nõies fo gal ma, a nõk szá má ra le het sé ges szub jek tum po zí ció is. 
In nen, a nõi szub jek tum po zí ci ók le he tõ sé gei fe lõl ér de kes az a kér dés, hogy mi lyen is az 
a tér és tár sa da lom, ahol a nõ nem csak a má so dik nem sze rep le he tõ sé ge i vel bír, ha nem 
a fér fi val egyen ran gú lény ként ott ho no san la ko zik? 

„Qui  sont les femmes?” (Kik a nõk?) – te szi fel a kér dést 1402-ben Christine de Pizan 
(1364 k. – 1430 k.) is, aki több mû vé ben fog lal ko zik a nõi egyen jo gú ság kér dé sé vel, és 
az el sõ eu ró pai fe mi nis ta moz gal mak el in du lá sát jócs kán meg elõz ve kí sé rel meg a nõi 
szub jek tum fe lõl, nõ jo gi, nõ ne ve lé si és nõ tör té ne ti szem pont ból po zi tív vá laszt ad ni a fent 
em lí tett kér dés re, így pél dá ul má ig leg hí re sebb mû vé ben, a Höl gyek vá ro sá nak köny vé ben
(Le Livre de la Cité des Dames, 1405), ahol al le go ri kus ér té kû, pantheon-szerû, utópiszti-
kusnak tû nõ kép ben je le ní ti meg a nõk egye te mes ér té kû tör té nel mi ér de me it.

 A ve len cei szü le té sû Pizant az el sõ pro fes  szi o ná lis nõi író nak te kint het jük Eu ró pá-
ban, Fran cia or szág ban pe dig egy ér tel mû en az õ mû ve i nek, va la mint kor tár sa, az orlé-
ans-i szûz, Jeanne d’Arc cso da té võ ere je és bo szor kány sá ga kö rü li vi ták nak kö szön he tõ 
a nõ tör té ne ti és nõ jo gi dis kur zus el in du lá sa. Pizan tu dós ap ja ré vén ke rült kis lány ko rá-
ban Fran cia or szág ba, V. Kár oly ud va rá ba, ahol a kor szel lem tõl el té rõ mó don nõ lé té re 
ko moly mû velt ség re tett szert. Ami kor pat ró nus ki rá lya, ap ja és fér je is meg halt, 25 éves 
ko rá ra öz vegy ként ma gá ra ma radt há rom pi ci gye rek kel, fel ügye let re szo ru ló any já val 
és uno ka hú gá val. Azért, hogy el tart sa csa lád ját, ar ra kény sze rült, hogy fér fi ként áll jon 
helyt: pat ró nu so kat ke re sett írá sa i hoz és eb bõl pró bált meg él ni – pá lyá ja in du lá sa te hát 
kény sze rû volt, s bár mû ve it a ko ra be li fran cia kö zön ség nem mél tat ta túl nagy fi gye lem-
re, an nál be cse seb bek az utó kor szá má ra. Pizan volt ugyan is az el sõ, aki az iro da lom ban 
és a tár sa da lom ban ural ko dó mizogün tra dí ció nõ el le nes sé gét és a nõk eb bõl ere dõ esély-
egyen lõt len sé gét jár ta kö rül írá sa i ban, egy olyan kor ban, ami kor a nõk alá ren delt sé ge 
ter mé sze tes nek szá mí tott. 

Pizan leg na gyobb ér de me, hogy a nõ ne ve lés ért és a nõk ta nu lás hoz va ló jo gá ért szót 
emelt mû ve i ben. Rá vi lá gí tott a fi úk és a lá nyok ok ta tá sá ban meg va ló sí tan dó esély egyen-
lõ ség szük sé ges sé gé re, s meg fo gal maz ta azt a rend kí vül mo dern gon do la tot, hogy a 
ne mi sze re pek kri ti ká ja és a nõk ér vé nye sü lé se ak kor le het re le váns kér dés, ha nyil ván va-
ló vá és ki mond ha tó vá vá lik, hogy a ne mi kü lönb ség ha tal mi kü lönb ség is, vá gyak kal és 
el foj tá sok kal te li, ami egy egész sze man ti kai uni ver zu mot, be széd tar to mányt, diskurzust 
hoz lét re, még hoz zá olyat, amely ben az egyik fél, a nõ hall ga tás ra ítél te tett. Pizan cél ja
meg tör ni ezt a csen det, új kon tex tus ba he lyez ve ez ál tal a ha ta lom-té mát, amely a kö zép-
kor vé gi köl té szet ben a vox politica és a vox po e ti ca ös  sze fo nó dá sá val elõ tér be ke rült.

 Pizan sze rint a ha ta lom zá lo ga a mû velt ség. Sa ját eru dí ci ó ját iga zol ja, hogy írá sai
hem zseg nek a klas  szi kus szer zõk tõl, la tin egy ház atyák tól, köl tõk tõl, tör té net írók tól vett 
idé ze tek tõl, il let ve a mû ve ik re tett tar tal mi uta lá sok tól. Ami kor pe dig a nõ i ség és a nõi 
lét kér dé sét pró bál ja kö rül jár ni, ko rá nak a tár sa dal mi nem rõl és a nõk sze re pé rõl foly ta-

ZSÁK JU DIT 

A nõ vá ros mint em lé ke zet
és ígé ret

„Father’s time, mother’s spe ci es.” 
(James Joyce)

„A vá ro so kat gyak ran ha son lí tot ták szim fó ni ák hoz és költeményekhez…
A vá rost ta lán még ma ga sabb ra is he lyez het nénk, mert azon a pon ton áll, 

ahol a ter mé szet és a mes ter sé ges al ko tás találkozik… Egyszerre ter mé sze ti 
tárgy és kul tu rá lis alany, egyén és cso port, át élt és meg ál mo dott.”

(Claude Lévi-Strauss)

1 Georges Duby: Medioevo maschio. Amore e matrimonio, Roma–Bari, Laterza, 2002. 108.
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tott, an tik és kö zép ko ri pat ri ar chá lis fi lo zó fi ai tra dí ci ók ra épü lõ nyu gat-eu ró pai fi lo zó-
fi ai vi tá já hoz, a querelle des femmes dis pu tá i hoz kap cso ló dik, töb bek kö zött a fran cia
kö zép kor leg nép sze rûbb ol vas má nyá nak, Guillaume de Lorris ud va ri sze re lem rõl szó ló 
al le go ri kus po é má já nak, a Ró zsa re gé nyé nek (1225 k.) Jean de Meun ál tal kö zel öt ven
év vel ké sõbb meg írt foly ta tá sa ürü gyén, amely egy cö li bá tus ról és há zas ság ról írott sza-
tí ra for má já ban több ke mé nyen nõ el le nes ki szó lást is tar tal ma zott. Jean de Meun sze rint  
pél dá ul min den nõ pros ti tu ált volt, ép pen az, avagy az lesz, konk ré tan és haj la ma sze rint 
is. Pizan író nõ ként és mé lyen val lá sos em ber ként nem vé let le nül ér zi meg szó lít va ma gát 
e vi tá ban, és ha tá roz za el, hogy a de Meun ha lá la után is ki tar tó nõ el le nes han gok kal 
szem ben meg vé di a nõk be csü le tét.2

 A mai ér tel me zõk jog gal tart ják Pizan nõváros-traktátusát a kö zép ko ri gon dol ko dást 
meg ha la dó korareneszánsz korafeminista mû nek, mely nek szem lé let mód ja és té má ja a 
kö zép kor és a re ne szánsz ha tá rán áll, ha son ló kép pen, mint a nagy ha tá sú tri ász, Dan te, 
Boc cac cio és Pet rar ca – Pizant ti zen öt év vá lasz tot ta el at tól, hogy e két utób bi nagy 
szer zõ al ko tó kor tár sa le gyen.3 Pizan nõ vá ro sa kí sér let egy al ter na tív, nõ köz pon tú, a 
nõ ket ér de me ik sze rint re ha bi li tá ló tör té ne ti dis kur zus ki ala kí tá sá ra – az el sõ pró bál ko-
zás egy szim bo li kus vá ros kép ze té be sû rí tett uni ver zá lis nõ tör té net meg írá sá ra, az ókor, 
a kö zép kor és a ko ra re ne szánsz idõk nõi kul túr tör té net ének, a histoire des femmes ko rai 
(újra)írására.

 Joan Wallach Scott azt ír ja a fe mi niz mus és a tör té ne lem kap cso la tá ról, hogy a fe mi-
nis ták több sé ge azért fog lal ko zik az ún. nõ tör té ne lem mel, vagy te szi fel egy ál ta lán a 
kér dést, hogy van-e a nõk nek tör té nel mük, hogy a kö vet ke zõk ben a nõk és a fér fi ak 
egyen lõ el bí rá lás ban ré sze sül je nek. E meg kö ze lí tés re az is jel lem zõ, hogy ti pi ku san a 
nõk ké pes sé ge it jól rep re zen tá ló po zi tív pél dá kat eme li ki, mi köz ben meg kell küzd enie
a szte re o tí pi ák kal, va la mint nõk és a fér fi ak, il let ve a nõk és nõk kö zöt ti kü lönb sé gek 
oly kor fel old ha tat lan el lent mon dá sa i val is.4 Nos, mind ez Pizan nõ vá ros-köny vé re ép pen 
igaz lesz.

 Ahogy Sághy Marianne is meg ál la pít ja ta nul má nyá ban, Pizan nõ vá ro sá nak tör té net-
írói új don sá ga töb bek kö zött ab ban áll, hogy szer zõ je a tör té nel met az er köl csi ta nul sá-
gok tár há za ként szem lé li, elõ re ve tít ve ez ál tal a re ne szánsz his to ri og rá fia „A tör té ne lem 
az élet ta ní tó mes te re” (Historia est magistra vi tae) alap té tel ét. A má sik, en nél sok kal 
ér de ke sebb és mes  szebb re mu ta tó fel fe de zé se vi szont az, hogy rá is mer a tör té ne lem 
alap ve tõ en konst ru ált ter mé sze té re, ami kor tör té ne ti pél dá kon ke resz tül azt ta nul má nyoz-
za, hogy ho gyan ál lí tot ták be a fér fi szer zõk a nõ ket, s vé gül is nem tesz egye bet, mint 
konst ru ál egy új, a nõ ket ked ve zõb ben be mu ta tó tör té nel met, mó do sít ja a ha gyo mányt, 
s most õ ál lít ja be va la mi lyen nek/más mi lyen nek a nõ ket, nõi szem szög bõl. A nõk vá ro-
sá nak nõ tör té net-kon cep ci ó já val azt de monst rál ja Pizan, hogy min dig le het sé ges újabb, 
al ter na tív tör té ne ti ká no nok be ve ze té se, ame lyek ha nem is vált ják fel tel jes egé szé ben 
vagy tör lik el, de min den képp mó do sít ják, át ír ják a ré gi tör té net ér tel me zõi ha gyo mány 
hang sú lya it.5

Pizan dekonstrukciós lo gi ká ja úgy mó do sít ja az iro dal mi-tör té nel mi ha gyo mányt, 
hogy köz ben sok ele met át vesz és épít ke zik be lõ le, mi köz ben az át vett ele me ket át is 
ala kít ja, át ír ja sa ját cél ja i nak meg fe le lõ en. Köny ve cím vá lasz tá sa is er re a ha gyo mán  nyal 
va ló pár be széd re és am bi va lens vi szony ra utal: fel idé zi Szt. Ágos ton nak Az Is ten vá ro sá-
ról írt (De civitate Dei, 426) mû vét, ahol Ágos ton egy transz cen den tá lis vá ros ví zi ó já val 
fo gal maz za ke ret be a po gány és ke resz tény ha gyo mány lét- és vi lág lá tá sát. Ágos ton fõ 
té má ja az, hogy mi ként jött lét re az Is ten és az em ber vá ro sa, ho gyan ala kult tör té ne tük 
a múlt ban, és mi vár rá juk a jö võ ben. Eköz ben pe dig fi no man át ér tel me zi a tör té nel met. 
Az Is ten vá ro sa a di csõ ség rõl szól: Ágos ton a ró mai múlt di csõ sé gét ve ze ti át az em be ri 
tör té nel men túl Is ten di csõ sé ges vá ro sá ba. Az eré nyek, me lyek kel a ró mai hõ sök ékes-
ked tek, Is ten vá ro sá nak pol gá ra i ban tel je sed tek ki: Ci ce ro ma gasz tos le írá sa a Ró mai 
Köz tár sa ság ról csak a Men  nyei Je ru zsá lem fa lai kö zött va ló sul meg. Pizan köny vé ben 
egy ha son ló kép pen al le go ri kus vá ros ról ír, csak más cél lal, hi szen szá má ra el sõ sor ban 
nem a val lá sos as pek tus ér de kes, ha nem a nõi. Pizan nõi tér rõl al ko tott el kép ze lé se jó val 
ös  sze tet tebb, mint amit a nõk föld je (terra delle donne) cím szó alatt a ké sõb bi re ne-

Pizanon kí vül más szer zõ nõk is fel vet ték a har cot a fér fi ide o ló gia el len: Moderata Fonte szin tén az 1400-as 
évek ben vá laszt ja té má ul a nõi mél tó sá got Il merito delle donne (A nõk ér de me) cí mû nõi sze ces  szió-fan-
tá zi á já ban.
Dante 1321-ben, Pet rar ca 1374-ben, Boc cac cio 1375-ben halt meg.
Joan Wallach Scott: Van-e a nõk nek tör té nel mük? Bu da pest, Ba las si, 2001. 7–11.
Sághy Marianne: A nõk városa. In: Café Babel, 1994 tavasz, 112.
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szánsz kí nál, ami kor a „mél tán meg be csült, ki vá ló kur ti zá nok”, ahogy a kor hi va ta los 
ira ta i ban is em lí tõd nek, hoz zá tar toz tak Itá lia fény ûzõ, hí res vá ro sa i nak (Ve len cé nek, 
Ró má nak) a leg fõbb ne ve ze tes sé ge i hez – ezért csú fol ták Ró mát terra delle donnenak.
Pizannál a nõk föld je, te re, vá ro sa egé szen mást je lent.

 Pizan nõ vá ro sa ar ra mu tat rá, hogy a meg lé võ vel szem ben csak egy új ha tal mi konst-
ruk ció ve he ti fel a har cot, egy sa ját vá ros meg épí té se se gít het, egy olyan ott ho nos, sa ját 
nõi tér ki ala kí tá sa (ami rõl több mint öt száz év vel ké sõbb Vir gi nia Woolf is be szél a 
Sa ját szo bá ban), ahol a nõ önál ló szub jek tum ként, a pat ri ar chá lis tár sa da lom fér fi nor mái 
alól fel sza ba dul va ér vé nye sül het, s fe dez he ti fel, ér vé nye sít he ti ön ma gát. Ezt a szán dé-
kot húz za alá az is, hogy Pizan meg le he tõ sen gyak ran hasz nál ja szö ve gé ben az „én, 
Christine” ki fe je zést, hang sú lyoz va ez ál tal nõi mél tó sá gát és egyé ni sé gét, il let ve azt, 
hogy õ mint nõ szól sa ját ma gá ról és a töb bi nõ rõl. Utal nék itt Georg Simmel 1902-es 
Nõi kul tú ra cí mû írá sá ra, mi sze rint a kul túr tör té net ben ha lé te zett is nõi elv és nõi kul tú-
ra, azt min dig el nyom ta az ural ko dó fér fi elv: „Az em be ri ség kul tú rá ja ko ránt sem va la-
mi, ami nek nincs ne me, ami fér fin és nõn túl, tisz ta tár gyi la gos ság gal lé tez ne. El len ke zõ-
leg, kul tú ránk, alig né hány te rü let ki vé te lé vel, tel je sen fér fi kul tú ra. Fér fi ak te rem tet ték 
az ipart és a mû vé sze tet, a tu do mányt és a ke res ke del met, az ál lam igaz ga tást és a val lást,
ezért nem csak ob jek tí ve van fér fi as jel le gük, ha nem is mé telt gya kor lá suk is sa já to san 
fér fi erõ ket kö ve tel. Egy olyan em be ri kul tú ra szép gon do la ta, mely ben nem fir tat nák, ki 
nõ és ki fér fi, tör té nel mi leg nem va ló sult meg.”6 Gya kor la ti lag öt száz év vel ko ráb ban ezt 
is me ri fel és ezen pró bál se gí te ni Pizan egy nõi vá ros meg ál mo dá sá val, ahol más a rend, 
ahol – ha ide ig le ne sen és el mé le ti leg is, de – a he lyük re ke rül het nek a nõi ér té kek. Eh hez 
per sze, hogy biz tos ra men jen, kel lõ en rep re zen ta tív pél dá kat vá laszt, nem el ve szõ, min-
den na pi nõi sor so kat, ha nem mi to ló gi ai hõs nõ ket, ki rály nõ ket, pró fé ta nõ ket, szen te ket, 
tu dós nõ ket, író nõ ket, akik nek a tet tei, ér de mei elég lát vá nyo san de monst rál hat ják a nõi 
kul tú ra lét jo go sult sá gát és fon tos sá gát a vi lág ban. A tör té ne lem nõ alak ja i nak ilyes faj ta 
„le vá lo ga tá sá ra” és po zi tív diszk ri mi ná ci ó já ra azért van szük sé ge Pizannak, hogy nyil-
ván va ló vá vál jon: egy ál ta lán nem kö vet ke zik szük ség sze rû en a bi o ló gi ai nem bõl az, 
hogy ki vitt vég hez nagy tet te ket az em be ri ség tör té ne té ben, és ki ho zott jót az em be ri 
ci vi li zá ci ó nak, ha nem pusz tán az adott kor kul tu rá lis konst ruk ci ó ja ként kép zõ dõ tár sa dal-
mi nem ha tá roz za meg az ilyen irá nyú fér fi és nõi sze rep el vá rá so kat.

Pizan – ahogy Ágos ton nál is lát tuk – új ra fo gal maz za a tör té nel met, vá ro sa egy esz-
mei vá ros, kul tu rá lis konst ruk ció: alap kér dé se, hogy mi re épült a fér fi ak vi lá ga, a fér fi-
ak vá ro sai, és meg mu tat ja, ho gyan és mi bõl, pon to sab ban kik bõl épül föl a nõi vá ros,
vizs gál ja, hogy me lyik nek mi lyen volt a múlt bé li meg ha tá ro zott sá ga és mi lyen jö võ
vár ja. Mind ezt pe dig úgy te szi, hogy köz ben új kon tex tus ba he lye zi a nõi vá rost al ko-
tó al le gó ri ák mö gött ál ló kul tu rá lis hát te ret. Vé gül pe dig, ha Ágos ton nál val lás er köl csi 
ér te lem ben le he tett be szél ni ki vá lasz tot tak ról, úgy Pizannál ne mi ala pon a nõk lesz nek
a ki vá lasz tot tak, de a leg be cse seb bek köz tük, akik ke resz tény er köl csi sé gük kel (pl. szü-
zes sé gük kel) is ki tûn tek. 

 Pizan po é ti kus ví zi ó ja, meg köl tött vá ro sa ugyan abszt rakt, még is ha tá ro zott 
vi szony ban áll a már em lí tett kö zép ko ri ágostoni és a re ne szánsz vá ros esz mén  nyel. 
Két kor szak ha tá rán le beg, egyik hez sem tar to zik egy ér tel mû en. Az érett itá li ai re ne-
szánsz ban Baldesar Castiglione Ud va ri em be ré ben (Il Cortegiano, 1528) ta lál ko zunk 
egy Pizanéhoz ha son ló, ám a va ló ság ban is lé te zõ ide á lis vá ros sal, Urbinóval, amely a 
tö ké le tes re ne szánsz fér fi ak vá ro sa,7 egy faj ta föl di pa ra di csom, ahol a nõ mint a re ne-
szánsz fér fi tel je sebb, kel le me sebb éle té hez szük sé ges ki egé szí tõ je le nik meg. Ér de kes 
a ha son ló ság akö zött, ahogy Castiglione ír ja le az ide á lis vá rost és ahogy Pizan te szi.
Urbino rend kí vül ter mé keny, fo lyók kal sû rûn át szelt, gyü möl csök tõl ros ka do zó, gyö-
nyö rû vi dék, olyan ide á lis hely, ami nél job bat vá ros pol gár nem kí ván hat; nem vé let len, 
hogy min dig Itá lia leg ki vá lóbb ura i nak bir to ka volt. Pizan ide á lis vá ro sát, a nõk vá ro sát 
szin tén ter mé keny sík ság öve zi, amely bõ vel ke dik min den föl di jó ban, friss  vi zû fo lyói 
part ját és ut cá it gyü möl csök tõl ros ka do zó fák sze gé lye zik. Olyan vá ro si kör nye zet ez, 
ami a leg ide á li sabb a be köl tö zõ tö ké le tes nõk szá má ra. Egy olyan abszt rakt nõi kö zös sé-
gi tér, amely lé nye gé ben a nõ ko ro kon át íve lõ szub jek tum po zí ci ó já nak új ra fo gal ma zá si 
le he tõ sé ge, kö ze ge. Kul ti kus hely: a (nõi) kul tú ra új já szü le té séé.

Már a fen ti pár hu za mok is jól mu tat ják, hogy Pizan nõ vá ro sa meg le he tõ sen ere de ti 

Georg Simmel: A ka cér ság lé lek ta na, Bu da pest, At lan tisz, 1996. 27.
Castiglione cím adá sá ban a cortegiano szó ud va ri ne mes em bert, fér fit je lent. Nõ ne mû vál to za ta a corteg-
iana len ne, ami azon ban kur ti zánt je lent, így a szer zõ ami kor a nõk rõl is szót kí ván ej te ni, a ne mes höl gyek
meg ne ve zé sé re a don na di palazzo ki fe je zést hasz nál
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öt let nek te kint he tõ; a ma ga ko rá ban még sem szá mí tott an nak, csak az 1300-as évek nép-
sze rû ol vas má nya, Boc cac cio hí res as  szo nyok ról szó ló De mulieribus clarisa (1362 k.) 
pusz ta imi tá ci ó já nak vagy for dí tá sá nak tar tot ták. Ilyen szem pont ból per sze Boc cac cio 
sem volt túl in ven ci ó zus, hi szen az õ mû vé nek is volt elõd je Plutarkhosz nõi eré nyek rõl 
szó ló Mulierum virtutesában, mely rõl va ló szí nû leg nem tu dott, s úgy vél te, hogy út tö rõ 
vál lal ko zá sa leg fel jebb Pet rar ca di csõ fér fi ak ról szó ló De viris illustribusa elõt ti tisz tel-
gés nek fog ha tó fel. A Pizan nõ vá ro sá ban fel dol go zott tör té ne tek nagy ré sze va ló ban 
Boc cac cio 104 nõ élet raj zi no vel lá ján ala pul. Ér de kes, hogy Pizan vi szo nya Boc cac ci-
ó hoz men  nyi re el lent mon dá sos: mint fér fi szer zõ Boc cac cio nem fest he tett hû ké pet a 
nõk rõl, ezért van szük ség egy nõi szem pont ból meg írt mû re – mi köz ben pél dái jó ré szét
ki sebb-na gyobb át ala kí tá sok kal még is tõ le ve szi át. Boc cac cio per sze még min dig a 
leg ked ve sebb le he tett Pizan szá má ra azon fér fi  szer zõk közt, akik a nõk rõl ír tak, hi szen
Boc cac cio ép pen azon re for me rek kö zé tar to zott, aki nek fõ mû vé ben, a Decameronban
ugyan úgy tük rö zõ dött a kö zép kor hoz ké pest egy re vál to zó vi lág, és ez zel együtt a nõk 
tár sa dal mi hely ze té nek és sze re pé nek meg vál to zá sa, mint Pizannál. Boc cac cio a nõk tár-
sa dal mi és ér zel mi egyen jo gú sá gá nak egyik leg tu da to sabb kép vi se lõ je a ma ga ko rá ban. 
Nem csak ab ban fe je zõ dött ez ki, hogy a Decameron be ve ze tõ jé ben mû vét a nõi ol va sók-
nak aján lot ta, ha nem ab ban is, hogy no vel lá i nak nõ alak jai igen gyak ran ren del kez tek a 
fér fi a ké val egyen ran gú ön tu dat tal és cse lek võ ké pes ség gel: sor su kat õk ma guk akar ták
irá nyí ta ni és ké pe sek is vol tak er re. Pizan sa ját cél jai sze rint ren de zi új ra Boc cac cio 
nõ tör té ne te it: Cornificia, Proba, Szappho és Leontium alak ját pél dá ul egy cso kor ba 
ve szi mint a mû velt nõk pél dá it – õk fog ják le fek tet ni a nõk vá ro sá nak alap ja it, iga zol va 
ez zel Pizan sa ját po zí ci ó ját, s alá tá maszt va mû ve nõ ne ve lés sel kap cso la tos fõ üze ne tét. 
Cornificia alak já ban mint ha sa ját ma gát is min táz ná. Boc cac cio fi vé ré vel egyen ran gú 
társ ként fes ti le Cornificiát, Pizan már azt ír ja ró la, hogy mély sé ge i ben meg akart is mer-
ni és ta pasz tal ni min den tu do mányt, amit ta nult, s szor gal má val, tu dá sá val felül is múl ta
je les köl tõ báty ját. Pizan ha son ló kép pen jár el Szappho ese té ben, aki nek boc cac ci ói tör-
té ne tét an  nyi val egé szí ti ki, hogy az anek do ta sze rint még a nagy Platón ha lá los ágyá nak 
pár ná ja alatt is Szappho ver ses kö tet ét ta lál ták meg. 

 Pizan, ha ki mon dat la nul is, mél tá nyol hat ta Boc cac ci ót, ezért is fo gad ta el nagy rész-
ben mû vét, de úgy ala kí tot ta át a tõ le át vett nõi élet pél dá kat, hogy azok egy ér tel mû en és 
ki zá ró lag a meg idé zett nõ alak ok eré nye it és a nõk ér de me it mu tas sák be. Így vá lik po zi-
tív fi gu rá vá ag gó dó csa lád anya ként a há zsár tos Xantippe, aki a ko ra be li írá sok sze rint 
foly ton Szók ra tész sar ká ban járt és gya láz ta õt, ami ért nem ké pes fenn tar ta ni a csa lád ját,
és Médea is, az okos nõ, aki Pizan sze rint azért vált ször nye teg gé vál ság ba ju tott há zas-
sá gá ban, mert túl sá go san sze ret te Iaszónt, míg az el árul ta õt. A mû má sik új don sá ga 
az, hogy Pizan sa ját ér ték rend jé nek meg fe le lõ en és Boc cac ci ó tól el té rõ en az ókor és a 
kö zép kor nõ alak jai mel lett a ke resz tény kul túr tör té net fon tos nõ alak ja it is be ve szi a pél-
dák so rá ba, s köny ve tel jes har ma dik fe je ze tét ve lük né pe sí ti be.8

 Pizan már a Le vél a sze re lem is te né hez (Epistre au dieu d’amours) cí mû írá sá ban is 
pa nasz ko dik a fér fi ak nõk kel szem ben ta nú sí tott csa lárd sá ga és dur va sá ga mi att. Sze rin-
te az a fõ prob lé ma, hogy a nõk ko ráb ban nem ír tak köny ve ket sa ját ma guk ról, és ezért 
má sok ha mi san áb rá zol ták õket sok év szá za don ke resz tül. Pizan sa ját meg ha tá ro zó él mé-
nyé vel, a nõ kér dés sel va ló el sõ ta lál ko zá sá nak fel idé zé sé vel in dít ja gon do lat me net ét: 
el me sé li, hogy ami kor át ol vas ta könyv tá ra kö te te it, a perugiai Matheolus9 nõk el len írt 
pa nasz ára da ta kap csán rá kel lett döb ben nie, mi lyen mos to hán bánt sok je les an tik és 
kö zép ko ri szer zõ a nõk kel. Itt Pizan Matheoluson kí vül Szt. Ágos tont és Arisz to te lészt 
em lí ti név sze rint, s nyil ván va ló an ar ra a ha gyo mány ra utal, amely ré szint a fér fi hoz 
ké pest test ben és szel lem ben tö ké let len lény ként, ré szint pe dig évai, bû nös és bûn re 
csá bí tó dé mon ként te kin tett a nõ re (ha csak nem volt szûz, nõi misz ti kus vagy szent). 
Tertullianus egy ház atya már Kr. u. 200 kö rül rá kér dez a nõ i ség mi ben lé té re: „Quid est 
mulier?”, és hi bák egész lajst ro mát vo nul tat ja föl vá lasz ként: a ba rát ság el len sé ge, szük-
sé ges rossz, a rossz ter mé sze te és az ör dög cim bo rá ja (ianua diaboli), csa pás a ház ra, aki 
sze xu á li san za bo lát lan, a fér fi fe let ti ura lom ra tör. „A nõ tes te olyan, mint a temp lom,

Patricia A. Philippy: Establishing Authority: Boccaccio’s De claris mulieribus and Christine de Pizan’s Le
livre de la cité des dames, In: Renate Blumenfeld-Kosinski (ed.): The Selected Writings of Christine de 
Pizan, New York–Lon don, W. W. Norton & Co., 1997. 329–361
Ellentétben az zal, amit Sághy Marianne már hi vat ko zott cik ké ben ol vas ha tunk, Matheolus va ló sá gos 
és nem ki ta lált szer zõ volt, aki a ké sõ 13. szá zad ban írt nõ el le nes La men tá ci ó i ról vált hí res sé. A Les
Lamentations a ve le vi tá zó Jean le Fèvre Le Livre de leesce-ével egy kö tet ben je lent meg, de Matheolus 
más mû vei is is mer tek..
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amely alatt szenny víz csa tor na van, mint hogy min den nõ Éva, a po kol ka pu ja.” – ös  sze-
gez Tertullianus.10 Aquinói Szt. Ta más a nõt tö ké let len fér fi nak (mas occasionatus)
gon dol ja,11 ezt lát juk ko ráb ban Arisz to te lész nél is, aki a fér fit gon dol ko dó lény nek, a nõt 
pe dig a „ter mé szet hi bá já nak” tart ja. Dan te Alighieri pe dig 1303 és 1305 kö zött írt De
vulgari eloquentiájában szük sé ges nek tart ja hang sú lyoz ni, hogy a bib li ai Ge ne zis tör té-
ne tét ki zá ró lag úgy ér tel mez het jük, hogy ott a fér fi, Ádám és sem mi képp sem a nõ bír ta
elõ ször a nyel vi ké pes sé get (for ma locutionis), egy faj ta uni ver zá lis gram ma ti kát.12 „A
fér fi volt az, aki elõ ször be szélt: jó zan és  szel sen ki sem fel té te lez he ti, hogy az em be ri ség 
e nagy sze rû cse le ke de tét nem egy fér fiú, ha nem egy as  szony vit te vol na vég hez. És  sze rû-
en his  szük te hát, hogy Ádám nak ad ta meg a be széd kész sé gét az Úr, aki õt e vi lág ra el sõ 
em ber ként te rem tet te – mond ja ki Dan te.13 A Dan te ko rá ban köz ke le tû fel fo gás sze rint 
a nyelv kre a tív, hét köz na pi tól el té rõ hasz ná la ta, a vi lág ról va ló gon dol ko dás és be széd 
jo ga a fér fi ki vált sá ga: a logosz, a szó ha tal ma kü lön böz te ti meg a fér fit az al sóbb ren dû 
lé nyek tõl.14 Dan te nyelv kon cep ci ó já ra adott vá la szá ban Pizan meg pró bál ja re ha bi li tál ni 
Éva alak ját, Szûz Má ria pél dá ját hoz va fel, s azt, hogy a Bib lia sze rint a nõt is a ma ga
kép más ára al kot ta Is ten, és a tör té ne lem kü lön fé le nõ alak ja i nak be mu ta tá sá val be bi zo-
nyít ja, hogy a nõk nek a fér fi a ké hoz ha son ló mó don fon tos sze re pük volt a ci vi li zá ció, 
a kul tú ra ki ala kí tá sá ban. Más részt ar ra is re a gál, mi sze rint Dan te ter mé szet el le nes nek 
tart ja a neo la tin né pek nél az ide gen nyel ven, pl. fran ci á ul va ló írást: Pizan olasz lé té re 
má so dik nyel vén, fran ci á ul ír ar ról, hogy a dan tei nyelv- és nõ kon cep ció men  nyi re ter-
mé szet el le nes.

 Ami kor Pizan ar ról ad szá mot köny ve be ve ze tõ jé ben, hogy mi in dí tot ta nõ vá ros-szö-
ve ge meg írá sá ra, be vall ja, hogy a ke zé be ke rü lõ mû vek ben fel so rolt nõ el le nes ér vek ele-
in te oly ha tá sos nak bi zo nyul tak, hogy már-már ma ga is el hit te õket. Két ség beesés ében 
Is ten hez fo hász ko dott, hogy mi ért is te rem tett nõ ket, ha azok oly tö ké let le nek – szö ve-
gé ben azon ban ott buj kál az iró nia is: ha 
a fér fi ak va ló ban an  nyi ra „tö ké le te sek”, a 
nõk nek kö vet ni ük kell a pél dá ju kat, s meg 
kell pró bál ni uk a fér fi ak hoz ido mul ni, fér fi-
vá vál ni.15

Ek kor azon ban, mint a tün dér me sék ben, 
egy fény su gár-lá to más ban hir te len há rom 
ko ro nás, ne mes nõ alak je lent meg elõt te
(az Ér te lem [Raison], az Igaz ság [Justice]
és a Be csü let [Droitture]), s döb ben tet te rá 
vég ze tes té ve dé sé re és gyen ge sé gé re, hogy 
hagy ta or rá nál fog va ve zet ni ma gát: az al le-
go ri kus nõ alak ok im má ron ar ra buz dít ják 
Pizant, hogy épít sen vá rost a nõk vé del mé-
re, akik nem szá mít hat nak sen ki más se gít-
sé gé re, va gyis épít sen fel egy a nõk rõl szó ló 
új írá sos ha gyo mányt a mizogün tra dí ci ó val 
szem ben, egy olyan vá rost, amely nek épí tõi
az ad di gi vi lág tör té ne lem ki vá ló nõ alak jai, s ahol a vá ros la kók is ki zá ró lag õk lesz nek.

Pizan te hát meg kez di a „nõi kul tú ra” kol lek tív rep re zen tá ci ó ját szol gá ló, an nak sa ját 
te ret biz to sí tó erõd vá ros épí té sét, amely nek abszt rakt vé del mi funk ci ó ja ab ban áll, hogy 
pél dák so rán át bi zo nyít ja kü lön bö zõ ko rok és kul tú rák nõ alak ja i nak, s ez ál tal ál ta lá ban a 
nõk nek a ki vá ló sá gát és mél tó sá gát. A pizani nõ vá ros a nõi ön tu dat ra éb re dés tük re, amely-

Idézi Kaari Utrio: Éva lá nyai. Az eu ró pai nõ tör té ne te, Bu da pest, Cor vi na, 1989. 51.
Ezt a fel fo gást erõ sí tet te a kor ana tó mi ai fel fo gá sa is, mi sze rint a nõi ne mi szer vek csö ke vé nyes és be fe lé 
nõtt vál to za tai a fér fi szer ve i nek. Lásd er rõl bõ veb ben: Thomas Laqueur: A tes tet öl tött nem, Bu da pest, 
Új Man dá tum, 2002. 21–43.
Lásd er rõl Umberto Eco: A tö ké le tes nyelv ke re sé se, Bu da pest, At lan tisz, 1998, 52–56.
Dante Alighieri: De vulgari eloquentia, sa ját for dí tás, In: Dan te Alighieri: Tutte le opere, Ro ma, New ton,
1997. 1021.
Ezt a sort foly tat ja Giovanni Pico della Mirandola, aki De dignitate hominis (1486) cí mû traktátusában 
ki mond ja, hogy az Úr egye dül Ádám nak ad ta meg a sza va kat, me lyek ál tal a fér fi sza ba don kö vet he ti sa ját 
ter mé sze tét és irá nyít hat ja az éle tét.
Castiglione ezt a di lem mát is meg je le ní ti Az ud va ri em ber ben, Giuliano il Magnifico és Gasparo vi tá já-
ban: Gasparo sze rint min den nõ mint tö ké let len lény vá gya, hogy fér fi le gyen. Giuliano sze rint vi szont
a nõk nem a „tö ké le tes fér fi ra” akar nak ha son lí ta ni, pusz tán a sza bad sá gu kért és az ön ér vé nye sí té sü kért 
küz de nek.

Pizan dol go zó szo bá já ban meg je le nik a há rom al le go ri kus nõ alak, az Ér te lem a 
tük röt, a Be csü let a mé rõ pál cát, az Igaz ság pe dig az arany mé rõ edény att ri bú-
tu mát tart va ke zé ben.
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 lyel Pizan új ala pok ra kí ván ja he lyez ni a nõi ter mé szet rõl és a nõ tár sa dal mi sze re pé rõl 
al ko tott el kép ze lé se ket: pél dá kon ke resz tül tisz táz za azo kat a nõk kel szem ben meg fo gal-
ma zott rá gal ma kat, ame lyek kel ta lál ko zott, az em lí tett há rom al le go ri kus nõ alak szá já ba 
ad va a vá la szo kat. Az egyik leg szem lé le te sebb pél da, ami kor ar ról kér de zi az Ér tel met, 
hogy va jon Is ten akar ta-e a nõk el mé jét is tu do má nyok kal pal lé roz ni, és egy ál ta lán al kal-
ma sak-e a nõk szel le mi ké pes sé gei er re. Az Ér te lem vá la sza er re az, ami egy ben Pizan 
nõ po li ti kai prog ram ja is: a nõk azért tud nak ke ve seb bet a fér fi ak nál, mert ahe lyett, hogy 
a vi lág sok fé le dol gát meg ta pasz tal nák, ott hon ma rad nak és a ház tar tás sal fog lal koz nak. 
Gya kor lat és ta pasz ta lat nél kül pe dig nem ta nul hat egyet len ér tel mes lény sem. An nak 
el le né re, hogy a nõk ké pe sek a ta nu lás ra, azért nem mû ve lõd het nek, mert a köz élet nek 

nincs szük sé ge a rész vé tel ük re azok ban a po zí ci ók ban, ame lyek-
ben ha gyo má nyo san fér fi ak van nak, hi szen ezek el lá tá sá ra õket 
tart ják al kal mas nak. Pe dig ha a lá nyo kat is is ko lá ba kül de nék, 
ugyan olyan gyor san és jól ta nul ná nak, mint a fi úk. A nõ te hát ren-
del ke zik ter mé sze tes és  szel, ami a böl cses sé gig fo ko zód hat, csak 
nin cse nek meg a le he tõ sé gei en nek ki hasz ná lá sá ra.16

 Ez után ke rül nek elõ so ro lás ra azok a nõk, akik olyan „tu do-
mányt” ta lál tak fel, ami nem lé te zett az elõtt, ez zel moz dít va elõ 
az em be ri ci vi li zá ció ki ala ku lá sát, a kul tú ra fej lõ dé sét. A pél dák 
kö zött sze re pel a bölcs, szûz Pallas Athé né, aki is te ni ins pi rá ci-
ó tól hajt va ta lál ta fel a gö rög gyors írást és a szá mo kat épp úgy, 
mint a fegy ve rek és a hang sze rek ké szí té sét. Ceres pe dig (aki-
nek tu do má nyát Pizan sze rint Jé zus Krisz tus is nagy ra tar tot ta, 
s fõ ként a ke nyé rért volt há lás ne ki) a föld mû ve lést ta lál ta fel és 
Isis ta ní tot ta meg az em be re ket, ho gyan kell nö vé nye ket ül tet ni. 
Em lí tés re ke rül még Arachné, aki a ta kács mes ter sé get fej lesz tet te 
tö kély re, és ügyes volt a len- és ken der ter mesz tés ben. Õk azok az 
okos és ügyes nõk, akik Cornificia, Proba, Szappho és Leontium 
csa pa tát erõ sít ve szin tén a nõk vá ro sá nak alap ja it épí tik.17

Pizan köny ve má so dik ré szé ben ar ról be szél, ho gyan és kik 
ál tal épül tek fel a pró fé ta nõk, vizionáriusok és a ki emel ke dõ nõi 
eré nyek kel bí rók (pl. Deborah, Er zsé bet, An na, Cassandra, a szi-
bil lák, Portia, Ju dit, Esz ter, a sza bin nõk, Zsuzsánna, Pé ne lo pé, 
Gismunda és Griselda) ál tal fel hú zott vá ros fa la kon be lül az Ér te-
lem és az Igaz ság már vány nál erõ sebb kö ve i bõl va ló, arany te te-
jû há zak, az Erény és a Be csü let mé rõ pál cá já val ter ve zett ma gas 
temp lo mok kal, pa lo ták kal, a nõi szen tek és már tí rok (pl. Szûz 

Má ria, Má ria Mag dol na, Ale xand ri ai Ka ta lin, Bor bá la, Do rot  tya, Krisz ti na) ál tal épí tett 
tor nyok kal, ki es te rek kel övez ve.

Az el ké szült tö ké le tes vá ros im má ron be né pe sí tés re vár: la kói ma guk az épí tõk lesz-
nek ér de mük sze rint, de lé nye gé ben min den tár sa dal mi ré teg nõ tag jai vé de lem re és 
ké nye lem re lel nek ben ne. Egy új vi lág szü le tett, egy komp lex és in te rak tív há ló, ami 
ös  sze fog ja a nõ ket és ös  sze kö ti egyet len nagy, szim bo li kus nõi test té. A vá ro si ci vi li zált 
élet hez ter mé sze te sen meg kell te rem te ni a fel té te le ket is. A könyv el sõ és má so dik 
fe je ze te a leg szem lé le te seb ben mu tat ja be a nõk tet te it, mind azt, amit lét re hoz tak és kép-
vi sel tek. Pizan a Livre de Trois Vertus cí mû mû vé ben még egy szer vis  sza tér a nõ vá ros 
té má hoz, ahol az Ér te lem, a Be csü let és az Igaz ság köz lik ve le, hogy a nõ vá ros fel épü lé-
se után a nõk ta ní tá sa van so ron, elõ moz dít va a vá ros la kó ki vá ló nõk ta ní tá sá val a nõk 
fér fi a ké val egyen ran gú ne ve lé sét és mû ve lé sét.

 Mi is te hát a pizani nõ vá ros-ví zió ta nul sá ga? Ah hoz, hogy egy vá rost meg ért sünk, 
fel kell fe dez nünk és meg kell ér te nünk la kó i nak sa já tos lé te zé si mód ját. Meg ér te ni 
pe dig an  nyi, mint egy va ló ság tí pust egy má sik ra vis  sza ve zet ni – ír ja Lévi-Strauss18, és 
ez a kér dés Pizan nõ vá ro sa ese té ben is, hogy ezek nek a nõk nek mi kö zük egy más hoz, 
al kot hat nak-e ott ho nos kö zös sé get, és mi le het együtt lé te zé sük  alap ja? Pizan pél dái
an  nyi ra sok fé lék a leg kü lön bö zõbb ko rok ból és kul tú rák ból vett nõk kel, hogy vé gig ol-
vas va õket azon nal fel tû nik e mû ké sõb bi fe mi nis ta tör té net tu do mány tól va ló el té ré se: 

Renate Blumenfeld-Kosinski (ed.): The Selected Writings of Christine de Pizan, New York–Lon don, 
W.W. Norton & Co., 1997. 138. A fran cia szö veg hely: 92 a.
Uo. 139.; 92 b.
Claude Lévi-Strauss: Szo mo rú tró pu sok, Bu da pest, Eu ró pa, 1979. 59.

Az Igaz ság be ve ze ti a ki rály nõ ket a nõk vá ro sá ba.
Ér de mes meg fi gyel ni a kép bal fel sõ sar ká ban szor-
gos ko dó fér fi ala kot is.
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alap ve tés ként tár gyal ja ugyan a nõk és fér fi ak kö zöt ti kü lön bö zõ sé gek prob lé má ját, de 
nem szá mol a nõ és nõ kö zöt ti kü lönb sé gek kel, egyet len ho mo gén mas  szá vá gyúr va ez ál-
tal a tör té ne lem bõl min den nõt (nagy N-nel) anél kül, hogy meg küz de ne a kü lönb sé gek 
el lent mon dás ok hoz ve ze tõ kö vet kez mé nye i vel. Pizan szubverzív írás mód ja olyan nõ köz-
pon tú va ló sá got te remt, amely csak ilyen ra di ká lis esszencializmussal tart ha tó fent egy 
olyan te ret és idõt magába sûrítõ szim bo li kus tér ben, amely sok ban em lé kez tet a pla tó ni 
khorára. Ezért vál ha tott Pizan nõ vá ro sá nak szi nek do ché já vá a köny vé ben em lí tett két 
fes tõ nõ, Marcia és Anasz tá zia mun kás sá ga, hang sú lyoz va a nõi al ko tó mun ka és vi lág lá-
tás más sá gát és nagy sze rû ség ét. Így tér vis  sza Pizan köny ve zár la tá ban mû ve ki in du ló-
pont já hoz: ah hoz az írói mis  szi ó hoz, hogy egy kép zelt nõ vá ros fel épí té sé vel a nõk nek
vég re erõs és el len ál ló me ne dé kük le gyen a rá gal ma zá sok el len, akik így iga zi ér té ke ik 
ál tal lesz nek el is mer tek, tör té nel mük pe dig el fog lal ja mél tó he lyét a fér fi a ké mel lett.

A sors iró ni á ja, hogy a for ra dal már Pizan ko ráb bi po li ti kai (de nem nõ po li ti kai) né ze-
tei mi att éle te vé gén kény te len volt ko los tor ba vo nul ni. A Poissy-apát ság ban ír ta utol só 
mû vét (Ditié de Jehanne d’Arc, 1429) az újon nan fel tû nõ nagy re mény ség rõl, Jeanne 
d’Arcról, aki azt tes te sí tet te meg, amit Pizan min dig is ki akart fe jez ni a nõk ér de me i vel 
kap cso lat ban: egy erõs és tisz ta nõ, aki is te ni ha ta lom tól ve zé relt kül de tés ben ve ze ti 
né pét és el hoz za a bé két Fran cia or szág nak. 

Pizan mun kás sá gá nak ha tá sa nem múlt el nyom ta la nul: az utó kor több szer zõ je hosz-
 sza san mél tat ta írói ér de me it, mû velt sé gét, s per sze akadt olyan is, aki nem ked vel te 
stí lu sát és el vi sel he tet len kék ha ris nyá nak tar tot ta, ahogy a fe mi nis tá kat szo kás.

 A re ne szánsz traktátusirodalma ré szint meg hoz ta azt, ami rõl Pizan ál mod ha tott: a nõk 
ér de me i nek hos  szas mél ta tá sát, fér fi és nõi szer zõk tol lá ból egy aránt (pl. Jean Gerson, 
Mar tin Le Franc, Galeazzo Flavio Capra, Enrico Cornelio Agrippa di Nettesheim, 
Isabella di Morra, Vittoria Colonna, Tullia D’Aragona).19 Más rész rõl azon ban a querelle
des femmes dis pu tái is foly ta tód tak, még hoz zá egé szen ki je ge ce se dett for má ban: en nek 
leg jobb pél dá ja egy Wit ten berg bõl ki in du ló vi ta Va lens Acidalius 1595-ben ki adott, a 
nõk em be ri mi vol tát bib li ai ala pon két ség be vo nó Disputatio no va contra mulieres cí mû 
ira ta kap csán, mely vi tá ban a nõ tisz te lõ Gediccus fe le le te, Defensiójának nõ pár ti ér ve lé-
se a leg rep re zen ta tí vabb.20

 Vi ta tott, hogy a nõk nek volt-e re ne szán sza, s ha volt is, nem sok kal ké sõbb-e, még-
is két ség te len, hogy Pizan ko rá ban és mun kás sá gá val, a re ne szánsz haj na lán el in dult 
va la mi fé le po zi tív vál to zás, mely nek ered mé nye kép pen a nõk jo ga i nak, sze re pé nek és 
ér de me i nek meg íté lé se las san-las san elõ nyö sebb lett.21

 Az a vá ros, amit Pizan épí tett, egy szer re akart em lé ke zet és ígé ret len ni a nõk szá má-
ra, en  nyi ben te hát na gyon is meg ra gad ha tó fe mi nis ta cé lok men tén szer ve zõ dött, s nem 
te kint he tõ ki zá ró lag utó pi á nak. „Az em lé ke zet és az ígé ret te szi nyi tot tá tér ben és idõ ben 
a vá rost, és tesz fe le lõs sé a vá ro sért”22 – mond ta Jacques Derrida, s ez a tér be li és idõ be-
li nyi tott ság te szi kü lön le ges sé a pizani nõ vá rost is. A pizani nõ vá ros épí tés fe le lõs sé ge 
ugyan úgy ket tõs, mint ami rõl Derrida be szél, hi szen a cél ja az, hogy a vá ros egy részt 
meg õriz ze és fenn tart sa örök sé gét, de nem pusz tán a res ta u rá lás szán dé ka ve ze ti, hi szen 
egy vá ros tör té ne ti em lé ke ze tének más ként kell kap cso lód nia a múlt hoz, mint egy élet-
te len ar chí vum, sír vagy em lék mû. Pizan nõ vá ros-épí té se nem pusz tán egy kul ti kus tér 
ki ala kí tá sá ról szól, ha nem sok kal in kább ar ról, ho gyan vál hat a vá ros mint konstruktum 
iden ti tás kép zõ diskurzusok rep re zen ta tív szín te ré vé.

Egy má sik ta nul má nyom ban rész le te sen fog lal ko zom az érett itá li ai re ne szánsz nõ ké pé vel és nõi al ko tó-
i val Szép ség mí tosz, tár sa dal mi nem és in di vi du a li tás a Cin que cen to nõ ké pé ben cím mel. In: Kiss Far kas 
Gá bor (szerk.): Ba las si Bá lint és a re ne szánsz kul tú ra. Bu da pest, EL TE, 2004. 248–272.
Magyarországon még a 18. szá zad vé gén is szü le tett Meg-Mutatás, hogy az as  szo nyi sze mé lyek nem em be-
rek, amely re Ányos Pál fe lelt az Egy kis as  szony nak le ve le a ked ve sé hez cí mû írá sá ban.
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