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Kerpics Judit

„Az ifju elme 
jobban fölfogja”
Jósika Júlia Pályavezető című nőnevelési tanácsadójának megjelenése 
és műfaji előzményei

A Pályavezető előzményeiről

Egy angol előtt, valakinek öltözetét akarván feldicsérni, azt 
mondták: Higyje ön, mindenki megállt és utána nézett!

Ugy tehát rosszul volt öltözve; – felelt az angol.
Igaza volt.1

A lassan csírázó 18–19. századi európai női irodalom hol rejtve, hol nyíltan normatív módon 
működött. Hatványozottan igaz ez a direkt nevelést célzó, ifjú hölgyeknek szóló viselkedési tanács-
adó könyvekre, melyekből elsősorban a beilleszkedés művészetét, a kitűnés, feltűnés kerülését 
tanulhatták meg az arra fogékonyak. Magyarországon a 19. század közepéig nem volt számottevő 
hagyománya az eredeti, magyar nyelvű, egyéni használatra szánt nőnevelési kézikönyveknek – 
maga a témafelvetés is megkésve jelentkezett, – de a műfajt előzmény nélkülinek sem tekinthetjük. 

A 18. század második felében már léteztek német és magyar nyelvű női életvezetési tanácsadó 
könyvek, ezek azonban többnyire nyugat-európai művek fordításai voltak, nem a magyar társadalmi 
viszonyokra íródtak. Közülük az egyik legtöbbet kutatott munka Bessenyei György 1777-ben 
megjelent Az anyai oktatás című könyve volt, melyről 1919-ben Eckhardt Sándor megállapította, 
hogy Bessenyei saját állítása ellenére nem eredeti mű, hanem George Savile Halifax angol szerző 
majdnem egy évszázaddal korábbi könyvének francia közvetítéssel átvett és átdolgozott variánsa.2 

Habár a 18. századi, fordításirodalomhoz sorolható magyarországi életvezetési tanácsadók 
többségében férfi szerzőtől, nem ritkán papi személytől származnak, 1763-ban már magyar női 

1 Jósika Júlia, Pályavezető. Jó tanácsok a világba lépő fiatal leányok számára, Pest, Heckenast, 1863, 153.

2 Ambrus Attila Józsefné Kéri Katalin, Lánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon, Pécs, 2015, 185–
186. http://real-d.mtak.hu/837/7/dc_1067_15_doktori_mu.pdf 
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szerző is írt nevelési tanácsadó könyvet, Hellenbach Károlyné Jánoky Anna Mária műve azonban 
a kor igényeihez igazodva német nyelven, német kiadó gondozásában jelent meg.3 

László Zsófia vonatkozó tanulmányában az alábbi szerepköröket különítette el a 18. századi női 
életvezetési tanácsadók szerint: vallásos élet, házasság, anyaság, háztartásvezetés és a társaságban 
betöltött szerep.4 Ezek a fő kategóriák a 19. századi szövegek esetében – ahogyan erről a későbbi-
ekben szó lesz – csekély módosuláson estek át.

Az 1820-as években bontakozott ki először Magyarországon nyilvános sajtóvita a nők irodalmi 
és társadalmi szerepvállalása körül, melyet Karacsné Takács Éva színikritikája, illetve a Tudományos 
Gyűjteményben közölt értekezései robbantottak ki.5 Karacsné többek között magyar oktatási nyelvű, 
színvonalas műveltséget adó lánynevelő intézetek alapításának szükségessége mellett érvelt.6 Néze-
teit pártolta a reformer Fáy András, aki az 1820-as évektől kezdve elméletben és gyakorlatban is 
sokat tett a magyar nőnevelés átalakításáért. Tapasztalatait és célkitűzéseit az 1841-ben megjelent 
Nőnevelés és nőnevelő-intézetek hazánkban című művében foglalta össze.7 Rousseau-i szellemben 
megírt műve a nőknek háziasszonyi-anyai szerepet jelöl ki, mint a boldogságuk kizárólagos forrá-
sát, nem támogatja az egyenjogúsági törekvéseket; ugyanakkor elismeri a nők szellemi erényeit, 
műveltségük jól körülhatárolt keretek közti kiterjesztésének fontosságát.8 Érvelése főként a nemzet 
felvirágoztatásának eszményén alapul, melyben a nők magyar nyelvet beszélő, felelősségteljes, szilárd 
erkölcsű és tájékozott anyává válása kulcsszerepet tölt be a hazafiak új generációjának nevelése által.9 

1842-ben látott napvilágot Steinacker Gusztáv Tapasztalások és intések a nőnevelés mezején című 
munkája,10 mely részletes jelentés a magyar leánynevelés aktuális állapotáról, egyben útmutató 
nevelők és szülők részére. A szerző – nem mellesleg az Abafi első német fordítója11 – a debreceni 
leánynevelő intézet korábbi igazgatójaként szerzett elméleti és gyakorlati ismereteit is felhasználva 

3 Uo., 186.

4 László Zsófia, „Asszony-népnek meg-kivántató tudomány”. Női életvezetési tanácsadókönyvek a 18. századi Ma-
gyarországon = A nők világa. Művelődés- és társadalomtörténeti tanulmyányok, szerk. Fábri Anna, Várkonyi Gá-
bor, Bp., Argumentum, 2007, 229–231.

5 Reinhart Erzsébet, A reformkor két nőírójának nevelési elvei = Hatalom és Kultúra – Az V. Nemzetközi Hungaro-
lógiai Kongresszus előadásai II., szerk. Jankovics József, Nyerges Judit, Bp., Nemzetközi Magyarságtudományi 
Társaság, 2004, 58.

6 Pukánszky Béla, A nőnevelés története, Bp., Gondolat, 2013, 106.

7 Uo., 107–110.

8 Uo., 107.

9 Fáy retorikája szembeállítja egymással a felszínesnek és romlottnak tartott idegen – elsősorban francia – nevel-
tetést az általa jól körülhatárolt erkölcsiségű, magyar neveltetéssel. A nemzetté válás leghatékonyabb előmozdí-
tójának az anyák nevelését tartja: „Leszünk-e’ mind addig magyarok, mig nőinknek legnagyobb, rangosabb, va-
gyonosabb része, idegen nemzetü nevelőnéktől neveltetve, nem izeli azt, mi hazai, házi nyelvül idegent fogad [...] 
” Fáy András, Nőnevelés és nőnevelő intézetek hazánkban, Pest, Trattner-Károlyi, 1841, 24. http://oszkdk.oszk.hu/
DRJ/2612/cedulas

10 Steinacker Gusztáv, Tapasztalások és intések a nőnevelés mezején. Minden lelkes szülék, nevelők s a nevelés szent 
ügyét szívökben hordó hazánkfiai számára, Pest, Geibel, 1842.

11 Rózsa Mária, „Adalékok Jósika Miklós 1848 előtti regényeinek fogadtatásához az egykorú német nyelvű sajtóban”, 
Irodalomtörténeti Közlemények, 2016/2, 207.
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radikálisan új irányvonalat jelöl ki a nők kiegyensúlyozott szellemi és fizikai nevelését,12 számukra 
szükséges ismeretanyagok bővítését és az általuk betölthető társadalmi szerepeket illetően. Egyaránt 
ostorozza a hagyományok patinája alatt megkopott és korszerűtlen módszereket és a szélsőségesen 
nemzeti- vagy épp ellenkezőleg, szélsőségesen kozmopolita érzelmű nevelést.13 Szorgalmazza a 
központosított, állami ellenőrzés alatt álló, magas szakmai színvonalú és minden (írástudó) tár-
sadalmi réteg számára elérhető intézetek alapítását, egyben reálisan számol azzal, hogy mindez a 
távolabbi jövőben jöhet csak létre. 

A Steinackerrel együtt gondolkodó Fáy András a Tapasztalások és intések... előszavában további 
borúlátó kiegészítésekkel látja el az átfogó pedagógiai munkát. Az egyik legnagyobb problémát a 
társadalmi hierarchia miatt kevés tisztelettel és megbecsüléssel bíró nevelőkben látja,14 amelyet 
súlyosbít a szűklátókörű szülői magatartás.15 Keserűen jegyzi meg továbbá, hogy a férfiak jelentős 
része csupán kétféleképpen tud a nőkre tekinteni. Az egyik típus a háztartás és a család körében 
helyhez kötött feleség, a másik a francia frivolsággal körülrajongott, eldobható bábjáték.16 Ez a 
szemlélet értelemszerűen nem kedvezett a többdimenziós nőképhez illeszkedő oktatás fejlődésének.

Steinacker Gusztáv könyvének végén összegyűjtve szerepel a nőnevelés témaköréhez valamilyen 
módon kapcsolódó, magyar nyelven aktuálisan kapható könyvek és kiadványok listája.17 Ezek közt 
egyetlen közvetlenül a fiatal lányokhoz, nőkhöz szóló tanácsadókönyv sem szerepel – habár a szerző 
az iskolai és otthoni oktatás segítése érdekében nem egy tankönyvet is jegyzett.

Fáy András és köre munkássága az 1840-es évek közepén kezdte el kifejteni a hatását. Karacs 
Teréz anyja nyomdokain haladva együttműködött Teleki Blankával és Lővei Klárával, akikkel 
1846-ban megnyitották az első két magyar oktatási nyelvű nőnevelő intézetet Pesten és Miskol-
con.18 A nemzeti szemléletű, jól képzett tanárokkal dolgozó, magas színvonalú tantervvel működő 
intézmények alternatívát kínáltak ugyan a fiatal lányok iskoláztatására az idegen oktatási nyelvű, 
elsősorban egyházi leánynevelő intézetekkel19 szemben, ez azonban csak a főrangú családok gyer-
mekei számára volt elérhető.20 Karacs Teréz tanítványainak írott didaktikus munkái így csak igen 
szűk körben váltak ismertté.

Az erősen széttagolt intézményes oktatás ingadozó színvonalon és eltérő feltételek mellett volt 
elérhető a magyar növendéklányok számára lakóhelyük és társadalmi helyzetük szerint. További 
problémát jelentett az otthoni használatra szánt, Nyugat-Európában rendkívül divatos nevelési 
tanácsadókönyvek hiánya. Ezek a könyvek kettős funkciót láttak el: részben kiegészítették a fiatal 

12 Steinacker, i. m., 12–17. 

13 Uo., 17.

14 Fáy András, Előszó. Házi leány nevelésünk állapotjáról s annak a köz leányneveléshezi viszonyáról = Steinacker,  
i. m., XI.

15 Uo., XII–XIII.

16 Uo., XIV.

17 Uo., 88–96.

18 Pukánszky, i. m., 114–115.

19 Ambrus Attila Józsefné Kéri, i. m., 291–292.

20 Pukánszky, i. m., 116.
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lányok intézeti vagy otthoni oktatását, részben egyfajta önszabályozó normakövetést tettek lehe-
tővé – és kívánatossá – azáltal, hogy a hétköznapi, családi és társasági élet minden szegmensére 
kiterjedő részletes viselkedési útmutatót nyújtottak az olvasónak. 

Ilyen átfogó jellegű, eredeti, magyar nyelvű és széles körben olvasott, női szerzőtől származó 
nőnevelési tanácsadó könyv megjelenésére 1863-ig, a Pályavezető első kiadásáig várni kellett.

A Pályavezető előzményeit azonban nem csak a női nevelési irodalomban kereshetjük: 1855-ben 
látott napvilágot Aszalay József Szellemi omnibus kéjutazásra az élet utain21 című háromkötetes mun-
kája, mely kifejezetten férfiaknak szánt művelődési és viselkedési tanácsadó volt. Szerzői szándékot 
illetően, szerkezetében és témafelosztásában a Pályavezető bizonyos hasonlóságot is mutat ezzel a 
művel; tartalmilag azonban kevésbé rokoníthatóak. Aszalay műve már csak az időbeli közelség miatt 
sem hagyható figyelmen kívül Jósika Júlia nőnevelési tanácsadója kapcsán. A két kiadvány reláció-
jának vizsgálata alkalmat adhat az elvárt férfi és női műveltség, viselkedésminták, illemszabályok, 
kötelezettségek összevetésére az 1850-es 1860-as években; ez azonban nem képezi e dolgozat tárgyát. 

Az emigráció szerepe Jósika Júlia szerzői pozíciójában

A saját korában rendkívül népszerű kézikönyv eddig igen kevés figyelmet kapott a szakirodalomban. 
Hasonlóképpen a szerző, Jósika Júlia sem számít bejáratott névnek a 19. századi magyar nőneveléssel 
foglalkozó művekben, így a könyv megfelelő kontextusban történő elhelyezéséhez szükségesnek 
tartom a szerző munkásságának rövid áttekintését.

1851 és 1864 között a Jósika házaspár irodalmi tevékenységének Brüsszel adott otthont, mely 
1849 utáni emigrációjuk legfontosabb helyszíne volt. A visszatérés Magyarországra sokáig lehetet-
lennek tűnt a vagyonát vesztett arisztokrata szerzőpár számára.22 A radikális földrajzi, társadalmi 
és vagyoni áthelyeződés jelentős mértékben hozzájárult Jósika Júlia irodalmi indulásához, és a 
későbbiekben is fontos szerepet játszottak a gazdasági szempontok az írást mint kenyérkereső 
foglalkozást űző szerző munkásságának alakulásában. 

Az élénk belga társasági életnek, illetve a melegen tartott magyarországi irodalmi kapcsolati 
hálónak köszönhetően Jósika Júlia sajátos, és pályája szempontjából előnyös írói pozícióban volt.  
A 14. századig visszavezethető aszódi Podmaniczky-család23 leszármazottjaként a főnemesi születésű 
nők számára elérhető legjobb oktatásban részesült. Kiválóan beszélt franciául és angolul, így külföldi 
tartózkodása alatt nyelvi akadályokkal nem különösebben kellett számolnia. Öccse, Podmaniczky 
Frigyes naplójából kiderül, hogy – a korabeli magyar arisztokrácia életmódját figyelembe véve nem 
meglepő módon – Jósika Júlia anyanyelve eredetileg a német volt, és csak később sajátította el a 
magyart más idegen nyelvekkel együtt.24 

21 Aszalay József, Szellemi omnibus kéjutazásra az élet utain, Pest, Beimel J. és Kozma Vazul, 1855.

22 Hites Sándor, Még dadogtak, amikor ő megszólalt, Bp., Universitas, 2007, 76.

23 Lukinich Imre, A Podmanini és Aszódi báró Podmaniczky-család története, 10. kötet, Bp., Magyar Tudományos 
Akadémia, 1943, 30.

24 A következőképpen fogalmaz Podmaniczky Frigyes: „Két idősebb nővérem – Julia, utóbb férjezett báró Jósi-
ka Miklósné és Eliza, utóbb férjezett Majthényi Péterné – a magyar nyelvből rendszeres oktatásban részesül-
tek, mert gyakorlatük vajmi kevés volt, miután az akkori világban soha senki magasabb körökből magyarul nem  
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A többnyelvűség a hétköznapi életben való érvényesülésen túl belépőt jelentett a nyugat-európai 
irodalmi életbe is. Jósika Júlia férje több regényét is németre fordította, amelyeket aztán Lipcsében 
adtak ki.25 Angol szerzők novelláit magyarra fordítva közölte magyar lapokban és egyéb kiadvá-
nyokban – olykor a forrás pontos megjelölése nélkül. A Nővilágban megjelent Eredeti Divattudósítás 
cikksorozata komparatív szemléletének angol, francia és belga divatlapok szolgáltak alapul, és rend-
szeresen látogatta a brüsszeli kulturális és művészeti élet jeles eseményeit, ugyanakkor a házaspár 
intenzív kapcsolatban maradt emigráns és hazai magyar közösségekkel. 

A brüsszeli emigráció kulturális heterogenitása esszenciális Jósika Júlia nőnevelési könyvének 
pozicionálásához. A Belgiumba való kihelyeződés távolról sem eredményezett asszimilációt; sok-
kal inkább nyitott, nemzetek feletti európaiság-tudat tükröződik a szövegekben, melyet a szerző 
többnyelvűsége is táplált. Külföldi tapasztalatait újra és újra összeveti a magyar viszonyokkal 
mind társadalmi, gazdasági és kulturális szempontból. Különböző nemzetek irodalmát, szokásait, 
találmányait a magyarral egyenértékűként közvetíti célzottan jobbító, fellendítő, olykor nevelő 
szándékkal. A szerző több publicisztikai és szépirodalmi szövegének is jelentős forrása volt a kor-
társ angol irodalom. 

A Pályavezető Olvasás című fejezetében a szerző reflektáltan elhatárolódott a francia regénytől, az 
angol női (nők által írt, nőkkel foglalkozó, nőknek szóló) irodalom mellett tette le a voksát. Az angol- 
szász irodalmi hatás korábbi szövegeiben is tetten érhető, illetve jelentős terjedelmű szöveget for-
dított angolból magyarra, sőt németre is.26 A Pályavezetőre forrásait, szemléletét és értékrendjét 
tekintve is nagy jelentőséggel bír a vonatkozó angol nevelési irodalom. 

A Pályavezető és az angol nőnevelés

Ahogyan arra Szaák Lujza 1888-as, Jósika Júlia ifjúsági irodalomban betöltött szerepéről írt ter-
jedelmes cikksorozatában rámutat: az angol, francia vagy német nőnevelési könyvek fordítása és 
módosítás nélküli átemelése magyar viszonyok közé már csak az eltérő iskolarendszer miatt is 
működésképtelen volt.27 A Pályavezető egyik legnagyobb érdeme a szintézisteremtés a nyugat-eu-
rópai minta és a magyar társadalmi és nevelési-oktatási viszonyok között. 

 Angliában a 19. században komoly piaca volt a nőknek szóló viselkedési útmutatóknak, és 
népszerűségük egyre nőtt. Igen valószínű, hogy a Pályavezető összeállításához ezek a könyvek 
szolgáltak mintául Jósika Júliának.

beszélt […]” Podmaniczky Frigyes, Naplótöredékek, 1. kötet, Bp., Grill Károly Cs. és Kir Udvari Könyvkeres-
kedése, 1887, 26.

25 Stephan Jósika, Historischer Roman von Nikolaus Jósika, ins deutsche übertragen, Leipzig, 1851; Zur Geschichte 
des ungarischen Freiheitskampfes, Authentische Berichte, Leipzig, 1851; Die Hexen von Szegedin, Hist. Roman 
von Nicolaus Jósika. Übersetzt von Julia Josika, Wurzen, 1863; Franz Rákóczy II., Roman von B. Nik. Jósika, 
übersetzt von Julia Josika, Pest-Wien-Leipzig, 1867. Ld. Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, V. kötet, 
Bp., Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, 1980, 651.

26 Ld. Jósika Júlia, Közlések a külföldről, I–II. kötet, Pest, Heckenast, 1855.

27 Szaák Luiza, 1888. december 13.
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A magától értetődő műfaji azonosságon túllépve figyelemre érdemes a Pályavezető célközön-
sége. A szerző iránycikkeihez hasonlóan ez a könyv sem egyértelműen meghatározható társadalmi 
rétegnek szól, hanem igyekszik arisztokrata és polgári-kisnemesi igényeket egyaránt kielégíteni. A kö- 
tet közvetlen előzményének tekinthető életvezetési cikksorozathoz képest a célközönséget elsősor-
ban a házasság előtt álló fiatal lányokra szűkítette, de ez a megszorítás nem kizárólagos; bizonyos 
gyermekneveléssel, gazdálkodással, művelődéssel, jótékonykodással kapcsolatos fejezetek inkább 
az anyáknak szólnak. A potenciális olvasók körét nemcsak életkorra, de társadalmi állásra nézve 
is a végsőkig kitágította. A nőket vagyoni helyzetüktől függetlenül szólítja meg olyan általánosan 
alkalmazható női szabály- és viselkedésrendszert feltételezve, amely mindenki számára követhető 
lehet. Ez az idea a hétköznapi gyakorlatban kevéssé megvalósítható, a forrása azonban behatárolható.

Nancy Armstrong a Desire and Domestic Fictionben írja, hogy a 18–19. század fordulóján születő 
angol nőnevelési kézikönyveknek nagy szerepük volt a változó társadalomban a nők státuszának 
rögzítésében.28 Az olvasónők műveltségük szabályozásán keresztül nem csupán a nyilvánosság 
előtt, hanem privát szférájukban, a háztartásban is irányíthatóvá váltak.29 A könyvek tanácsait 
megfogadni igyekvő nők önszabályozó módon, férjük közbeavatkozása nélkül is normakövetően 
irányították a háztartást, kezelték a család jövedelmét és betöltötték a társadalom által rájuk osztott 
családanya-szerepet. Az önszabályozó nő ideája minden társadalmi rétegben rendkívül vonzónak 
bizonyult, így a városi munkásosztálytól kezdve a legfelső arisztokráciáig mindenki talált számára 
megfelelő kézikönyvet.30 Ezek a művek megtalálták az átjárót az átjárhatatlannak tűnő vagyoni 
különbségek között. Fontos kiemelni, hogy e könyvek jelentős része mind az arisztokrata fényűzést, 
mind a női bérmunkát elutasította; a legfelső és legalsó vagyoni réteg életmódját alkalmatlannak 
tartotta a háztartásbeli nő és családanya szerepének beteljesítésére.31 Nancy Armstrong összefüg-
gésbe hozza a polgári középosztály kialakulását a nőnevelési útmutatókkal, tudniillik az útmutatók 
széles olvasótábora olyan társadalmi középosztály meglétére engedett következtetni, amely az 
1760–1820 közti időszakban még nem létezett.32

Egy hasonlóképpen képzeletbeli polgári középosztálynak szólhat Jósika Júlia nőnevelési könyve 
is az 1860-as évek magyarországi társadalmi viszonyait figyelembe véve. Világos azonban, hogy 
könyvét az angol művekhez hasonló átfogó igénnyel szerkesztette, mely a nemi különbséget előrébb 
helyezi, mint a társadalmi-vagyoni hovatartozást.

A korszakban a polgári létforma kialakulásával a gyermeknevelés is felértékelődött. Az új szellemi 
áramlatok a gyermekre már mint a jövő polgáraira, a nemzeti értékek és hagyományok örököseire 
tekintettek. Herbert Spencer az 1850-es években pedagógiai rendszerében megfogalmazta, hogy 
a nevelés során az egyén fejlődésén van a hangsúly. Úgy vélte, hogy a jó nevelés eredményeképp az 
embernek képessé kell válnia arra, hogy a természeti és társadalmi környezethez a legtökéletesebben 

28 Nancy Armstrong, Desire and Domestic Fiction. A Political History of the Novel, New York, Oxford, Oxford Uni-
versity Press, 1987, 67–68.

29 Uo., 81.

30 Armstrong, i. m., 63.

31 Uo., 75–76.

32 Uo., 63.
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alkalmazkodjon.33 A Pályavezető fejezetről fejezetre olyan tanácsokat ír, melyek a hétköznapi és 
váratlan élethelyzetekhez való alkalmazkodást segítik; bizonyos irányelvek elsajátításával lehetővé 
teszik az egyéni problémamegoldást az aktuális helyzetre alkalmazva. A mai olvasó számára ez a 
kötet aprólékos, szinte minden részletre kiterjedő leírását is adja a hölgyek életmódjának a 19. 
század második felében. 

A polgáriasodás és az átalakuló életvitel kihívásaira a Pályavezető több helyen is reflektál. Az Ol- 
vasás fejezetben például így fogalmaz: „Aki olvasni szeret, az nem csak soha és seholsem unhatja 
magát, hanem haladni is fog a mindig haladó polgáriasodással, s lelke, szelleme késő öregségig 
fogékony és ifju maradand.”34

A könyvtípus két jellemző darabja az angolszász irodalomban

A következőkben tárgyalt két, úgynevezett conduct book egyikéről sem állítom, hogy bizonyíthatóan 
Jósika Júlia könyvének forrásait találtam meg bennük – a Pályavezető forrásaira vonatkozó pontos 
adatokkal nem rendelkezem. Az Európa-szerte gyorsan terjedő könyvtípusnak e két kiadvány jel-
lemző és mintaadó darabja; ezáltal hozzásegítenek a Pályavezető kontextualizálásához és a műfaj 
megismeréséhez. 

Az először 1824-ben megjelent The New Female Instructor, or Young Woman’s Guide to Domestic 
Happiness,35 a nőnevelési irodalom nagy hatású darabjának már címadásával is rokonságot mutat 
Jósika Júlia kézikönyve. Habár e munka és a Pályavezető közt nagy az időbeli távolság, mégis meg-
kerülhetetlennek tartom, mivel a műfaj egyik legalapvetőbb mintadarabja vált belőle. A sok kiadást 
megért, évtizedeken keresztül meghatározó kézikönyv 1837-es előszava szembeállítja a fejlett angol 
nőkultúrát a lazább erkölcsű (feltehetően) francia mintával, illetve a keleti országok elnyomó poli-
tikai rendszereinek elmaradottságával, melynek rossz hatásaitól az angol nőket védeni igyekszik:

Talán nincs még egy hely a világon, ahol arányosabb női karakter formálódott volna, mint a mi bol-
dog országunkban. Jelentős mértékben mentesült a túlzó és frivol figyelemtől, amely a szomszédos 
országok modorát jellemzi, vagy a despotikus elnyomás alól, melynek a keleti országok női vannak 
kitéve; nagyon is kívánatos, hogy Nagy Britannia nőinek erkölcsi és szellemi kultúrája lépést tartson 
azzal a ranggal, melynek megtartására a társadalomban rendeltettek.36

33 Németh András, A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete, Bp., Osiris, 2002, 154–155.

34 Jósika, Pályavezető..., i. m., 268.

35 The New Female Instructor, or Young Woman’s Guide to Domestic Happiness, ed. Thomas Kelly, London, Thomas 
Kelly, 17. Paternoster Row, 1837.

36 “[…] There is, perhaps, hardly a spot in the world in which more just estimate is formed of the female charecter, 
than in our own happy country. Exemted in great measure from the fulsome and frivolous attentions, which cha-
racterise the manners of a neighbouring country, or the despotic tyranny to which they are exposed in the East; 
it is highly desirable that the moral and mental culture of the women of Great Britain should keep pace with the 
rank they are destined to hold in society.” The New Female Instructor..., i. m., III–IV. (A szerző fordítása.)
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Ebben a gondolatban nem csupán egy magába záródó világ védekezése fogalmazódik meg, 
hanem felfedezhető az angol (női) kultúra terjesztésének burkolt szándéka is, a könyvet tehát 
nemzetközi értelemben véve is mintaadó munkának szánhatták.

Terjedelmét és tematikáját tekintve a The New Female Instructor Jósika Júlia művénél jóval 
szélesebb skálát igyekszik lefedni a kívánt női viselkedés- és műveltségrendszer meghatározásá-
ban, ezzel együtt kisebb mozgásteret is hagy az olvasók egyéni értelmezésének. Mindkét műben 
szerepelnek például divatról, illemről, udvarlásról és házasságról, háztartásvezetésről stb. szóló 
fejezetek, azonban jelentős eltérés mutatkozik az ideális női műveltség és ennek a mindennapi 
életben való alkalmazása terén. 

A The New Female Instructor felsorolja és pontosan behatárolja a nők számára kívánatos művelt-
ségi területeket, de ezen tudás a családi életben és háztartásban játszott szerepén túl nem vázol fel 
alternatívát. A nő önálló, családon kívüli létezése és/vagy munkavállalása ebben a könyvben nem 
kapott hangot. A Pályavezető a tudományterületek pontos megjelölése helyett a saját tehetségük 
kibontakoztatására biztatja az olvasókat, akiknek ily módon kell felkészülniük arra az eshetőségre, 
ha gazdasági vagy családi helyzetük változásából adódóan saját munkájukból kellene eltartaniuk 
magukat. Jósika Júlia műve egyéb kérdésekben is liberálisabb nézeteket vall a sok esetben unifor-
mizáló igényű The New Female Instructorral szemben, ilyen például a családban betöltött szerep 
rugalmasabb értelmezése, vagy éppen a házasság szükségességének megkérdőjelezése. Jósika Júlia a 
Pályavezetőben megfogalmazott elvei sok tekintetben egyeznek Steinacker Gusztáv fentebb említett 
Tapasztalások és intések... című művével, különösen a széleskörű női műveltségeszményt és a tanulás 
fontosságát illetően; azonban Steinacker eszmefuttatása sem jut el odáig, hogy a nők a megszerzett 
tudásukat házi körükön kívül kamatoztassák. Az, hogy a nők – esetleges – munkavállalása bekerült 
egy nőnevelési tanácsadó könyvbe, Jósika Júlia művének újszerűségét igazolja.

A Pályavezető nem fektet különösebb hangsúlyt a származásra – a The New Female Instructor ezt 
szinte minden egyéb fölé helyezi –, hisz Jósika Júlia könyvének egyik legfontosabb tétele éppen 
az, hogy tanulás és munka által bárki felemelkedhet. Ez az eszme rokonítható az amerikai T. S. 
Arthur először 1847-ben megjelent, szintén több kiadást megért Advice to Young Ladies on Their 
Duties and Conduct in Life című nőnevelési könyvével,37 melyben hasonlóképpen a saját munkája 
által felemelkedő nő képe domborodik ki.

T. S. Arthur művelődésről és olvasmányokról alkotott képzetei is nagyon közeliek a Jósika 
Júlia által képviselt eszmékhez. Kiemelt fontosságot tulajdonít az olvasásnak – és természetesen a 
megfelelő könyvek kiválasztásának –, mert ezáltal fejlődik ki többek között a mindennapi életben 
is szükséges megfigyelő, elemző, racionális gondolkodás. Az intelligenciát a női karakter egyik leg-
fontosabb komponensének tartja: „Az igazán intelligens nő áldás az otthonában, barátai körében 
és a társadalomban.”38 Az Advice to Young Ladies on Their Duties and Conduct in Life – a Pályave-
zetővel ellentétben – nem szorítkozik általános, már-már időtlen erények és viselkedési normák 
ismertetésére, hanem egészen aktuális kérdésekre is reflektál. Elhatárolódik a női emancipációs 

37 Timothy Shay Arthur, Advice to Young Ladies on Their Duties and Conduct in Life, Boston, Phillips, Sampson & 
Co., 1849.

38 “A woman of true intelligence is a blessing at home, in her circle of friends, and in society.” Uo., 64. (A szerző 
fordítása.)
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törekvések szélsőséges irányzataitól, ugyanakkor elismeri a nemek közötti egyenlőség eszméjének 
létjogosultságát – bizonyos megszorításokkal.39 

Jósika Júlia könyvében a művelt, tehetségét kamatoztató, szükség esetén munkába álló, de 
elsősorban mégis a családjának élő nő képe az amerikai tanácsadókönyv által ábrázolt női karak-
terhez közelít; azonban nincs benne explicit állásfoglalás a nők jogi, intellektuális és társadalmi 
egyenlőségét illetően.

A Pályavezető az angol műhöz hasonló retorikát alkalmazza a viselkedésminták ábrázolásában: 
felvázol egy hétköznapi életből vett negatív példát annak minden következményével, nevetségessé 
teszi azt, majd a példában leírtak kerülésére inti az olvasót. Az elvárt, „helyes” viselkedést épp csak 
felvillantja; s annak is inkább az eredményére, és nem a mikéntjére koncentrál. 

Használhatóságukat tekintve a három könyv szerkezete közel azonos: a tematikus fejezetekre 
bontott könyvben az olvasó könnyen és gyorsan az aktuális szöveghelyre ugorhat. A szövegek által 
közvetített normák – az eltelt idő és a társadalmi-földrajzi különbségek figyelembe vételével –  
jelentős átfedést mutatnak egymással.

A Pályavezető kiadásának körülményei

A női életvezetési tanácsadókönyv formailag élesen elkülönül Jósika Júlia szépirodalmi szövegeitől, 
tematikájában azonban különválaszthatatlan tőlük. Ugyanazok a társadalmi problémák, viselkedési 
normák és elvárások tükröződnek benne, mint a polgári és nemesi világban játszódó, szintén didak-
tikus igényű szépprózai műveiben. (Szemléletes példa lehet erre a szerző első regénye, az 1860-ban 
megjelent Éva számtalan szerzői kiszólása, nevelő-oktató szentenciái és parabolisztikus narratívája.)

A Pályavezetőhöz tőle szokatlan módon előszót is írt, melyből kiderül, hogy a kötetet Heckenast 
Gusztáv megrendelésére állította össze: „Midőn e könyvnek tisztelt kiadója fölszólított, hogy írjak 
oly munkát, mely fiatal leányoknak utmutatásul szolgálhasson az életnek olykor elég bonyolódott 
s döcögős pályáján, sokáig haboztam megfeleljek-e a felszólításnak, vagy nem?”40

A kiadói megrendelés hátterében nyilván az állt, hogy Heckenast nagy bevételt sejtett a téma 
mögött, és nem mellesleg az írónő életvezetési tanácsainak keresettségét korábbi tapasztalatai is 
igazolták. 1857 és 1860 közt volt Jósika Júlia a – Heckenast tulajdonában lévő – Nővilág főmun-
katársa. A lapban először brüsszeli divattudósításaival szerzett olvasótábort, mely tovább bővült 
novelláinak és külföldi beszámolóinak köszönhetően. Az 1857-es évfolyam második felében kez-
dett el rendes rovatában felváltva divattudósításokat és életvezetési iránycikkeket írni. Az 1859-es 
előfizetési felhívásban két állandó szerző nevének kiemelésével csalogatták az olvasókat: Jókai Mór 
és Jósika Júlia. Életvezetési témájú cikkeinek népszerűségét igazolja a felhívás szövege is: „Eredeti 
divattudósításokat továbbra is a szellemdús és e téren egyetlen magyar irónő: b. Jósika Júlia közlend 
az eddigi időrendben, valamint mulattatva oktató társadalom-erkölcsi s egyéb változatos tárgyu 
czikkeit is folytatni fogja.”41

39 Uo., 125–127.

40 Jósika, Pályavezető…, i. m., 1.

41 „Előfizetési felhívás”, Nővilág , 1859. január 9.
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Az ebben a formában közzétett életmódra, erkölcsre, magatartásmintákra vonatozó cikkeinek 
többségét később átdolgozott formában beszerkesztette a Pályavezetőbe. 

A szöveg alakulása: iránycikkekből könyv

Az előbb folyóiratban, majd kötetbe szerkesztett megjelenés a szépírók körében bevett publikációs 
gyakorlat volt a korszakban. Példáért nem kell messzire menni; Jósika Miklós is hasonlóképpen 
járt el tárcaregényei közlését tekintve. Maga Jósika Júlia is több novelláját először folyóiratban tette 
közzé, majd ezeket beillesztette a Való és költött, Novellák és vázlatok gyűjteménye című háromkötetes 
munkájába, mely – csakúgy, mint a Pályavezető – 1863-ban jelent meg. 

Míg a novellák többnyire minimális változtatáson estek át – ha egyáltalán történt bármi módosí-
tás – addig az iránycikkeket alaposan átfogalmazva, bizonyos részeket elhagyva, új szövegrészekkel 
kiegészítve szerkesztette be a nőnevelési tanácsadó könyvbe. A módosítások, átírások, betoldások 
kohéziót teremtenek a kötet fejezetei közt, melyek mind a leánynevelés vezérfonalára vannak 
felfűzve. 

A Nővilágban közölt cikkei általános emberi értékekről, erényekről, elvárható viselkedésmin-
tákról szólnak vegyes nemű és életkorú olvasóknak. A cikkek környezetét figyelembe véve a lap 
inkább a családos, háztartást vezető asszonyokat szólította meg mint potenciális előfizetőket, és 
nem a házasság előtt álló fiatal lányokat. Ebből következik, hogy a fiatal lányok életmódjára és 
művelődésére vonatkozó cikkek többsége az anyáknak, nevelőknek szól, és csak kisebb részük szó-
lítja meg közvetlenül a leányokat. Ez az arány a kötetben már megfordul. A Pályavezető elsődleges 
címzettjei a nagyvilági társaságba éppen belépő, felnőtt életükre készülő kisasszonyok, és mintegy 
mellékesen szerepelnek benne anyáknak, férjes asszonyoknak szóló tanácsok.

A teljes korpusz összevető elemzéséhez ezen dolgozat keretei szűkösek, azonban néhány kiraga-
dott példán keresztül szemléletes képet kaphatunk az iránycikkek és a kötet fejezetei közti relációról. 
A továbbiakban következő fejezet-cikk párokat vetem össze: Olvasás – Mit kell olvasni?, Pár szó az 
olvasásról; Bátorság – Lélekerő; A világba vezetés – Levél unokahugomhoz. 

Olvasás

A művelődés és az olvasás mind a cikkekben, mind a könyvben kiemelt hangsúllyal bír. A cikk-
sorozat két különálló darabját (Pár szó az olvasásról;42 Mit kell olvasni?43) dolgozta be a szerző az 
Olvasás című fejezetbe. A szövegek első és legfontosabb állítása, hogy ebben a korszakban már 
egyetlen férfi, nő, fiatal vagy korosabb ember sem engedheti meg magának, hogy műveletlennek 
mutatkozzék, és a legalapvetőbb elvárás mindenkivel szemben a rendszeres olvasás és önművelés. 
Az önművelésre, önnevelésre vonatkozó megjegyzés a könyv önreflektív szerepértelmezése is 

42 Jósika Júlia, Pár szó az olvasásról, Nővilág, 1857. december 27.

43 Jósika Júlia, Mit kell olvasni?, Nővilág, 1859. március 20.
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egyben: „[az olvasás] hasznos, mert jól választott olvasmány által igen sokat tanulunk, és nevelésünk 
hiányait később magunk pótolhatjuk”44

A fejezet második felének tétje a fiatal lányoknak megfelelő olvasmány kiválasztása. Eszerint 
a nőknek szóló szépirodalmi műveket tekintve is az angol regényirodalmat tartotta mintaadónak 
– szemben a véleménye szerint megkérdőjelezhető erkölcsiséget közvetítő francia regénnyel.45  
Az 1863-ban kiadott Pályavezetőben nem hirdeti címük megemlítésével az általa éles hangon bírált 
francia regényeket. A francia regényirodalom a korszakban saját hazájában sem volt botrányoktól 
mentes – s ne feledjük: ekkor már hét éve, hogy folytatásokban megjelent a Revue de Paris irodalmi 
lapban az erkölcsisége miatt sokat bírált és nagy hírnevet szerzett Bovaryné, s habár az Ambrus 
Zoltán-féle magyar fordítás 1904-ig váratott magára,46 a francia szöveg olvasása elméletileg nem 
jelenthetett problémát Jósika Júlia számára.47 (A szerző divattudósításaiban gyakran hivatkozik 
párizsi irodalmi és divatlapok cikkeire, tehát bizonyos, hogy járatott francia folyóiratokat.) 

A francia regényt, különösen a nőknek szóló francia regényt frivolnak és haszontalannak bélye-
gezni általános tendenciának számított a korabeli magyar sajtóban. A Nővilág többi szerzője körében 
is hasonló vélemény uralkodott hogy csak egy példát említsek, így fogalmaz a Nemzeti Színházban 
frissen bemutatott Mario Uchard La Fiammina című darabjáról a tárcaíró – feltehetően Vajda János: 

Igen mulattató, midőn egy franczia komolyan fölteszi magában, hogy ő most egy drámát ir a családi 
érzések fölsége mellett, melyben egyuttal a frivól érzelmeket s gondolkozást keményen fogja meg-
büntetni. Ez szintolyan uj Párisban, mint merész, s ott e két tulajdon mindenekfölött kedves, hóditó 
erejü. A franczia közönség ugy sem ért az erkölcsileg igazhoz, akárhogyan szolgáltat igazságot, meg 
lesz elégedve azzal, hogy meg volt lepve valami uj ötlet által, mert ő minden áron meglepetni óhajt.48

Az Olvasás fejezet előképének tekinthető, 1859-ben a Nővilágban közzétett Mit kell olvasni című 
iránycikkében is kikelt az „érzelgő s erkölcstelen sőt gyakran erkölcsrontó és szennyes” francia 
regények ellen. Ebben az írásában George Sand és Xavier de Montépin műveit emeli ki mint olva-
sásra nem méltó szövegeket.49

A könyvfejezet és az iránycikkek közötti retorikai eltérések nem csupán az explicit kritikai 
hangvételben mutatkoznak. A Nővilágban megjelent két cikk elsősorban az anyáknak szól. Itt a 
szülők és nevelők felelősségteljes feladatának tartja a kisasszonyoknak ideális könyvek kiválasz-
tását; ez az elem azonban a Pályavezetőből hiányzik, hiszen ott éppen a fiatal lányok önnevelése a 

44 Jósika Júlia, Pályavezető – A világba lépő fiatal leányok számára, Pest, Heckenast, 1863, 268.

45 Uo., 273.

46 Rőhrig Eszter, Flaubert „látható nyelve” Pór Judit Bovaryné fordításában, Revue d’Études Françaises, No 15. 
2010, 48. http://cief.elte.hu/sites/default/files/12rohrigeszter.pdf

47 Pikáns adalék, hogy a Bovarynét első megjelenésének évében Juliet Herbert, Flaubert unokahúgának angol ne-
velőnője fordította először angol nyelvre. Ld. Julian Barnes, Writer’s Writer and Writer’s Writer’s Writer = London 
Review of Books (Archive) 2010/22, https://www.lrb.co.uk/v32/n22/julian-barnes/writers-writer-and-wri 
ters-writers-writer 

48 Tárcza. Nemzeti szinházi játékrend, szerk. Vajda János, Nővilág, 1859. január 16.

49 Jósika Júlia, Mit kell olvasni, Nővilág, 1859. március 20.

Tanulmány



76|

tét, ami által képessé válnak maguk választani az illő és illetlen, hasznos és haszontalan, erkölcsös 
és erkölcstelen szövegek közt.

Bátorság

A Bátorság című fejezet egy olyan erényről ír, mely nem tartozott volt magától értetődően a fiatal 
lányoktól elvárt tulajdonságok közé. Kétféle bátorságot különböztet meg: a férfias, harcra kész 
bátorságot és a stabilitást nyújtó, polgári bátorságot, mely a nők sajátja (kell, hogy legyen). Pél-
daanyagát részben a békeidő hétköznapi megpróbáltatásaiból veszi (betegség, anyagi csőd stb.); 
részben pedig a háborús konfliktusok megpróbáltatásaiból. A nők szerepét a megingathatatlan, 
megtartó, biztonságos háttér megteremtésében, sebesültek ápolásában jelöli ki:

De ha végre győzünk, szebb győzelmet vívtunk ki mint az, ki helyt állt a csatában, mert nagyobb 
feladat ám a sors csapásai ellen küzdeni [...] lakunk csendes falai közt, nem várva és nem remélve 
kitüntetést és babérkoszorút; mint a csaták zajában ezerek sorsával osztozva, megfelelni a kötelesség 
parancsainak [...].

Van elég férfiu, ki sebet ejthet ugyan, de a ki nem birná a sebet bekötözni, ki a legszilajabb paripát 
megüli, de ki ha csak harmadrészét javainak valami baleset által elvesztené, kész volna inkább magát 
agyonlőni, mint azon kellemetlenségeket eltűrni, melyek a vagyonvesztést okvetlenül követik.50

E fejezet a viszonylag kevés módosításon átesett szövegek közé tartozik, annál érdekesebbek az első 
megjelenés körülményei. Jósika Júlia 1859. március 6-án megjelent iránycikkének kéziratát Vajda 
János a sajtórendőrségtől való félelmében szerkesztve és némileg átírva közölte. Erről tanúskodik 
Jósika Miklóshoz – és közvetve – Jósika Júliához írott levele:

[...] A „bátorság” cimü cikket, mint a Mélt. bárónő minden levelét, csak revisionál olvastam először. 
Világos, hogy politikailag ártatlan volt, de mi tudjuk itthon, hogy a sajtórendőrség, kivált egy elterjedt 
ujságban, és a jelen mozgalmak közt [...] mindjárt a sorok közt olvas. Bizonyos, hogy letiltotta volna 
lapomat, melyen már egy irásbeli intés súlyosbodik, azonkivül, hogy harmadéve alig menekedtem 
hat heti fogságtól egy pár meggondolatlan soromért. Tehát szerfölött óvatosnak kell lennem. Föl 
kelle áldoznom a „Bátorság” cimű cikk helyesebb értelmét, s változtattam a hogy tudtam, s a hogy 
hamarjában lehetett.

[...] Belátom, hogy a brüszeli levelek teszik lapom legfőbb értékét, ezért nagy figyelmet fordítok 
rájuk, s nagy zavarban vagyok, ha néha egy egy ismeretlen divatműszót a kéziratban nem tudok 
elolvasni.51

Vajda félelmének az éppen kirobbanóban lévő szárd–francia–osztrák háború adott alapot, amely-
től az 1849-es magyar emigránsok egy csoportja Klapka György, Teleki Pál vezetésével a magyar 

50 Jósika, Pályavezető…, i. m., 291–292.

51 Vajda János Jósika Miklóshoz (Pest, 1859. március 19.), s. a. r. Boros Dezső  = Vajda János Levelezés, szerk. 
Barta János, Bp., Akadémiai, 1982 (Vajda János Összes Művei X.), 12.
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szabadságharc újbóli kirobbantását várta nemzetközi segítséggel. 1859 januárjában bevonták a 
szervezkedésbe Kossuth Lajost is, és korábbi politikai nézetkülönbségeik ellenére közösen vezették 
a később megalakult Magyar Nemzeti Igazgatóságot.52 

Az eredeti Bátorság cím ebben a feszült helyzetben politikai üzenetet sugallt, ehhez képest a 
Lélekerő ártatlannak tűnhetett. Vajda a levélben azt állítja, módosításokat hajtott végre a szövegen, 
de a Pályavezetőben szereplő Bátorság fejezet csak kevés eltérést mutat a cikkhez képest. Ha az 
eredeti kézirat tartalmazott is erőteljes politikai üzenetet, az a leánynevelési tanácsadóba már nem 
került be. 1863-ban persze már nem is lett volna ennek aktualitása, a magyar revízióval kapcsola-
tos tervek füstbe mentek; a szöveg pedig pozíciót váltott. Az első változat körül verődő hullámok 
lenyomata a szövegben csak azok számára bírt jelentéssel, akik ismerték az eredeti kéziratot és az 
átszerkesztés okát: „E bátorság – melyet talán inkább lélekerőnek nevezhetnénk – után törekedni 
szoros kötelességünk [...].”53 A lélekerő kifejezés az iránycikkben ezen a helyen nem szerepel, sőt, a 
szöveg a címet leszámítva mindenhol a bátorság szót használja. A szerkesztő által beszőtt lélekerő 
használata a kötetben tisztelgésként is felfogható Vajda irányában, melyet természetesen a címzetten 
kívül nem sokan érthettek.

A világba vezetés

A Világba vezetés című fejezet jelentős formai és terjedelmi módosításokon esett át, mégis előké-
pének tekinthetjük az 1860-as Levél unokahugomhoz54 című iránycikket. A Nővilágban publikált 
életvezetési, erkölcsi tanácsadó cikkei közül ez az egyetlen, amelyik kimondottan fiatal lányoknak 
szól, mégis egyetlen bekezdés sincs, amelyet érintetlenül átvett volna a Pályavezető összeállításakor. 
Ennek okát mindenek előtt az elbeszélői pozícióban, és az ebből eredő nyelvi különbségekben 
kereshetjük. Az 1860-as cikkben egy idősebb nőrokon megejtő közvetlenséggel, érzelmileg moti-
váltan szól az édesanyját már elvesztett fiatal lányhoz. A szöveg családon belüli magánlevelet imitál, 
feltehetően fiktív címzetthez szól „Kedvesem” megszólítással, egyes szám második személyben. 
(Ez a fordulat egyébként Jósika Júlia rovatában egészen megszokott; a Nővilágban közölt divat-
tudósításait szintén levélformában írta egy fiktív barátnőhöz – a mindenkori olvasóhoz intézve.)  
A következőképpen jelöli ki a levélíró intencióját:

Ne tarts attól kedves gyermekem, hogy unalmas leczkézésekkel töltendem be e lapokat! [H]ogy 
igyekezni fogok – miként idősebb nőrokonok ezt nem ritkán teszik –téged elijeszteni a világtól, s 
annak hibáit, gyöngeségeit s veszedelmeit nagy, olykor nagyító szavakkal festeni. Koránsem! Körül-
ményeid, ugymint édes atyád akaratánál fogva, helyed a nagy világ közepette van; s azt hiszem, hogy a 
kiben erős a jó akarat és becsületes a szándék, ott is, mint mindenütt a hová a gondviselés bennünket 
helyezni jónak látta, megóvhatjuk magunkat a hibás- és rosztól, s követhetjük azt a mi jó és helyes.

52 Farkas Katalin, Magyar függetlenségi törekvések 1859–1866, Bp., Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Line Design, 
2011, 10–12.

53 Jósika, Pályavezető..., i. m., 290.

54 Jósika Júlia, Levél unokahugomhoz, Nővilág, 1860. február 5. 
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Éveken át éltem s mozogtam a nagy világban [...] mindamellett nem érzem, hogy ezáltal meg-
romlott volna kedélyem, vagy hogy azért nem tudnám egész mértékben fölfogni, érezni s becsülni 
a csendes házi s családi élet egyszerü örömeit, s magasztos áldását.55

A Pályavezető narrátora az életkori és az élettapasztalat jelentette távolságból beszél az olvasóhoz 
többes szám első személyben. A levélformából következő önreflexió; a saját példa személyessége 
nem beilleszthető az életvezetési tanácsadó könyv nyelvébe. A Világba vezetés fejezetben így hangzik 
az iménti szöveghellyel rokonítható passzus:

Nem is tartozunk mi azon baljóslatu baglyokhoz, kik mind ebben csupa károst látnak, az ifjuság örö-
meit kárhoztatják, mindenben csak a rossz oldalt szokták fölfedezni, s a világról s annak örömeiről 
azt látszanak hinni, hogy ez valóságos gehenna, mely kész elnyelni mindenkit, ha csak közeliteni is 
mer hozzá.

Koránsem! [É]ltünk és élünk a világban, s erősíthetjük, hogy az, és annak emberei egy cseppet 
sem rosszabbak a nem világi körök, és a világba nem járóknál [...]56

A Levél unokahugomhoz elsősorban a társaságba vezetéssel párhuzamosan növekvő felelősségválla-
lás; a házi teendők és a nagyvilági élet egyensúlyáról elmélkedik. Ennek a kérdésnek szintén nagy 
figyelmet szentel a Világba vezetés fejezet is; emellett további instrukciókkal látja el az ifjú olvasó-
kat a táncos vigalmak illemszabályait, a társalgást és a környezetükre tett jó benyomást illetően.  
Az 1860-as iránycikk nem ilyen bőbeszédű, mégis elegendő tartalmi egyezés van a két szöveg 
között a párhuzam felállítására.

A fent bemutatott három példa hűen szemlélteti a Pályavezető és az iránycikkek közötti relációt 
és a könyv szerkesztésmódját. A szerkesztési vezérelv minden esetben a könyv egységes arculatához 
való igazodás az elbeszélői pozíciót, a megszólított olvasókat és a didaktikus retorikát illetően. 
Bizonyos cikkek már eleve olyan modorban születtek, hogy minimális változtatással beemelhe-
tőek voltak a kötetbe, más fejezeteket több cikkből gyúrt össze a szerző, és akadtak olyanok is, 
amelyeket teljesen át kellett írni, és jelentős terjedelmű kiegészítésekkel ellátni. A végeredmény 
egy könnyen használható, a nemzetközi standardnak megfelelő szerkezetű, több kiadást megért 
nőnevelési tanácsadó könyv lett.

„A női ifjusági irodalom úttörője”

A Pályavezető sikerét bizonyítja, hogy később változatlan formában újra kiadták, majd 1885-ben 
korszerű átdolgozás is készült belőle. A második kiadás érdekessége, hogy ez már nem Hecke-
nast Gusztáv, hanem a Franklin Társulat gondozásában jelent meg – évszám nélkül. Az Országos 
Széchényi Könyvtár adatbázisában 1863 körülre datálták a kötetet.57 Tekintve, hogy Heckenast 

55 Jósika, Levél unokahugomhoz..., i. m.

56 Jósika, Pályavezető..., i. m., 29.

57 Ld. az Országos Széchényi Könyvtár elektronikus katalógusa: http://nektar1.oszk.hu/LVbin/LibriVision/
lv_view_records.html?SESSION_ID=1517920377_1255179497&lv_action=LV_View_Records&NR_RE 
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Gusztáv 1873-ban vonult vissza, a nyomdát és a kiadót pedig eladta a frissen alakult Franklin 
Társulatnak,58 valószínűbb, hogy ez a kiadás 1873-ban vagy később jelenhetett meg. A második 
kiadás téves datálásának közvetett bizonyítékául a Politikai Ujdonságok hirdetései szolgálhatnak, 
melyek 1873. május 21-től kezdve több számon át mint ideális „confirmatiói ajándék”-ot hirdetik 
a Franklin gondozásában megjelent Pályavezetőt.59 A második kiadás évének valódi tétje az, hogy 
a frissen megjelent könyvet a nagy sikerre való tekintettel még az első kiadás évében újra kiadták, 
majd – további érdeklődés hiányában – évtizedekig pihent, míg Kulliffay Beniczky Irma át nem 
dolgozta; vagy az első kiadástól számított tíz év múlva ismét igény mutatkozott az újrakiadásra. 
Ha feltételezésem helyes, abból az következik, hogy a könyv tíz év alatt nem merült feledésbe, és 
a Heckenast-kiadványokat frissen birtokba vett Franklin Társulat is jövedelmező üzletet látott a 
Pályavezető változatlan újranyomtatásában. 

Kuliffay Beniczky Irma Pályavezető fiatal leányok számára című60 átdolgozása 1885-ben jelent 
meg. A könyv tematikai korszerűsítésen és strukturális átrendezésen esett át, melynek eredménye-
ként már csak nyomokban tartalmazza az eredeti szöveget. Megfelelő hivatkozásokkal akár teljesen 
új nőnevelési tanácsadóként is megállta volna a helyét, mégis szerzőként tüntették fel rajta Jósika 
Júliát, melynek hátterében valószínűleg üzleti megfontolások álltak. A korszerű átdolgozás és az 
eredeti szöveg összevetése művelődéstörténeti szempontból sem jelentéktelen, hiszen a könyv – 
jellegéből adódóan – átfogó képet adhat a magyar női (ön)nevelés normáinak változásairól 1863 
és 1885 közt; jelen dolgozat keretei azonban szűkösek ennek bemutatására.

1888-ban, a Pályavezető megjelenése után huszonöt évvel Szaák Lujza, a Jósika házaspár művei-
nek lelkes kutatója hétrészes cikksorozatot publikált a Győri Hirlap tárcarovatában Báró Jósika Julia, 
mint a női ifjusági irodalom úttörője címmel.61 A cikksorozat utolsó két részében némileg elfogult lel-
kesedéssel méltatja a Pályavezetőt, melyet „szegényes szakirodalmunknak valóságos gyöngye”-ként62 
aposztrofál, illetve kijelenti: „[A Pályavezető] a magyar női családi és társas élet törvénykönyvévé 
vált.”63 Szaák Lujza nyilvánvalóan túlzó megnyilatkozása retorikai felvezetésül szolgál a cikkso-
rozat végén megfogalmazott célhoz: a cikkíró szorgalmazza a Pályavezető újbóli kiadását, hiszen 
„[ Jósika Júlia könyvei] népszerűségüknél fogva ma alig hozzáférhetőek.”64 Tekintettel arra, hogy 
Szaák Lujza egy hétrészes cikksorozatot áldozott a kérés előkészítésére, nem csupán a megvásá-
rolható példányok hiányára következtetek 1888-ban, hanem a könyv iránt megnövekedett olvasói 

CORDS_TO_SHOW=1&GOTO_RECORD=3&RESULT_SET_NAME=set_1517925350_0&DISPLAY_
RECORD_XSLT=html&ELEMENT_SET_NAME=F 

58 Bükyné Horváth Mária, A Leander-család és nyomdászati vállalkozásai, Magyar Könyvszemle, 1966/1, 27.

59 „Confrimatiói ajándékok. A »Franklin-társulat« magyar irodalmi intézetben, Budapest (egyetem-utcza 4-ik 
szám) megjelent és minden könyvárusnál kapható: Jósika Julia Pályavezető. Jó tanácsok a világba lépő fiatal leá-
nyok számára. (432 lap, nyolcadrét) Füzve 2 frt. Diszkötésben 2 frt. 80 kr.” Hirdetés, Politikai Ujdonságok, 1873. 
május 21.

60 Jósika Júlia, Pályavezető fiatal leányok számára, átdolg. Kuliffay Beniczky Irma, Bp., Franklin, 1885.

61 Szaák Lujza, Báró Jósika Julia, mint a női ifjusági irodalom úttörője, Győri Hirlap, 1888. november 25 – december 20.

62 Szaák, i. m., 1888. december 16.

63 Uo.

64 Szaák, i. m., 1888. december 20.
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igényre is. Különös, hogy a magyar nőnevelés történetében és kiadványaiban meglehetősen jártas 
szerző meg sem említi a három évvel korábbi Pályavezető fiatal leányok számára kötetet. Az ere- 
deti Pályavezető újrakiadását többek között azért tartja elengedhetetlenül szükségesnek, mert, 
mint állítja, előtte sem és azóta sem írtak magyar nyelven ilyen átfogó, jól használható, széles kör-
ben elterjedt női viselkedési útmutatót az érintett korosztály számára – olyat biztosan nem, amit 
szívesen adna a tanítványai kezébe. 

A kör bezárul: könyv, iránycikk, könyv
 

A Pályavezető utóéletének ismertetése után visszatérek a könyv szöveganyagának közvetlen előzmé-
nyéhez, a Nővilágban közölt cikksorozathoz. Hogyan lehetséges az, hogy Jósika Júlia életvezetési 
tanácsadója az angol nőnevelési irodalomból ismert könyvtípust követi, ha a fejezetek jelentős 
része már a könyv kiadása előtt három-öt évvel megjelent? 

Már az iránycikkek témái és címadása is rokonítható a korábban ismertetett angolszász nőnevelési 
tanácsadó könyvek koncepciójával. (például A cselédség kormányzása65 – Cseléd és uraság66– Conduct 

65 Jósika, Pályavezető…, i. m., 236.

66 Jósika Júlia, Cseléd és uraság, Nővilág, 1857. december 13.
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to Servants;67 A rend és tisztaság fönntartása68 – Rend és tisztaság69 – Habits of Order and Neatness70 
stb.) Itt fontos leszögezni, hogy egyik esetben sincs szó fordításról; a témakörök és bizonyos hang-
súlyok átvétele nem takar tartalmi azonosságot az angolszász könyvekkel.

A Nővilágban közölt szövegek szisztematikus, következetes sorozata önmagában hasonló funk-
ciót láthatott el, mint a később kötetbe gyűjtött, szerkesztett változat. A legnagyobb különbség az 
iránycikkek és a Pályavezető között a használhatóságban mutatkozik. A – feltételezésem szerint – 
mintának, kiindulópontnak használt angolszász tanácsadó könyvek témaköreit kéthetente, olykor 
még ritkábban publikált cikkekre bontotta le, ezáltal egy fragmentált, széttartó, egyéni igényekhez 
képest esetleges elrendezésű korpusz jött létre. Hiányzik belőle a kereshetőség előnye, melyet az 
Előszóban a szerző maga is kiemel:

Aztán van e formának még egy nagy és elvitathatatlan előnye, s ez ebből áll: hogy a mint imádságos 
könyvünkben azon imát szoktuk fölkeresni, mely legközelebbről érinti jelen hangulatunkat, ugy e 
rövid utmutatásokba s elmélkedésekbe szorult czikkekben is, fiatal olvasónőim épen azt választhatják, 
mire jelen pillanatban szükségök van [...]71

A hetilapban megjelenő iránycikkek ugyan nem tesznek lehetővé ilyen könnyű tájékozódást a szö-
vegben, azonban aktualitásuk és időzítésük miatt metaolvasatot implikálnak. Hogy csak két példát 
említsünk, nem véletlen, hogy éppen az Eredeti divattudósítás rovat elvesztése idején tette közzé a 
Hallgatás című iránycikket; a fentebb tárgyalt Lélekerő politikai felhangjairól pedig már korábban 
szóltam. E mellékjelentéseket a kötetben az ugyanilyen tárgyú fejezetek értelemszerűen elvesztik.

A Pályavezető helye Jósika Júlia életművében

A 19. század divatos női tanácsadó könyvei különleges kölcsönhatásban voltak a viktoriánus tár-
sadalmi- és irodalmi eszmények kialakulásával. Az útmutatók már létező, hétköznapi valóságként 
mutattak be egy idealizált, mesterséges világot, s olvasóik abban a meggyőződésben, hogy épp 
csak hozzájuk nem jutott még el az új módi, ténylegesen megvalósították az addig csak papíron 
létező ideákat. Hasonló kölcsönhatás figyelhető meg a nőnevelési könyvecskék és a szépirodalmi 
nő- és családábrázolásban is. Dickens vagy a Brontë nővérek szépprózájában világosan kimutatható 
ezen kézikönyvek hatása mind a nőalakok megformálásában, mind a háztartások ábrázolásában.72 
A közismert regények után keletkezett, újabb tanácsadó könyvek már ezeket a friss szépirodalmi 
mintákat is beépíthették normarendszerükbe, s az ily módon cirkuláló eszmények egymást erősítve, 
hosszabb ideig és szélesebb közönségben fejthették ki hatásukat.

67 The New Female Instructor…, i. m., 508.

68 Jósika, Pályavezető…, i. m., 120.

69 Jósika Júlia, Rend és tisztaság, Nővilág, 1857. november 1.

70 Arthur, i. m., 36.

71 Jósika, Pályavezető…, i. m., 2.

72 Armstrong, i. m., 90–95.
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További kutatásra érdemes e kölcsönhatás vizsgálata a 19. századi magyar regényirodalomban, 
különös figyelemmel Jósika Miklós történelmi regényeire, melyeknek nőalakjai már ismeretségük 
kezdetekor is deklaráltan szemléletformáló hatással voltak Jósika Júliára73 és irodalmi munkásságára.

Ahogy azt korábban említettem, az írónő saját életművén belül is aktív kölcsönhatás figyel-
hető meg a nőnevelési tanácsadókönyv és a széppróza között. A Pályavezető a társadalomba való 
beilleszkedéssel foglalkozó, A világ itélete címet viselő fejezet nyíltan beszél a kiszolgáltatottságról, 
amit a társadalmi ítéletek jelentenek az egyén számára. Szembesíti az olvasót ezen ítélet igazságta-
lanságával, ugyanakkor megváltoztathatatlanságával is. Elsősorban a közösség igaztalanul negatív 
véleményével foglalkozik, mellyel nagyon nehéz dacolni. Jósika Júlia egész szépirodalmi munkássá-
gában a hangsúly a(z igazságtalan) társasági ítéletről az azzal szembehelyezkedő viselkedésmintára 
helyeződik át. A passzív, az eseményeket csupán elszenvedő nő helyébe aktív, megoldáskereső, s 
egyszersmind küzdő, erkölcsileg feddhetetlen hősnő lép. (Ez nem tévesztendő össze a normaszegő 
viselkedésminták éltetésével; Jósika Júlia szépirodalmi és didaktikus munkásságától mi sem áll 
távolabb, mint a társadalmi devianciák legitimálása.)

A Pályavezetőben megfogalmazott problémafelvetésekre szinte kivétel nélkül található egy-egy 
példa Jósika Júlia regényeiben és elbeszéléseiben. Szépprózájában – akárcsak a Pályavezetőben – 
fontos szerepet játszik a nevelési igény. Ezek a szövegek nagyon is aktuális, a hétköznapi olvasót 
közvetlenül érintő társadalmi problémákat vetnek fel, és nem mindig kínálnak megoldást. Adott 
esetben – burkolt, vagy kevésbé burkolt – leíró jellegű társadalomkritika fogalmazódik meg bennük, 
ilyen mindenek előtt a Varga János és A czigány leány című elbeszélések. A normaszegésre épülő 
konfliktusokat és a tabusértés aránytalanul kegyetlen büntetéseit elrettentő és tanító szándékkal 
ábrázolja. A társadalomról alkotott kép egyik lényeges tézise a közösség törvényeinek megváltoz-
tathatatlansága; az egyén sikeressége pedig részben saját erején, műveltségén, ügyességén, részben 
az alkalmazkodásra való képességén múlik. Szinte szükségtelen megemlíteni, mennyire tökéletesen 
egybecseng ez a nőnevelési tanácsadó – a műfajból is eredő – intencióival.

Fontos leszögezni, hogy Jósika Júlia szépprózájában a valósághű ábrázolás, a megtörténhető 
dolgokra való hagyatkozás elsősorban nem a szerző esztétikai törekvéseinek tudható be. A korai 
realistákkal rokonítva tudatos művészi programot sejteni Jósika Júlia szépprózájának köznapisága 
mögött tévútra vezetne. A didaktikus igénnyel megírt, józan és mindennapi történetek gyakran 
nagyon is életszerűtlen párbeszédekkel, papírízű monológokkal és sematikus karakterekkel ope-
rálnak. Kétségkívül hatással voltak a szerzőre a legfrissebb szellemi irányzatok, de munkásságának 
reális értékeléséhez el kell engedni a művészi kibontakozás vágyából alkotó szerző romantikus 
képét, és ismét vissza kell kanyarodni a kiindulóponthoz, az irodalom gazdasági megközelítéséhez.

 Az 1850-es évektől új folyóiratok és új fogyasztók jelentek meg a magyar sajtótermékek piacán. 
Nőkről, nőknek írni jövedelmezőbb volt, mint addig valaha. A számtalan szórakoztató műfaj közt 
Jósika Júlia szövegeit részben közvetlen hangvételük, részben pedig használhatóságuk tette nép-
szerűvé. Az emancipációs törekvéseket diszkréten támogató Pályavezető immanens világa olyan 
mikrokozmoszokra bomlik, melyekben az egyénnek nem feladata megváltoztatni a környezetét, ha 
ő maga alkalmazkodni képes. Eszerint nem a társadalom feladata az egyén felszabadítása, hanem 
az egyénnek kell felnőni a felelősséghez, amit a szabadság jelent.

73 Dézsi Lajos, Báró Jósika Miklós, Bp., Magyar Történelmi Társulat, 1916, 206.
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