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JELENKOR

Feminizmus és médiatörténet, avagy az angol 
nőmozgalom megosztottsága�

A nőtörténetírás irányvonalait mind Nyugat-Európában, mind pedig az 
Amerikai Egyesült Államokban egészen az 1960-as évek végéig az a ha-
gyományos paradigma határozta meg, melynek értelmében a kutatók 
– néhány kivételtől eltekintve – kizárólag a nők politikai szerepvállalására 
összpontosítottak.� Az ilyen típusú kutatásokhoz a történészek elsősorban 
levéltári forrásokat, nőegyletek iratait, egyesületi ülések jegyzőkönyveit, 
híres szüfrazsettek családi hagyatékait, választójogi aktivisták naplóit, le-
velezéseit, visszaemlékezéseket, illetőleg különböző típusú jogi dokumen-
tumokat tekintettek át. A témával kapcsolatos vizsgálódások azonban az 
1970-es évektől kezdve fokozatosan új – ún. kontributív – irányba tolódtak, 
mely fokozatos elterjedésének eredményeként a nőtörténeti kutatások in-
ter- és multidiszciplináris jellege erősödött meg.� Ez elsősorban azért volt 
fontos, mivel az ilyen irányú vizsgálódások – a női lét szinte valamennyi 
aspektusát bemutatva – egyre nagyobb figyelmet fordítottak a női nem ön-
reprezentációjához kapcsolódó problémakör feltérképezésére. A női írók és 
 1 Az ismertetés a Campus Hungary ösztöndíj-pályázat keretein belül Lipcsében folytatott 

kutatásom során készült. A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú 
Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító 
rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt által nyújtott 
személyi támogatással valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 2 A „gyengébb nem” szavazati jogának megszerzésére irányuló harcára a teljesség igénye 
nélkül l. például: Guschlbauer, Elisabeth: Der Beginn der politischen Emanzipation der 
Frau in Österreich (1848–1919). Salzburg, 1974. Pankhurst, Estelle: The Suffragette: The 
History of the Women’s Militant Suffrage Movements 1905–1910. Source Book, London, 
1970. Rover, Constance: Women’s Suffrage and Party Politics in Britain. 1866–1914. Ro-
utledge & Kegan Paul, London, 1967. Verena, Marty: Die politische Gleichberechtigung 
von Mann und Frau nach deutschem und schweizerischem Recht. Schulthess, Zürich, 1967. 
Magyarországon: Kertész Magda: A szüfrazsettek. Kossuth Kiadó, Budapest, 1979.

 � A kutatás kontributív irányzatával kapcsolatos további részletekre l. Gerda Lerner: The 
Creation of Feminist Consciousness: From the Middle Ages to 1870. Oxford University 
Press, Oxford, 199�.
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képzőművészek munkásságának tanulmányozása mellett a női sajtó törté-
nete is ekkor került a kutatások homlokterébe, új és szinte kimeríthetetlen 
forráscsoportként szolgálva a társadalomtudósok számára.4

Maria Dicenzo, Lucy Delap és Leila Ryan kötete az új kutatási irányza-
tok tekintetbe vételével is egyedülálló, hiszen a XX. század elejének angol 
választójogi sajtóját a médiatörténet, a kommunikáció- és médiatudomány, 
a feminista történetírás, valamint a nőtörténet és a különböző társadalmi 
mozgalmakhoz köthető elméletek kontextusába ágyazva veszi górcső alá, s 
ez a forráscsoport kiváló lehetőséget nyúlt a téma interdiszciplináris meg-
közelítéséhez. A több diszciplína elméleti és módszertani alapjain nyugvó 
munka szerzőinek kutatási területe is különböző tudományterületeket érint. 
Maria Dicenzo a kanadai Wilfrid Launer University oktatójaként elsősorban 
az amerikai és a brit választójogi sajtóval foglalkozik, de színháztörténeti 
tanulmányokat is publikált. Lucy Delap a Cambridge-i egyetem Történet-
tudományi Intézetének munkatársaként az angolszász országok feminista 
mozgalmai mellett az 1900-as évek kezdetén működő nőegyletek transzna-
cionális jellegét tanulmányozza. Látszólag a MacMaster University egész-
ségügyi főiskolája tanárának, Leila Ryan vizsgálódásainak témája – az 
egészségügy és a betegápolás története – esik a legtávolabb az előbb em-
lített tudományágaktól. A kérdéskörrel kapcsolatos szakirodalmat forgatva 
azonban igen gyorsan bizonyossá válik, hogy a korszak nőmozgalmának 
az egészségügyi ellátás intézményes kereteinek kiterjesztésében is alapvető 
szerepe volt.�

A kulcsfontosságú elméleti és módszertani kérdések tárgyalása után a 
szerzők három esettanulmányban tesznek kísérletet az 1907 és 1918 között 
Angliában publikált választójogi folyóiratok elemzésére. Ez a kezdemé-
nyezés egyrészről azért üdvözlendő, mert a női sajtó történetével kapcso-
latban eleddig megjelent munkáknak nagy része, bár rendszeresen idéz az 
ilyen típusú periodikákban megjelent cikkekből, azonban jelentőségüket a 
legritkább esetekben hangsúlyozza eléggé. Másrészről viszont sem az an-
golszász és a francia, sem pedig a német és magyar nyelvű szakirodalom 

 4 Rita Thalmann, továbbá Anna Bellavitis és Nicole Edelmann is rámutatnak, hogy a nyu-
gat-európai nőtörténészek az 1970-es évektől kezdtek komolyabban foglalkozni a női saj-
tóval. Thalmann, Rita: Entre émancipation et nationalisme – La presse féminine d’Europe. 
1914–1945. Deux Temps Tierce, Paris, 1990.; Bellavitis, Anna–Edelmann, Nicole (eds.): 
Genre, femmes, histoire en Europe – France, Italie, Espagne, Autriche. Presse Universi-
taire de Paris Ouest, Paris, 2011.

 � A nők szerepvállalásáért a jóléti állam és az intézményes beteggondozás megteremtésében 
l.: Koven, Seth–Michel, Sonya (eds.): Mothers of a New World. Maternalist Politics and 
the Origins of Welfare States. Routledge, New York–London, 199�.
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nem fordít kellő figyelmet azon alapvető tényre, mely szerint a független 
sajtótermékek kiadása kulcsfontosságú volt a feministák mozgalmának el-
terjedésében és térnyerésében.6 Számos nőtörténeti munkában a szerzők azt 
sem nyomatékosítják megfelelően, hogy elengedhetetlen a női folyóiratok 
és a feminista-választójogi periodikák közötti különbségtétel.7 Utóbbiakban 
ugyanis leginkább nőmozgalmi aktivisták cikkeit publikálták a „gyengébb 
nem” politikai-, polgári- és munkajogáról. Itt – ahogy jelen munkából is 
világossá válik – rendkívül hangsúlyos szerepet kapott a prostitúció és a 
leánykereskedelem témája – az ellene folytatott harccal egyetemben –, mely 
a női lapokban a századfordulón még tabutémának minősült. 

Dicenzo, Delap és Ryan elsősorban azokra a feminista periodikákra irá-
nyítják az olvasó figyelmét, amelyek Viktória királynő halála (1901) után, 
VII. Edward uralkodása idején (1901–1910) indultak útjukra részben azért, 
hogy állást foglaljanak a nők szavazati joga körül kibontakozó – egyre 
inkább intenzívvé váló – diskurzusban, részben pedig azért, hogy a már 
működő periodikák valamely felvetésére reflektáljanak. A szigetországban 
ezeket az éveket tekintjük a szüfrazsett mozgalom csúcspontjának, amely 
nem csupán a politikusokat, hanem szinte a teljes közvéleményt megosz-
totta: voltak, akik teljes mértékben ellenezték a mozgalmat, a társadalom 
egy másik része egyetértett vele, de szép számmal akadtak olyanok is, akik 
csupán a nőmozgalmi aktivisták módszereivel nem értettek egyet. 

A három szerző már a munka bevezetésében rámutat arra, hogy az ilyen 
típusú folyóiratok szolgáltatták a nőmozgalmi aktivisták számára az egyet-
len lehetőséget arra, hogy a szélesebb társadalmi rétegeket megszólítsák, s 
az általuk képviselt álláspontok jogosságáról meggyőzzék. A kommuniká-
ció- és médiatudományban az aktivista sajtó csoportjába tartozó kiadványok 
emellett fórumot kínáltak arra, hogy az egyes nőegyletek mindkét nem körében 
támogatókat találjanak. Kiderül az is, hogy azokban az országokban – job-

 6 Magyar vonatkozásban Acsády Judit mutatott rá, hogy az ilyen típusú nézetek hazánkban 
azért nem terjedhettek el viszonylag hosszú ideig, mivel a korai feminista írások csak a 
társadalom viszonylag szűk rétegéhez jutottak el. Acsády Judit: “The women of the 20th 
century”: the Feminist Vision and its Reception in the Hungarian Press 1904-1914. In: Ann 
Heilmann–Margaret Beetham (eds.): New Woman Hibridities. Femininity, Feminism and 
International Consumer Culture, 1880–19�0. Routledge, 2004. 190-20�.

 7 Evelyne Sullerot már 196�-ban megjelent sajtótörténeti munkájában részletesen tárgyalja 
a presse féminine (női sajtó) és a presse féministe (feminista sajtó) között húzódó különb-
ségeket. (Sullerot, Evelyne: La presse féminine. Armand Colin, Paris, 196�.) Eva Klingen-
stein német vonatkozásban a kommerzielle Frauenpresse-t (kommerciális, kereskedelmi 
női sajtót), illetőleg ideologische Frauenpresse-t (ideológiai, politikai céllal megjelentetett 
lapokat) különbözteti meg. Klingenstein, Eva: Die Frau mit Eigenschaften. Literatur und 
Geschlecht in der Wiener Frauenpresse. Böhlau, Wien, 1997. 
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bára Közép-Európában – ahol az ilyen típusú folyóiratok csak néhány éves 
fáziskésés után jelentek meg, ott a nők jogainak kiterjesztése is később vette 
kezdetét.8 

Ahogy erre már utaltam, a kötet két nagyobb, egymástól viszonylag éle-
sen elkülönülő részből áll. Az első tartalmi egység (1-7�) egyfajta elméleti 
keretet ad a nőtörténet, a sajtótörténet és a médiatörténet kapcsolatáról. A 
szerzők itt arra mutatnak rá, hogy a feminista folyóiratok önmagukban nem 
vizsgálhatók: mindenképp egy szélesebb társadalmi kontextusba ágyazva 
szükséges áttekinteni őket. E fejezetben a feminista médiatörténet kihívásai 
mellett a (női) választójog története, továbbá az ehhez kapcsolódó társadal-
mi mozgalmak alapvető jellemvonásai elevenednek meg. Ennek kapcsán 
Delap, Dicenzo és Ryan Jürgen Habermas9 gondolataiból kiindulva értel-
mezik újra a közszféra fogalmát, ahová valamennyi intézményesített tér be-
sorolása szükséges. Hangsúlyozzák – amit sajnos szintén sok nőtörténész 
figyelmen kívül hagy –, hogy a közszféra önmagában nem volt idegen a 
nők számára, csupán annak bizonyos szegmensei, mint például a politikai 
pártok, s az ezekben lejátszódó döntéshozatalok vagy a munkaerőpiac. Ez-
zel kapcsolatban utalnak például arra, hogy a nők már az ancien régime 
időszakában is a szalonélet népszerű alakjai voltak, de a XIX–XX. század 
fordulójára már a közép- és felsőoktatásban is jelentős pozíciókat birtokol-
tak. Ez pedig azt jelenti, hogy az élesen elkülönített férfi és női szférákat 
ábrázoló modell nem tekinthető helytállónak.10

A nőtörténettel foglalkozók számára különösen tanulságos fejezetek (�7-
7�), amelyben a szerzők a nők választójoga megszerzése érdekében kiadott 
folyóiratokat a médiatörténet keretein belül helyezik el. Az első részben több 
kulcsfontosságú fogalmat említenek, melyek mentén a XX. század elejének 
feministái saját magukat pozícionálták: az angol választójogi nőmozgalmon 

 8 A nők Új-Zélandon már 189�-ban, Ausztráliában pedig 1902-ben szavazati jogosultságot 
szereztek. Az európai kontinensen elsőként Finnországban választhattak és voltak választ-
hatók 1906-tól, Norvégiában 191�-tól. A politikai jogok nőkre való kiterjesztése a többi 
európai országban csak az első világháború lezárása után valósult meg. 

 9 A habermasi terminológia – amelyet elsőként a francia forradalmat megelőző társadalmi 
átalakulás leírására használtak – a nőmozgalom aspektusából egy új, alternatív közszféra 
megteremtésére utal. Habermas munkájában a nyilvánosság, vagy más szóval közszféra 
leggyakoribb alkalmazásaként a közönség, a publicitás és a publikálás fogalmát használja, 
amelyekkel kapcsolatban kiemeli többek között a sajtó szerepét is. A habermasi szférákkal 
kapcsolatos további részletekért l. Habermas, Jürgen: The Structural Transformation of the 
Public Sphere. MIT Press, Boston, 1989.

10 A közéletet hagyományosan a férfiak közegének, a háztartást pedig a nőkének bemutató 
modell újragondolásához l.: Robert–Craig, Beatrice: Women, Business and Finance in Ni-
neteenth-century Europe. Rethinking Separate Spheres. Berg, Oxford, 2006.
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belül ugyanis alapvető elkülönítenünk például a demokratikus, a radikális, a 
katolikus és a militáns szüfrazsetteket. Rajtuk kívül még meg kell említeni 
azokat a munkásnőket is, akik fontosnak tartották a szavazati jog „gyengébb 
nemre” való kiterjesztését, illetőleg azokat a csoportosulásokat, akik szerint 
szükségtelen és felesleges volt a nők bevonása az angol politikai életbe. 
A korai feminista média hatásainak összefoglalása, valamint a feminista 
médiakutatás hatásainak ismertetése pedig azért fontos, mert az angolszász 
országokban a témához kapcsolódóan megjelent kötetek a választójogi saj-
tóval ellentétben sokkal behatóbb vizsgálatokat végeztek a női lapokhoz, 
illetve a viktoriánus kor női íróinak karrierjéhez köthetően.11 

A vizsgált lapok (Englishwoman, Freewoman, Votes for Women, Com-
mon Cause, Anti-Suffrage Review, Women’s Tribune, Vote, Women’s Suffrage 
Journal, Women’s Franchise) mutatványszámaiból származó idézetekből a 
periodikák szerkesztőbizottságainak célkitűzéseiről kapunk pontos képet. 
Ezenkívül megjelenik, hogy a kiadók mely társadalmi rétegek figyelmébe 
ajánlották a lapokat, illetve az is, hogy milyen témákban kívántak cikkeket 
közzétenni. Ezekről a gondolatokról általános értelemben elmondható, hogy 
a nőmozgalom legfontosabb céljait fogalmazták meg, amelyekkel a szer-
kesztők a szélesebb közvéleményt is meg akarták ismertetni. Az Englishwo-
man esetében Dicenzo kiemeli, hogy a lap már első számának címlapján 
hangsúlyozta, hogy nem csupán a női jogokért folytatott harc elkötelezett 
híveit kívánta megszólítani, hanem a tágabb érdeklődő olvasóközönséget is. 
A Freewoman szerkesztőjének beköszönése ennél jóval patetikusabb volt, 
hiszen a folyóirat indulását egy új korszak kezdetének tartotta, amikor a 
nőmozgalom a tudattalan gyermeki állapotából kilépve végre következe-
tessé és „felnőtté” válhatott. A mű külön értéke, hogy a szerzők igyekeztek 
felderíteni és bemutatni azt is, hogy az egyes sajtótermékek szerkesztőbi-
zottságai miként kommunikáltak egymással a periodikák hasábjain. 

A folyóiratok publikálása gyakorlati aspektusainak tárgyalásánál szö-
gezi le Maria Dicenzo, hogy téves elképzelés, mely szerint a vizsgált la-
pok csupán a középosztálybeli hölgyeknek kínáltak fórumot arra, hogy a 
világjobbító elképzeléseiknek és a nők egyenjogúsításával kapcsolatos 
nézeteiknek hangot adjanak, hiszen számos férfi is megtalálható a lapok 
szerkesztőbizottságában és a cikkek szerzői között. Dicenzo, Delap és Ryan 
részletesen kitérnek a feminista kiadványok szerkesztőinek és cikkíróinak 
tevékenységére, továbbá figyelmet fordítanak az olvasóközönség társa-
dalmi összetételére is, rendkívül gazdag és sokoldalú elemzést nyújtva a 
11 Pl.: Flint, Kate: The Woman Reader. Clarendson Press, Oxford, 199�.; John Sutherland: 

Victorian Fiction. Writers, Publishers, Readers. St. Martin Press, New York, 199�.
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korszak választójogi sajtójáról. Kiemelik emellett azt is, hogy a korszak 
választójogi sajtójának szerepe nem korlátozódott arra, hogy a különböző 
célokkal létrehozott csoportosulások vitafórumai legyenek, hanem egyúttal 
a korszak politikai és kulturális életének legfontosabb információforrásai-
ként is szolgáltak.

Természetszerűleg a kötetben közölt három esettanulmány nem vállal-
kozhat a korszakban napvilágot látott angol választójogi kiadvány elemzé-
sére. Az áttekintett periodikák kiválasztásánál alkalmazott szempontokról 
azonban az olvasó sajnos nagyon keveset tud meg. A bevezető fejezetben a 
szerzők mindössze azt tisztázzák, hogy a folyóiratok kijelölésénél azt tar-
tották szem előtt, hogy a lapok eltérő ideológiai álláspontot képviseljenek, 
illetőleg azt, hogy a vizsgált cikkek műfajilag különbözzenek egymástól. 
A szerzők ezzel azt a polémiát kívánták szemléletesen demonstrálni, mely 
az angol nőmozgalom eltérő csoportosulásai között az 1910-es évek elején 
egyre intenzívebben bontakozott ki, s amely az 1911-es év végére kis híján 
a női szavazati jogért küzdő csoportosulások közötti végleges szakadáshoz 
vezetett. A kiválasztásnál alkalmazott szempontrendszer bemutatásának hi-
ánya ellenére a fent említett néhány folyóirat is elégnek bizonyult Delap, 
Dicenzo és Ryan számára ahhoz, hogy rendkívül szemléletesen mutassanak 
rá arra az élénk diskurzusra, amely a nők társadalmi, politikai és gazdasá-
gi szerepvállalását érintette a XX. század első két évtizedében. Lényeges 
emellett még az is, hogy a három szerző nem statikusan tanulmányozta a 
periodikákat, hanem kiemelték, hogy a lapok profilja, téma-kínálata, ehhez 
kapcsolódva pedig a szerkesztőség és az olvasótábor összetétele is folya-
matosan változott. 

A második nagyobb egység (7�–194) bevezetőjében a három szerző el-
sőként azt tisztázza, hogy a feminista sajtó, és ezen belül a választójogi 
folyóiratok, a XX. század első évtizedében alakultak ki, természetesen a 
nők szavazati jogért folytatott harca eredményeként. Ezt követi a három 
esettanulmány, melyben az elemző részek mellett számos részlet olvasható 
a vizsgált folyóiratokból, melyek egyrészről színesítik az olvasmányanya-
got, másrészt pedig az olvasó számára jelentős mértékben könnyítik a befo-
gadást. A folyóiratok címlapja mellett talán érdemes lett volna néhány ko-
rabeli ábrázolást, karikatúrát is közzétenni, melyek a nők szavazati jogának 
kérdéskörét mutatták be rendkívül szemléletesen. 

Az első esettanulmány (Dicenzo, Maria: Unity and Dissent: Official Or-
gans of the Suffrage Campaign; 76–119.) az angol választójogi nőmozga-
lom hivatalos lapjait elemezve szemlélteti, hogy ideológiai beállítottságuk 
tekintetében a legkülönbözőbb csoportok kívántak a sajtóra támaszkodni 



86

abban, hogy a korszak különböző társadalmi problémáit – például a nemek 
szerepét – érintő diskurzusban részt vehessenek. Tanulmányának legfon-
tosabb megállapítása szerint a korszak Angliájának feminista mozgalma 
távolról sem tekinthető egységesnek, az egyesületek között ugyanis gyak-
ran igen éles ellentétek feszültek. Ez véleménye szerint az általa tanulmá-
nyozott sajtótermékek – Women’s Tribune, Vote, Women’s Suffrage Journal, 
Women’s Franchise, Common Cause, Anti-Suffrage Review – fellapozásá-
val hamar érzékelhetővé válik.12 Ennek kapcsán elengedhetetlen nyomaté-
kosítanunk, hogy ez nem tartható regionális sajátosságnak, hiszen nemcsak 
Angliában, hanem Kökép-Európában, s ezen belül Ausztria-Magyarorszá-
gon is jellemző volt.1� Az egyesületek közötti fesztültség Maria Dicenzo 
meglátása szerint financiális tényezőkre vezethetők vissza. Az ilyen típusú 
csoportosulások ugyanis nem tudtak önfenntartóvá válni, éppen ezért folya-
matosan versengtek a különböző szervezetek anyagi támogatásáért, továbbá 
a társadalom elismeréséért.14 

Dicenzo munkájának kiindulópontja az 1911-es évben tartott brit 
parlamenti választás előtt szervezett londoni tömegtüntetés a szavazati 
jog nőkre való kiterjesztése érdekében. A megmozdulásokon több mint 
10 ezer aktivista vett részt, demonstrálva a mozgalom egységességét, 
továbbá világos és erőteljes célkitűzését. A szerző azonban felhívja 
az olvasó figyelmét arra, hogy az ilyen megmozdulások távolról sem 
jelentették azt, hogy a mozgalom egységes, hiszen a kitűzött cél el-
érésére a különböző csoportok számos egymástól teljesen eltérő kon-
cepciót dolgoztak ki. Az angol választójogi nőmozgalom lapjait sorra 
véve mutat rá arra, hogy az egyes orgánumok miként próbálták kezelni 
az egyesületek között feszülő indulatokat. Kiderül emellett még az is, 
hogy a folyóiratok szerkesztősége számára állandóan visszatérő prob-
lémát jelentett az új előfizetők megnyerése a mozgalmon kívül és belül 

12 Ennek ellenére több nőegylet vélekedett úgy, hogy a médiában és a tágabb értelemben vett 
közszférában tilos a hozzájuk hasonló céllal alakult csoportok szidalmazása. Az egyetértés 
látszatának fenntartása érdekében ezek az egyletek igyekeztek szövetkezni egymással, de 
az egységességet tulajdonképpen csak a külső szemlélők előtt tudták fenntartani. 

1� Az –magyar polgári liberális nőegyletek legnagyobb ellenfelei hagyományosan a keresz-
tényszocialista egyesületek voltak, ami a hazai feminista lapok cikkei alapján is bizonyítha-
tó. Azonban több példát találunk az egyesületeken belüli vetélkedésre, rivalizálásra is. Erre 
l. Hacker, Hanna: Wer gewinnt? Wer verliert? Wer tritt aus dem Schatten? Machtkämpfe 
und Beziehungsstrukturen nach dem Tod der „großen Feministin” Auguste Fickert (1910). 
In: L’homme. Tausendeinen Geschichten aus Österreich. (1996): 7. 97-106.

14 Bár Angliában az egyesületi tagdíjak befizetése sokkal kisebb problémát jelentett, mint 
például Ausztriában vagy éppen Magyarországon, ezek távolról sem bizonyultak elégsé-
gesnek az egyletek és az általuk kiadott folyóiratok működtetésére. 
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egyaránt, vagyis ezt sem tekinthetjük a nőmozgalmak specifikusan kö-
zép-európai sajátosságának, hanem itt is inkább általános tendenciáról 
van szó.

A fentiek mellett megtudhatjuk, hogy ezekben a folyóiratokban tűntek 
fel elsőként olyan témák, mint például a terhesség-megszakítás, amit a nők 
az 1900-as évek elejétől mind szélesebb körben gyakoroltak, ennek ellenére 
a kérdés ekkor még nem kapott kellő publicitást. Mindenképpen említésre 
méltó, hogy a lapokban olyan elismert írók is közöltek cikkeket, mint a No-
bel-díjjal jutalmazott ír George Bernard Shaw vagy éppen Olive Schreiner, 
aki békemozgalmi tevékenysége mellett a női munkások szakképzésének 
fontosságáról is értekezett. 

A második esettanulmány (Ryan, Leila–Dicenzo, Maria: The Englishwo-
man: Twelve Years of Brilliant Life; 120-159.) az egyik legfontosabb, ám 
ennek ellenére a kutatásokban mindezidáig rendkívüli módon elhanyagolt 
angol nyelvű folyóirat – The Englishwomen – 1909 és 1921 közötti műkö-
dését veszi górcső alá. A periodika több tekintetben is eltér a fent említett 
folyóiratoktól. A havilap ugyanis – bár több választójogi csoportosuláshoz 
is kapcsolódott – nem sorolható a választójogi lapok kategóriájába, hiszen 
a politikai élet aktualitásai mellett számos cikket tett közzé a korszak kul-
turális életével és eseményeivel kapcsolatban is.1� Szerepe emellett azért 
tekinthető kulcsfontosságúnak, hiszen teljes tárházát kínálja annak a vitafo-
lyamnak, amely 1921 előtt zajlott le Angliában a nők társadalmi, gazdasági 
és politikai szerepvállalásához köthetően. A szerzőknek a rövid fejezet ke-
retében sajnos csak a viták legfontosabb állomásait sikerül felvillantaniuk, 
s ez némi hiányérzetet hagyhat az olvasókban. Éppen ezért egy esettanul-
mányon túl fontos és szükségszerű volna e polémiát egy hosszabb lélegzetű 
munkában vizsgálni, s így további összefüggések ismertetésére és konklú-
ziók levonására is lehetőség nyílna. 

A folyóirat további elemzése minden bizonnyal értékes adalékokkal 
szolgálna mind a nőtörténettel mind pedig a feminista sajtótörténettel fog-
lalkozók számára, hiszen az Englishwoman volt az első időszaki sajtókiad-
vány Angliában, amely a nők mellett a férfiakat is igyekezetett megszólíta-
ni. A szerkesztők között megtaláljuk többek között Cicely Hamiltont, aki 
újságírói tevékenysége mellett feminista drámaíróként és színésznőként is 
ismertté vált. Egy másik érdekesség, hogy az Englishwoman volt az a lap, 

1� A már említett Evelyne Sullerot-féle csoportosítás a feminista folyóiratok két alcsoportját 
különbözteti meg: a nőmozgalom hivatalos orgánumait, továbbá a feminista értesítőket. Az 
ezek közötti különbség elsősorban a lapok eltérő téma-kínálatában, illetve a cikkek műfa-
jában, struktúrájában és stilisztikájában ragadható meg. 
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amely az első világháború kirobbanása után a legrövidebb időn belül tudatta 
olvasóival, hogy ideiglenesen felfüggeszti a női szavazati jogért folytatott 
agitációt, s e helyett a háborús mozgósítás során felmerülő problémák meg-
oldására, továbbá a férfi munkáskezeket a gazdaság valamennyi szektorá-
ban felváltó női munkások szervezésére figyel a béke megkötéséig. 

Az utolsó esettanulmány (Delap, Lucy: Individualism and Introspecti-
on. The Framing of the Feminism in the Freewoman; 159–191.) talán a 
legszemléletesebb példája az angol feminizmus identitásformáló hatásának, 
valamint a szüfrazsett mozgalmat általánosan jellemző dacnak. Delap mun-
kájában egy olyan független feminista folyóiratot vizsgál, mely a leglazább 
kapcsolatot is elutasította a választójogi mozgalommal, rendszeres kritiká-
val illetve annak tevékenységét. Minden kulturális kérdésben igyekezett 
állást foglalni, azonban nem érvelt határozottan a női választójog bevezeté-
sének szükségessége mellett.

Megtudhatjuk, hogy a Weekly Feminist Review alcímen publikált lap 
azért is számított az 1910-es években különlegesnek, mert a társadalomnak 
igen jelentős hányadát sikerült megszólítania. A közép- és munkásosztály-
ból származó nők mellett ugyanis rengeteg férfi előfizetőt is találunk a �0 
penny-ért megvásárolható periodika olvasói között.16 Ryan tanulmányában 
több, később viszonylag nagy hírnévre szert tevő író(nő)t – köztük Rebbeca 
Westet – is bemutat, akik publicisztikai és irodalmi pályájuk kezdetén a 
Freewoman-ben debütáltak.17

A szerző hosszan boncolgatja a témát, miszerint a periodika munkás-
osztályból származó szerkesztőjének meggyőződése szerint a Freewoman 
olvasóközönsége nem volt elég szabadszellemű, éppen ezért a lap minden 
egyes számát igyekezett olyan írásokkal megtölteni, amelyek a korszakban 
még tabunak minősülő témákról – transzszexualitás, transzvesztiták – érte-
keztek. Rendszeresen jelentek meg emellett cikkek a nők szexualitásával 
kapcsolatban, azonban a korszak merev erkölcseit megtagadva nem szofisz-
tikált módon „becsomagolva”, hanem legtöbbször nyers stílusban. Ryan egy 
– bizonyára minden olvasó számára – érdekes esetre is rámutat. Eszerint a 
lap egyik számában a fogamzásgátlásra szolgáló eszközök egyszeri emlí-
tését követően több mint 40 levél érkezett a Freewoman szerkesztőségébe, 
kérve az újságírókat arra, hogy részletesebben foglalkozzanak a kérdéskör-
rel. Számos, olvasók által tett megjegyzésből kiderült, hogy kizárólag azért 

16 A lap ezzel az árral az egyik legdrágább időszaki kiadványnak bizonyult Angliában 1914 
előtt.

17 A korszak angol nőíróival kapcsolatos további részletekért l.: John Sutherland: Victorian 
Fiction. Writers, Publishers, Readers. St. Martin Press, New York, 199�.
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fizettek elő a lapra, mert a cikkírók tabunak minősülő témákról tudósítottak. 
Magától értetődő, hogy mások undoruknak hangot adva gusztustalannak 
tartották a lapban publikált cikkek témáját és naturális stílusát. Ezek tükré-
ben pedig egyértelműen megállapítható, hogy e téma további aspektusainak 
vizsgálata is alapvető eredményekkel kecsegtetne.

Az angol nőmozgalom széttagoltságával kapcsolatban – ami az első feje-
zet mellett az esettanulmányokban is igen hangsúlyosan jelenik meg – pedig 
szem előtt kell tartanunk Mary Beth Haralovich és Lauren Rabinovicz meg-
állapítását, mely szerint a feminizmus sosem tekinthető egységesnek, éppen 
ezért sokkal célszerűbb volna egyes szám helyett többes számban feminiz-
musokról beszélni. Ezzel kapcsolatban fontos megemlítenünk azt is, hogy a 
vizsgált lapok szerkesztői, bár igen gyakran használták a „feminista” szót, 
legtöbbször eltérő jelentéstartalommal. A szerzők Cicley Hamilton nézetét 
is nyomatékosítják, hogy nem szabad azt gondolnunk, hogy a nőmozgalom 
kizárólagosan a szavazati jog „gyengébb nemre” való kiterjesztéséért folyt. 
Látnunk kell, hogy ez egy – kétségtelenül nagyon fontos – eszköz annak 
érdekében, hogy a nők a törvényhozásba beleszólva közvetlenül rendelkez-
hessenek saját életükről, sorsuk alakulásáról.18

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy nem tekinthetünk a kötetre olyan 
munkaként, mely csupán a korai feminista időszaki kiadványok történetét 
mutatja be. A szerzők ugyanis számos diszciplína területére is kitekintést 
tesznek: a média- és sajtótörténet, valamint a feminista történetírás mellett a 
könyvkiadás történetébe is betekintést nyerhetünk, hiszen – ahogy többször 
is említettem – a korszak újságírói gyakran írói karrierrel is büszkélked-
hettek.19 A munkát éppen ezért nem csupán a nőtörténészek forgathatják 
haszonnal – már csak azért sem, mivel a női szerepek átalakulása a társada-
lom mikro- és makroszintjén egyaránt fontos változásokat eredményezett, 
többek között a családi életben, az oktatási intézményekben, a munkaerőpi-
acon, továbbá a parlamenti politikában és a törvényhozásban. A tény pedig, 
mely szerint napjainkban már egyre több diszciplína képviselői foglalkoz-

18 A feminista mozgalmak további aspektusainak megismeréséhez, továbbá tágabb – ameri-
kai és kanadai – kontextusba helyezéséhez mindenféleképpen érdemes fellapozni a szintén 
Maria Dicenzo, Lucy Delap és Leila Ryan szerkesztésében megjelent forrásgyűjteményt. 
(Dicenzo, Mari –Delap, Lucy–Ryan, Leila (szerk.): Feminism and the Periodical Press 
1900–1918. 1-�. kötet. Routledge, New York, 2006.) A három kötetes kiadvány a korszak 
közel �0 angol, amerikai és kanadai feminista kiadványából közöl cikkeket, s a női válasz-
tójog problémaköre mellett a nőemancipáció más szegmenseit – iskoláztatás, munkavál-
lalás, társasági élet, vallás, divat, kultúra, sport, nőegyletek – is bemutatva szemlélteti a 
századforduló nőmozgalmainak hazai és transznacionális jellegét.

19 Erre l.: Flint, Kate: The Woman Reader. Clarendson Press, Oxford, 199�. 
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nak ezekkel a lapokkal, illetve a nőemancipációval kapcsolatos problémák-
kal, előbb-utóbb azt eredményezheti, hogy a nők által elindított társadalmi 
mozgalmak teljesen új perspektívába kerülnek, s a témakörnek teljesen új 
aspektusai is megmutatkozhatnak majd. 

A munka remélhetőleg inspirálóan hat a következő évek közép-európai, 
illetőleg ezen belül a magyarországi kutatásaira is, hiszen a feminista folyó-
iratok szisztematikus elemzésére hazánkban mindezidáig még nem történt 
kezdeményezés. 

Dicenzo, Maria–Delap, Lucy–Ryan, Leila: Feminist Media History: Suffrage, Periodicals and 
Public Sphere. Palgrave Macmillan, New York, 2011. 248 o.
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